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DR. ADOLFO KONDER Batida no pôrto de Chipre'
NICOSIA, 24 (UP) -I Fôr- por ter corrido, boato de que

ças de segurança cercaram! .se encontrava na cidade.
ontem um hotel no pôrto de I o�t�m, m�l�gU,lhlldoreS do e

Chipre, vasculhando de quar : xércíto bntamco vasculha

to e quarto e revistando os: rum as águas do mesmo por

hóspedes. O resultado dessa
I
to, à procura das armas le

batida, era que os agentes I vadas pelos rebeldes no as

estavam caçando o chefe" da sálto num quartel de. poli
organízação terrorista EOKA cia.

/

Cr$ 2,00

las Californianas
NOVA YORK, 24 (UP) que caiu no vale de. San

: Informam de San Bernardi- Creek, O .fogo avança numa

no, na canromia, que mais frente de cinco quílometros,
ele mil pessoas estilo lutando com labaredas que sobem a

para conter um gigantesco cem metros de altura. E mi

incendío, nas florestas das lhares de pessoas já recebe

montanhas, provocado pela ram ordens ele estar prepa

explosão de .um avião militar, radas para a evacuação.Edição de hoje 8 páginas Florianópolis, Terça-feira, 25 de S('ÍPnI bro de 1956

Nota do Gabinete do Prefeito
O Prefeito Municipal tem a satisfação de

Povo que, nesta data, entregou ao trânsito,
pavimentados, os trechos que compreendem
via Amorim e Travessa Urussanga.

comunicar ao

integralmente
o Jardim Olí- !
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J
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J�ZPDl L�olD� JUIZO DE DIREITO tD ID!. �1,�.dO do 8.,,100 do P. Idllal' JUIZO DE DIR•• ro �p 11!'�di� de seu Assistente Jo·

COMARCA DE TI.JUCAS COMARCA DE TIJUCAS....._ • trtnrõn io da União. Sem custas , COMARCA DE 'IIJUCAS diciár!o, com fundamento no ar

Edital de Citação de Interes- Edital de Cítacão de Interes I P. R. 1.. Biguaçú, 10-9-56. (a) JUIZO DE DIREITO DA
Edital de Citação de Interes tj go 550 do Código Civil, que teve JUIZO DE DIREITO DA

sados Ausentes, Incertos e sados Ausentes, Incertos e Jaymor Guimarães Colaço - Juiz COMARCA DE TIJUCAS '

sados Ausentes, Incertos e sua redação alterada pela lei n.o COMARCA DE TlJUCAS

Desconhecidos, C0I1I o Praz" Desconhecidos, com o Prazo de Direito". E para que chegue Edital de Citlt\;ão de' interes Desconhecidos, com o Prazo 2.437, de 7 de março de 1955, Edital de Citação de Interes-

de 30 dias. de 30 dias. ao conhecimento de todos e nin sados Ausentes, Incertos e
de 30 dias. nropor a presente Ação de Usu- sados Ausentes" Incertos ..

O Cidadão Carlos 'I'ernes O Cidadão Carlos Temes guem possa alegar ignorância. Desconhecidos, co� o, Pra- O Cidadão Carlos Ternes, capião na qual expõem para af'i- Desconhecidos, com o Prazo

Juiz de Paz no exercício do Juiz de Paz no exercício dr mandou expedir o presente edi- ZO de 30 Dias. Juiz de Paz no exercício do nal requerer o seguinte r-e- 1) de 30 dias.

cargo de Juiz de Direito da cargo de Juiz de Direito da tal que será afixado na sede dês- O cidadão Carlos Ternes, Ju iz
cargo de Juiz de Direito da Os suplicantes são possUldQres, 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 de Tijucas, 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 por cópia, publicado uma vez no Juiz de DIreito da Comarca de
tado de Santa Catarina, na terreno situado no lugar "Tim cargo de Juiz de Direito da

forma da lei, etc., forma da lei, etc., Diár!o da Justiça e três vezes no Tijucas, do Estado de Santa Ca
forma da lei, etc., bézinho" distrito de São João Comarca de Tijuras, do Es

FAZ SA;BER a todos quantos FAZ SABER a todos quantos o jornal "O Estado", de F'lortanô- tarina, na fo rma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos in- Batista, desta Comarca, confrcri- tado de Santa Catarina, na

í

ntcressar possa o presente edí presente editai de citação de in- polis. Dado e passado nesta cio
.

FAZ SABER a todos qu�nt�p tcressar possa o 'presente edi- iando a Leste numa extenção de forma da lei, etc., ,

tal de citação de interessados au teressados ausentes, incertos e dade de TJjucas, aos quatorzo interessar possa o presente edi tal de citação de inte ressados 1.530 metros, com terras de An- FAZ SABER a todos quantos

sentes, incertos e desconhecidos, desconhecidos, com o prazo de dias de setembro do ano de mil' tal de Citação de interessados
ausentes, incertos e desconheci- gelin Martins ; ao Norte numa o presente edital de citação de

com o prazo de trmta dias, quo � trinta d ias ,
virem ou dele conhe novecentos e cinquenta e seis ausentes, incertos e desconheci dos, com o prazo de trinta dias, extensão de 317 metvos confron I interessados ausentes, Incer tos

POI':- parte de José Pedro Hen- I cimento tiverem, que por parte do Eu, (a ) Gercy dos Anjos, Escri dos, com o prazo de trinta dias,
VIrem ou dele conhecimento ti- ta com terras de João Vicente e desconhecidos, com o prazo de

rrque dos Santos lhe foi apre Conrado Guilherme da Silva e s/ vão, o dat.ilogrnfei, conferí e
virem ou dele conhecimento ti-

velem, que por parte de Pedro I Gomes e Sího Virgf lio Pascoal; I trll1t.a dias, virem ou dele co

sentada uma petição cujo teor � mulher lhe foi apresentada a pe 'subsclevi. (a) Carlos Ternes - verem, que por parte de h'IS Re
Joaquim Leal e Miguel Joaquim a Oeste o terreno sofre na

ai-I
nhecimento tiverem, q.ue por par

o segu'nte:- "Exmo. Sr. Dr tição do teor segumte:- "Exmo JUIZ de Paz, no- exercício do cal'
nate V. Buettner Pastor lhe fOI Leal lhe foi dirigida a petição' tura dos 605 metros uma deflle- te de Augusto Fermíano ,Vieira

JUIZ de Direlto da Comarca. Sr. Dr. JUIZ de Direito da Cornar- go de Juiz de Direito. Está con- dirigida a petição do teor se- do teor segrunte:- "Exmo, Sr I xão pará Leste puma extensão lhe foi di rigida
'
a petição do

JOSE' PEDRO HENRIQUE DOS ca. - CONRADO GUILHERME forme o original afixado no sedo guinte:- "Exmo. Snr. Dr. Juiz Dr. JUIZ 4e Direito da Comarca. de 55 metros; outra no sentido teor seguinte:- "Exmo. Sr. -Dr

SANTOS, brasileiro, casado, la- DA SILVA e sua mulher Jovina dêste Juizo, no lugar do costu- de DIreito da Comarca de Tj ju- Pedro Joaquim Leal e Miguel Norte-Sul, numa extensão de 625 Juiz de Direito da Comarca. AU-

vrador, residente e domiciliado I Donti la da Silva, o primeiro la- me, sobre o qual me reporto � cas, Da. IRIS RENATE V. BUET Joaquim Leal, brasileiros, maio- 'metI os; outra no sentido 'Oeste- GUSTO FERMIANO VIEIRA

"Alh " di t t d M d d d f'
-

d f' -. TNER PASTOR, brasileira, casa I b I'
. I d

.

no lugar o IS 1'1 o e a vra 01' e a segun a e pro issao ou e. lltI:t res, lavradores, residentes em Leste, numa extensão de 19,80 rasi erro, VI�V.O: avra 01',. re.sl
jor, desta Comarca; quer mover doméstica, residentes e dorn ici- Data supra. O, Escrivãd da, proprietária, por seu procu São João Batista e Canelinha, metros; e, finalmente, outra no dente e domici liado no disbrí to

-

d I d I S tã d S G dA' rador bastante, o advogado infra I t d P t B I d t "

a presente açao e usucapia o em Ia os no ugar er ao e, an ercy os njos respectivamente, nesta. Comarca, sentido NOl te-Sul, numa exten- e or o
.

e o, es a .....omaeca,
, I Q t L ,t t C assinado, vem, respeitosamente, t t d t

que provara: - - ue o supu a uz ia, ues a ornarca, querem vêm pelante V. Excia., por i ,1- são de 300 metros, e diviS)l com por seu assrs en e a ean e nornea-

cante é posseiro, há mais de vin mover a presente ação de usuea IrlU"la'I
baseada nos artigos 550 e 552 do ..........-.--.......--......-.--.-...,.••-.....-. ! terras de Sebastião Ricardo; na' do, quer mover a presente ação

te anos, por sí e seu antecessor pião em que expõem e requerem
Código CIVil, o primeiro com '1

quem quer que seja, a totaltdadel extrema Sul, onde o terreno tem I de usucapião em que expõe e

d I V E
. . • I • redação alterada Ipela Lei n. - V E

.

t
de um terreno situa o no ugar a . xcia. o segumse r-e- - das áreas descritas nas alínea' 243 metros de profundidade, di' requer a

..
xcia. ,o segul.n e:-,

" h" d di d M' O I' t
' 2.437, de 7 de março de 1955, e I O I t h

Alo, o i s trito e ajor, s sup ican es sao posseiros "" '''A, B, C, e D" do item anterior; visa com terras de Manoel Fran- - sup rcan e e posseiro 3

I
' .

d
. 454 e seguintes dlo 'Código de I

.

d'
.

desta Comarca, com 125,40 metros la mais e vinte e CInCO anos JUIZO DE DIREITO DA 3. _ Qus, consoante decidiu o cisco Nunes; dito terreno, perfaz n�31s e vinte e CinCO anos, por

d f 2 200 d t d f d t I t d t COMARCA DE TIJUCAS Processo Civil, promover a pre- t d t
e rente e. I os e un os segum es o es e erras Tribunal de Justiça de São Pau uma área de 428.435 metros qua- SI e seu an ecessor, e um erre-

.

275880 t t d, I S tã d S Edlt I d C'
,

d I sente ação de usucapião propon 't d I "S tã 1
dos - ou sejam . me ros

I
SI ua os no ugar ei ao e ano I a e ítação e ateres- lo, "o fato do autor em umr drados. 2) Que os Requerentes no SI ua o no ugar er ao (e

quadrados, fazendo frentes em ta Luaia i->- 1.0 LOTE - Um ter sados Ausentes, Incertos e
'do-se 'provar, mediante previa .- t d

. , II S LUZia" município de Porto

I justificação, o seguinte:- 1. ação de usucapião apresentar um man em-se na posse o 1I1l0ve· ,

terras de Ade lino da Silva e fun
-

rene rural com 50 metros dr Descontlecidos, com o Praz.. t't I d d f quec r acima descl'lto de maneira pací- Belo, . desta Comarca, com !J3
_ Que 11 Requerente é senhora

I u o em na a po e. en l.·a �

frente e 1.240 dItos de fundos - de 30 dias. d t d a fica, por um lapso de tempo su- metros de frente e 2.970 ditos
e legítima possuidora dos lotes

I
o seu, nel o, servl� o ISSO, o

ou sejam 61.185 metros quadra O Ciefudão. Carlos Ternes
de terràs com as dimensões�e contl"UrlO" como re�o�ço de quo periol' a vmte anos continuados, de fundos ou sejam 263.300 me

dos, fazendo frentes ao Norte Juiz-,de Paz no exercício rio
'f

_ a posse e com o ammo de se e, o que é principal, com "ani- tros quadrados, fazendo frent"s

em ·terras de quem de dneito P cargo de Juiz de Direito da ,on rontaçoes que seguem.- Â
h" C"R d T b" vol mus domini". 3) Nestas

�condi-I a Leste no Tlavessão do Morro

fundos ao Sul em ditas de Hen C d T" d E
- "Um terreno sito no lugar

n 01'
.,

ev. os 1'1
.: - f d O t t d

omarca e IJucas, o s·
Itapema, fazendo frente, ao sul 207, pago 430), �estas c�ndlçoes, ções, pretendem regularizar sua,

e
_

un os a es e em erras. e

nque Marcos; extr�l1'\ando aLes tado de Santa Catarina, na
na Estrada Estadual, com 247 requ�r a ,:. Excla. se digne .de posse e para tal fim l'equerem a Joao Rebelo ou quem de dll"elto;

te em terras de LUIZ Gonzaga f formá da lei, etc. t d h JUS V. Excia. se digne determinai' a
I extremando ao Sul em terras de

. metros; limitando-se ao norte �rmm_ar I� e ora pa�'� � .

1
a .Oeste em ditas do requerente FAZ SABER a todos ql.lant05 t :f c a d designação do dia, lagar e hora SatUl nmo Bernal'dino Rebelo e

numa hnha de 210 metros, com
I I:açao preVia" c?m clen I o ,

2.0 LOTE - Outro terreno rural o presente edital de citação de D'P t'" bl u do s para J'ustlficação exigida pelo ao Norte em ditas de OtáVIO LI.

com 70 metros de frente e 1.114 terras da Requerente, tendo a
r. romo 01' .u 1<;0, o VIl1 - e

interessados ,ausentes, incertos e
Oeste 12,20 metros divisando com

as testemunhas abaiXO arroladas artigo 455, do C. P. C., na qual no. II - O referido imóvel fOI

ditos de fundos - ou sejam desconhecidos, com o prazo df que comparecerão independente deverão ser inquiridas as teste I adql.lu'ido, pelo suphcante, por

77.114 metros quádrados - fa· trinta dl3s, virem ou dele conhe quemd de direito e a leste, extre-
mente de intimação. Requer maiS munhas João Vicente Gomes e escritura púbhca d'e posse, de

zendo frentes ao Norte em terras Cimento tiverem, que por part<
man o com o Rio ltapema, na aI, Sebastião Ricardo, braSileiros, Man'oel Antonio dos Santos, em

de Manoel Correia da Silva � de Miguel Joaquim Lopes e SI
tura da ponte, com a área de �u��l���: � j�:�:��ç:: ��gl�:s�e maiores, residentes em São João 15 de julho do corrente ano, con·

fundos ao Sul em terras de Hen- mulher lhe fOI dirigida a petição 3.550,00 metros quadrados; "B -

Excia. de mandar citar os con Batista, que comparecerão inde- forme documentos que junto a·

do teor seguinte:- "Exmo. SI'
'Um terreno sito no lugar Mor

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

Dr. Juiz de Direito da Comarca rete, Itapema, de forma irregular tificados e J'ul!!ados os f.atos, re do suphcante como II de seu ano

E d f t 1 t t
verino e herdeiros de Tarc1'lio �

- MIGUEL JOAQUIM LOPES (
azen o ren e, a! es e, com er·

Bernardo de Souza e suas mu- querem a Citação dos atuais con- t�cessol: sempre foram pacíficas

sua mulher Olindina Cecília Lo
ras de marinha aforadas á Re frontantes, todos residentes no contínuas e ininterruptas e exer.

luerente, numa extensão de 39 Iheres, se c,asa.dos forem, o Dr
d

rural com 38 metros de frentes ( pes, o primeiro lavrador e a se P t P bl d t C local do imóvel, dos interessados CI as por ambos com "ammus
• metros', hmitando-se ao norte' romo or u ICO es a. omarca,

1.240 ditos de fundos - ou se �unda de profissão doméstica, (' S D I d d S d P incertos, por editaiS de trinta domim". III - Em vista do ex-

Jam 45600 metros quadrados _ ambos brasileiroS', residentes e
..também com terras da Reque.'

o r: e ega o � ervlço � �' dias; do M. Público que tambem posto quer o suplicante regula
. rente, em duas linhas, tendo a

tl'lnlOl1l0 da Ul1Iao, e� Flonano
fazendo frentes em terras d� lomiciliados no lugar "Centro do

primeira 51 metros até a Estrad ,pohs, para onde devera ser expe devei á ser intimado para a jus- rizar a sua posse sobre o refe·

-Manoel Correia da Silva e fund05 Moul'a", desta COIr-at_ca, querem Estadual e a segunda 65 metro: 1 d.ida a compet�nte carta precat� tlÍlCação; e do Represe_ntante do rido imóvel, de conformidade

:��re�����dodea �ee::�qu: :a�:��: 1��ver a prese�t_e aç�o de usuca,
até alcançar os fundos, a oeste, I rl� e p�r editai com_prazo "e Domínio da, União, por prec'l- ���I:O d6:���t� �� �:�;:t055;�d:�

)Iao em que expoem e requerem a
onde divisa numa extensão de 63

trmta dias os Interessados au tória, a ser expedida para o Juizo

em terras do Requerente. II A; V. �xcia. o �eguinte:.- I - ·Os
metros, com terras-de quem de sentes e desconhecidos para ro. de Direito da La Vara de FIo ral 2.437, d'e 7 de março de 1955

referidas posses' perten_ciam aou lUplIcante;, sao posseltos dos se
d"t I"t ., companharem os termos do pro nanópo]is, t_odos para contesta que modificou o artigo 550 do

.

'd I' t d
.

t 1 d
Irei o; Iml a-se ao sul com a - f'd C'd d'

Il"maos o sup lcan e e nomes um es otes e terras, situado. .

d d d J' .

I
cesso até afmal dentro �o prazo lIem a presente açao no prazo de re erl o o IgO, e para OitO

Maria Rosa da Ehlva, Gonçalo 10 lugar "Sertão de Santa Luzia" I
proprled� t� .e dose Sevenano,

digo até final 'sob pena de reve dez dias e acompanharem a mes-
fim requer a designação do dIa

GUIlherme da Silv!t e Bérnardino testa Comarca: 1.0 LOTE - Um.
num

ta d
IS an,cla de 5125 metros.

ha �ontesta�d� se tiverem o que ma em todos os seus trâmites e hora para a justificação exigi

G 'Ih d S I h"·
.

36 Icon
en o a arca e .480,00 me - , ,

I
' . , da pelo t' 4"5 d C'd' d

UI erme a I va que a mais eneno com 1 metros de fren-
tro d d "C "u alegar dentro do prazo da lei ate fmal sentença, que devera ar Igo o o o Igo e

I
.

t t f' 1 00 d
s qua ra os; - m terre-' , ,Proce C I· I d

-

(e vm e anos rans erll'am-na� es e.l ItOS de fundos - ou d f
-

tI' julgando-se afinal procedente a reconhecer e declarar do doml sso IVI, na qua everao

I· t' .

14 '

I
no e orma re angu ar SitO no .. ser ou 'd t t h

aos sup Ican es para que exerces eJam 9.600 metros quadrados I B S� I' ação e expedindo-se o mandado mo dos Suphcantes a gleba usu
VI as as es emun as que

d't f � f t t d
ugar arra eca, tapema, atra- I d

.

'd
'

I h
. fOl'ell1 arl'oladas oportun t

sem as I as posses como suas.� -, a�enuo ren es. em en:as � vessado pela Estrada Estadual para a .'anscrlção no Registro

I
caplen a e s�r�u'a e tI tu o abll amen e.

retiraram-se desta ComarCa, e leldelros de Ranllro da Sliva fi r 't o:L
•

de Imóveis da sentença que atri para transcnçao no Registro de Requer mais que, depOIS da jus-

tanto as posses dos suplicante� 'undos com Marinho Caetano; t���_an dO-s� 6���0�te, numa ex buir" á Requerente o domínio dos 1
Imóveis da Comarca. Protesta-se tlficação, seja feita a citação dos

como d� sel!s referidos anteces· xtremando ao Norte 'ainda em
ao e . o me ros, com ter·

I d d t P t t I por todo o· gênero de Provas e
atuais confrontantes do imóvel,

r 't d L' C
.

d S'I 1
ras "dos Herdeiros de Tarcihç a u I os enenos. 1'0 e� a ,pe o

d' d' 'd
. L

m

sçres sempre foram pacificas f ti as e UIZ orrela a I va � Bel'l\'>�d d S d'
'.I depoimento

' pessoal de quem nelto a mltl as, prlllClpalmen bem como dos interessados incer-

1 t 'u"t x'd S I t d M' �

h
� o e ouza.. IVlsando /l<I)

,

t I d
.

t I d tos e desconheCidos por d't
II m en l', as e e. erCl as com o o u em erras e arm ('Sul +n b' 650 queira contestar a ação, pOl';n e pe o epolmen o pessoa e e I ais

.

d'" II E
.

t d K. I C
' _m em Com 1. meh:bs

I
. . .. , de tI' t d d S D' t d

União por precatória, em Floria· alllmus onlll1l.· - m VIS a l ,"alce mo aetano. 2.0 LOTE Ou
c t iI R quirição de testemunhas Juntada qualquer tnteressado, II1quU'Içao

m a Ias, o r. ne or o

� I' 10m, erras a equerente'ex' Pt' ,. d U··
nópolis, ê do Sr. representante d( exposto querem os sup lCanteE ro terr�no com 308 metros de tre- d t 3

�
,

de documentos, perícias, visto- de testemunhas e vistoria, se ne- ,a .rlmomo a. �1a0, por preca-

M·
.

t" P'bl t'ddI' b t 900 d't d f d ,_ma-n o a oes e, com 3 metros ,.

D'
, torla em Flonanopohs e d S·

Ims eno u ICO, nes a CI a e; ;regu arlzar, a sua posse so re o, ren e e I os e un os ou cõQi
.

d d'.'t rias e demaiS provas admitidas cessaria. a-se a. causa, para o' I
' o 1

todos para contestarem a presen referidos imóveis, de conformi ,ejam 227.200 metros quadrado&'. l1J.uem e !lei o e a leste 'I em direito Para efeitos Í1scais efeitos legais, o valor de trê� representante do Ministério PÚ

ddi' f dI? 347 d' f IgUl\ mente com 33 metros com' '.. blico t C· d d' t d
te ação dentro do prazo de dez a e com a el e era�. , e I - azendo frentes em ,terras ãr I I '

'
dá á presente o valor de Cr$ mil cruzeiros. Termos em que,

nes a I a e, o os para

dias nos termos do artigo .455 de março de _l955, que modificou

I
José Coelho e fundos a Oeste no �::5.o ago�" contendo a ,�rea dE

;50.00000 (cincoenta mil cruzei PP. Deferimento. Tijucas, 28 de contestarem a presente ação den.

citado, devendo ser, afinal, re, o artigo 550 do Código Civil. li Travessão da Amesca; extr.eman I
.

"u
me lOS quadrados ; - r ros) 'Testemunhas'- Fran�lsco julho de 1956. (a) Claudio Ca. tI'O do prazo de dez dias, nos

conhecido o domínio Jo supli�an pala o dito fim requerem a de· do ao norte em terras de herdei 1.1. ;' .terl�eno Sito no lugal Mall�el de Oliveir� João Paulo ramurú de Campos - Assistente termos do artigo 455, citado, de

te sobre o referido imóvel, cUJa signação do dia, lugar e.' hor� ros de Paulo Rita e ao sul em' I el� t ra�a, iapema, cortado pe de OlIveira JoaqUi�l Vicente de JudiCiário. "Em dita petição fOI: ven�o. ser, afinal, reconhecido o

sentença lhe servll'á de título pal'a a justificação exigida pelo terras de herdeiros de AmérICO f� tS ra

ai stadual,' fazendo
Oliveira J�ão Vergílio' Caetano exal'ado o seguinte despacho:- ,dommiO do suphcante sobre r�·

t 45� d C'd' d PdS D' ,
len e, a este numa lagoa com" ferido

. ,

I c· t
habil para a inSCrição no Regis, ar Igo " o o 19'0 e roces e ouza e Ias. II - Os supli- 2350 '.. '

e Inácio Cândido da SIlva todos I "A, desígne o Sr. Escrivão dia e
lmove , uJa sen ença

tI'O de Imóveis Dá-se á presen- so Civil, na qUál deverão ser ou cantes adquiriram os referidos' 't
metro$; 11I�lItando-se ao

brasileiros casados lavr�dores I hora,
no local do costume para Ilhe servirá de título habil para

.
, . I . .

nor e numa extensao de 772 nl
' , ,

o. _.

' •• -

R' d"
te o vltlor de Cr$$ 3.000,00 pala Vidas as testemunhas Jose NICO otes, sendo o pl'lmelro em 1919 t

' e
domiciliados e reSidentes no lu a Justlflcaçao, feitas as intima· I

a mSCl'lçao no eglstro e llno-

os efeitos legais. Protesta-se pOl lau de Souza, Tertuliano Branco por compra feita a Vitor Venân I ;o�, c�n terras da Reque}'ente; gar Itapema. Nestes têrmos P I ções devidas. TJjueas,... 28-7-1956 I
veis. Dá-se á presente o valor de

dE!poimento de testemunhas e e Egídio Serpa, aqueles lavrado I cio da Silva, e o segundo pOI t:;;::nd o ao s�l, tambem .com Deferimento. Sobre Cr$ 6,50 de Ca) FranCISco José Rodrigues de: Cr� 3.000,00 para os efeitos le

vistoria, se necessáno. O assis- res e êste Comerciante, l·esiden. I compra feita em 1926 a Joaquim,
'

d 7"
a Requer�nte, numa hnhn

estampilhas estaduais inclusive Ohveira - Juiz de Direito". Fei- gals. Protesta-se provar o alega

tente que esta assina tem sua tes e domiciliados neste Distri Júlio, Alzira e Josima de Souza'
e 90 ,metros, extrema�do a

a l'espectlva Taxa d� Educação ta a justificação foi proferida a
I do com testemunhas e vistoria,

residência nesta CHlade onde re- to, as quais comparecerão inde'l e tanto a posse dos suplicante� oeste, con) 30 metros, no RIO Pa
e Saúde de Cr$ 150 Iia-se'- j.segumte sentença:- "VistoS!',

se necessáriO. O assistente que

cebe, citação. Nestes termos p pendentemente de citação. Reque, como 'a de seus antecessores, I reque, com a �ál;�a de 18.412,2f
TJjucas, 14 d� a�osto de l!i56 etc.. Julg'o por sentença a jus' esta ass.ina tem sua residência

defel'Ímento. TJjucas, 24 de junhe rell� mais que,. depOIS ?a �ustifi I
sempre .f�ram pacíficás, conH- , metro.s )quadrados .

2
..

- Que a
(a) Aymoré Palhares". Em dita tificação retro, procedida nestes n;sta CIdade, .onde recebe. cita�

de 1956. Ca) ClaudiO Caramul'u caça0, seja feita a cItaçao dos nuas, mmterruptas e exercidas despel�o .de ter comp�ovantes do
petição foi exarado o seguinte autos de Ação de' Usucapião, a

çao. �estes termos P. defel'lmen.

de Campos - ASSistente Judi atuais confrontantes, residentes I com "animus domini". III - Em
seu direito de propriedade ap-:- despacho:- "R. Hoje, A. desígne I requerimento de Pedro Joaquim

to. TIJucas: 10 de agos,to de 1956.

clário". Em dita petição foi exa no local dos ImóveiS, bem como vista do exposto querem os su_1 nas sobre parte dos terrenos aCI-
o S E c.·· d' h I' Leal e Miguel Joaquim Leal para! Ca) ClaudIO Caramuru de Cam-

I ma mencionado
r. s llvao la e ora, no o I ' ,

"E d't t'
-

f'
rado o seguinte d�spacho'- "H dos intel'essados incertos e des picantes regularizar a sua posse ,s, vem a requeren cal do costume para a justifica. que surta seus devidos e juridicos pOSo .m I a pe Iça0 OI exarado

Hoje. A., desí!!ne o Sr. Escrivão conhecidos por editais de trinta

I
sobre os

- referidos imóveis de' te, por SI e seus antecessores,
ç' f't' � d t' - I efeitos Citem-se por mandado 10 s9gumte despacho:- "R Hoje .

._.. 'd ao, el as as ueVl as ln lmaçoes. .' AD""""
dia e hora, no local do costume (has, do Sr. Diretor do Patrimô- conformidade com a lei federal ?��pan o com� seu: mans� e pa- TJjacas, 16-8-1956" Cl1) Carlos' os confrontantes conhecidos do

. eSIgne, �o Sr. Escrivão dia a

para a justificação, feitas as in mo da União por precatória em 2.437, de 7 de março de 1955, que I clÍlcamente,
ha _mais de vmte a

Ternes _ Juiz de Pa7, no c'.er- imóvel; por editais com o prazo hOl:a, �� lo�al do. costume, para

hmações devidas, TJjucas, 30-6 FlOrIanópolIs, e do Sr. represen m.o�ificou o artigo 550 do Código nos, sem 0pOStçao ou embargo dr
cício do cargo de Juiz de Direi de trinta dias, que serão publica � �ustJ�lcaçao,.�elta!!. as devidas

1956. (a) Frenclsco José Rodn tante. do Ministério Público nes Clvll..E para o dito fim requ"!!l'em! ·.w._.-.w""_-._••,......-_-_.......... to". Feita a justificação foi pro
dos uma vez no Diário da Justiça' mtlmaçoes. TIJucas, 14-8-1956

gues de _Ohvell"a - Juiz de Di ta Cidade, afim-de contestaren' a deSignação do dia, lugar e ho. I a justificação foi proferida a SI) ferida a 'seguinte sentença:- e três vezes no jornal "O Esta-, (a) Cal"l?s. Ternes - J. de Paz

rei to". Feita a justificação fhi a presente ação no prazo de de� ra par.a a justificação exigida pe guinte sentença:- "Vistos, etc. "ViStOS, -etc .. Julgo por sentença do", de Florianópolis, os interes, n� e.xe;cIciO. do ca.rgo. d.e JUiZ de

proferida a segull1te sentença:- dias, de acôrdo com o disposto lo artlg? .455 do Código de Pro J�lgo por sentença a justJflCa a jus�lficação procedida nestes sados incertos; pessoll_lmjlnte, o D�relt�. Feita a. JusbflCação foi'

"VistOS, etc .. Julgo por senten· no artigo 455 citado, sendo afinal ces�o CIVil, na qual.deverão seI çao retro, feita nestes autos [ autos de Ação de Usucapio a 1<' I
Dr. Represen�ante do M. PúbHco, 'p'��ferlda a segmnte sente)l-ça:

ça a justificação retro, procedid:\ reconhecido o domínio d"O supli ouvlda� as testemunhas Marinh( requerimento de Manoel Joaquim querimento de Iris Renato V e, por prec�tória, a ser expedida' VISt�s, �t.c .. !ulgo po� sent�n
nestes autos de Ação de Usuca cante sobre os referidos imóveis Ma.rcehno Caetano, Felipe Mar. Lopes e s/mulher Ohndma Ce Buettner Pastor, d�vidamente as 'para o Juizo de Direito da La ça a JustIflCaçao re�ro, procedida

pião, a requenmertto de Jose Pe cuja sentença lhe servirá de ti c�lmo Caetano e Estevão Gregó cílIa Lopes, para que produza to sistida.' por seu mando Gottard Vara da Comarca de Florianópo.! n�_:;tes autos de Açao de Usuca

dro Hem'lque dos Santos, para tulo habli para o respectivo re· 1"I?,. �avradores residentes e do dos os seus devidos e jurí.!!icos Pastor, para que produza seus Iis, o Dr. Delegado do Serviço do pia0,. a reque:lll1ento de Augusto

que surta seus devidos e jUlí- glstro de imóveis. Dá-se á pre- mlcl.hados no local do imóvel, a�, efeitos. Citem-se, por mandado, devidos é j,urídicos efeitos. Ci- Patrimônio da União. Sem cus- FermIlj.no. VIeu·a,. p�r� que surta

dicos efeitos. Citem-se, por man sente o valor de Cr$ 3.000,00 quais comparecerão independen.' os confrontantes conhecidos do tem-se, por mandado, os confi ,tas. P. R. I.. Tijucas, 10-9-1956 s�us deVidos e Jurldlcos efeitos

dado, os ,confrontantes conheci para os efeitos legais. Protesta. ten�ente de citação.' Requerem {Imóvel; por editais com o prazo nantes conhecidos dos imóveis' Ca) Jaymor Guimarães Colaço _
Citem-se, por ma.ndado, -os CO'l'

'dos do imóvel; por editais com r se pnovar o alegado com teste· m�ls q�e depois da justificação I de trinta dias, que serão pubhca por editais com o prazo de trin�' Juiz de DIl·eito." E plH.'a que che- fronta�te� conheCidos d.o Imóv�l;
prazo de trinta dias, que sel'ãe munhas e .vistoria, se necessário seja feita a citação dos atuais dos uma vez no Diário d:;t Justi ta dias, que serão publIcados u

I
gue ao conhecimento de todos Q

por �dltals com o �razo de. trln·
publicados uma vez no Diário da O solicitador que esta assina confrontantes, residentes no lo ça e três vezes no jornal "O Es ma vez no Diário da Justiça . I nmguem possa alegar ignorãn-

ta dias, que. ,s�rao pubhcados

Justiça e três vezes no jornal tem sua residência nesta Cidade cal do imóvel, bem. como dos in tado", de Florianópolis, os inte três vezes no jornal "O Estado" 'cia, mandou expedir o presente u��a vez no D�arIo da Justiça e

"O Estado", �e Florianópolis, 01 onde recebe c�tação. Ne.s.tes ter· tere sados in�er.tos e d�sconheci l'essados incertos; pessoalmente, de Florianópolis, os interessadoó I e�ital q�e será afixado na sede tIes ve�.es ,no !ornal :'0 �stado"
.

mteressados mcevtos; - pessoal mos P. defel'lmento. TIJucas,

2,
dodos por editaiS de trmta dias o Dr. representante do M. Públi

I
incertos' pessoalmente'o Dr' deste JUIZO, no lugar do costume ?e Flollanopol!s, os mtelessados

ment.e, o Dr� Representante de I
de julho de 1956. (a) Claudio do Sr. Diretor do Patrimônio da co; e, por precatória, a ser expe Represe�tante do M. Público' e' e, por cópia, publicado UMA VEZ mcertos; pessoalmente, o Dr. Re

M. públic0i. e, por precatória, a Caramurú de Campos - Assis· União por precatória, em Floria dida para o Juizo de Direito dD por precatória a ser expedida no Diário da Justiça e TRÊS presentante, .do M. Público; e,

ser expedida para o Juizo de DI t�nte Judiciário." Em dita peti. nópolis, e do Sr. representant{ La Vara da Comarca de Floria para o Juizo 'de Direito da la
VEZES no jornal "O Estado", de por precat?rIa, a s�r .

expedida

reito da La Vara da Comarca de. çao foi e:llarado o seguinte des do Ministério Público nesta Ci nópolis, o Sr. Delegado do Servi

I
Vara da Comarca de Florianó, Florianópohs. Dado e passado nes

para o JUIZO de DU'elto da La

Flol"lanópolis, o Dr. Delegado do pacho:- :'R. Hoje. A. desí.gne dade; todos para contestarem � ço do Patrimônio da União. Cus. polis, o, Sr. Delegado do Sezyico ta cidade de Tijucas, aos qua. Va�a da Comarca, de Florial�ó
Serviço do Patnmômo da União o Sr. Escl'lvão dia e hora, no lo [lresente ação no prazo' de dez tas afinal. P. R. I.. Biguaçú do Patrimônio da Umão. Cust�s torze dias do mês de setembro pohs, o .D:: ?elegado �,o Serviço

Sem custas. P.R.I.. Biguaçú. 10 c�l do .costume, para a justifica dias, de acôrdo c!)m o disposto 10-9-56. CaLJaymor Guimar;ães afinal. P. R. 1.. Biguaçú, 10-9-56 do ano de m!] novecentos e cin
do Patrlmomo da

..

Umao. Sem

9-56. Ca) Ja)'mor Guimarães Co, ça�, feitas as devidas intimações no artigo 455 citailo, sendo, afio Colaço - Juiz de Direito". ECa) Jaymor Guimarães Co laço qu�nta e seis. Eu, (a) Gercy dos
custas. P. R. 1.: TIJ.ucas, 10-9-56.

laço - Juiz de Direito'.'. E para TIJucas, 4-8-1956. (a) Carlos Ter nal, reconhecido o domínio dos para que chegue 'ao conhecimen Jui2 de Direito" E para que che AnJOS, Escrivão, o datilografei (a� Jaymor GUlmaraes Colaço -

que 'chegue ao conhecimento do. nes - Juiz de Paz, no exercíci( requerentes sobre o referido to de todos e ninguem possa a gue ao conhech;1ento de todos �
conferí e suóscreví. Ca) Cârlos

JUIZ de Direit�. "E para que che

todos e ninguem possa alegar do cargo de Juiz de Direito." Fei· imóvel, cuja sentença lhes ser. legar ignorância, mandou expe, mnguem possa alega; ignorã.n- Ternes, Juiz de Paz, no exercício gue ao con.heclmento dos interes

ignorância, maQtl.ou expedir c ta a justlficação foi proferida D virá de título habll para a ins- dir o presente edital que será a cia, mandou expedir o presento
do cargo de Juiz de Direito. Es. �ados, e

.

mnguem possa alegar

presente edita! que será afixado seguinte sentença:- "Vistos crlção no Registro do Imóveis I fixado 'nli,l sede dêste Juizo, no edital que será afixado na sedo
tá conforme o original afixado na

19norancla,
.

mandou e_xpedir o

na sede dêste Juizo, no lu'gar do etc .. Julgo por sentença a justi' PI'otesta-se provar o alegado com lugar do costume, e, por cópia, dêste Juizo, no lugar do costume sede dêste Juizo, no lugar do presente e,dltal q.ue sera afixado.

costume, e, por cópia, publicado ficação retro, procedida nestes testemunhas - e vistoria, se ne. pub)!cado UMA VEZ no Diál'lo e, por cópia pubhcado UMA costume, sobre o qual me repor.
na sede deste JUIZ?,. no lugar do

UMA VEZ no Diário da Jus autos dê Ação de Usucapião, a cessá,rio. Dá-se á presente o va da Justiça e três vezes no jorna VEZ no. Diá�io da Justiça e
to e dou fé. costume, e, por .c,o�la, publicado

tiça e TRÊS VEZES no jor requerimento de Conrado Gui- lor de Cl$ 3.000,00 para os efei "O ESTADO", de Florianópolis. TRÊS VEZES no jornal "O Estl Data SUpl'a. O Escrivão UM� VEZ no DlarlO da Justiça

nal "O Estado", (ie Florianópolis Iherme da Sliva e s/mulher Jovi tos legais. O solicitador que esta Dado e passado nesta cidade d, do", de Florianópo·lis. Dado' e Gercy dos Anjos � �re� vezes !l? j?rn�l "O Esta

Dado e passado nesta Cidade de na Donatila da Sllva, para quo. assina tem sua residência nest! Tijucas, aos quatorze dias do passado nesta cidade d'e Tl'J'ucas
o , de Florlanopohs, Dado e

T p
passa' o nesta c'd d d T"

IJucas, aos trez(\ dias do mê! surta seus devidos e jurídicos Cidade onde recebe citação. Nes mês de setembro do ano de mil aos doze dias do mês de setem a rf"c,'paC a'"o' .

t d ! a e e IJucas,

de setembro do ano de mIl no efeitos. Ci/tem-se, por mandado, o, tes têrmos P. deferimento. So novecentos e cinquenta e seis bro do ano de mil novecentos e
•

,_ :�� ;eze'l o mes de setel�bro do

vecentos e cinquenta e seis. Eu confinantes conhecidos ,los im') bre os selos devidos lia-se Tiju. Eu, (a) Gercy dos Anjos, Escri cinquenta e seis. Eu, (a) Gercy Adolfo Bunn Junior e t
e .ml

E
novecentos e cmquen·

(a) Gercy dos Anjos, Escl'lvão, o veis; por editais com o 1)razo do cas, 18 de julho de 1956. (u) vão, o datilografei, conferí e sub dós Anjos Escrivão o datilogra
.a, e seis: _

u, (a) Gercy dos An·

datilografei, conferí e subscreví trmta dias, que serão publicados �dTo Caramurú de Campos" screvi. (a) Carlos Ternes _ :tei, conferi e s�bscreví. Ca)' Maria Wagner Bunn, parti· �os: Escl"lvao: o, datilografei, con

(a) Carlos Ternes - Juiz de Paz, uma vez no DiárIO da Justiça �

I
Em dita petição foi exarado c Juiz de Paz, no exercício do cal' Carlos Ternes _ Juíz de Paz no cipam aos seU'S par.entes e e�I e sub.screvl. (a) Carlos Ter·

no exercício do cargo de JUIZ do três vezes no jornal "O Estado'; seguinte despacho:- "R. Hoje go de Juiz de Direito da Comar exercício do cargo de Juiz de' Di pessoaS de suas relações, o �e -: JUIZ de. Paz, n? �xercícl�
Dllelto. Está corlrol'me o origi- de Flonanópólis; os interessados ,A., desígne o Sr. Escrivão dia e ca. Está confol'me o original afio relto. Está conf�rn.(e o original nascimento de seu primogê! c�n�argo de JUIZ .de Dlr�lto. Esta
nal aÍlxado na sede dêste JUIZO II1certos; pessoalmente, o Dr. re-I hora, no local do costume, para a xado na sede dêste Juizo, no lu, afixado na sede dêste Juizo no d o�n:e o ol"lgmal afixado na

no lugar do costume, sQbre o pl'esentante do M. Público; e por justificação, feitas as devidas in gar do costume, sobre o qual lugar do costume sobre o 'qual nito PAULO ROBERTQ, se e deste JUIZO, no lugar do

I t d f' p t" d'd t·· -

T"
' ocorrido na M t 'd d costume sobre o qual me r 01'

qua me repor o e ou e. reca. orla, a. ser expe I a para Imaçoes. IJucas, 21-7-1956. )a) me-t:e-port-o, e ·dou fé. me repolto e dou fé. a ernl a e
t d" ep

Data supra. O Escrivão o JUIZO de D1l'eito da La Vara Fl'ancisco José Rodrigues .de Oli. Dàta supra. O Escrivão Data supra. O Escrivão: Dr. Carlos Corrêa no dia
o e ou fe.,

G dA' d C dFI'
Data supra. O Escrivão.

ercy os nJos a omarca e onanópohs, o veu'a - Juiz de Direito". Feita Gercy dos ARjos Gercy dos Anjos 18. Gercy dos AnjGs

EDITaL

a quais, comparecerão indepen
dentemente de Citação. Requel
m3ls q.üe, depOIS de JustIficação
seja feita a citação dos mteres·

sados incertos'- e desoonhecidof
por editais de trinta dias, bem co

mo dos conÍl"ontantes do imóvel
do Sr. Diretor do Patrimônio-da

rique Marcos; éxtremando aLes
te em terras do Requerente e a

Oeste em ditas- de quem de di
rei to. 3.0 LOTE - Outro terrenc

dos no Travessã\! Geral com pro

pnetários Ignorados; extreman

do ao N'(;rte em tenas de Fra.1·

cisco da Sil'l'a e ao Sul em dita;

do Pedro Henrique dos Santos

'lI - Que dito imóvel fOI adqui
ndo pelo suphcante por compra
feita a Pedro Atanázio, lavrador

res1dente no l'eferido lugar, I

tanto a posse do suplicante com(

de seu leferido antecessor Eem

pre foram respeItada" paCIficas
contínuas e imntenuptas e exer

cidas com "anmlus domim". Dit:l

compra fÔl'a feita há três anos

UU - Que _e,m vista do expostl
quer o suplIcante regularizar n

sua posse sobre o refendo imó

vel de conformidade com o :\l'tI

go 552, do Código CIVil e o De

creto Federal 2.437, de 7 de mar

ço de 1955 que modifiCOU o arti

go 550 do Código Citado, e parE
o dito fim requer a deSIgnação
do dia, lugar e hora para a jus
tificação exigida pelo artigo 455

do -Código de Processo CiVIl, nE

qual deverão ser OUVidas as tes

temunhas. Augusto Fermlano Nas
cimento e Euclides A.' Fagundes
lavradores, casados, residente, f

domicihados no local do imovel

...
' •

lO
Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO Floria_nópolis, 'I'erça-Ieíra, 25 de Setembro de 1956 3
------------------

FAZEM ANOS HOJE:
_ sr. Fausto -Silva;

-

_ sr. Caí-los Cardoso;
_ Vva. Adalgisk Or ige

Vic ihett.i ; _

_
_sr. Osní Costa;

_ sr. Luiz Augusto Fra

goso;

...

�ALIVIA�>
A TOSSE DO
FUMANTE

,

VOCE' SABIA bUE

Florianópolis, Terça-feira, 2-5 de Setembro de 1956
CONSl!lTORA DE HiGIENE

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

Sociais
Balanço - dos sonhos

. MOACIR RIBEIRO

Eu vou me
-

embora
para não sei onde!
Vou embora
por essa rua

que vai dar
talvez num lugar
que não tenha fim I

Rua estreita,
magra e feia
como ela propria
cheia de longas

'e verdes arvores

que convidam ao sonho I
Eu vou e-mbora
pra não sei onde!
E quando o sol beijar
o enladrilhado do meu caminho,
eu estarei sendo beijado-
por alguem muito querido,
lá no fim da ruaaínha estreita
que não tem fim
que fica não sei onde!
Junto
estarão os meus brinquedos_todos,
até

-

o velho patiuete
e o antigo balanço dos sonhos!

Experimenta' boje
I DôCE IMPERIAL

-

PO
LON�S

Tem vontade de fazer
uma sobremesa diferente?
Porque não experimenta es

ta que aliás ê uma verda
deira maravilha!

INGREDIENTES:

_ menina Leda Mariza Bonnassis
'Oliveira :

.

._-'menina. V�era-Lúeia;
_ sr. Paschoal Simon'e _ menino Nelson Wag-,

Netto; ner
_ sta. Maria de Lourdes _/_ sta. Neusa B. Caval-

Costa : lazzí
. _ sra Lídia Bayer _:_ sr. João Peixoto.
•••••coa .

. Illtímc Modo,::3:

I
_ sra, Léa Poli Kowalski
_ Vva. Maria de Lour

des Canaparo;
_ sra. Violeta Bayer Jor

ge
- sra. Lúcia Bascini
._ ceI. Cornélio de Cas

tro Pinto;
- menina Léa 'Silva;
_ menina Maria Eugen ia.

300e gramas de açucar
Algumas gotas de bauni

lha

5 claras

I

(Do livro a sair: "Poemas que Deus não leu").

açucar
3 gemas
300 gramas-de
Baunilha r�a-s-ffffis

r·;
I Ataca tod o o or�..18DlO f-I

I EM SIFILIS
-

OU REUlIA- 1
_ r 1 TISMO DA MESMA 0&1-
I ... GEMT �

,
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ANIVERSARIOS

Lira Tenis Clube

lho Fiscal para o ano

social 1956/57
a) João Batista dos
-Santos Presiden
tes C. D.

1. _ Apreciação e discussão do relato rio da 'Di
retoria;

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

3. -, Eleição dos membros da Diretoria e
_

do Con
selho Fiscal para o periodo 1956 _ 1957.

Florianópolis, 12 de Setembro de 19&6
J. B. GOnçalves - Secr. Geral

..,._.__w � _.- _ --..-

Bis como você pode transformar um vestido antigo
num lindo modêlo novo. Siga essa sugestão de FLIGEL

l\'IAN, fazendo na saia escura uma aplicação com cetim

e pedrinhas de "strnsse". As rosas em vermelho e as

fólhas em verde, fazem um lindo contraste. (FOT<;>
TRANS'WORLD)

�........w..-.J-..,.-.·_·......-_-..-..-:-.........__·fi&·w�.-.-.w• .",..·......_·............·J

Investem os revoltosos contra, os trens
ARGEL, 22 (U. P.) - soas, inclusive 6 europeus.

.

Em fontes francesas se in- Pouco depois, a locomotiva

formou que os ataques dos de um trem de carga, 'na re-:

nacionalistas, nas ultimas gião de Ame, foi avariada

48 horas calísaram o des- pela explosão de uma mina

carrilam�nto de dois trens e
'

colocada nos tril?os.
�

.

danificaram sariàmente um
I Em consequencia da ex

comboio de passàgeiros. Os
.
plosão de outra bomba, tan;

ataques foram efetuados na I bérn colocada sob. os tr i

area de Constantina.
-

I lhos, uma 10comotJv� des-
, carrilou com 14 vagoes de
,I -E tUma bomba explodiu num carga que puxava.. n re-

_

v'agão de passageiros do Ex-
I

tanto, continuam os ataques

presso Argel-Constatina,! rebeldes e os �t?S de ter

saindo-se feridas 8 pes-' rorismo na Argeha.

Sou o caxinguelê o

amigo das florestas - es

colhido como símbolo do

Serviço Florestal do Minis- '

térió da Agricultura. I
Moro _na floresta 'e pre

ciso dela para viver.
Concito todos os cidadões

a agirem em sua def'êsa, uti
lizando- a com critério, sem

'

destruí-la. IPreste sua colaboração se- --

guindo as recomendações do
Servico Florestal }1O contrõ,

lesde derrubadas e queima-
das de mato.
Consulte o "Aéôrdo Flo-

restal" com o Estado de San
ta Catarina á rua Santos
Dumont, 6 ou Caixa Postal
395 Florianópolis - S. C.

Clube para uma reunião, no
dia 30 de Setembro (Do
mingo), as 09,00 horas, na

.
Se-de do Clube.

ORDJ<JM DO DIA:
a) Aumento da mensa li-

dade;
1:» Apreciar e discutir o

relatório anual da Di-

MOLÉSTIAS d; BEXIGA
'·A irritação intolerável e os ardores

produzidos pelos distúrbios da -bexiga.
sio frequentemente a origem do

- mal-estar. geral. Sendo a bexiga a

porta de saída das substâncias tóxicas
e impurezas que os rins separam do

sangue. sofre-se dores cruciantes

devido a constante passagem de �_ais,:::::
substâncias por êste delicado órgão, _ '>..._

.
.

����'""!Í!!!!!!!!!!!!!!_-----..... tstesmaleseoexa ... �ft� ....
I

_:,� -'-

gerado desejo de aliviar �� .

a bexiga. devsm ser com- /" --.::::::. .

batidos, tomando. ainda hoje. as Pilulas De Witt, SUl ação
calmante e antlsética. faz .. se sentir logo na bexiga. nos rins e

em todas as vias ul'linirias. As Pilulas De Witt são fabrica ..

das especialmente par•• 5 doenças dos Rins e d. 8exiga,

retoria;
C) Eleger os membros da

. Diretoria e do Conse-

CINEMA

Vende-se um projetor
cinema sonoro de 16 mm.

Faz-se qualquer negocio.

Tratar à Rua Júlio Moura,
n'Ü 13.

AVENTURAS DO ZE-MU·TRETA
,.,

PEROLA
Vende-se ou arrenda-se o i'ero�a Restaurante. sito à -

rua 24 de Maio, 748 no Estreito - Informações no local.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Assinalou o· Guarani sua, primeira vitória
�

ATUANDO COM 8 ELEMENTOS', NO, fiNAL REDUZIDOS PARA 4, O ATlETICO ,CAPITULOU;" P,ERMlTlNDü A
I

GOLE�, DA-DE 8 X O .: O GO
LEIRO '''BUGRINO'' MARCOU UM TENTO' COB'RANDO UM PENAL r: EXPUlSOS··OSNf 'E· ABE( - CAZUZA E. fLÁVIO ABANDONA-
j",c.

, • , ,RAM A CANCHA - TAMB:EM' NA, PRELIMINAR;, �VENEEÚ' O GUARANI
,
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Presenciado> por

i

um pú- elo o placard assinalava' 2xO
�

" -'

' .

.
" - blico reduzidíssimo, o .mais houve um penalty contra o

FUTE-I a L !TENI5 .
.
'. .

.

-t- .' HATA(ÃD· TURfE 't.] fraco ?e�te,s, últ�mos anos, Guaraní que õ árbitro dei-

� .'
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.
.' Extra de Profissionais, en- por ioso desleal. Depois dos

.. - ',,, ••

r
' ==, -tre Guarani- e Atlético che- 5xO Flávio e Cazuza aban-

c=a �
_,'

,�
ê gou ao seu final com o mar- donaram a cancha sem _.'ne-

_'='" �� .�.
. �._ .�••

, 'M;'
cador de-oito tentos a zêro, nhum motivo, E antes que

_ "

.,
•.,., favorá-vel ao "Bugre". fosse encerrado o marcador

a Foi com. tristeza que o foi expulso Osni. Assim '0, .

• A"LET.'l$t..cID'RE" .'
.' " ' y' .... , •

público viu'o tricolor tom- "Tigre" chegou ao final da
n I

_

• I bar daquela maneira, por luta com apenas quatro ele�
escore tão elevado, O que mentos que foram Jairo,

@êI,=iÕd_ã.�E.3.O,êêêiiéiiõêiieaT�iêê"aeiiêaêsêF [\���1�J.ª(;,��;I� ;:I�:�i�i����;�2�:�
<

ti
<

gente Djalrna dão o que corno qui, díant., de um an�
...........�•••••__••.-.""..�•••••�•••t: ' Tão logo regressou a Joínvllle 'chefiando

'

nho em prejuízo do Avaí e podem para. não ver morrer tagon ista valente, mas sem

'50 CAMPEONATO ESCOLAR E 4'O .. : <, l �elegação. do :?axias 'Fu�ebol Clube qu�. aqui, _

não do Caxias como apre-: o quer-ido clube tricolor .... chance .alguma de vítórfa..

U .
• €nfrentou o Aval sendo derrotado por dOIS teu- , goam os caxienses, pois dei- Não há treinos do conjun- Poucos minutos após o

CAMPEONA,J)O' '�'ORMAL" REGIONAL' I' t�s a um, o jovem preside?te José Elias ?iulia,re xou de assinalar' um pe- to, nem reuniões da direto- seu início, o préÍio teve que

J� r �, • • pos a boca 0.0 mundo, gritando a plenos pul- nalty gritante de Ivo .. na ria, A desorganização é ser interrompido por dez
. '�- ' .

I I mões que haviam sido esbulhados . pelo árbitro primeira fase e ainda por completa' e não sei-á precl- minutos pelo arbitro devido
• (Conclusão! •• G,erson Demaria e tantas outras mentiras que cima expulsou dois jogado- so dizer mais nada, o forte temporal que' deixou

Atletismo reg,'ioiu!l feminino '
.

I '

I somente um temperamento como o dele poderia res do quadro local e ape- Na tarde de dorningé VI- bastante alagada a cancha
75 metros rasos r .• proclamar. E com artes e manhas' ludibriou a nas um do bando visitante, mos o Atlético começar o

I
más não o suficiente para t

10 lugar _ Iolanda Moraes, -do Estreito, com c'. b f'
�,.

.

-,

"t 1 t imnedi
, "

d'. oa e. dos que compoem a imprensa esportiva quando se sabe que foram j Jogo com se e e emen os, impe Ir o reirucio a con-

tempo- de,)O segundos e 9 décimos
• I de Joinville, fazendo-os escrever colunas e ;CI)_- -vários os agressores de Minutos após entrava Cazu-j tenda, I

2° lugar _ Maria Mafra, de Saco dos Limões •• lunas contra o futebol da Cap.ital.
.

'

Amorim, O Avaí venceu o za e o número era elevado Na arbitragem, com atua-
3° lugar � Alzira Vieira, de São José'

.

-"

I••
'

.

Está doente o mentor. éàxlénse. As derrotas jogo muito bem e não fos- para oito, Com oito valores ção abaixo da critica, fun-
40 lugar _' Rosita Corrêa, da Trindade .

I do bi-campeão catar'ínense d�ixaram-no num se a covardia de Helio, te- .0 Atlético deu combate ao clonou o sr, Gilberto Nahas
5° lugar _ Walfride Vieira, da Palhoça • . estado que dá pena, Precisa repousar. ria õ:"quadro "azzurra" en- valoroso Guaran í, logrando e os quadros atuaram as-

Salto em altura: .: Lendô o artígn da nossa confreira "A No- cerrado o primeiro turno encerrar o primeiro tempo sjm constituidos:
'to lugar _. Máxima Luiza Andrade, .do Curso Nor-I tícia", sob o .título "Gerson Demaria presen- sem um só elemento indí- com um tento apenas con- GUARANi _ Clóvis; Vic-

, mal Regional do Estreito que; supreen- teou o Avaí com a liderança", não podemos' si- ciado nas súmulas;' muito trá as suas redes, obtido por tor e Fausto : Filomeno,
dentemente, conseguiu ultrapassar o: lencíar diante de tamanha vilania e lançamos ao contrárto do Caxias que Sadi, aos 44 minutos, Na Anastácio e Anibal; Namí,
-sarrato mi. marca de 1m,37,

. sobrepu-: a nossa repulsa às palavras alí .contídas , -pQ'r tem .ído aos troncos e bar-' ülse final decaindo· bas- Dedéco, Carl inhos, Sadi e

jan�o" desta forma, ao recorde, reg�on�11 não refletirem .a verdade dos fatos. O� futebol _ rancos no 'certame, tais as tante, os atleticanos abri- Mário.
feminlno que era de 1m,30. e no proprlO. da Capital, em fase de recuperação foi atingido cenas de índíscfplína- de ram caminho para os "bu- ATLÉTICO _ Jairo; Hil-
recorde estadual anteriormente estabele-: brutalmente: pelo Citado artigo.

'.

seus jogadores; hajam' vis- 2:l'inos" elevarem o marca- do e Cazuza; Osní, Nerêu e

cido em 1 metro e 35 centímetros, •Pt' t d
"

Iíd d d Côdi t' '1'
'

'Ol':l it intermé Níl Ab I FI"
1. -, ,r ',' 'd "-d' T" • ar� O �lllen ans a e- velJ:as pena I' a es o o IgO as as ,pe eJa� com o 1m- l ú1' para 01 o, por. lU erme-_ 10; e e avlO._

2° ugar - lV.lalla COI elIo, a Imdade 1m 20 ."A .....,. 't' , ,. "t" b B '1' d' F' t b 1
"

PI'
.

b '{' d M'
'

, F'l D P I" V t
3'0, 1 'M '1

...

P , ", d' S- J
_" "

•
1'10 ICla as VI onas o - rasl eno e u, e o,, pOiS p�co e.o a melras, am os (10 e ano" 1 omeno, e- Te Immar: enceu am-

ugar _

" ar ene elena, e ao ose".lm.,10 t'd t'e't I' . 1 >' b' d
- �. t'

� ,

"d . 'RI
.

"

C I' h am te b'...v. G 'I
"-

4'0 IM" F'" d S 'd L'
�

1 O" I as nes a apl a .p.� 0.' o ,a, an ono ua compe lçao e "" um�nau. (!f'CO, ar In os, nov en em O param,. pe o escore

ugar - ana reltas, e aco os lmoes, ,1. . �, � JA; ,

t' 200 d 't d C' 'r" t' D d' Cl'v's (penalty) d 4 '"

'50.1' ,

A 't R .. -d P- 1'>-" 'I '05' .campeao e vlce-campeao·J..!l�: o",al'IIgO,- _,o CI a o .,p-.- ornamos a repe Ir: o ,e eco, o 1 e e x""
,

ugar'_' nl a' o-sar' a. a ,I1oça m . • . ..' \ ,.":;:; ..

� .• '- .'. ., '. .' � .

' ,

,
'

.. -

S lt
.
'. <

'd", 'tA i" .

'

" .',' .ram autênticos. presen.tes, ;q-,i:6-p;i'mpor.ta '.em SUSPensãp i ,.!.'pi:v-o.i" H.élio f(}-i o causa- novamente FilomenO', Quan- Renda _ Cr$ 190,00,
a o em IS anc a: . '-, . , . � ;. <;O. .4' ".. �, .� ,

" .: . ." ,

.

",

R'· d E·t 't
"do sr. Gerson DemarItl. Ât�· d ,'a,1160 dlas,<.multà·d:e"dbr.. ;.;.do,�'sUl;uru", VIbrou.

HOJE A H'O·MEN'AG."E.M AOS CO'M·t:;_<RCIA'·-···.1° lugar _ Anice '.' Conceição· 0.sa -f o s rei o '" .' .r.r "":"I< ' .� ""�} " '. ""'�" '-,., ,.. ,,' ,

.
'"

. "ômesmo a F.C.F. e o T,,,,,�D',�''d �11!a},dez mil"e:ruzeiros �çOltfõ/,�todos, vÍl'am num
4m,16 e

.

,..,
.

20 lugar _ Nely Júlia . dos Anjos, 'da T', d'd .não escaparam, Replresen- e llUlda p'erda da renda em poilta-pe em á:titorim, num,

4m,15
rm a e, jtam para o áutor da �rôni- favor da entidade patroci- 'requinte de crueldade e co: RIOS CAMPEÕES BRASILEIROS

30 I ' R '

I M' 'Ih tt d ·s' d 'L'! ca dois orgãos favorecedo- nadou, a F. C. F. vardia. Amorim, que J;lunca
llgar _ osemalY ongul o , e aco os 1-" a A

'

F" PI'" h' f 'd' .

I H" 1930 h
.

-.t; �

3 8
'

: res
.

o ,y�ll. -. Igueuense ara os co egas, JOInVI- aVIa .. so 1'1 o a maIS eve o.le, as, oras, na I a.o sucesso de Santa Cata-

40 lugar � ��::i,demRtsa, de $ão,}osé, 3m,85 ":�m �rej'��}�o . do "soccer" l�Jlses, � cenb'-o-médi_? Hé- pumçao ,disciplinar, teve séde do Sindicato' dos Em- rina no sensacional certa-'

50"1
-

LI 'd' S d TI Ih 3m,39 • Intenorano. .

ho e os que esmurraram gue reagIr, FOI ao. encontro pregados no ComérciO' de
me efetuado na Paulicéia,

ugar _ .1 aI e o.lIza, a "-.a oça, • O
','"

'd t
'

A' N"l
� dI' d FI' 'I'

.

lt d.
.

.

A dA. presl en e caXlense monm e ··1 son sao uns o p ayer ' caXlense e eu
, ol:lan,opo IS, nos a os o CO'nvidados, " prometemos

I El' l'l'temeMssoh °d pedso:S- L'
_ f'confessa, em entrevista á anjinpos, enquantó que os e reçebeh- socos a torto e a "Chlqumpo", cO'm um co-

1'0 ugar _ lze e ac a o, e aco dos Imoes, .. ,· d" A' . t 1
-

h d
cO'mparecer,

.

8 31" -'Imprensa, q.J.fe deu ordem avaianos nã�' passam de jo- IreIto. tacado� por dOIS, que e serao omenagea O'S

I Imd' R d E t 't 7 76
: aos players. do bi-campeão gadores 'mal educados e que ou mais jogadores caxien- os jogadores que fo_rmaram

2° ugar - e a osa, o s reI o, mo, � ,
".

d f d "I
-

t' AVISO
30 I N 1

'

M 't' d P Ih 6 20 6 para nao prossegUIrem o tudo foi tramado para que ses e en eu-se com a aJu- a se eçao ca annense que '

ugar _ e CI ar InS, . a a oça, m, .... ,

1 d t t
,.,'

G d d N'I E f' , S- P 1 h' l' A I' t do Ins
I . Ald. R d "O' 1 d T' d d' 5 61':

.. Jogo em Sina e pro es o o arbItro fosse o s�.. el'- a e I sono 01 soo em, . ao au o, a poucO', e- •.."s norma IS as,
.

-

4° ugar - a o Ilbl,es, a rIn a e, m D filo I I
�

(' t)· d son De'marl'a. N� d' t t t d" vantoll o cetro I de campeã tituto de Educação "Dias
R

.

t d 4 '"'5 t fi! pe a expu sao JUS a o 1 ao a lan a en ar ImI-

Ieveza,mendo E.et, X,it me ros

'1 42" centro-médio Helio, o cau- A verdàde é bem' ou- nuir O< conceito do foot-ball nacional dos cO,merciários, 'Velho" avisam aos i�teres-1.° lugar - equrpe o s reIO, que ao aSSIna ar '" 'd C 'I '

-

1
-

t d d r motIvo de
d. 1 d" f

' ,
.

sador do tremendo suru- tra.
.

-

\
a apIta atraves da calu- se eçao essa onen a a pe-; sa os que, po

segun os e eClmos, ez caIr maIs um '" D'
'"

.

,�,' 'd 'Q' 1
'"

G DI, 'f d f a' I'
.

d' 'I d 4'2 ru, IZ que aSSIm proce- .', O Aval nao auena Gerson ma e a mentira, uell'am o comerClarIO erson e- VIagem, a rI a o og re 1'0

recor e reg lOna que era e segun-., . , '7" � , I �
. , , ,.

.

'N
'- - I, d bA

d. 4 d'
,

. deu para, eVItar fossem Demana na dl,_reçao do pre- ou nao, AV{l1 e FigueIrense mana, a ocaSlao serao
I
a gas com uas ocas, a

os e eClmos, -

d 'd . .

"

't� h- f 'd d Ih "ela Loteria Esta
20 lugar _ equipe de Saco dos Limões �

Imassacra
os os Joga ores ho. Foi obriga.tlo. a aceI- ai es ao para onra e glQ- o ereCl as me a as aos coner p ,

-

càxienses nos ,três restan- tá-lo assim corno o Ca-)
ria do nosso "soccêr" como campeões, como prêmio dos

I
dual, fica transferida para

30 lugar equipe de São José - , ,

I
I-

tes minutos, como se não xias.

O. c.
itado árb. itro .foi, os clu,bes que mais tJ.'tulos seus esforços e dedicação i o. dia 1.

6 de outubro, .'

40 lugar·- equipe da Trindade .........JOJO........,.'-"-'...., ........-.-.-

50
fossemos um povo civiliza-' ninguém negà:�um autênti� I alcança�'am no esplfi·te do

.................-.���·....- ...............w.-.��.......-.-................._�...........,... '.lugar - equipe da Palhoça
A equipe campeã formou, com Iolanda

do, ,Mas: es�ue�eu-se o sr.
1
co frac��so na di,reç'ão da I ba�ípodo em' Santa Catari-

AMADORES E JUVEN-'J'S T'RAN-SFERIDAS-M A' S'l M" A d d Jose ElIas GlUlIare das se- pugna, Vindo seu d<>sempe- na. ".

oraes nlce '. I va aXlma n ra e'e. '." '. '. ,I

O 1" 'C t
'

t S d
.•••••cwat!lle A••••••oe••••••••••••$e�"

•
- .....

IVla osa,enquanoqueo,�aco osl "" .• '

. AS RODADA"S'Limões apresentou-se com-Maria Ma- Atlehsm? regIonal femInm�: •

Ame'rJ"ca,- novo .'

.

_ fra, Elizete Machado, Vanda Chodrem 1° lugar _ EstreIto com 5 pontos : -

'

.

I
'

• -Devido ao mau estadO' do nhã, amadores e juvenis,
e Aldamir Vieirá, .

2° ugar _ Sac,o dos Limões com 3 pontos • tl'ansfe-,

30 1 T d d 2 L'd gramado do estádio da respectivamente,
Com os resultados apresentados, foi a ugar _

.

:In a � com pontos 8. I er
seguinte a classificação' do 50 Campeo- '- 4° lugar _ São José com 1ponto.

Pr,úa de Fóra, causado pe- rindo-os para o próximo do-
.

CI ASSIF'IC ç
- • 'las chuvas dos últimos dias, mingo, devendo a p�le.ia

nato Normal Regional: .

-

-'
. A' AO FINAL.: • R lt d.

G:t • esu . a os da rodada nú:- o Departamento de Futebol, Vendaval x Ipiranga ser
Voleiból escolar masculino:

10 lug.al' _ Abl'I�'gUOPOdSe eMsceOnOal�eeSs:co'm 10 pontos Imer,o 'nove do Camp€onato decirliu suspender os jogos I efetuada como preliminar
'1° .lugar _ Abrigo de Menores' com 5pontos' • C
20 lugar _ Venceslau�Buen0 com 3 pontos 2° lugar _ Irineu Bornhausen com 10 pontos I a�lo�a, dt �uteb101: 'M marcados para sábado à do jogo Figueirens.e x Es-

'3'0
. 30 111!laI' _ Venceslau Blleno c.om 8 pontos .,' 1rIS ovao x adu- tarde e domingo pela ma:, tiva,

lugâr _ Irineu Bornhausen com 2 pontos �

.rell'a·
4° lugar' _ Francisco Tolentino com 1 ponto 4° lugàr _ Getúlio Vargas com 6 pontos • B. '3 V P A' R T I C I P A C A- O'Voleiból escolar feminino: 5° lugar __:.. Presidente Roosevelt com 4 ponto� I F�ng� x

\2asc� 2
.

10 I V
'

I B 5 t 5° lU,g'aI' _ Frall""'l'a.CO Tolentl'no com 4 pontos •• OumInense x. ortugü�-. .

ugar _ ences au ueno com pon os "'.cO

sa JAIME HUMBERTO SAMPAIO CARDOSO
20 -lugar Francisco. Tolentino com 3 pontos 6° lugar _ Arquidiocesano São José com 2 pontos ••

'

n \t f 4 C"C·
." '. ')0 a ogo x anto do :e;

30 lugar _ Presidente Roosevelt com- 2 pontos ursos normals'TeglOnalS: •
" ORL'ANDINA C'ARDOSO

10 1 E t 't 12 t
• h.IO, O

40 lugar _ Getúlio Vargas com 1 ponto ugar _ s reI o com
'

pon os ,..
OI

'

4 B'
Voleiból regional masculino: 20 lugar _ Palhoça com' 8 pontos : a�l� x on�ucesso 1

.

, • Amenca 3 x Flamengo 2
10 lugar _ Abrigo de Mimores com 5 pontos '" 2° lugar - AbrIgo de Menores com 8 pontos • C '

20 lugar _ Palhoça com 3 pontos 3ei lúgar _ Saco dos Limões com 7 pontos' • om, �s resultados aCIma,
, \. o Amenca pulõu para a 0corrido na

30 lugar -:- Estreito com 2 pontos 4° lugar _ TrIndade com 5 pontos .,. ,',
. do corrente,

40 lugar _ São José com 1 ponto 50 lugar - São José 'com 3 pontos : pon�a da tabela de classlfl-

Voleiból regional feminino: 6° lug,ar - Cóqueiros com 1 ponto " .:c_a_ç_a_o_, _

10 lugar ...:,_ Palhoçã com 5 pQntos O Abrigo de Manores, ao vencer o campeonato esco-:
20 1ugaT _:_ Trindade com 3 pontos 'a.J:" sagrou"se tetraccampeão, enquanto que no normal I CI "f"

-

30 lug�r - Saco dos Limões com 2 póntos .regional o m�sm,o estabelecimento laureou-se bi-cam-: - assl Icaçao
40 lugar _ Coqueiros com 1 pO'ntO' peão em voleiból. .

" : \ _,�"

Atletis.mo escolar masculino: O Grupo Escolar Professor Venceslau Bueno, da Pa-.· Com a reahzaçao do· em-

l0 lugar _ Abrigo'de Menores com 5 pO'ntos ' lhoça, conseguiu pela segunda vez o título de campeãolbate de domingo em que -o·

20 lugar _ Irineu Bornhausen com 3 ponJos rscolm.' em voleiból feminino <enquanto, que, na classifi, I Guaraní goleou .() Atlético

30 lugar _ Getúlio Vargas com 2 pontos �'ação final do normal regional, cdllseguiu ó Curso Nor� IpOl.'·-8xO, a classificação do

4P lugar - Presidente Roosevelt com 1 ponto mal Regiona.l HaroldO' Callado, do Estreito, vencêlo pela I Ca�?eonato, d� D,ivisão' Ex-
,

Atletismo escolar feminino: �egunda vez, - .tra de ProflsslOmas passou ._.'

10 '�ugar _ lrill�u Í361�nhil;:S(m gOm 5 pontos ótimos foram os índices técnicos e educacionais nos: a ��er a seguinte, por POR-

" 20. lt;gaÍ' -;:- G�Úflio Var.gas com .3 pontos, ce'rtames de 19t\6, pelo que está de parabens a Inspetoria I tos perdidos:
3'0 lugar �, ÂNúidioéésano. Sãô José' com 2 pontO's de Educação Física de Santa Catarina, ria pessôa de seu I 10 lugar - Paula Ramos, ,...

40 lugar � .Presidente Roo�evélt' com 1 ponto InspetO'r Chefe Professor E'rico Straetz . Júnior e seus: O'
Atletismo regional mas,cuJino: dedicados auxiliares, bem como os estabelecimentos con-. 2°' lugar _ 'Tamandaré,

10 lU,gar -- Estreito com 5 pontos rorrentes, seus atlétas e eficientes professores, 12
��_.,.......-__ 29. Lug,ar -. Abrigo de.Menores com 3 pontos

.

À tôdos, pois, O's nossos sinceros parabens, com vo-:
30 lugal' - S�c"; dos Limões con; 2 pontos to, 'Para que, 110 'l')l'óximo. aino,. o Sl\C.e,SSP �gjª, �upeyiolil
'4° lüg�11 ---;- ·Sã.Q José cqm t ponto- dê:ste exercício, :,.... -"', ....

_'.:'-L
. 0··.·· •... ,. •

/

.'

participam aos parentes' e pessoas de suas relações
o nascimento de seu primogênito

Júlio Cesar
Maternidade "Carmela Dutra", no dia 23

-------------'''-----_----------------------�----

FRANCISCO LIMA NORBERTO DOMINGOS
DA SILVA:e:

AUGUSTA B, LIMA

30 lugar __.:_ Bocaiuva, 5
4° lugar - Guaraní, 6

5'11 rúg:af _ 'At1ético, '9

:e:

MERCEDES V. DA $ILVA

participam aos parentes. e pesso3S de' suas relações
.

o .contrato de casamento de seus fHhos FranciscO' e Me�'
cedés 'Maria:

Francisco e Mercedes Ma!1'Ía
Confirmam . ,

...

Fpolis, 19/9/56

PAULO MAURICIO MACUCO ,BAASCH partici-

--_.-

--PARTICIPAÇAO
.pa aos parentes e p"éssôas das relações de seus pais,

CARLOS HENRIQUE e ONDIVALDI
.o nascimento de sua irmãzinha TANIA BEATRIZ, ocor-.

"Nd6 mr 8'asa ds' Sa--úde São· Sebastião,

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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21) de Setembro ele 1956
_"._ ... �.��-_ ..
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JORNAL AMERICANO DIZ bons vizinhos, de longa da

QUE OS ESTADOS UNI- ta. Como disse o Presiden
DOS, ESTÃO INTERES- te Juscelino Kubitschek em

- SADOS 'NA EXPANSÃÇ) mensagem especial, Os dois
ECONÓMICA DO BRJ\SIL países não devem colaborar
NOVA YORK, 23 - O apenas ino campo econômi

"New York Húald Tri- co, senão também no cam

bune", que hoje publicou po político: "Êles devem

uma secção especial de 26, defender um grupo comum

págmas sôbre o Brasil, fez de valores !_l1or,&is e pene

.urna co,vfparação errtre ' ,o _'tow:, ps', interêsses, oriund?s
prvgresso do povo .brasilel-' :l�<; melhores razões histó-

1'0' e o". 'papel dos pioneiros ri ,0as, geográficas, eéonô

que desbraviuam o oeste mícas e política.s. fodería
Eorte-americano. mos. talvez, dizer . que a

,É o seguinte o editodal constante amizade entre

do "Herald Tf ibune", inti- nossas duas nações, é o

tulado ';'A Expansão Eco- maior fator da fraternidade

'nômica't do Brasil": nas Américas".

"A história do Plano Que os Estados Unidos

-/Quinrtuenal do Presidente têm fé no programa de de

JUS0�lino KUbitschek para senvolvimento econômico do

indu'strializar o Brasil foi Presidente Juscelíno Kubi

dramàticamente esboçada tschek está demonstrado

u-ulna seécão ��ial da
. ..1J.e)� :�:,ª't'eJ·'-'�. concordaram CI�QcI u •••• ; Ettado .

edi'cã'õ"-d';hoje do "Herald' em emprestaT'ãõBr-;s�{ I,
.. _____.-,-----'

_

Tribune". Os três objeti- mais de 210 milhões de dó

vos mais ambiciosos são a lares para 11 projetos di

criacão de fontes adicio- ferentes, desde fevereiro

naís de energia elétrica, pa- Último.

ra estabelecer as baaes de Como declarou o Erríbaíxa- Soirée da Prímavera
uma indústria pesada; à dor Amaral Peixoto: "Nós, O Departamento Social avisa que recebeu comuni-

criação de UIY)a indústria brasileiros não queremos cação da Sta. Leda Brandão Rau, de que, por motivo de

petrolífera, para produzir, II çládivas
ou presentes. Que-I força maior, não poderá

est.ar
presente dia 22 do corren

refinar e distribuir o pe' re!l1OS empréstimos, que te, ficando para outra data a sua visita ao bira.
tróleo de que se, precisa possamos resgatar e

resga�,
Fpo�is., 17 de s�erpbro de 1956

para 'lubrificar as rodas da tar-emos, para a nossa ex- � ------- ----.---

inrlústria li ser: desenvolvi- pansão industrial". •

Partido de Representaçãodã com a energia elétrica; Êsses empréstimos. são' .

,e a criação de um sistema neeess�rios, pal.'a que o

Popular
-

ferroviário para romper o Brasil, transforme-se' de

impasse do transporte e um p�llS essenCIalmente

a-I Secção em Santa Catarina
permitil' o livre movimento gr.i001a I: um. país d� �cono- O. Diretório Regional do Partido de Representação
das matérias prim;S dos mIa maIs. Il1dustrIah,zada. I Popular, S'ecção em Santá Catarina, tem o prazer de
campos para as fábricas e NeSSe sentIdo, o BraSIl es-, convidar às autoridades Civís, Eclesiãsticas, e Militares,
dos produtos acabados para tá agora ;revendo e consoli, I

�s Classes Produtoras, e ao Povo em geral, pára assistir
0;' centros de consumo ou d:111do as leis existentes,: :: sessão de encerramento de sua Convenção Regi,onal, a

p�Ha os portos de' exporta- fim de' estimular um maiOl.
I
"e realizar no dia 30 do corrente, llO Teatro Alvaro de

t;ão. Fluxo de investimentos es- Carvalho, ocasião em que falará o nosso, Presidente
Num país tão vasto v·,úlgeiros. Nacional Sr. Plínio Salgado.

quaI1to o Brasil, isto é de Uma vez atingidos os ob-
, Florianópolis, 20 de setembro de 195(3.

vital importância. De cer- ,ieiivos do Brasil, isso não Archimedes Monguilhott
to modo': o p�'ograma brasi- significará apenas uma ecoo' Vice-Presidente
leiro é idêndreo ao elos pio- nomia mais sólida para os ----------�----

neiros que desbravaram o,s brasileiros, senão uma po
nossoS Estados Ocidentais. sição econômica mais está-

O Brasil e os .Estados (vel para todos os países das'
Un idos �ão bons amigos f,

_

Américas. "
, I

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELE-

ChamamQs a atenção dos
interessados para o presen-

Muito embora conte a práça com vário� estabeleci�
te EDITAL, referente à mentos de, artigos para cavalheiros, contudo, pereebia-

se uma certa lacuna, uma-certa' insuficiência ,de seleconstrúção do RESTAU-
RANTE UNIVERSITÁRIO ção e estoques de artigos finos, especialmente em ·ter-

da União Catarinense de nos" de alta confecção, iguais aos que temos observad{)

Estudantes. nos grandes estabelecimentos de São Paulo e Rio de
As propostas devem ser Janeiro, tais como Mappin, Exposição, José :;3ilva etc.,

erltregues no prazo de oito f:. que ves]em_ com inconfundível apuro, o homem pau

(8) dias, a contar da data lista e carioca.

infra-citada, na séde da Essa, lacuna vai terminar. Pelo que estamos segu

UCE, onde se encontra o
ramente inform,�dos, teremos igualmente aqui, ii, dis

PROJETO e MEMORIAL posição dos que_ gostam de vestir bem Ce que são tan

DESCRITIVO à dIsposição tos) uma grande e belíssima variedade dos .ternos das
dos interessados. .

mais afamadas marcas e dos ,mais belos tecidos.
_" O prédio será de alvena-

j Todos .sabem das vantagens que atualmente apr�

ria-misto, em estilo "mo-' senta a confecção em geral. Poucas são agora as, se�

derno-funcional" com' a nhoras, por mais refinado gôsto que possuam, que não
área total de 429',44 m2. ftdquiram, já prontos, os seus vestidos e tailleurs. Tam-

Florianópolis, 1-8' de Se- bém as crianç,as encont,ram facilidade ,de vestir bem,
COR,RETORES DE SEGUROS

tembro de 1956. f;ois, inúmeras são as fábricas especializadas, em rou�.
, Pessôas, que disponhàm de horas vaga,s, po- pa

.

f t' F lt FI
. ,

I'Francisco X. M. Vieira ,s III an IS. a ava em onanopo IS, apena�', uma
derão ganhar excelentes comissões, na a11gariação 'I lt' f':: h

.

Presidente UCE. .UH a e a a, con ecçao para omens.
de seguros, e concorrer, no de um plano recente-

Haroldo Bez Batti Faltava ... mas, não mais faltará, pois, já na pri-
mente lançado, a um prêmio de Cr$ 100.000,0{).

Secreto UCE. rneira q,uinzena de Outubl'O próximo, ' aq'lfí estarão os'

Aos candidatos serão prestadas prévias

ins-,
.

I t t'
-

d I' h
.

la-', nylon' e ou-Rubens Clair--:Vianna maIs e egan es emos e ll1, o, ralon,
tru,çôes.' Diretor' Restau�a'nte. tros tecidQs lindíssimos e finos, cuja enunciação é

Informações 110 Edificio Ipase - 3° andar -
�__:,--_-- prematura, para não tirar a sensação . de ag:radáveis.SAT:M:A '

�urpresas, ..
DR. ALFREDO RODRI- Ao lado dos ternos, apresentará também A Mode-

E D I T A L Oll-'�a Op'OrIU'DI-dad'e . _?UES DA R�CHA. '
�ar um magnifico estoque de paletós esporte, calças,,

Na qualida,ue, de, presidente do Sindicato, convoco .......... '. .

.

'.'.
Chmca Ge.t_:al - CIrurgia - ''avulsas, camisas,; l'oupas de praia, etc. etc.

cs Srs. associados para participarem da Assembléia Importante fIrma amerIcana precIsa de um elemen- Partos Pal'abens portanto aos q t d b 't'. • • . . I' , , • ue gos am e em v,es Ir.Geral de 21 do corrente, na séde da EntIdade, a rua

I
to para cargo de responsabIlIdade em sua FIlIal de Ven- Consultório:. Rtla CeI.' \

Visconde de Ouro Preto, 13 - sobr., em 1.a convoca-
I
das nesta praça. Imprescindível: - ótima redação, grau; Pedro Demoro;, 1663 - So-

ção às 19 horas, em segun,da e última convocação à3 : de instruçao minima secundária,' maior de 28 anos e, brado.'
' _ �

20 horas, com a seguinte, ordem do dia: I principalmente. e;cperi:_ncia comprovada 'nos setor�s .d.e I Residênéia: General Val-
, APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO PARA 1957 ! Vendas e Adlpllllstraçao. .

gas Neves, 62 - Estreito.
_ FI(\rianópolis, 17 de setembro de 1956, ' I Favor eSC:l'ever ao Largo .do Fagundes, 45 ou telefo.;, Horário, das 14 às 18 ho-

Abel Capella - Presidente ,
nar 3563 para marcar entreVIsta, chamar sr. Paulo. iras. ! :1 JJ.i

Equipageos de seguranea dimi-l
. o

Doem 08 acidentes de trabalho nasl
usinas ,de aço, Dorte-americaou i
���=-�'"_W" '__"OO'�' -, ...�� _ "---�" -,,"- -" ---, ,_, Ió_

•
,
J
•
•
,
•
•
)
:I

,c
..

i
.'

I
I
,.
•
•
•

I
'.

I
� ------,----��'5:\-,---- _. --- � i

Um dos fatores mais ím- Alguns dos últimos proje- I
portantes na redução pro-· tos sobre equipamento de:,
grassíva dos ferim:entos sé, proteção pessoal foram r�-)
.r ios nas usinas de aço nos centemente expostos em Co-1
Estados Unidos tem sido a atesville, na Pensylvania, u-�
atenção dispensada a03 equí- sina da Luke Steel Company.:
pamentos de segurança espe- Entre eles viam-se estes a-.
cíalmente projetados e ao 'parelho" respíratortos, de- I

,

.eq�pament<? -para- proteção •
con tra certos acidentes de monstrado por um emprega-I'
trabalho. Incluem eles: ocú- do da Companhia, O aparc-:
los, escudos e capacettes pa- lho é único ao capacete, aS-I
ra a proteção do rosto e dos segueando um fornecimento:
olhos e' equipamentos rsspt-, constante de ar limpo e freso.
ratórros e filtros; luvas, sa- co. A!em disto, usa ele uma:
patos de segurança e quard a vestimenta refratária ao ca-:'
pes, . e vestímsntas eSP2ciais '101', feita ele asbesto de alu- I
para proteção do corpo. ��nio, •
't,»e90.'I)".SI1t@!1SfilQ!lGG, )••�3••"GSa ...

PaD.�americàDl$mo
,

.. -.,._--',

tO,'

(, (CIMENTOS BANCÁRIOS, NO ESTADO PE SANTA

CATARINA

-1
,

qúe
",

-Ós; _,' "�e .'

preCISO fazer
.

-.-
�

-

,
�

Seguro de Vida?
\. -: I'

"

um

o S,I Celso Barbosa de: Almeida
aplica' todos .OS recursos no desen
vo virnento de seus negócros. Ao
'Ih", Ialrrem, certa yez, sõbre a con

ventência de .um seguro' de vida,
/ .

"qu- colocasse sua família a salvo
dos' reveses da fortuna, respondeu:
I '�n pouco dinheiro de que disponho
PI ecisa renda muito, e na minha
n ã� rende J1}�jS dt que em qual
quer'ioutra Ademais, eu preciso ter
sen pre uma reserva disponível,
para os casos. de emergência, Dí-.
nheíro de s�gur� e dinheiro morto"«Ó:

'S,erá;
êste�=
o seu

raciocínio?
....

. \,

Sé, êste é também o .seuracíccíníc
o Sr, deve faz�r:Um se.gurO de vida:

,I.
'

PORQU� o Sr. condícíona a felicidade de sue fa

O rnilia a dois fatores instáveis: à eternidade de-sua
vida e a perenidade do êxito de seus negócios;

PORQUÉ o Seguro de Vida não representa capí-:
� tal morto _. mas. capital' líquido, realizável,na
U pior fase dei exístênoia, ou seja, quando o' Sr.

não puder mais dar apoio à. SUCi farmlía;

PORQUE o Seguro de . Vida hão constituí "em

ri prêgo de capital", mas d COb�l'tUIêI de um

� risco d que tantas famílias, hoje abastadas, se

acham expostas.

éa
o Seguro de Vidã

Solueõe, Id�aJ e Imediata
do seu problema

A' SUL AMERICA Culxa Po:-tal 971 • Rio de JQnelrO !

ue.elando conhecei ouuos delem ... Ou oryUnlluçaO "SUL AMtItICA".
peço envlcr-rne publicações sÓbre o assunto

Rua ••••••••••••••••••••••••••••••••••. N.· •••••••••.. Balrro •••••••••••••••• : ••.

éOMPANHIA NACIONAL OE SfGUROS DE �IDA
fUN.A.A IM '1'1

SnlAmerieaNome '

", .. '

"

Data do Note; l dla, me :, ano
'

..

<,

Profl..õo.; ó Casado ? .. , Filho.1 ..

DO vestoarlo,
.,

ITeremos . surpresas

co::�u:��!f;�E;:�J---4WdO p�����meos
RANTE UNIVERSITÁRIO. Êste verão apresentará' surpr,esa;-ão<;TN�'.1_1?.. mas-

EDITAL 1/56 culino' de Florianópolis.
'-'o

.' I

_ �II-W""_.N""."" ' � ...... c.wr....u.' t
1ôIIIUT_ rw_ P"QSQaM ...... _.4......__ .--...;....,...
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V A ItV JA R?
Florianópolis, Terça-feira, 25 de Setembro de 1956

'------- ..._---- ""��-.-

I Viena, "Ir�C!�,�O�;�:"iP,!lp�'ai�-�Olu!ya�j��!!ÇãU�U�!l!.��Ç!a'""" "p,!para, tle!rmlnar a colheíta i tros ,regimes que nao o Co- serviço militar. taculnr.I mundial de 1956, Enquanto munísta. Em 1955, uma sêca dími- E o que acontece I�om a a-'os agrlcmltores: do hemisfé-' Em 1955 e 1956 Khrushchev nuiu drasticamente a safra grícuttura na URSS é o rnsg,
\ 1 rio setentrional armazenam

I
insistiu em que se' dedicasse I das terras virgens, Este' ano; mo que acontece com a agri,I

sua? ,colheitas de cer.eai�� a.' lo máximo 'esfôrço à produção após um verão favoravel, à cultura nos satélites, Parec�I noticias da l!R:SS índícam
i
de ,cereais nas terras virgens I c�olheita foi severamente cas- que, onde quer que ó comu,que, ao contrário do que es' I No ano passado foram plan- trgada pelas chuvas, nísm., esteja no poder, a suaparava o lid,er Ni�ita ,Khrus. I tadas 50 milhões de' aCrES,

i Em' outras circunstâncias política agrícola apenas auhchev, contmuara ali a es ,e este ano cêrea de 25 mi- as chuvas talvez não tíves menta a dificuldade de pro,cassês desse produto' agríco- 'lhões mais, Aproxímadamen., sem prejudicado tanto a Co' porctonaj- alimentos para oola" I te 85 por cento de todos o.� Iheíta. Mas o comunismo, a', cidadãos do seu regime di-Foi em 1954 que Khrush», tratores e 50 por cento de tualmente em sua quarta dé- tatorial.
chev ordenou pela primeira

I todas as /ceifadeiras produ- cada de poder na Rússia, a-
vez que cêrca de nove mi-' zidos na URSS, foram destí- inda não proporci'onou ao� CP IE (A''O 'OSE'lhões de aC�'es de terras asíá-

I
nados, a esse programa, A agricultares os meios ade ,'I�

_

j J,
tícas - as chamadas "terras

I
mão de obra foi cçnseguída quadns prura enfrentar os ca

virgens" - fôssem cultiva-' com o recrutamento de ",' prichos da natureza, As chu.
das com cereais, Naquele a· 350,000 jovsns, para traba- vas, aliadas à confusão e à
no a safra foi razoavel, aps- 'lho na Sibéria e na A'sía desorganização que parecem
sal' de que o' seu custo: em I central. .0. maior incentivo' andar de mãos dadas com a
termos de sofrimento huma- para angariar ,eSSe tipo 'de 'agricultura coletiva sovíétí-
..........__ v-. --�� _ ca, p.rejudicaram até agora

segundo os cálculos, cêrca de
25 milhões de toneladas da
safra de 140 milhões de to.
neladas que' o regime sovíé
tico, esperava estocar este a.
no, I
A cêca ocorrida durante a As 2 _ 5 _ 7,30 - 9,15hs,

fase de crescifnento da saf:ra, "Sessão das Moças"
e as chuvas ocorridas na é- William BENDIX em:
poca da colheita, teriam afe-" UM MALUCO ENTRE"

, -

tad�, e claro, a agricultura,. BROTOS
de qualquer país. Mas-�no i\ o Programa: ,

mundo não�comunista os a. Cine Repor-ter. Nac.
gricultores . tomam providên, Preços: 1,50 _' 2,00
cias imediatas para combà :1,50.
ter as Intempéríes. Por ou- Censura até 5 anos.
tro' lado, a experiência mos
tra que atrás da cortina de
ferro, o agrkultor que colhe
apenas para fornecer ao Es
tado" não se dá ao trabalhG
de fazer muita fôrça para
satvar sua safra.
Na União Soviética, com

toda a expansão dos planos
da produção industrfal, a

produção agricOla mal chega
a mantér os indices antigos,
André Phíllp, economíst., e

ex-Ministro das Finanças
�.� .... ......__ "_�"L. : da França, e que visitou a

União Soviética em princí
pIos deste ano, assim calcu'
lou a atual produção agrico'
la soviética: se tomarmos a

produção russa de 1913 como
índice 100; em 1955 a pro- No-Programa:
dução de carne per capíta Cin., Repórter, Nac.
teria sido 78,9; para o -leite Preços : 1,50 _ ,2,00
73,1; ovos, 91,7, E a produ. 3,50.
ção de cerenís, a desP�ito de Censura até 5 anos.
todos os esrorços, subiu ape
nas para 108, Para citar ou.
tro

-

exempl-o, a URSS tinha
68 milhões de cabeças de ga
do em 1929; atualmente tem
um milhão menos, e uma As _ 8hs.
população muito maior, Em Broderick GRAW'FORDEMPREGADOS EM TRANSPORTES E CARGAS 1929, havia u,ma vaca paTa

- Ruth ROMAM em:
/

EDITAL
'

.

,
cada cinco habitantes e ho- NÃO HÁ CRIME SiEMDe ordem do Sr. Delegado Reg ional do LA,P. dos J'e -ha' apena' CASTIGOE I c suma, .. para ca-mpregados e� Transportes .e Cargas; n��!e, E;stado, ".-�.y_(:'o;nh H\ _�=-""-4�� �---mfft'3.'m-&.;----1 comumco aos interessados que,_s.e..-orl>r--- -.

� i'"",-t' � na' Yi-e,� lJaOltantes,
, .

,

I;

D
di 1-011 56 't D"

---- J' �d' acham abertas, ate O secretárí d pa t·" NotICIas da Semana. Nac.o la - -

, nes a p'_"'�, ., ' o o r IllO co-
'. OI'" �'-. ::::;:"Atgacla RegIOnal, a Praça Pe7 munista Nikita Kh' h h Preços: 10,00 _ 5,00.lena e Ive!J�..--. �d'f"" IPASE 30 d'

' .' -
. IUS c ev \ C t' 18para G-fJY:ff' --Q�

•• ,J:<j 1.1,010 '.
an aI, mscIlçoes há muito que tem Iconsciên- ensura a e_ anos.

-

-1 r '-1J�,ICurSoS destmados ao provImento de vagas cia da fraqu za d '1--pu.rll .. _ ev r...-.,_ -

_ I__c..-I� -
_ •

'e.' .'

.

e a agncu-. ,-,-;J�_:-.:x;stentes nas carreiras de Contc,tdOI, ASSIstente SOCIal, tura soviétic 'H' ,

, . ,.

A 'I' Of" I Ad
' .

t t'
a, a Cinco anOeEstatIshco, Estaillstlco UXI lar, lCIa mllllS ra '1- atI'a'" tellt 1" l' ,

'

. " � ou 'e e Impu Slon31'vo e Bscnturano,
a produção agricol .

_A realização desses concursos obedecerá às normas
d

'

'lt,
a" reunln

.

I b bl' d D'"
o os rugncu ores em "agro-constantes do Edita de a ertura pu 'lca o no lano "d'" ,,_, ,

Oficial da União de 8-9-56, Secção I, pg. 17 131. �or;� s, oU cldad�s agrJC-o-

Pedro Miranda da Cruz _ M. 2803

1,[1S
de 5,000 habItantes Ou

I

Chefe Divi-são ,Administração mais, cada 'uma, Mas' essa

VISTO: tentativa para org_aniza'l' Oi' Ko Programa:
Nel'Y Rosa I agricultores soviéticos em: Atual. Atlantida. Nac .

Delegado Region�__ ,mol)des ·estritamente indu's-,' Preços: 1,00 - 2,00 _

Censura até 14 anos.

gSTABél.ECé UMA AGfNetA DE fUR/gMO ÁPTA II,
y".

-

-'�:

4. .�. ;r'
.

I .. d� I •

CRrZEIRO Dó' SUL
�'ARrG"

'

PANAiR
�EAI
SADIA

seu bilhete de passagem

Reserve no LUX HOTEL

I CLUBE 15 DE OUTUBRO

Díâ 28 (6a. Feira) - à
partir das 12,00 horu$..,_
SENSACIONAL APR.E-

SENTAÇÃO DE DESPE-
.

O Diário Ofíciál do Estado de 13 do corrente puDIDA DO NOTAVEL CON�, ��iÇ.ou, u� �ditaL'da Faculdade de Farmácia e Odontolo-,JU:NTO ARGENTINO "LOS grfl:.._rélatlV0--a::pm concurso de títulos destinada à escôoPANAMERIGANOS" lna:'_âe}lin,Prof1!-ssor a ser contratado pará a regência daShows espetaculares, com, Ca:d�ira de Prótese Buco-Facial, do curso, odontológicoa presença 'ainda de valo- daquela Faculdade. A inscrição para o mencionado con
res da Rádio Diário da Ma- curso, estará aberta até o próximo-�' tF-eze---de novem"hã, tais como: Neide Ma- bro vindouro, na Secretaria da Escola, à rua Esteves"f

.

da, Flores, etc.. Júnior, nO, 1, nesta Capital.
RESERVA DE MESAS:

.

Coucursos do DaSp
C. 334 _ ALMOXARIFE

FEDERAL.
DO SERVIÇO PÚBLICO

Encerramento: Dia 2. de outubro,

C. 336 _ DESENHISTA' AUXILIAR DO SERVIÇO PÚ.
BLICO FEDERAL

.
,

Encerramento: Dia 5 de outubro

.

PODERÃO INSCREV:ER-SE - BRASILEIROS NA
TOS OU NATURALIZADOS, DE AMBOS OS SEXOS,
DE 18 ANOS COMPLETÓS A 40 INCOMPLETOS.

OS INTERESSADOS SERÃO ATENDIDOS NA ES
COLA INDUSTRIAL ,DE FLORIANóPOLIS, À RUA

o .que pensa,� ....

,

__.............--��.�,
, ......

.

__.J�-�

CONCURSO PARA PROFESSOR DE PRóTESE
.

BUCO·FACIAL
. '

..

Na Secretaria do - Clube,
diariamente, das 14,00 hs. .

em diante. INSTITUTO DE APOSENTADORIA \E PENSõES DOS
-�

---k........
·

r.
-

��._��� � � ........... , • .._..

.....--�_.._'
.... ,-,,-,r 4. .......

OO'MÊS

's, �

,SETEMBHO

., 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
mista, Dona Adélia, Amim, Casa Treis-
Irmãos.

'.:.,

o J:STADO

.__...___

As 3 - Shs.
"Na Téla Panorâmica"
Gerald' MOOR em:

INVASÃO NOS ESTADOS
UNIDOS

I

No Programa :

Cine Noticiario. Nac.
Preços: 11,00 _ 5,,50.
Censura até 10 anos.

1-••·.4

As � Shs.
Gregory PECK em:

TERRA ENSANGUEN·
TADA

Report.er na Tela. Naê,
Preços : 10,00 _ 5;00.
Censura até 14 anos .

I_,i_
5;30 _ 8hs.

,

"Sessão das Moças"
William BE_NDIX em:
UM MALUCO ENTRE

BROTOS

As 7 _ ,9hs.
"Sessão das Moças"

Robert PAYGE em:

MULHERES SEM NOME

Partido
.

Social Democrático
Diretório Regional de Santa C-atari08

Edital de Convocação

________.IIIIí1RilIm'IIi-IIHfili!'••7i111"ri1·_iiiíl_.III_Il!!I••,lm_p_1I711-71IF5."�_'--<IIiiII�-IIiI_-_Ili!T
-

ESTUDEINGLtSI Estude Inglês, matrjl:ule
: também seus filhinhos 110

I "English fóÍ' Children"
Rua Vidal Ramos 16

. MHtriculas das 10 às 14 hrs.
: diáriamente.

I ÕtiYoEl���:��qUina no
I centro da cidade, com

: 445 m2, Tratar à Rua Es
teves Junior, 85.

I'

\
,

II
. PRECISA·SE

/

i De uma empregada do-
méstica que saiba cozinhar.
Tra.tar à rua São Jorge, n.

::::::::::::::::� �� ��.�����������M§��'�,���7�3�����"��������������F�'Ç�I�&LL�!l�I_:2�0.� :
�--�--------�--�--

Na conformidade- do dis,posto no parágrafo único do artigo 28 e artigo 29,
dos Estatut(}s do Partido, ficam pelo presente edita}, convocados todos os' mem-

bros do Diretório Reóu,ional do Partido Social Democrático de Santa Catarina, pal'a
uma reunião extraordinária a re'alizar-se no próximo dia 29 do corrente mês, às
15 horas, na Séde do Partido à rua Arcipreste P�iva 11. 5, nesta Capi�al, ocasião
em que serão tratadosl assuntos' de interêsse partidário.

Florianópolis, 12 de setembro de 1956.
CELSO RAMOS - Presidente em exercício.

Lavando com Sabão

"Viraem . ESl>�cialidade
'dar;Cla.�TIIZIL. IIIDITIIIL-Jolullle, (1IIrtlli(reglst,ada)

"-';,. "7 ecoDomiza--8e jempo�e�diDbelro___,J.��.,··.L

\

.�,,6).2Y.'lict;', 41·
EspECIALIDADE

,-----------'--------- - ,----

'--------------��----.--------------��

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



_Florianópolis, Terça-feira, 25 de Setembro de 1959

EDITAL ICrlada a Associa·
I mente arroladas. Requer m,seaJ!aJ "a-o dos DSDár,·osque, depois da Justificação, 'oi
feita a citação dos atuais con- d C I d SEdital de Citação de Interes- frontantes josé Sanch�s e Anto O aDa e Dez

sados Ausentes, Incertos nio Stadler, resid.entes no locat
Desconhecidos, com o Praza do imóvel, bem como dos interes LONDRES, 22 (U. P.) -

de 30 .dias� I sados incertos e descenhecidos A conferência das 18 na
. O Cídadão Carlos Ternes por editais de trfnta dias; do Sr ções adotou uma declara
Juiz de Paz no exercício. (II Diretor do Dominio àa União pOI
cargo' de .Juiz de Direito da precatória em Florianópolis e di
Comarca de Tijucas, do Es Sr. representante do MinistériG
tado de Santa Catarina, na Público nesta Cidade; todo's pa
forma da lei, etc.. ra contestarem'. a presenta açâr

FAZ SABER a todos quanto no prazo de dez dias, de acôrdr
interessar possa o presente 'edi com o exposto no artigo 455 ri
tal de citação de interesaado- tado, sendo, afinal, reconhecídc
ausentes, incertos e desconheci o domínio da suplicante sobre
dos, com Q prazo de 30 dias, vi referido imóvel, cuja sentença
rem ou dele conhecimento tive lhe servirá de título habil parrr
rem, que por parte de Izabel Ra a inscrição no Registro de Imô
mos Martins lhe foi dirigida a veis. Dá-se á presente o valor de
petição do teor seguinté i-v- "Ex- Cr$ 3.000,00 para os efeitos le
mo. Sr. Dr. Juiz de Direito de gais. Protesta-se provar o ale.
Comarcá. IZABEL RAMOS MAR, gado com testemunhas e vistoria
TINS, bras ile lra, "de profissão se necessário. Ó solicitador que

d.oméstica, .. viuva, residente na esta assina tem sua resldêncí«
cidade de Porto Belo, 'desta Co- nesta Cidade, onde recebe cita
marca, por seu assistente ade- ção, Tijucas, 1.0 de setembro de
ante assinado, quer mover a pre.11956. (a) Claudio Caramurú d'
sente ação de usucapião em qur I Campos". Em dita petição foi
expõe e requer a V. Excia o se i exarado o seguinte despacho:
guinte:- I - A suplf cante

é "R. Hoje. A. Desígne o Sr. Escri.
posseira, há mais de vinte._e cin ,vão dia e hora, no lo�al do 'cos,
�o �nos, de um terreno próxlmr I tume, para a j.ustificação, f'eicas
a cidade de Porto 'Belo, desta

I
as lJevid_as intimações. 'I'ijucas

Comarca,
.

com 324 m,etros. de 5-9-1956. (a) Carlos Ternes
fundos e 89 metros e 20

centí.!
Juiz de Paz, no exercício do cal'

metros de frentes até o Ribeirãc go de Juiz de Direito". Feita 3

do Tapume, onde alarga com 12"/ justificação foi exarado o' se

metros e 50 centímetros de fren guinte despacho:- "Vistes; etc.
te �ntre o mesmo ribeirão e e Julgo por sentença a justificação
caminho do Zimbro, incluindo-se, retro, procedida nestes autos de
nesta largura (de 127,50m.) 5& Ação de Usucapião, a requerimen- ça a-deriu, também; mas sob
metros para o. norte� indo extre to de Izabel Ramos Martins, pa ! a reserva de uma aceitação
mar em uma linha seca de 37 rnr ra que surta seus devidos e juri I I

A

f'
A.

tros corri "terras de Antonio Sta dicos
:

efeito 'Cit pe O governo 1 ances.
s., I em-se, por man r. '

dler. ,O dit� imóvel fuz frente nr dado, os confrontantes conheci
l,m certo prazo sera .da-

referido caminho do Zimbro o dos do imóvel; por editais 'com ( do a todos, os outros países
fundos com quem de direito, ex, prazo de trinta dias, a serem pu a fim de comunicarem essa
tremando ao norte, em toda 9 blicados co�forme determina o dec laração aos seus govêr-
sua extensão, em' terras de An- § 1.0 do artigo 455, do C. P C, '

.

" tonio S,tadler e ao sul em terra' QS interessados incertos; pessoal n�s, para fins de aprova
de Jose Sanches e a Rua Tira I mente: ? Dr. Representante d� çao.

del�tes, de on�e parte de sul
_

a I
M. Publlc�; e, por precatória, a I A SEGUNDA DECLA-

nOlt� os refel'l,dos 127 metros e'ol) se; expedida para o Jui-zo de Di, RAÇÃO
centímetros ate encontrar are· raíto da !'1.a Vara da Comarca dr '

f'erida linha sêca que separa te r- FlQ_rianópolis, o Sr e
, Delegado d o

LONDRES, 22 (V· P.) ,-
ras de Antonio Stadler, li - A Serviço do Patrimônio da' União A segunda declaração adia
referida posse pertencia, há mais Sem custas. P. R. 1.. Biguaçú da esta tarde pela confe

de. trinta a�os, a Bento Ramos 18-9-56. (11) Jaymor Guimarães rência dos 18- explica os mo-
par .. da suplicante; .que tendo fa. -Co laço - Juiz de Direito"�E pa , ti

-

id
'

lecido nessa época, aproximada. ra que .cllegue ao conheciment( I�OS que presi .em_ a cria

mente, a suplicante continuou dos interessados e ninguem os. çao da Associação dós

�x�rcen_do a refer-ida posse do sa alegar ignorância, mandouPex, Usuários do Canal de Suez
imóvel, c.omo sua, em companhia pedir o presente edital' que serü e indica os objetivos se
de seu fmado marido Lucas Ra afixado na sede dêste Juizo no

M
' guintes:

.

mos artins, ,e falecido êste há lugar do costume, e, por cópia
al�uns anos, a suplicante pross e- publicado UMA VEZ, no Di'árh 1) - Facilitar qualquer
guru no exercício da dita po ssr da Justiça e TRES VEZES ,I'. medida q.ue possa conduzir
pacifica e continuamente com Jornal "O ESTADO" de Florianó· a uma solução definitiva ou
"anirnus domirrí ", sem interrup- I' D' d d t'dpo IS, a o e passa o nes a CI a provisória do problema.
ção, corno já o faziam seus ante de de Tijucas, aos desoito dia, 2\ F
cessores. III - Em vista do ex do mês de setembro do ano do' )"

- avorecer a segll-.

posto quer a slfplicante regulari' mil novecentos e cinquenta r rança, a boa marcha, a efi

�al� a sua posse sbb�'e o referido seis. Eu, (a.) Gercy dos Anjos cácia e' um funcionamento

"�ovel, de cOI.lfol'l11ldade com o Es-crivão, Õ. datilografei, confer econômico do tTânsito, bus-Idisposto na lei federal 2,437, de e subscrevi. �a) Carlos Terne'" d b
. . _

7 de . d' 19"5 d'f" . ;.

"j
can O O ter a cooperaçao

.

malço e o, que mo I I· - -JUIZ de Paz, no exerclclo do' . , .

.

cou o arti�o 55.0 do Cóáigo Ci,:,il carg-o de Juiz de Dil·eito. Está das autoridades· eglpclas
E pam o dito flln requer a deslg· conforme o original afixado n� competentes.
n,a?ão _dO di� .e hora para a jus sede dêste Juizo, no lugar do '3) - Colocar, os seus ser- .

tlÍlcaçao eXIgIda pelo artigo 455 costume, sobre o qual me repor-' 'd'
. -

. d
'

do Código de Processo Civil, na' to e dou fé ,

� _VIÇOS a Isposlçao os pal- JUIZO DE DLREITO DA Boni, lavradores, residentes e d0

qual deverão ser ouvidas as teso' Data' supra. O Escrivão I ses não membros que quei- COMARCA DE TI.JUCAS miciliad9s no local do imÓ\l'el, (I'

temunhas que serão oportuna Gercy dos Anjos ram a sua utilização. Edital de Citação .de Interes: quais comparecerão- independeu
'temente de citação. Requerer"

-------------:-----------------...-_.:...-_ 4) - Visando uma solu- 8ados Ausentes, Incertos t'

EDITA L
mais que, depois da justificação,

-

ção do problema, receber as
Desconhecidos, com o Prazo·

seja feita a citação dos. intere"s-
t· 'f t

,de 30 dias. sados incertos e d,est,"onhecidos
ar! as e ou ras somas que _ O Cidadão Carlos Ternes

quirida, em 1931, aos herd,eiros os membros possa'm votar. Juiz de Paz no exercício do
por editais dé trinta Mas, bem

de F d N d S t'A I
com dos confrontantes do imóvel

ernan o unes e an nna Esta disposicão é faculta cargo de .Juiz de -Direito da
por Tomé José Gonralves, que .

<' ,
,

.

- I'esidentes no Centro do Moura
�

t Comarca de Tijucas, do E8
em 1944, a transferiu para João Iva. do Sr. Diretor do Patrimônio da

J
'

F 1':) E' I
tado de Santa Catarina,. na

União por p�atória em Floria
ose rutuoso que por sua ve7 D - xamlnar qua quer forma da lei, etc.
vendeu á Requerente, em 23 de fato que afete' a utilização FAZ SABER a tod�s quanto,

nópolis e do Sr. representante

J'unho de 1951 It d
do Ministério Público nesta Cida-

, ressa an o-se do Canal de Suez o presente edital de citação 'h

O· Cidadão Carlos Ternes que tanto os atuais p,!sseiros· co 6):'__ Estudar' os meios interessados ausentes, incertos

Juiz de Paz no 'exercício d< mo seus antecessores sempre , desconhecidos, com o prazo d�

cargo de Juiz de Direito da mantivemm de modo pacifico de tornar ós países mem-
- trinta dias, virem ou dele conhe

Comarca de Tijucas, dQ Es ininterrupto, sem embargos d� bros menos dependentes do cimento· tiverem, que por pal't(

tado de Santa Catarina, 'na quem quer que seja, bem assim canaI: tle' Joaquim Teodoro Geraldo (

f d I· t - com ânimo de dono. III � Em S/lllulhel' lhe fOI' apresentada 3
orma a el, e C,. •

t d 7), - Facilitar a execu-

.FAZ SABER a todos quanto,
VIS a o exposto, desejam os petição do teor seguinte: - Ex

interessar possa o 'presente edi Suptes. -regularizar a posse do ção de. qualquer solução mo. Sr. Juiz de Direito da C,!

tal de citação, c,!m o, prazo dr imóvel descrito no item '1.0 para. provi sósia adotada pelas mal:ca. JOAQUIM TEODORO

trinta dias, de interessados au
tanto I'equerem a V. Excia se Nações Unidas. GERALDO e s/mulher Maria dos

h'd c�igne manda.r desir!llar dia e' ho Salltos
sentes incertos e descon eCI os � A deciaração definitiva Geraldo, brasileiros, I

virem' ou dele conhecimento ti ra.e local para que, justificados A primeiro. lavrador e a segunda d,·

verem, que por parte de Delau e _julgados os fatos, na fOI'ma sobre a estrutura da as- profissão doméstica, residentes f

dino João de Souza e s/mulhel dos artigos 454 e seguintes do soeiação prevê: uomiciliados no lugar Centro d0

lhe foi dirigida a 'petição do teor C. P. C., com a presença do ilus· 1. - Uma conselho em 'Moura, desta Comarca, querem

seg;uinte:- "Exmo. Sr. Juiz d. tre órgão do IIL P., seja citado
que todos os países mem- mover a presente ação de USUC:l

.

P-- " d cargo df por mandado, o confinante João I),ào enl que expoo-em e requel'elll
az no exerclclo o

Carlin residel te t C'd d bros tenham representan-
Juiz de Dire'ito da Comarca. <, I nes a I a e; a V. Excia. o seguinte:- I "

Delaudin� João de Souza e SUIl pessoalmente, o Dr. P. Público; teso Os suplicantes são posseÍl'os, hi'

mulher Maria Jacinta de Souza por editáis de trinta diaS"os inte- 2. - Um' comitê diretor mais ,de' vinte e cinco anos, PÓI

brasileiros, naturais deste Esta· ,'essados incertos e, por precató nomeado pelo conselho. sí e seus antecessores, de um

d d' ria, em F'loriUliópolis, o Serviço do t 'd I "C
do, êle lavrador e ela e pren a� _ I

erreno situa o no
_
ugar entrt',

.

T' b' Patrimônio da União, na pessôa d d
.

'I d"
.

d M "d t C
domésticas, residentes e!,1 1m e

_

os o Imov� ; por. e Jtms, com_e I
O oura, es a omarea, ':001

Primeiro Distrito dêste 'Munici· de seu Di,retor, todos pa.ra con prazo de trlllta dIas, que sel'ao' 220 metros de frente e 242 d.ltos

.pio e Comarca. por seu assisten· testarem a Ação, no prazo de de,' publicados uma vez no Diário dv I de fundos até certa altura e, d.aí

te judiciário infra assinado, e·s· dias, como lhes faculta a Lei e Justiça e três v!)zes n'o jornal i estreita com 110 met'ros de fren

tribados nos artigos 550 e 55� acompanharem o -processo até fi· "O Estado", de Florianópolis, os I
tes e segue com' 858 ditos do

,
.

I b
no exercício do cargo de Juiz de

do Código Civil, o primeil'o alte· n.a, so pena de ser a mesma interessados incertos; pessoal.,' fundos ou sejam 191,180 metros
I d

Direito". Feita a justificação foi

rado pela Lei 2.437, 'de '7-3-1955,' lU ga a procedente de plano, por mente, o Dr. Representante do M quadrados fazendo frentes aLes
t

'

I
- profel'ida a seguinte sentença:-

querem propor a pl'esente açãe ';en ença, a qua servirá de títu·: Público; e, por precatória, a' seI te em terras de Antonio Teodo

I h 'b'l
"Vistos, etc .. Julgo por senten

de usocapião, na .qual pe � a I pa,ra, h:anscrição no Re· expedida para o Juizo de Direito 11'0
Geraldo e fundos a Oeste com

dem ,permissão para expoI ;Istro de Imovels. Protestam pe· da, 1.a Vara da Comarca de Fio. quem de direito; extremand(j ao
ça � justificação retro, Pl'ocedi,

e afirmaI requerer o se- o depoimento pessoal de qual· rianópolis., o Dr .. Delegado do NOI·te em terras de José Lodo, da nestes autos de Ação de Usu·

guinte: _ I _ Que, há mais luer interessado, inquirição de Serviço do Patrimônio da União, vico Boni e ao "Sul, em ditas dE capião, a requerimento de Joa·

de vinte anos, por si e seus an :estemunhas, vistoria se neces·, Sem custas. P. R. I.. Biguaçú José Lodovic,o Boni' e herdeiros quim Teodoro Geraldo e s/mu

tecessores, são possuidores d� ária e demais Pl'ovas em direi· 10-9-56. (a) Jaymor Gúimarães dos Fraga e Luiz Colioni. ,lI - lher Maria dos Santos Geraldo

um terreno sito no lUfar "TIM .0 ad�llitida:: Dá-se á preserte" Colaço - Jui� de Direit�". E O referid� imóvel �oi adquiridl' Citem-se, 'por mandado, os con

BEl" dêste Muni·cipio e Comar· ,alor de CI$ ..3.000,00, pRra os e para que chegue ao conheclmen· pelos suphcantes, ha quatro me· firtantes conhecidos do imóvel;

ca c'om a área de 100.480 metros i feitos legais. Tijucas, 30 de agos,· tQ de todos e ninguem possa ale ses, de Albino e Hercilio Garba· pÓl' editais com o prazo de t'rin

q;ad�ados, o qual tem as �eguin I t� de 195G. Ca) Claudio Curamu gar ignorância,,' mandou expediI ri, que já o possuiam há mais d, ta dias, que sel·ão publicados u

tes conÚontações e característi I r�. ?e ,�aIllPo.s, Ass�s:ente. Judi-

10
presente edital que será afixa· trinta anos, e tanto a. posse do:, ma vez no Diál'Ío da Justiça e

cas:- Frentes, a Leste, com r elarlO. Em ?Ita petlçao fOI e.xa· do na sede dêste Juizo, no luga) suplicantes como de' seus refe· tl'ês vezes no jornal "O Estado"

estrada pública estad'ual, numa md? o seglllnte d�s�ach?:- "A do costume, e, por cópia, publica ridos antecessores,- sillnpi'e forarl de Florianópolis, os interessados

linha. de 30' bl;aças, subindo nes deSIgne o S�·. E.s�l'Iv':.o dIa e ho do UMA V�Z no Diário da Justi pacificl,ls, contínuas e ininterrup inc�rtos; pe'ssoalmente, o Dr

sa altura numa. extensão de lO! ra para a JustJúcaçao, no local, ça e três vezes no jornal "6- ES· tas' e exercidas com "animus do· Representante do M. Público;' e

metros onde quebrá para o Sul do costume, feitas as devidas in TADO", de Florianópolis. Dado mini". III - Em vista do expos por precatória, a ser expedida

até -ati'ng-ir a extrema, numa ex, timações. Tijucas, 30-8-1956. (a) e passado nesta cidade de Tiju-_ to quere1l1 os suplicantes regula para o Juizo de Direito da Co

tensão de 24 braças; nesta parti Crl'1os Ternes - Juiz de Paz cas, aos 'Quatorze d,ias do mês d, I'izal' a sua pósse sobre '0 l'efe marca de, Florianópolis, o SI'

do imóvel divisa com terras d., no exerCICIO do cargo de Juiz -d� setembro do ano de mil novecen, rido imóvel, de conformidad� Delegado do Servíço do Patri

herdei'ros (\le Zeferino S·all..t'An- Diretto'-'. Feita a jústificação foi tos e cinquenta e seis. Eu, (a) c,om o dis,posto no artigo 552 d« rilônio da União. Sem custas. P.

'na; ao Sul, numa extensão dr ��r�ferida a seguinte sentença:-' Gercy dos Anjos: Escrivão, o da Código Civil e o Decreto Federal R. I.. Tijucas 1O'�9-56. (a) JaY

905 metros divisa o imóvel com ylStos, etc .. Julgo .por senten tilog.rafei, conferí e subscrevi 2.437, de 7 de março de 1955., que mor Guimarães Co,laço - Jui:'

terras de herdeil;os de João JO!! ça a justificação retro, procedi (a) Carlos Ternes - Juiz de Paz modificou o artigo 550 do CÓ de Direito". E para que chegue

quim de Souza; a Oeste, numa da ��estes autos dé Ação de Usu
.

no exercício do cugo de Juiz d' digo citado, e para of dito fim re ao conhecimento de todos'e nin

extensão de 54 braças con- caplao, a re'lllerimento de Delau Direito. Está confornle o· origi, queren.l ..
a designação do dia" lu guem possa alegar ignorãncin

fina com o Rio da !tinga e ao dino João de Souza e s/mulhe) nal afixado na sede dêste Juizo gar e hora para 'a justificaçã9 mando expedir o present(! edita

Norte, numa. linha de 800 me· Maria Jacinta de Souza, para que no 'Iugar do costume, sobre r exigida pelo. artigo 455 do Código que será afixado na 'sede dêst"

tros, extrema com terras de pro· surta todos os seus juridicos qual �e reporto e. dou fé. d� PI'ocesso ,Civil, na qual deve.' Juizo, .

no lugar do costume, so

l?riedade de João Carlin. II - legais efeitos Citem-se; por man Data supra ..0 Escrivão rao ser· 'ouvldas as testemunhar bl'e, dIgo, costume, e, por cópia

Que a gleba usucapienda foi aI· dado, os confrontantes conheci- Gercy, dos Anjolil. Giácomo Marchi, o José Lodovicopublicado UMA VEZ no Diárir

o ESTADO
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JUIZO DE DIREITO· DA
COMARCA DE TIJUCAS

ção que anuncia. o estabele
cimento da Associação dos

Usuários do Canal de Suez.
A conferência adotou

uma segunda declaração,
intitulada "Declaração re

lativa à criação de uma as

sociação dos usuários do ca

nal".
Essa declaração indica

quais são os objetivos de
sua criação e o objetivo da

associação.
Prevê a possibilidade de

recorrer ii ONU.
A declaração resume os

trabalhos da conferência
e con-firma os princípios de
finidos pela conferência na

sua sessão do mês de agôs
to.
A FRANÇA ÀDERIU COM

RESERVAS
LONDRES, 22 (U. P.)

Os Estados Unidos, a Itália
e a Grã-Bretenha já aderi
ram à associação. À: Fran-

JUIZO DE DIREITO DA
C;OMARGA DE TI.JUCAS

Edital de Citação de Interes

sados Ausentes, Incertos e

Desconhecidos, com o Prazo

de 30 dias.

\

., ..,.._.:I� - ....."'-.-;�,....
_. ....

Esta delícia é o melhor da festa ...

Brahma Chopp

,""

Você sempre foi o primeiro a reconhecer que
Brahma Chopp é único.; incomparável! Daí
sua predileção ... daí tôda sua satisfação l.
Realmente, Brahma Chcpp satisfaz mais ...

-muito mais ... porque contém ingredientes
selecionados : o melhor malte ...

o. melhor lúpulo ... o melhor

fermento! E é essa qualidade
insuperável que faz você... e todo
Brasil preferir cada vez mais o

saboroso Brahma Chopp!

OUÇA pele. R ADIa ou' RUJA
.,Mo'ment,o ESpOl til'"') B'rahma"
de seg,md-1 <l sáhacla á, 9 ha
TOS, nos domirlg�s n s J9.1') 110-
Tas, C07H o-mais amplo .,ert:t.ço
i,,_fo-rmativo de todos os esportes .

BRAHMA

• nBo IH'"de haver melhorl

COMfA�HI.,,> _CERVEJARIA" BRAHMA S. A.

ISRAEL IRA' À GUERRA CONTRA O
EGITO JUNTO COM A FRANCA E A

. ,

GRÃ-BRETANHA
Afirma o jornal oficio.so "Izvesfia"
LONDRES, 22 'CU. P.). - posição estratégica de Is

O diário oficioilo 'soviético ráél, 'com respeito ao Cairo
"IZVESTIA" diz i'iue Israel e o Canal de Suez e diz que

está-se preparando para ir recentemente Israel vem

à guerra contra o �gito 'recebendo "grandes quan
de; todos para contestarem H

pl'esente ação dentro do pl'azo de juntamente com a França e tidades" de armas do Oci-
dez dias, nos termos do artigo a Grã-Bretenha, no caso de I dente.
455 do Código de Processo Civil, 'estourar a crise de Suez.

'

_
"Izvestia" acrescenta que

devendo ser, afiliaI, reconhecido "Sabe-se agora que o go- os israelitas também estão
o domínio dos suplicantes sobre
o referido imóvel, cuja sentença vêrno' de Israel tomou uma recebendo mais tanques mé-

lhes servirá de título habil para decisão a propósito de sua -dios e leves, canhões com

a inscrição no Registro de Imó situação na crise criada pe- auto-propulsão, canhões an-

veis. P'l'otestarn pelo depoimento I
A' 'd t'as <,potencIas OCI en aIs, ti-aéreos, aviões ri J'ato, ca

de testelOlllnhas 'e vistoria, se ne

cessário. Dá-se á presente o va
como resposta ti naciol'lali- nhoneiras, barcos patrulheL

101' Cr$ 3.000,00' para os efeitos zação egípcia do Canal de ros e equipamentos de ra

legais. O SQcilitador que esta as Suez" afirma "Izvestia" em dar.
si.na tem sua residência nesta. um artigo intitulado "pro- Finalmente previne aos
ClClade, onde recebe citação. Nes

I
..

tes termos P. deferimento. Tiju vocadores preparativos em "extremistas israelitas que
cas, 2 de agosto de 1956. (a) Israel". se dêem conta que enquan

Claudi� Caramu,r�,?e ,?ampo." I Sustenta o jornal que a to tiram as castanh2.� do
-- ASSIstente Judlclano. Em di decisão s'e mantém em se- .·.�go para as potências oci-
ta petição foi exaràdo o seguin ..

te clespacho:- "R. hoje. A. desí- gredo, mas que da lmpren- ,dentais, na questão do, Suez,
glle o Sr. Escrivão dia 'e hora 'sa j!ldaica se depreende o' também podem queimar os

no local- do costume, para. a jus· seguinte: seus própl'"ios dedos.
tific�ção, fe��as as devidas inti 10. "que Israel deveria
maçoes. TIJucas, 6-8-1956. (a). . .

Carlos Tenle"!; _ Juiz de Paz tirar o m�lJor proveIto pos-
sível. da crise".

2.0 'Isso se acha direta
mente relacionado com os Avisamos aos interessados

preparativos militares an- que por motivo de fôrça
glo-francêses contra o Egi- maior, fica transferida para

to", o dia 16 de outubro, a rifa do

3.0 "O território de Is- "Fogareiro -a Gaz", das Nor

rael poderia ser utilizado malistas do Instituto de Edu

como cabeça de ponte para caç"ão "Dias V,elho".

qualquer agressão que for
levada a cabo contra o Egi
to".

O articlllista assinala a

-AVISO

, .ll;:,

VENDE-SE
Um Ford Prefect 1950 em

perfeit.o estado só a vista,
vel! hatar na Rua 24 de
Maio 930 Estreito ..

da Justiça e TRES VEZES nr-

jornal. "O Estado", de Florianó

polis.' Oado e passado nestà ci

dade de 'l'ijucás, aos qllatorzr
dias do 'mê& 'de setembro do alIO

de mil novecentos e cinquenta o

seis. Eu, (a) Gercy dos 'Anjos
Escl'Ívão,o datilog'l'ufei, conferí
subscrevi. (a) Carlos Ternes -

Juiz de Paz, no exercício do caro

po de J,uiz de Direito. Está co:v

-fol'me o original afixado no sec],
dêste Juizo, no lugar do costu·

me, sobre o qual me I'cporto'
dou fé.
Data supra, O ESC1'ivão

Ge'rcy dos Anjo�

CASA MISCELENIA

Grande variedades de brin

quedos
R. Conselheiro Mafra n. 9

o 'ESTADO'
o mais antigo

,. Santa Catarina.
Leia e assice

d'iál'io de

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



N��!�"s�����I��LlColuna Uoiversitária
COLEGAS UNIVERSITÁ-' diversos, as quais serão pro

. RIOS:, [feridas por personalidades
reconhecidamente des-taca-

A União Catarin'ense de das no setor in telectual do

Estudantes está promovendo país . -:

um curso de' extensão uni-, Espera-se o melhor apôí«,
versitária, que terá inicio em de todos os colegas uníversí-

8 de outubro proxíeno. En- tárlos, a êsse emp-eendim sn

quadrará estudantes de to- to de indiscutível proveito.
das as Faculdades de nosso Não nos é estranha a ne-

-I Estado, � :onferirá diplom"ls cessidade de estendermos

que servrrao para o concur- nossos eonhecimentos além,
50 de títul-os. dos limites que nos traçam
As inscrições estão

'

sendo os currículos oficiais.
feitas na sede da U. C. E., Florianópolis, 24 de setern-

mediante o pagamento úní- bro de 1956.

Co de uma taxa de Cr$ 50,00. i Inocente Xavier Alves
-'

O curso constará de 10 Presidente da Comissão" 01'-

As contínuas chuvas e tro-
--_....

voadas que, nestes últimos 15
. - E D I T A Ldias, vêm castigando nossa

I Capital, culminaram
na tar- ,

Ide dê domingo com forti�si- De ordem do Sr. Frçlncisco Braz BE)rtagnoli Júnior
ma granizada.. De com�ço, Chefe da Secção de F,omento Agricola em Santa Catarina
quando, os gra�lzos calam

ievo 'ao conhecimento do Co�érdo especializado, que, no

do .porte de bol�nhas de naf- 'período de 17 a 25 do corrente mês, acha-se aberta, na

tahna, o espetaculo deslum-
Séde da Secção de Fomento Agrícola, à Rua Visconde de

brou. Mas, logo passou a as-
Ouro 'Preto, n. 57, a concurrência para a confecção de

sustar, .quando as pedras de
placas alusivas aos serviços desta Secção.

.gelo caldas aumentaram de
Os interessados deverão dirigir-se, aO :endereço' aCIma

tamanho e passaram a q.ue- no's dias citàdos, entre 12 e 18 horas. IIbrar vidraças, telhas e. ISO- Secção de Fomento Agrícola em Santa Catarina.
ladores nos postes. Em dIver-

Florianópolis 15 de setembro de 1956.
sas r,esidên�ias houve alar- Umberto Ramagem Paz 'IIme e, em dIversOs pontos, a

Datilógrafo Ref. 23
população entrou, em pânico. -

F�ancisco Braz Bertagnoli Júnior
Felizmente .a granizada se- f d F A'

.

. Che e a S. '. .

renoU, em pouco tempo, aS-

sim 'como a chuva, permitin-I- "_
___ ._

do à garotada um diverti-

men�o rui generis c-om oS VI-lei-Ião de bovinos das,
,'granIZOS, nas ruas e praças. '

. :,"0 que sabemos, os �pre- rO"8S leiteirasJUIZOS causados pelo fenome- V
no são avultados, mormente
na� -plantações das lavouras, Dando 'prosseguimento ::to ra visitação pública.

I
n_;J.'s redondezas, às quais fo- seu program,a de leilões pe- As inscrições serão enCer-

ram danificadas completa- riódicos, a Associação Paulis- radas no dia �5 de outubro,
I

I mente, em vários pontos. ta de Criadores de Bovinos convindo, poIs, que os inte-I
fara' reall'zar no dia 26 de no- ressados �Ie difijam àquelaHá muitos anos o fato não I
vembro' proximo, às 9 horas, Associação solicitando os bO-,,acontecia nesta Capital, e

I o IV' Leilão de Bovinos das letins de inscrição.
I
mesmo pessoas de idade não ,

se recordam de terem visto, R3;ças Leiteiras e Mistas. Nos Como .das vezes anteriores,
.

I d t h d dias ante'cedentJe's (23, 24 e I' es_te certame terá _a coopera-:
gra.nizos o am_an o os que

'_ 25) o gado. ficará exposto no

I
çao do Departamento d.a

I
calram ; anteonv�m. -

Não sabemos de vítimas. :p,arque da Agua Branca, pa- Produção Animal. I

/ Entrevista com Aroaldo'-Brandão
Um novo escritor cetartnense que_'on ..

ra as
_

letras naci�Dals... . ,.

Pretende escrever muito, eompreendidos. Sempre eXls-;maior centro. nterano do

d n te um que nas compreend.e [Brastl - o p.ovo se inclina
ínclusíve um gran e rama -

ce sôbre 'a história de Santa perfeitamente, seja no Brastl mais para leitura de obras

Catarina. Está 'terminando ou na Indochina. De mais a
I
artísticas OU de interesses

uma peça teatral em três mais, escreve-se mais para I' políticos 'e econômicos?

atos, chamada: -ANITA GA- si proprío do que para o pú- - Normalmente ,
o povo

RIBALDI. Sua maior aspít-a- blic�. Quando o escritor íma- 18e interessa mais pela parte

ção? Unir os intelectuais zina e realiza seu trabalho,' artístiéa. p'Ül'ém, a oplmao

barriga-verde. de um modo geral; dá uma flutua, dependendo dos au-

Reportagem de Italino .:atisfação ao seu íntimo e tores, quando são bons e s�-
Peruffo não ao exterior. Para os de bem tornar atraente um 11-

O escritor Arnaldo Bran- fora, trabalha-se uma boa' vro sôbre economia. As coisas
. ,

h' pa e' o principal. então, podem ser mudadas,dão é filho de Itajai, ore ca ,

.radícado no Rio de Janeiro, o mesmo na política. Haja
vista o sucesso de "Qu'e sabe

onde faz versos, teatro e pro-

,sa. Conheci-o através de saus você sôbre petróleo", de Gou-

livros: Bos Fund (premiado), [din da Fonseca, "A Monta-

Poemas de Abran, Um brasi- I nha", de Cyro dos Anjos,
.

leiro nos caminhos da Euro-

I'
"Esperidião", de Valadares,
etc etc. Mas, os poetas, 1'0-

pa (crônicas de viagem), Sol
,I . mancístas, cronistas, ainda

PeTpendicular . {versos em �,� •
'

d I
... r;-. "le'vam a palma. (graças a

presa), No mundo a ua

�(poema teatralizado), Barto- ��" � ;Deus).
lsmau (romance), A taverna �...�'"' ,�/' I - Como vê a manifesta
do gato branco (teatro em

_ A seu ver, o radío-tea- tendência socializante de

versos), O descascador de tro mediocrisa ou eleva o es-
I
grande parte dos escritores

pinhões (contos, ainda não oiríto"dos ouvintes? Inovas? ,
. I "-

publicado). Em todos êsses '_ O rádio-teatro é comple- _: A tendência socializan
livros sente-se uma grande tamente inútil, despl'O'vido de

I te de grande, parte de escl'i-.
alma em ascençâo. As pági- valor íntsleetual e abundante i tores_ noyos .e natural e �x
nas que escreve são emotivas, �m sentimental. Deturpa o pontanea. AI de quem fUgIS
sentimentais, banhadas de ouvinte ávido de sensações e I se dela. poderi� se admi�ir
ritmo poético e muita ironia. lue despreza qualquer pon- um livro, nos dias de hoje,

ISeu estilo é escampo e liso, to elevado. Mormente aqui no sem 'esta característica? 'Itodo musicado. Talvez um Brasil onde são feitos da - Pode revelar algum pla-
dos poucos modernos que na�ei�'a mais açucarada' e

-

no futuro sobre literatura?
consegue aliar a poesia à 3stúpida po,ssivel.

'. I - Meus �)lanos. futuro::realidade. _ E o cinema amerícano?
I
escrever muito, muito, o mais

i
_ O cinema que nos ímpín- : que puder. Tenho como pla- i

ze Hollywood sesue, na maio- 'no principal escrever um
'

�ía as cítaeôes feitas ao ra-
1

grande romance sobre a his-.!
Visto tratar-se de um es- dío-teatro.

-

Filteis e comer-
I
tória do nosso Estado. Colo-,

crítor novo e de. muita for- eiallzadas as produções dir�.-: nização, etc. Tambem, co�-;
ça e vocação e portador de gidas li rum grupo maIS fl'l-, pletar uma peça em tles

I
já considerável bagagem li- '/010 e superficial ainda. Com atos: ANITA· G1\RIBALDI.
terária, resolvi entr'evistá-Io

) renascimento do cinema Tornar a literatura barriga-:
para, conhecer alguns dos 2uropeu, graças' a Deus, a' ve:rde ,conhecida e, sobretudo,',
seus pensàmentos e dá-los ao ndústria americana está se unida. Aproximar os "catari

público catarinensB, que pre- .1fundando. Zero na parte ar- nas" (de nascimento e de

cisa orgulha:l'-se de seus .fi- jstica. Grau 100 na técnica,' coração) que escrevem e for- ,

lhos que lá .fora honram esta nenos o tecnicolor, que é eX- mar yom 'eles uma e.spécie'de
terra, nem sênípre bem com- ?es�ivo e nada convincente... igrejinha, qU,e seja, mas que
preen dida no cenário, nacio- _ Pelo que tem observado produza, que propague, e/se
nal. .1a Capital da República hai'monize perfeitamente. IVO'u tl'anscrever, a seguir,

::. P����i��s �:=:��:,ule�:�B�:-;�':;:;� I����e:;o��:�l�� j�:e�S:�c��� 'u' s"eH pe'stor, nas quaIS se observa'.. Bol'lv,·auma grande do,se de ponde-
ração e um 'espírito cultq e , LA PAZ, 24 (UP) - Uma

equilibrado. Atraves de suas multidão enf\urecida, aos gri-
pala:vras, simples, sem rebus-

,
Depois de anunciar que tos de' "temos fome", atacou

cado, mas le ,sentido profun- iria acabar com todos os saquestr-ou e incendiou o

do,. pode�se aquilatar quanto corvos, o órgão dos ratss ],ornal o.ieial' "La Nacion'" Iairida devem esperar as letras tremeu de medo, pediu a emissora do Esta�o, a Se-,nacionais de sua pena. perdão e silenciou. cretaria de Infprmações e. a
-Já tend� pUbHcado -di- Calaram e consentiram sede do Partido Governa-

versOs livros, pode dizer

aosl
os a-cusádos de rouba- mental. Disparos de armas

nossos h�itores s.e a literatu:- lheiras nos dinheiros pÚ,- de fogo e�tão sendo ouvidos
1'a lhe trouxe compensações blicos, mesmo vendo na cidade.
mürai,s? seus nomes escritos com

A literatura tambem tôdas as letras e o pro

tem a sua parte negra, nela duto da rapinagem ��
incluo certos críticos q�e, I p1'e1)so com todos os nú

sem conhecer a obra, vao meros. De,smoraliza.dos
anteCipandO Os seus comen-I pelo mais humilhante e

tários nocivo's. Algum des?ei-, degradante perdão, que

to, inveja e _outrüs balx�s I
rein agora ter autoridade

sentimentos sao comuns nes-. para atacar adversáJ.jios
sa alta esfera, porém, imen-I de, honradez' muito ao

sa indescritível é a compen:-, largo do. alcance das suas

s,a�ão mpTal. Esta põe abaixo; pedradas cínicas e des

qualquer inferioridade que, pudoradas como êles

tente atingir ou destruir um mesmos.

escTitor. Repito
_

como d�ver-,; O caso deles, dêss·es

SüS: o's livros sao os f!lhos' bubônicos ratos do erá

morais, são o nosso prolon-I, rio, já superou a alçada
gamento, por vêzes atéimol'-l política.
tal (?):

,
. . _ . 1

Se o Oel. Trogilio não
_ Na ,sua opImao, quaIS quiser envolvê-los nas

se:riam os três romanceS de malhas da sua mais :.:e-

autores brasileiros vivos que cente campanha contra

poderiam ser citados, como as a malandragem e o vício,
melhores, obras doS últimos e deixa-los com a Saúde
anos (no gênero" bem enten- Pública.
dido). . Algumas chaleiras de água
- Na minha opinião,' os 'fervente e, uma pouca de

três melhore:s livros escritos creolina custam pouco e

por brasileiros ainda vi v-os, 'resolvem o problema ...
são: "O TEMPO E. O VEN-

xXx

CINEMA
Vende-se um projetor de

cinema sonoro de 16 mm.

Faz-se qualquer negoclO.
Tratar à ·Rua Júlio Moura,
nO 13.

Granila�a

TO", de Eri<co Veríssim?,
"CORPO DE BAILE", de GUI-

marães Rosa, e "MAR MOR-ITO", de Jorge Ama.do. Os li-
.

,
vros de au.tores cata�'inenses ,.que mais me impreSSIOnaram
foram: "OS HALIFAX", de'

Alexandre Konder, "PIN', de

Guida Wilmar Sassi, e "RÊ

DE", de Salim Miguel.
- Qual o poeta naci,on�l

que considera de maior va

lor?
_ Castro Alves, que é insu-

peráyel.
_ Vale a pena escrever li

vros no Brasil, onde nem

sempre �e é compreendido? I
_ Sim, vale a pena escre

ver liv:ros em toda parte,

embgra não sejamos bem i '

��ro-'___ -���.

x X x

.

Um lacerdista, revol-
tado contra .0 aprisiona
mento do sr. Jorge La-

cerda, pela U.D.N.,
rantia que isso não Po

de f-i.car assim. Consola

ram-no:

_ Calma, homem! Não

fique indócil! I!;so ficará

assim só até o dia 31 de

julho de 1958! Depois
mudal'á mlrtto!
- Porque o c1ia 31 de

julho de 1958?

-: Por que, dai para

frente, o Heriberto Hulse

poderá completar o quin
quênio, sem' perigo' de

eleição!
.

j

de nossas últimas erõntcas, sõbre as atívídades

da "SAMDU", o dr: Almiro da Costa Batalha" dele

gado daquele importante serviço assistêncial, di

rigiu ao autor desta colúna, o seguinte oficio:

__ "Jornalista Osvaldo Melo. Esta 'Direção, sensi

bilizada, agradece as referências que, por vosso

intermédio o jornal "O ESTADO", fez a resjlleito
dêste "SA�I:DU". Ainda bem que os compreendidos
e .Jonge das tramas políticas reconhecem a

r,ealidade dêste serviço em prol da coletivi

dade, deixado pelo imortal Presidente. Getú

lio Vargas e, tais referências não só calam

perante o povo, mas, trazem a todos nós, que lu

tamos na linha de frente, o estímulo e a espe

rança de dias melhores. Aproveitamos da oportu
nidade para apresentar nossos sinceros eumprímen
mentns e votos de' estima e aprêço ,,_ Ass: Dr. Al

miro da Costa Batalha _ Delegado."
QUANDO TEREMOS A ESTAÇÃO RODOVIá

RIA? Eis ai uma pergunta da coleção daquelas
que costuma fazer Paulo Estevão na sua seção hu

morística p�lo' "O CRUZEIRO". Sim, quando tere

mos a Estação Rodoviária, si ainda, nem o local

-foi escolhido? Quando, si morreu na casca, ,gora
da, a velha idéia? Nem por isso, deixaremos de co

mentar e até mesmo encarecer a necessidade ína

diavel de tão grande iniciativa.

Florianópolis, no sul do país ,é a capital que
possue maior número de linhas de ônibus e Em

prêsas de transportes terrestres para toda a ex

tensão territorial não só do Estado como para ou

tras capitais visinhas.
De Florianópolis, partem, diariamente' ônibus pa

ra o Paraná e Rio Grande do Sul, além de, cami

nhões com cargas, que vão a São Paulo e até Belo

Horízente. -

Entretanto, as Agências estão distanciadas
umas das outras,' além de não apresentarem c-on

forto algum para os passageiros que viajam pela
madrugada.

Isso tudo, acarreta desvantagens para o pró
prio trânsito, pelo congestionamento do mesmo e

encarrafamento dos locais onde estacionam os

ônibus que chegam e par-tem diariamente, desde

cêdo -até altas horas da madrugada, como ainda
.

torna complíçadíssímo e dificil, o transporte' dos
passageiros pal'a as Agências, cada qual em par'te
diferente da Cidade.
Por que as próprias Agências e Ef!lprêsas não cui
dam de' estudarem o. problema, para em definrti"
vo construirem a Estação Rodoviária, desde que
as autoridades a quem cabe a iniciativa dormem.
nas providências?

Já possliimos um ex'plêndido Aeroporto, sem

favor, um dos mais elegantes e confortaveis do sul
do Brasil. Porqur, então, não se constróe à altura
das �xigências atuais, nossa Estação Rodoviárià?

E' a nossa Câmara Municipal, tão ativa que se
tem mostrado úItimamente, porque não descruza
,os bi'aços' e não 'toma a iniciativa? O povo muito
lhe ficaria. a dever. éidades do norte 'e do sul
do Estado possuem confortaveis Estaç'ões e no

entanto, Florianópolis mantém ainda um serviço
que muito deixa a desejar.

'

Necessário é que saiamos desta situação o JllIItis
depressa possivel.

. E, para tanto, vale somente, boa vontade e

amor à nossa, terra.

Vamos, .pois, construir a Estação Rodoviária?

Que se mlj.nifestem os l'esponsaveis e interes
sados.

Aqui estamos para colabor�r.
ANUARIO CATARINENSE. Mais um número,

o 9°, dessa conceituada e interessante publicação, -

acaba de vir à lume. O dêste ano, contem 219 pá
�inas com, abundante material literário,. crônicas,
seções variadas de tôdas as atividades catarinerises
bem como ótimos calendários. A vIÚha geração que
ainda perlustra nas esferas' !iterarias bem como os'
da _ nóva, ali aparecem com suas produções em

prosa, verso, crônicas e assuntos históricos.
Um bom número, o Anuário' de 1956, que traz

a direção de nosso coléga, jOl'n. Martinho Cal:!do
Júnior e de Gume,rcindo Caminha, na direção co-

merc,ir

N.O 1

conferencias, \sobre temas ganízadora.
--------,----,--_ ---------

Duas arles num só espetác�lo
o qoe será a estréia da Escola de
'Ballet da Sociedade Harmonia' Li-

ra de Joinvile f

A distinta bailarina e co- pirado em quadros célebres

reógrafa Liselott Trinks vai de pintores internacionais.
trazer a FloriaI!QPolis a sua I Além das ,�aract;,ríst�cas (�e
conhecida Escola de Ballet, arte, a estrela de Mela NOl

anéxa à Sociedade Harmonia te no Museu" reveste-se de
Lira de Joinvme, e que é aspecto social incomparável,
composta de jovens da mais pois, na ocasião, será presta
fina sociedade do. norte do da significativa homenagem
Estado'. 'ao casal Heriberto PIulse, tão'
Sua a!pre.sentação, nesta benquisto em nossa socieda-

cidade, constará de um Con- de. .:

cêrto Chopin, a cargo da Pia-I . Os ingressos para a e�tréia
nista Sra. Ruth Urban, e do e para a vespsral, a realizar
balett "Meia Noite no Mu- I

se domingo, já se encontram

seu", .que reune duas artes:: à venda na bilheteria do
.

pintura e dança, pois é íns- i Teatro Alvaro de Carvalho.

Q

Florianópolis, Terça.feirá, 25 de Setembro de 1956

o avião· matou
M. RAMOS, 24 (U. P:) alunos do Siminário Salete,

To aterressar no campo de desta cidade, um deles, de

Aviação de Concordia on- nome Luiz Sabo, veio a fale-:..
tem pela manhã, o avião da ceI' logo depois. O ootro, de
Firma Brandalise, de Videi- !

nome Paulo Bianchi, ficou

ra, que conduzia passageiros' em estado grave. Um tel'

que vinham assitir a inau- ceü:cr, foi ferido sem gravi
guração da Exposição Agro- dade. O avião ficou bastan

Pecuaria, sofreu deúl.rran- te avariado. A sUa tripula
.io no trem de aterrissagem ção pouco sofreu. Estas in

indo de ençontro a uma pe- formações foram colhidas a- '

dra já fora da pista. No aci - través dia serviço de telefo

dente, o aparelho colheu va-· nes p'articulares existentes
rias pesso,as, inclusive dois �l1tre aquela e esta cidade.

FV0Gqanõa
No Grupo Escolar Ai'aujo Figueilfedo, dle 1!rubi

ci, os diplomandos do curso regional, em reunião, dis

cutiam a escolha dó'paraninfo. Dois nomes foram pro

postos: o do sr. Jo:rge Lacerda, governador, e o' do

sr. deputada estadual Edmundo Rodrigues do P. S. D.

Alguns conselhos condicionados deram a vitória
ao chef,e do ExecutIvo. Fretado um a'utomóvel, uma

professora e quatro alunos vieram à Capital, trazer

o convite.
Aqui andaram do Palácio para a Agronômica e da

Agronômica para o Paládo, sem conseguirem audiên
cia de três minutos, como pediam!

E voltaram decididamente' encantados com o seu�

querido pa:raninfo!·
x

- S. Exa. não pode atender! Que de3eja?
- Resolver o meu caso!
- Que ,caso? Quem sabe quer réverter?
....:.. E porque não?
- Não pode! Você não é udenista!
- E o senhor, q'uando reverteu, era pess€dista?

x

-' Durante a miserável da ditadura tudo so.!ri!
Pouco faltou que me arrancassem o nariz! Aqui, ].1m
alto saber jurídico, mandou processar-me, em -1937! ,

- Em 1937·? Você já estava no DIP?
- Não! Is.')o foi em 1938!!! I

x

E quando a chuva de pçdras apanhou aquele fi

losofo, ébrio habitual, em plena rua, êle, cobrindo a ca

beça com os braços para defender-se da saraivada,
lhou para os ceus e r,eclamou:

- Tá certo! Eu errei! Jurei que não bebia mais,
hoje' de manhã, mas fui fraco. Qu brei a promessa!
Mas não precisa atira'r pedra; Npss::J Senhor! Aqui em
baixo ninguem mais 0umpro prom:ssa! Me apedrejar
tanto por tão pouco!!!

Dep.ois riu alto e continuou:
- Cumprir promessa!? Se o castigo é êsse, o go

vernad,or está perdido!

',.���·v·.
\
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