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DADOS BIOGRÁFICOS� EXEMPLO 40S POLlTICOS ATUAIS
RIO, 6 (V.A.) - O sr. Washin ÇQ S1;.. Vitor Luiz Pereira.de Sou

gton Luiz morreu na mais abso; za, à rua Haddock Lobo, onde fa-

luta pobreza. Não deixou bens leceu.
•

de espécie alguma e não teíül'o I Nunca desejou reCeber favores
,

. d t t
I 'I' I

'

rendimento, vivia mo ,e,s amen e, ou auxi W (e quejn quer que se ,

'em companhia do filho mais mo-
'

ja e desde o exi l io vivia constan-

temente obrigado a vender' seus
pertences, como aconteceu' com

os aparelhos de louças de sur

casa, os últimos a serem vendi

dos. Foi quando êle se achava nos

Estados Unidos e precisava de

dinheiro para retornar ao Brasil.
Além de poucos objetos de uso

pessoal, Q éx-presidente man ti;

nha com desvelado carinho duas
malas repletas de lembranças
particulares, constituidas.J�·inci
palmente de documento� foto

grafias e recortes d� jornais. En,
tre êles encontram-se, inclusive,
I:��i�os no Tesouro até de peque
nos gaS�(;5 ;("; i <:: em J�C;�: _g� ...

'.�"_

no.
.

"'-,,.

APROXIMAÇÃO POLITICA
LONDRES, 6 (Y.P.) -r-: A rádio de Moscou decla

rou que o caminho está livre para uma aproximação

'entre a Rússia e a Iugoslávia como resultado da depu
,

ração de junho a qual já; perdeu. o poder, Molotov, Ma-
lenkov e Kaganovich. A transmissão, em servo croata

ouvida nesta capital dizia que a União Soviética Iugos
lavia "muito maior e mais importante que os desacor

dos que existem sôbre assuntos que podem .ser .resol

vidós através de negociações em fins amistosos de ca

maradagem".

Esse acervo, que representava

próprianiente o seu arquivo, foi
manuseado constantemente nos

--------

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

o. E.
C O N Fn Ê N C l-A ItUERAMERICANA

WASl{INGTON, 6 (U�P.) -- A Organização dos

'Estados Americanos O.E.A. convidou o Canadá e onze

países que não (azem parte 'do hemisfério Ocidental_ a

assistirem a Conferência Interamericana que se iniciará

, a-quinze do corrente em Buenos Aires. O Canadá po

derá tomar parte nas deliberações da conferência sem

direito a voto, enquanto os ou�ro�. o�ze. países foram

convidados na qu�lidade .de Q��adoJ;es,.,�
, .Nações

convidadas, não pertencentes 'ao 'hefuiSférió' OciãeIifàf
sãoi, Suiça, Reino Unido, França, Iugoslavia, Holancl�
Suécia, Bélgica, Dinamarca, Japão, Norue-ga e Finlan

dia.'

,AMERICANOS' ,DETID'OS POR
GUARDAS _ RUSSOS

BERLIM, 6 (U.P.) -- Guardas.fronteiriços Russos

detiveram, uma caravana de caminhões Norte America

nos que se dirigia da fronteira Berlim para Alemanha

Ocidental. Um porta-voz Norte' Americano declarou

que ós guardas do contrôle de Bablheng, no suburbio

de Berlim ,Ocidental não deixaram passar a caravana,

exigindo que cada um dos oitenta e dois soldados que

viajavam nos caminhões apresentassem suas carteiras

de ídentídade- A caravana regressou a Berlim Ocidental

depois de esperar unia hora e cincoenta minutos sem

conseguir passar, Segundo acentuou o porta-voz-

que pronunciou 'por ocasrao de
um banquete da Câmara de Coe
mércio. "O atual govêrnó brasi
leiro .está se esforça�do .para ;��
mover, os obstáculos, representa
dos principalmerrta pelas defici
ências em transporte, energia e

'gências com franqueza, de. acôrdo
com a nossa amizade. Confio em

que tais debates esclarecerão as

diferenças que são pequenas e

alimentação. E' lugar 'comum di- exige capital d! saber como dar que creditarão _a nossa amizade

sermos que estamos passando pa;
I
oportunidades atraentes aos gru- imensamente maior", Noutro tre-

-Ia crise do crescim.ento". O em- pos financist.as des. Estados Uni- cho do discurso, o embaixador

'baixador ainda afirmou que a dos da América", ressaltou que o Brasil tem sido

população do Beasí l é de 60 mi- Amaral Peixoto se referiu à o maior exportador latino-ame
lhões 'e que existem ainda inú- cooperação entre o Brasil e Esta_ ricano aos Estados Unidos e en

meros recursos inexplorados.' dos Unidos, durante as duas guer tre 1950 e' 1955 recebeu 463 mi

"Temos os necessários' fandamen,: ras mundiais. "Foi uma aliança Ihões de dólàres em capital par.,
tos para expandir a nossa eco; entre dois paísea soberanos que tícular norte-americano.

no.mia. Moral e psicqlõgicamente
I se mostraram capazes de parti- "NQ valor total de trocas co

estamos preparados para a indus lhar as responsabilidàdes do,mo- nlerciais, o Brasil' está colocado

trialização. Possuimos os ingre- mento .e enfrentar o desafio do em 7.° lugar entre as nações do

dientes necessários para realizar futuro. Cabe a nós, brasileiros e mundo que têm relações' eomer
o nosso ideal de melhorar os pa- americanos, preservar e desen; ciais com os Estados Unidos" _

drões de vida do povo que habita I volver tal aliança. Para êste fim, I, declarou' o embaixador A!llar�l
_o sub-continente b raaí le iro. Isto devemos discutir as nossas diver- Peixoto.

'lllll�
jlll�

TEL AVIV, 6 (U.P.) - O gru
po terrorista clandestino do ad-

i

vogado ,y'aagliv Heruti,"acusado �
do' assassinio do -doutor Isaac

Kastner, propunha_se dinamitar
no corI'e,nte ano a embaixada da

União Soviética em Tel Aviv. Foi
essa a revelação feita, hoje, no
transcurso do processo recente
mente aberto em Tel Aviv con

t� os membros daquele bando,
pelo chefe dos serviços ísraelen;
,seli de segurança cujo -nome não
foi publicado' em 'consequência da

'Ordem do tribunal. Os ·terroris-'
tas, declarou a mencionada teste

munha, desejavam, colocando ex_

plosivos na sede da embaixada

S'Oviética, provocar um conflito
entre a União Soviética e Israel,
COm a esperança de uma inter
vençã'O dos Estados UJl.idos a fa

�or dos israelenses. A 'prisão do
ando de Yaacov Heruti; em

��nseqUênCia do assassíni\) do

:..J.U;or ,Kastner, impediu.a exe_
e ..çjio dêsse plano.
It 1:aso Kastner remonta ao

:êll de março último. Fu�cioná
b

'O do Estado israelense e mem-
'lo d� Partido Trabalhista "Ma-

gUVernámental" o do'lítol,;'

I
do pelo doutor Kastner contra o

jornalista era reaberto a pedido
,
do procurador geral e ainda es.,

11111 tava em curso, do dia -s de março

Isaac Kastner havia sido acusado I
retamente uma crise ministerial último, quando h.Quv,e .u� atenta

por um jornalista de origem hún- antes das eleições de 1955, tendo do contra o fu�clOnarlO �sraele�
gara de haver entregue

correli-,
o partido dos "Sio.nistas Gerai�", r

se, que morrerta �oz� dias ma�s
gionários aos alemães, na élíoca como protesto, deixado o gover., I tarde em con��quencIa dos ferí;

ue representava uma orga, -no então chefiado pelo .sr. Moshe mentos recebidos, Foram efetua-
em q

T
I di

. -

d
. .1

. a-o s ioniata clandestina na Sharett do partido "Mapái". De- das iversas prrsoes epors uO

mzaç , I .,

Hungria, durante a ocupação na- pois da primeira impronúnci-a, e j
atentado. ?s terrorIstas. presos,

zista. O seu caso provocou índi- processo de difamação instaura- etn �ua maior .parte, haviam per-

tencido ao antígo bando "Stern".

Tratalello ·Medico Para DS' MUHa�
tes lo Exterior

RIO, 6 (V.A.) - Os ervateiros

do sul do país terão estimulada a

'assistência fIto_sanitária através

do convênio entre o Instituto Na

cionai do Mate e os Estados in

teressados na preservação do cul_

tivo da planta. A providência faz

pat·te do programa aprovado pelo
sr. Antonio Souza Artigas, presi
dente do INM, çom o objetivQ de

mel])oTar,.e ,aume'ntal: a _Pfod'uçãp.

(stimulo aos pro.llutores �e mata
zado no combate â praga, dos er

vais. O sr. Paiva Neoo' acaba de

parttdpar da reunião de direto

res e de chefes de secções e de:
legados regionais do INM, a ilim

de coordenar medidas de contro

le da lagarta dos ervais, cuj o
ataque está previsto para os pri.
meiros meses de setembro e OU_

tubrQ.

do mate brasileiro, particular
mente agora, quando 'o pr,oduto
encontra campo parll._grándes ex

portações,

Na sua exposição de motivos, o

ministro da Guerra diz que a con

cessão, tão somente, da licença
para tratamento de saude eviden

temente não possibilita Q'militar
a fazer face as despe!!as decoro.

tirem 11Q país os recursos médi-
'

rentes do tratamento via de re-'
'" . f

'

cos necessarIOS. '

gra, caro, principalmente quand?
Pelo anteprojeto do Executivo, fora do país.

que está acompanhado da mensa- Declara ainda, a exposição de

gem do Ministro da Guerra, a in- motivos que o anteprojeto pro

terna�ão e. o tratamento no es_ cura proporcionar ao� militares o'

RIO, 6 (V.A.) - chégou ao

f trangeiro.
serão autorísados pelos

Congresso amensagem n,? 292-57 respectivos mfuistros e, no jrrõ

datada, de 23 de julho, na qual o prí o pais, pelos -Comandantes de

presidente da República propõe Guarnição.
a alteração do art. 248 do Código Consideram-ae pessoas da famí

de Vencimentos e Vantagens, dos lia do militar, a esposa, f(lhos e

Militares a fim de 'assegurar ao filhas menores. Para' a conees

militar da ativa e às pessoas de são do tratamento especializado,
sua família a internação e o trata o enfêrmo será submetido a uma

mento especializado em clinicas inspeção de' saúde por Junta Mé;

ou hospitais nacionais e estran- dica Especial.
geir,os, fora das 'organizações de
saúde das Fôrças Armadas.

A hipótese só se v�rificará
quando os estabelecimentos mili_

tares não estiverem em condições
de atender os doentes ou não exis

mínimo de assistência índíspen;
sável, que o mesmo' tem direito'

quando. prestando serviço ativo,
dando-lhe o 'confôrto moral de sa

ber que terá assegurado par� si

e spus dependentes. diretos, o tra

tament» especialiaado que os

seus vencimentos não posaibi li.,
tam.

"São constantes as solicitações
que me têm sido feitas, relacio
nadas com o tratamento no exte

ri.or, de militar ou pessoa de sua

família" muitas das quais r;fe
rentes à militar acidentado: feri;
do ou doente por motivo de 'ser:: ,

viço e às vezes, ainda, em corise

�uência de campanha".

Por um dos parágrafos do an

teprojeto, se a clínica ou orga_

nização indicada pela Junta Espe
cial, estiver situada no estrangei
ro, o militar será considerado em

serviço e receserá vencimentos e

vantagens durante, o prazo em

que estiver em tratamel)to.

Para que sejam dados OS pri
meiros e objetivos passos neste'

sentido, encontra-se no Rio o en

genheiro agronômo A. Paiva Ne

to, da Secretária de Agricultura

do Rio Gra'nde do Sul, especial'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Osvaldo Melo
A PRAÇA 15 E O MONSTRO - Estamos

à jari.ela. de um dos apartamentos do Hotel Lo: Por

ta
O di'a está lindíssimo.
Poucas oêzes nêste ano, temos tido OUt1'O que o

. igualasse.
.

Luz (do sol, bem entendido) banhn a ilha de

ponta á ponta. O céu, �zul SUave, sem nu,vens.

Tudo está claro.
E' um convite á vida, ao trabalho, ao bom hu

mor e nli) euforismo espiritual que se reflete sadio

pelas ja1wlas da alma-
.

Aguas das duas bahias, morros, árvores, cam

pos e casas, lavados de luz.
Os olhos têm o que contemplar e se mergulham

com êxtases na alegria do panorâma que põe a Ca

pital numa majestosa tela douradas:
De súbito, estremecemos horrorizados, como

se a fada má e demoniaca; houvesse riscado no ar

a sua vara mágica.
Um monstro de fauces 'escancaradas, medonhas, '

.desconiusüado, terrível, pavoroso, surgiu hediondo

para entenebrécer e pôr em trévas a nossa mente,
então desanuviada e calma.

Ali estava.
. Pura realidade para torp,ar aquêle panorâma

A N I V E R 5 A' R lOS - sra -Rute Costa "

numa cêna recuada á idade dos dimosauros. e dos
MANOEL 'DONATO DA - sr- Célio Me n e z e s
/ ' mamíferos proboscídeos com que a natureza come-

LUZ D'Aquino <,
- rias bolsas - de fundações

. çou a desbastar as formas embrutecidas dg gênero
Transcorre na data de

- sr. Oríon Platt animal. ' particula como a Ford,
- srta. Ida Neves da Silva

hoje, o aniversário natalí-
_ sr. Nazareno Simas

Santo Deu�! Que seria aquilo? Guggenheim
�

e

ROCkOf�elJercio do sr. Manoel Donato - sra. Cora de Oliveira
E ,estava tao perto ..

,
_ ou de govêrnos e universi-

S
De onde ter�a .vin�o aoueie monstro?

. dade " .....-r
da Luz, residente em José antas Qual a sua m.tençao? � "'___'���:

- sr. dr. Júlio Tietzmann .-.--- ....

Mendes e pessôa grande- Seria que, por ;e.{e,ito-;<;:+::�j;1'!'"'>W1.-?!:;::ã;;;". 'a�t':::-';cas' Um dia por semana, ês-
- dr, Enéas

.

Vasconcellos A . 1 ,_·4,.\.e,",,�::J'): "wJ vi"l ....u.�.,.l/t::.'S. u ....

de Queirdz fo?'� q__�-?!Wttfô à sair de seu "lf�b.itat" de milhões e

- sr. Reginaldo Kaz:,!Wil.ql;
1 !�,hfihÕes de Aan�s, emérgindo a,as 'pro_fundesas do

- srta ,RpO'���7r, - Oceano Atlantwo e se estatela-ra aqm na Ilha dos

•

- � .:!l$_6'lhã r auiois
ocasos e "casos" ,raros?

As mUltas' ��rg:f.:�e;:;A� - srta. Ni}za 'Helena Silva E não erá sonho! Não era deoameio, não:, era 1'e-

de que s�r,IÍr\Jt:> _

- sr. Lací Caetano suluuio do estado emocional até o _êxtase e do en-
,-""'/i alvo, por tao t An M

'

L'('l'''�'l'[elâ:>
- - sr a. a aria ms torpecimento do espírito num quasi desagregar-lJ,e

óvirlâ efeméride, os -de O - Maria Barreiros, ilus-
I:or profunda meditação dos Iuunes _que o prendeu

ESTADO se associam com' tre Professôra do Gru- á matérià! _

.

votos, de perenes feÍicida;-
'

po Escolar "Lauro Mul- Aquilo estava ali, moterializado, parado, com

'r<
'

i'- ler" filha do nosso' pre- as monstruosas pernas dentro dagua e_ já com par-
des.

•

-I zado < amigo Barreiros ,te do corpo disforme em tgrra-fi'tme!-"""-<!:':,""�rl Frlho' e sua ex�.a. espô: E f lh b
•

f'
. I'

.

_

s regamos os o os, �temos ortemente nas

FAZEM' ANOS HOJE sa d. Altamira F. Bar- tf!mporas provocando um despercta..'1rie.nto pàJra a ób-
reiros. jetividade das ',coisas em;Qlv'e.ntRs.

'

NASCIMENTO E. jentão, nos cJt:tific�ws.:._ da re�lidade dura,
Acha�se em testas o lar grote�a, palpável..) J' ��." -

'

(lo nosso 'pl'ezaQo amigo e cJ\monst1Jo hd1'1'�ndo hoirrlpilant.e· era o "Mi-
ra-Mm·"! ...

A feiura no meio da belêza..
Crédo!

1T
�UMBERTO DE CAMPOs...

Minha mãe! Minha mãe! Tu que adivinhas

Esta mágua amarissima que eu canto,

Tu, que trazes as pálpebras de pranto
Lheias, tão cheias como en trago as minhas;

Tu, que vives em, lágrimas, e tinhas;
A vida, outrora, tão feliz" enquanto
Dêste teu filho, que Tu queres tanto,
Tôdas as máguas serenando vínhas: :

, Tu; que do astro do, bem segues o brilho,
I Pede a Deus, que apesar elas tuas dôres.

;;inda persiste a castigar teu filho.

Que eu-não morra a sofrer como hoje vivo,
Esta angústia de uma árvore sem flôres

E esta mágua de passai-o c�tivo.

mente relacionada -ém nos

sos meios sociais e cultu-

rais.

- sr. Oscar Cardoso Filho
- sr. Mário Jesuino da �il-

veira
- Capitão Onildo Pinto de

Oliveira
- Tenente Francisco, An

tonio da Silva'
- sr. Marino Budal Tava-

e de

com o nas------------------------=.,,·
sua

sr. Aarão,

A Comissão de Reestruturação do Diretório

Municipal de Florianópolis, sob a ,presidência do,
vereador Júlio Paulino da Sil�a; escolheu para se

cretário e para tesoureiro os srs. dr· Telmo Vieira

Ribeiro, Catedrático da Faculqade de DireitO' de
Santa Catarina, e o líder popular Ranulfo Sou�a. -

Nessa Comissão ficou estabelecido o seguinte:
a) - restabelecer um pro�ama radiÜ'fônico

às terças, quintas e sábados, para 'divulga
ção e debates' do pl:ograma e atividades
do peiebismo em Florianópolis; escola de medicina e esco"
realizar sessões tôdas as quartas, das 9
às 12 horas; l.a de enfermagem. A Uni-

apelar' para todos os· companheiros no versidarle, inclusive a sua

Isentido de usarem su,'a influência, .persis- f E I d M d'
.

teptemente,_em favor do alistamento elei-
amosa sco a e e lcma ASSEMBLÉIA' GERAL EXTRAORDINÁRIA

Higiene e Sáúde, é a reali- C O N' V O C A ç A- O
toraI, de sorte a que cada filiado aliste um

eleitor, no mínimo; e 'comunique ao Par- zação d:e seus desejos. - Pelo presente edital, fícam convidados os' senhores

tido para registro na, sua ficha. (USIS). cO'
aciol"' lstas para comparecerem à Assembléia Ger'al Ex-

_'-TTT--�' tnlol'dinária a se realizar no Ma 14 de setembro próxi-

O Dr. Rafael da C�uz Lima, presidente da ,

mo vindouro, às dez _horas, na séde social, em Pedra de

t Companhia Nacional de Seguro Agrícola, está inr Amojar, no município de Itajaí, para delil;lerarem sôbre

(, �rimilndd0 nes"ahimp,ordtante entidade
I
um sentido na- fi scg"Jinte:

ORDEM DO DIA
ClOna, ,e cun o mti amente ,_J.:Ura ista" dQtando-a

I de feição modema, dinâmica e de alta e indiscutí- 1.0 Modificação dos Estatutos sociais,
vel eficiência. Pelo seu regimento interno, consta- 2.° ,Modificação da Diretoria,

I ta-se que a CNSA, na gestão Cruz Liinél, é uma das '::l.{) Assuntos de interêsse social.

organizações modelares no cal1jlpo do seguro agl'O- Itajaí, 30 de Julho de 1957.
I pecuário. 1, Cesar Bastos Gomes - Diretor Comercial.

__

'
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con tenâneo,
Steuclel Areão

exma. espôsu,
_imento, clia-1 ° d'e agôsto do

Fi- corrente, nà Maternidade
I

Snrmela D-,Üra, de um 1'0-

l::,usto me;1ino, que na Pia

Batismal recebeu o nome

res

- sr. dr. Isaac Lobato
lho

,

- dr. José Boabaid
.:.._ sr. José Luiz Vieira
- sr. Manoel Donato da

Luz de Rogério.
'

I
- gêmeos Eri'co e Erasmo Ao Rogéi'io e seus dígno�

- ,

Spoganicz ,genit01"eS, as felicitações
- sra. Catarina Gallotti de O ES-TADO.

Bayer ,

__ _

;;'_J.IJ� �_��=j--

Compre sempre�

o material certo para a apUcação certa I

� (12mml

para' forros, divisões e Isolaçao
de ruídos entre pavi'mentos,

para tratamento acústico e-ehmmaçao
de ruídos.

, O«Mi-,
para móveis e lambris.

distribuidor da EUCATEX S. A. única fabricante na América

l,atina ,da linha completa de chapas de fjbra de madeira.

BUSCHLE & LEP�ER LTDA.

J"f

,

A Assembléia Legislativa assinalou um pon

to alto; dia 5, exaltando a v�da e obra de Assis

Brasil (JÜ'aquim Francisco), o ,campeão do voto s<!

ereto e .da representação propprcional. Coube ao

Deputado João Colodel discor�er sôbre Assis Bra

sil, propondo o envio de um telegrama à famílial do
'saudoso patriota e democrata, :cujo �tenário de
nascim�nto transcorreu a 29 dç mês de julh{).

-TTT-
O CeI. Janary Gentil Nun�s, Presidente da Pe

tróbrás, enviou mensagem ao vereador JúlÍo Pau

Eno da Silva, expressando seQ4 agradecimentos pe
lo v:.Lo.3o trabalho do vereador: ,petebista, em favor
do monopólio estatal do petróleo·

-TTT-'

. \

\
l
I

b)

c)

EDUCAÇÃO

A «Joho'
Hepkms
University

Uma «as grandes trudi

ções do mundo dos estúdio-

sos é que homens de mui-

.
tas terras. se

I certas ocasiões para com

partilhar seus recursos in

telectuais e' trabalhar com

congregam

líderes' em seus setores.

Na Universidade Johns

Hopkins, de Baltimore, Ma-

rylaud, o 'Departamento d:

Economia Política todos os

anos convida .entre oito e
.

dez, pesquizadores d:e ou-

trai) universidades, princi
palmenttde outros países,
cuja única responsabil ida-
de é levar a efeito pesqui-
zas em campos de sua pro-

.

pria escolha. 'I'ais visitan-I
tes participam graças a vá-

te grupo 'se reune com seus

colegas'
-

e o dr. 'Fritz Ma

chlup, Abram G. Hutzler,

professo!" de Economia PO-

lítica da "U.J.H." e um

'los presentes apresenta
um trabalho sôbre suas

pesqu izaa. Nêsses seminá-

dos, todos .têrn uma opor

tunidade de 'tec;'r, comentá
cios sôbre o trabalho apre-

3entado, de forma que se

Jn�efici�m com as suges,
;êi�s feita:..s. Ê para ·tal üi

te�7-cambio' de idéias que

�xiste a U'niversidad:e.,
A Universidade' Johns

Hopkins é impar entre as

uni.Vei.'�idades_ dos (Estad�s \1
J

Ul1ldos p�l() fato de ter Sl- :
do fundada há quase um sé

cu�o com uma escola gra-I.'.duad.a � a !Escola de Es- ,

\

tUi�OS Superiores da Facul-

dade de Filosofia, Hoje,
continua sendo uma insti

tuição de ensino gradua-
'

do, a· despeito de oferecer

tambe-m 'erlucação menos ego

pecializarla em seus vá- I

l'Íos departamentos. -I
A Universid,ade, foi fun- I

da:;:a por' um comerciante
I

de Baltimore, Johns Hop-'
I

kins, que concier.te de sua'
, !

falta de educação e as ne-

cessidádes médicas de sua

,cidade, resolveu ant�s de

sua morte deixar grande I

parte de sua fortuna para I
"o' bem da Huma:nidade." t

_ Estiava decidido a fundar

uma unive-rsidacle . e um

grande hospital ('om uma

Ao General Paulo Gonçalves Webber Vieira da

Rosa, antes de o conhecer já o admirava.
E' que a sua ficha deimpenitente perdedor de re

voluções chegara-me com precedência à satisfação
de apertar-lhe a mão pela primeira vêz. Analisando
o desconhecido, freguês assíduo dos xadrezes po-

·
líticcs.e derrotado em 1930, quando afinal uma re

volução, venceu - concluía de .mim para comigo da
sinceridade com que agia. Fôsse apenas um rebela

do, um indisciplinado, por certo estaria entre os pri
meiros de 30, pois êsse movimento, antes de eclodir,
já se demonstrava claramente vitorioso. A sua ati

tude, restando legalista, denunciava que a sua pre

sença nas anteriores rebeldias armadas, fôra função
pura de idealismo.

-

Se assim o julguei, antes de travarmos amizade,'
.
depois disso me convenci que não errara a sentença.
O seu retrato moral poderia bosquejar agora, acres
centando-lhe traços fortes e indeléveis: dignidade,
energia, personalidade, correção, inteligência-e "sen-
se of humour">

.

Só não sabia que era tão feio, E também porque,
uma vêz que escreve tão bem, ainda não descreveu
as suas rebeldias, num livro cujo título poderia pa
rafrasear o de Alvaro Moreyra, assim: "As vitorio
sas não!"

xXx
Em "A Gazeta", de 3 do corrente, li o "Vai vic

tis", do General. Quase_<.ll,le_ o�.4.t:�eonh�<i, .nas can

j.�E.t.e_§ � 17#fllfÕ'::COrtantes adjuraçõesao Presidente
da República, por não haver promovido a brigadeiro

o coronel Adil - o da república do Galeão-
Afirma o General: "Inconcebível pen.sar o go

vêrno que a opinião sensata d9 país aceite a evasiva
da legalidade do direito 'de escôlha que lhe cabe

quando tão indisfarçável se ostenta o sentido vinga
tivo que o impeliu, por si ou por pressões alheias, a

não promover o encarregado do inquérito policial
militar de 1954."

Faço-lhe minha continência de paisano e de ba
charel e mdireito e peço licença para discordar. Não
há "evasiva da legalidade do direito de escôlha",
porque o direito de escôlha é que é a legalidade. Eva
sivas são as interpretações, que não cabem, se a es'

côlha é livre, de um, entre três- Não há, nessa lista

tríplice., dois não promovidos: há um promovido. E
se a escôlha é livre, inconcebível será obriga-la, fa-

- zê-la imperátiva, porque um dos indicados fêz isto

e mais aquilo e a sua não escôlha será traduzida--por
vingança. Se assim fôs5e, o arbitrio, a liberdade' .de
escôlha, o direito de nomeação de um entre três, _S_l:!

tornariam salmoura de sacarina! A ',nomeação aÜ's

postos últimos das for�as armadas é da livre escôlha
do seu chefe supremo: o Presidente. O preceito dis

pensa a motivação. Se é concebível que outroS' ve

nham I interpretar esta ou aquela eseôlha, ou não es"

côlha, restam na lista dois não nomeados que ,pode-
·

riam ser também interpretados. Assim, se promovido
Adil, dos dois não promovi'dos poderià ser inter

pl:etada a não escôlha porque tivessem feito isso e

11){:1is aquilo.
Aqui, no Estado, nas listas tríplices de promo

ção de funcionários ,o Governador também nomeia
livremente um. E sempre que acontecem na lista dois
pessedistas e um udenista; a livreescôlh a é dêste. E

está certo, o governador. Entre os que o apoiam e Ü'S

qu enão o apoiam, deve ter maIs confiança nêstes.
Nomear os adversários, porque adversários ,e para
que não o acusem de vingativo - é fr�queza mãni"
festa. E, digamÇ)s no dur(), -é càstigar os amigos e pre'
miar o.s adver-sários.

Se ao General, no comando de, um exército em

guerra, apresentàssem três colegas .para a chefia do
· E- M., dos quais dois seus amigos e um seu inimigO',
era a êste que escolheria? No lo creo!

Se há livre escolha. .. oGeneral pode escolher
para as suas rerrotoadas o Presidente da República,
deixandO' o Governador do Está.do de lado, mesmo t

qu.e tudo quanto atribua áqüele esteja acontecendo
aqui, sob as suas drágonas ... E ninguém tem nada
corl) isso, pois a escôlha é livre ...

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

USINA DE AÇÚCAR ADELAIDE SIA
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"O EST,ADO" O MAIS ANTIGO DIARIO'DE S, CATARIN\
--,-------

BOLSAS NO

ESTRAN-', Cada um dos casos terá
GEIRO que ser estudado em parti-

A Diretoria de Cultura, cu lar, conforma o tipo de
telefone �680, encontra-se à Acôi-do celebrado e os in

disposição, para informa- formes remetidos ao Minis

ções, de todos os interessa- tério das Relações' Exterio
dos .ern obterem bôlsas de r�s para o necessário enca

eshldo que estejam inclui- minhmnento.
,das nos Acôrdos Culturais,

Flor ianópolis, Quartafeira, 7 de Agôsto de 1957
-�t--_._ �

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

@EMAS
,SÃO JOSE'

'" .cltc .pressõo hidróvlico. ou '$

- ás 3 e 8 hs. -

BETTE DAVIS
HERBERT MARSHALL

JAMES STEVENSON
em I,Os mundos jó explorados fizaram'SI! pequen;:;, e impotentes para, .uslor <l, rcipacidmli!

realizadora, do homem. A. ciência, experimenteis desenvolvam estnfonte a'tiYidade 11�:
descorlínio do incomensurável e de,conhecido. �companhando, de perto os moi, re cen

te, descobertos do 'moderna técnica, MÓVEIS 'CIMO lenço mais uma criação,
mente REVOLUCIONÁRIA, recorrendo ao processo

:0"'\,do colagem Et.lE7 '120NIOI4

.A CARTA

+-s-Censura:
'

até 14 anos -

Por outro -lado, a Direto-

" >.,�� -=- Cinemaêcope -

APARTAMENTO E (H EV R Ol E l [- Censura0 até 14 anos i--

P O R
\

2 O O

,

C R U Z E I n� ,,_ IaJ- S ,_ ij1 I
Grande Tômbola pró construção da Igrejinha ,do

Forte de Copacabana. 35 PRll:MIQS: 1 apáirtamento na

Av. Atlân tica, valor Cr$' 3.500.000,00;- 1 Chevrolet 57�
novo, >:em colunas; 1 Frigidaire, 1 Lambreta, etc. -

Extracão: Loterta Federal 28 de setembro 1957

BILHÊTES, .a 200- crs., à venda nos principais Ban-

cos de todo o País, como Banco da Lavoura, Banco Hi- SANGUE POR AMOR
<pnteêário e Agrícola do E. de Minas Gel:ais Banco Indús

.tria e Comércio de Sta. Catarina. em F'lorianôpolls, tam- - Censura: até 18 anos -

bem na LIVRARIA ANITA GARIBALDI - Rua 15 de

ii
.

NOV���'0�7Í DOS � O I N T .E R I. O R !1!�·'ISpelo reembolso postal, ou acompanhados de cheques, -va
le ou valer, diretâmente e em nome exclusivo de IGRE
JINHA DE NRA. D� COPACABANA - Rua Francis
co Otaviano 5-A (RIO).

celebrados entre o Brasil e
ria de Cultura poderá entrar

as se.guintes nações: Argen
em ligação com a UNESCO

tina, Bolívia,' Canadá, Chi
.

nn, Oolornbia, Egito, Equa-
dor, França, Inglaterra,

tro país.
Japão, Líbano, Nicarágua,

para candidaturas à bôlsa
de estudo em qualquer ou-

Panamá, Paraguai, Perú, (Noticiário distribuído pe

Portugal, República Domí- la Dtretorja de Cultura -

nicana, Uruguai e Venezue ,lsecretaria da Educação ,e

la. I Cultura).

,-----�

�
� NGUENOI.;

.»: TôNJCO DOS CONVA�f:.SCENTES. ;t

� TôNICO DOS DESNUTRIDOS _�.

'�--;;-J� •
contém excc!ente�) elementos tônJco�:_

'�. : Fósfoiõ. Cálcio: Arseniato e Vanadato
de sódio.

OS PÁLIDOS, 'DE'PAUPERADOS,
.z S G O T A D'O S, MÃES QUE
:::RIAM, MAGROS, CRIANÇAS
RAQUíTICAS, receberão a toni

Jicação geral,do organismo, com o

«No Ceoáéulo))

COm a' Biblia na Mã_o.
QUARTA-FEIR�, 7 '�,E �_G()STO "�i:ç�'

�

�

,
A seara na verdade é g,n:aÍlde; !'las ós tràbani�-ti��

res são Po.ucos.�(Mat. 9:37). Ler��Mat. 9:35-38.

OS MISSIO'NA'RIOS vão à'�'>?lllais remotas �artes
rio, globo levando a mensagem de ':Deus àquele's' que não

eonhêCCTl) a Cris.!i,O. -Vão aQs r!!cantos da nossa própria
terriJ levando as-' hoas-n'ovas aos perdidos.' Esses' ho
men'; c mulhen:i; 'consagrados ptecisam de nossas ora

ções e do l�OSSO à�lxílio.
,

Há um outro tipo de missionário db qual pouco ou

vimt,;, fala,r: São os capelães das- fôrças arma,das dos

várias países. 'Usam uniforme, 'mas com, o sinal da

cruz.

Muito mais da' que uma cruz na
- gola do uniforme,

há outros sinais que distinguem êsses hom�ns: _ o inde

ievtivel sorriso,
-

a palavra bondosa e amiga, o conse

lho sábio. .' / .

-

1'.m seu chão, quer esteja em casa, quer esteJa na

frenle de batalha, -o capelão atend� a milhares de pes

soas 12111 -suas necessidades. "A seara na verdade é gran

i:e 1l1;_.,S CS trabalhadores são poucos". O missionário, o

capelão e todos os' obreiros precisam, da garantia dEl
r.Ossas OI:ações.

ORAÇÃO

Nosso Pai, graças te damos por a.quêles �u� tã.o

eficien.t�mente atendem espiritualmente' aos MIlitares

em qi.talquel: ci�cunstância. Abençoa-.os n.o seu mi?isté-
rio às v,ezes feito em circunstâncias advers!ls e ate- com.

;'isco (la própria vida. Que seu exempl.o nos leve à .maior,
dedicação aó teu -serviço. Em n.ome de Jesus. Amem.

_

. I
-

PENSAMENTO PÁRA O DIA .

,

"Por seus frutos os conhecereis". :- Mat. 7 :20. -,

, F1ranlklin M. McCraven "(Carolina do Sul)
�_,

�E,'M' P R-'E_ G A D A

à vista

1.508.00- ás 5 e 8 hs. =:

Últimas Exibições
ir�'

�

AL6N LADD
AUDREY DALTON
MARISA PAVAN

em

RAJADAS DE óDIO

- ás 8 hs.-

ANTHONY QUINN
MAY BRITT

/

em

Eis algu·mas propriedades que o cOfoterilarn.

Altamente refratário (: perietruçôc de insetos tro

picaís e à cçõc . da água e_ do colôr.

Elasticidade e resistêncio ã tôd� P!OVO, devidu os.

suas curvaturas uniformes e homogêneos. �

Portas de correr,' resolvendo c problema do. espaço.
"

Gavetas tipo bonc ejo . fócil Ullpera_

-.. - ás 8 hs. �

\ Última E'b' -

Xt tçao
,

CHARLES CHAPLIN

(CARLITOS)
CAL�REC. BLOOM

em

LUZES DA RIBALTA

- Censura: até 14 anos -

, .

Loja: R .. Alvaro do Carvilho, 20
/'

CASACOS, DE PELE A (-r$ 2.320,00 ,--
.

.

Como ,e,dadeiro i�diêe do ,pitério 'lue orien" I
H E L I O

-

S
.

O U T O ta os negocies -do� estabelecimentos comerciais

'I: "A MODELAR" está aí o preço dê um d�s artigos Imais procurados e mais desejados pelo mundo fe- I,

CHAMAS NO CAFEZAL minino. E' úm, preço que bem alto �expressa a ho-
'r nestidade e o escrúpulo das já. tradicionais liquida'____:__ Censura: até 1�( anos -

I ções de ,esta�ão, quando todos os artlgos são postos
.'

-
_ .

_' \
• á venda pó-r prêços convincentemente baratos.

�'(l:, .'14�. - '�aL qual os casacos de pe1e, também as malhas.
f '-=� � "QS tailleurs os manteaux, �s 1;obretudo�, os pulo-
l

__Ft_!. _. /: wers, os cobertores, os artigos para crianças, etc.
- I etc-, foram drásticaments rebaixados, proporcio:
I' nando á população uma magnífica oportunidade de

fazer proveitosa economia-
"

--

.

Não é sem' .motivo que as liquidações de A
em MODELAR obtem 'sempre extraordinárlo êxito. O

, povo bem compreende e apoia as iniciativas onde
CHAM(lS NO CAFEZAL I___..- existe -sinceridade de propósito__s. E o propósito ae

.

.

..,' -_I. A MODELAR é _n�o g�ardar mercadorias de uma
- CensUIa. ate 14 anos

I para outra estaçao, alem. de natural propósito de
'- I pron�mciar 'valiosas opo�tunidades- à. sua velha fre'

O I -

gw.!ba.

II CAMPANHA DE EDUCAÇÃO I ;.=:�-___:'-:;:::::-�::--::, :--, ----"---::-=-.-'-,,���"""-""""""'., "w·,,""''''':::::::-;--

,
-

FLORESTAL' I
I

- ás 8 hs.-

P,ARTICIPACÃO
,

,
- Sessão Popular --:

Geraldo CardosoAbel Avila dos Santos i I

I
'par-tlcipam aos seus

-

pa- participam aos seus. ·pa-
t

'
I •

ren es e pessoas de suas .rentes e pessôas de suas
_' I

relações o contrato de Cl;t- relações o contrato de ca-
.

sarnento de sua. filha VÁ-
I
samento de seu filho VIC-

I '.

NIA MARIA, com o se-nhor
.

TOR, com a senhorita VÁ-
VICTOR CARDOSO. -__ I\NIA'MARIA D'ÁVILA.

• e

Senhora
e

Senhora
em

MISSA DE 700 DIA - CONVITE

..
.,- ás 8lf2 hs. - Viét.or e Vânia Maria

'Noi'vos
Alameda Rio Br,a.nco,' 92 Rua Dourval Melqu,íade�, �5

Blumenau F'Iorianópol is
'HÉ.LIO SOUTO

JOSÉ BENTÓ
ROSALINA LIMA BENTO

'-Têm o prazer de participar. aos parentes e pe-ssoa_s
:e 8i.t:J,S relações o nascimento de sua fi-lha

ROSANA
Plantando. Eucalipto, den_

I
.

. ·SR. THOMAZ WOODS 'O�l)rrido na Maternidade Carlo� Correia'trQ de 5 I\: 7 anos você terá ,

. .

'

madeir-à- parà pasta mecâ"ica,; ;,
, ' . . Fl('rianópclis, 3 de agosto de Hí57'

lenha e carvâo de 12 a ]5 ,I lr:cha Fernandes Woods e famllla, amda consterna-
.

.::; _

a�o� -já servi rã para poste e ,I rios Cliill o pass.amento de seu inesquecível Thomaz Woods� �

VIgamento e dos]5 aos 20 I I ocorrido em dms da semana passada convidam todos- P A R T I
�

(' ,- P A' ( A- OanQS em dian'te terá diâmetro ) � ...

suficiente para dormentes e r seus parentes e pessoas de suas relaçoes -par!! a mIssa. de_
'

,
.

-

,-
•

'

made.ira dé construção. "., -,
,
7° dia que mandarão rezar por sua boníssima almà,_ dia FRANCISCO ,RAMOS DA SILVA e SRA.

Se deseja reflorestar, con· I 8, qll111ta-feira; às 7 horas na Catedral Metropolitana.'
-

Participam aos seus parentes· e pessoas de- suas re-
sulte antes o. "Acôrdo FIo- I' Antecipadamente agradecem' a todos quê· compar�- laçÕes o ,nascimento_ ,de seu 'flilho MARCO AURELIO,

()
I. éere:i1 a este ato de fé cristã.

/'

Jcol'l'1do riia 27-7-57 na Materinidade dr. CúJos, Con;êa.
_, - _,------------- - __ ". c· _

I
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o ÉSTADO" o MAIS ANTIGO DJARIO DE S. CA1'ARJNA4 Florianópolis, Quarta'feira, 7 de Agôsto de 1957

Os o r ig
í

na is , m e sm o nà« pu
b lica d os, não serão ilevolvirloo

A "direção não se responsabiliza
pelos conceitos emitidos nos a r

tigos assinados .

INFOh. ..•.• ..,OE1'l u.r"[l� .

O leite r encontra,'i, nesta co

lu na, inf o rmaçõea que nccesaita
ià r ia m e nt.e li: d, imediato:
ORNAIS Teléfoae
O 1:5tl1:10 ., ,'... . &.O%:t
-\.

.

Gazeta 2.636
Iliiirio .l/"

" 1t .. S.r;79
hn p re nse h :.688'
IOSPITAii;:_ Caridade:
''provedor) 2.114

. •.•. .Po rtu rfa j ., .. •. ·.t!.036
- A floresta aignifica : l<erêu Ramo> _ ,.. 3.8:1'

íon te industrial; solo fer- J -l il itar .-
...

_.
.. ,.:,....

.. S 111'1
• :-'�ln Se hnwt i an ((;8S1". de

til; terreno valorizado; pl'O-, Saúde)· ,..... Ull�

teção de mananclais, defê-I.M!ltér::Jidr.�!, Dou�,,': ClIr-
1 Correa . J. J.� l

sa contra a erosão; garan- I no;MADO:il l:L�""
....

lia de abastecimento do ma-' G'ENTEs
t rial lenhos necessârío (orI\o de Bombei roe ...

e
_

o
• _ Serviçu Luz (Rac larn a-

ao conforto, a economia e a .-ções) ••........ , .

�obrevivência_ do Homem. P�lic�a (Sala ComissArio ..

._,-- .

__
PoliCIa (Gab. I:'e!eglldo) .,

CQMPANHIAS DE •

TRANSPORTE!_!
DR. ANTONIO MONIZ

,'TAC �........
'o,

DE ARAGÃO "ruaei rn do Sul . 2.50U

·IRUR,,'· 'IH�tlM�TQI.O(a"
í

Panatr ;. 11lr.�
It 1 f J. ill O itib

, Urtopedld Varil!( , ,.,. Ú2h , ..Florianópolil - a a -
_.

omv e - ur a

r"'qu"ltorlu: .Joaú Pinto, 18. Lóide Aéreo ,. � t.4u, �.�.·�_.eee :ic••\•••••••@te 9J• .ç;.�0(f!i��O r,�, r�W . � .
� .

"" I f, i.R 17 d""'iam<,ute Rebl -,... 1.177 .-- ;:.. _.líii4à__.""'"'lt
..

ID
.. --i··L�õi "d�"

�;�:>�;i��;t�l��� .���ni!��a.�.��.. :::.:::':::, :,:�jl i�Eh1��,�-I! .AgênCla:. R:.T::=:�.::� j;:
-------._-- IMagestic , .. 2.276 !l!! ; ;.. tt!iI

DR·D'::I�lON i�!:r;:� :::::::::::::'::: :.::71.
<

Tradicão e Conforlo I
CIIWRGIA GIEItA;.

Central.................. 2.ti!!4
�

- , ill
VmmA Doençds de Senltorai - I'r';"[,, Estrela. . . . .. . ;-...

..�, � .
- , �

MtDICO I logia - E!etriddade :'I1�dl'R ldeal .
l.tll! I, G R A'N D E H O T E L MO D E R N O I«:Sr�CIALISTA EM OLHOS Cone'IItMio' Rua Vito' Me O ESTAD'O 1i3 �

OUVIDOS: NARIZ E :}ARGAN'rA relo!s n. 2R - Telefone' )v{1l7 .

_

•

.'

I �
.

- �
rRA'rAMENTO E·. OPERAÇOIlS I .

Consultas: Das 15 ",.ra" ,,! �

R 15 d N 'mb 582
�

[nfra-Ve1'lltelho - NebaU:;;l1çio - dIante. LEA .-' .11 ua e. ove' rOr -�.,.1:UUn-Som ! Residên�ia: Fone, 3.422
_

'!Z . t'
('l'��I.m..ntÕope�!çl;;nuelt. aeal Rua: Blum,enau n. 71. ASSINE ____:_:_� ���,����������� 4W\.\Il
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•'TUBERCULOSE II •
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'"lOS PULMOES
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m.'ormado peha F,,�Qlda.lo' N - '10" i
nal 'dll M·ptlid'la. Tisil,lu,!ipllta. � I
'l'ht;'uclrurgiân do UAJsJ..uloAI ,�� I

r�u H.am�� I
(�ur8o de e@"edali7a"'�" Pd�.,S. N. T. Ex-j'nter-no e .t.\-a,,",�
tente 4e Cirurj!ia do Prd. CIt,,'I

Luimarie� (lti,,'.
ro,,· Felip.. Scbm.d}�"oS � I..

- . . .

.8Fone 3801. ·TranSl_.-.lrtes de Cargas eHl1 Geralentre Florianópolis -� Curitlha
Aterrtl\l em bora .marcarl.!\. .' !: ••
Ree�: .....:.. RUI- Iil�t..ve. JU&'" • _. Porto Alegre _. São Paulo _ Rio e Belo Ho�izont� (J

80 - Fone: lia. - • .' •

í Motor ideal para barcos- de recreió e para outros' barcos smüla- _. 1:· :
DR. EWALDG SCHAEFER res, além ele explendido para mctor-'auxilia_! de- barcos á vela.' II Agências l1o.Rio nelo Horizonte com tr�fcgo mútüo até Sã'o :
Clinica Médicà de 'Adultos: C.ompletamente.. tquipado, inc!.Usive painel de instrumentos. I. : Paulo com o Rodoviário Rápido Riomar •••

e Crianças •

60nsultório - Rua Vic-
. Dispômos para. entrega iniedh�ta, nos segu�ntes capacidades:

I

\: I
t01' Meirelles n. 26, 1 I.., I : MATRIZ: FLORIANÓPOLI$ - Escr�tório e Depósito: Rua :
Horário das Consultas � i 5,5. HP gasolina' 8C HP Diesel I Padre Rorna, 43 - Térreo - Fone: 2534 e 2535. :

das 15 às 18 horas (exceto • •

ao" ,ábadoe). .
,1 I

11 HP "'. , 8U HP" (díreita e esquerda): , End. Telegr.: SANDRADE
'

:
. , .

Resid.ência: .R.
ua Mello 'e 1ID 35 HP" 103 HP " " "

: :
Alvim; 20 -=2el. .�865.____ I mi 50 HP�' 13,2 HP " I; " : lhLIAL: CURITIBA _ Rua Visconde do Rio Brunco, 932 - 936 :

,-{.
. �I .

84 HP " I EsclÍtórÍoe Depósito: Fone: 1230 _ End. T�legr.: SANTIDRA, .:DR, WALMOR ZúM�R
GRUPOS GERA ORV(' "p.

.

GARCIA .'
. D J"� -

• E N TA!' • :
nl�lomad" I)el�- Facnl<ipt!� "'!l- I Quaisq'\ler tipos para en.trE:ga imediatá - Co�pletos - - Com I AGÊNCI.A: PORTO ALEGRE Rua Com. Azevedo, 64 :
clonaI de i'údidna da Univ",- I - ; •

lIidad .. do Brasil I motores DIESEL "PENTA",- partida elétrica - radiator - 8. Fone: 2-3733 (RIOMAR)-PORTO ALEGRE - R. G. SUL _' :r'"<-llIte�no por ('oncurso d. Ma- i
- •

ternidade-Est'ola . filtros _. tanque de oIeo e demais.pertences: acoplados dire..·. At.ende: . "RIOMAR.
"
- End ..Telegr.: RIOMARLI •

IS ..rvio;o do Prof. 'Octivil) Rn- I •
drigues Lima) I damente com fIange elastica' á AIt0rnador de voltagem �. ; •

f!:ll-lnterilQ do Sllrviço di' Ci �_'r..
.

•.
•

ria do J��!I�ii�ld!·J��:;"E. -r,' c. I � trifásicos 2'20 Volts com p.xcitador -='4 cabos' para I FILIAL: SÃO PAULO - Aven'iaa do Estaçlo, 1636 7G i
:fé:!CO ��t.!!��:��� d;)r�'Ci:;��:

.

iii ligação e quadro eorppleto_ de contrôle; todos conjuntbs estãú: Fone' :370650 - - End. Telegl�.: SANDRADE , :
(I()F,NCA� D�orr��NHO'lA� ._ � assentados sôbre longarinas proritcs pára entr_ar' ém fúncionél- : :
- PAR1'O� f)FFR� "E:"

.

t
/"

-

:
.

,

N 9.-'9'- F 02 17 C)') •

PARTO SEM DOR pelo men o. • RIO DE JANEIRO - Rua Dr. Carmo eto,·· - ones:,) - -,),) :
'método psico:.profilático. REVENDEDORES AUTÔRIZAUOS PARA O 'ESTADO DE : e 32-17 -37 _ A.tende:·"RIOMAR" - End: Telegr�: RIOMARLI :
Cone.: Rua João Pinto n. SAN T A C A T A R I N A I :

16. 'da. 61,00 às 18,0&

boraS'1
ii •

Atande com horas marca- MACHADO"& Cia. SIA Comércio e Agendas : BELO HORI:60NTE -_' Avenida Contor.ry.o; _571 :

�m'
, .: -.:da:esiPê����fone 3035. Rua Saldat:ha' M:arinho, 2 - Enderêço telg: "P R I M U S

.

FONE: 4-75-58 - Atende: "RIOMAR"
Rita: Gen'.ral Bittencourí n. eX. Postal, 37 -� Fone 3362 '.-- FLORIANÓ-POLIS ,:

-
.

.' :
10�eletone: 2.693.

\
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COM SABAO
,. -

Virgem ESlJecialtdade
� da (ia. WETZEL INDUSTRIAL - loinville - (marca registrada)

economiza.;se tempo e dinheiro'
..��_."::,::;_:.:.::__"",_",_"""�",..:_",.."��.",__ ",,_.•,,:,,,,.:_,,,,_ _"...-!c-.�_""'�"""''''''''''''''''''_ . ,
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IND1CADOR PROFllSSIONALl "l:'\�STr:TUO DA ÁGRICULTURÁ
SERViÇO FLORESTAL

PI-:I.)o;(; \('IA FLOHESTAL
W-,GIOl\AL

/ <,

UE.
·M & D

DR CON;;TANTlNO
DIMATOS

() ES'l \ I").

'I l<f"d:-1(nU f ")nCiti:t� ..... t.I� to,'

Dlt HÉLIO llEHRETTA ,·'ht'lr" \-1.,fr�. n Ih" "!"pI JII�

i·
'-.�. l'u8tl11 139.

� MÉIIlf:O CIRURGIÃO M É l' I C o , "" d,". I{Ll:H.NS A RA \ltJ::;

Isoenças de �ec.horas - Par tos Ortopedia e 'I'raumutologta '.,' "'JlI< I)�; ,,;J !\J; .I,. � L'I .

-_ Operhções - Viall UJlllári... Ex-interno por 2 anos do Pavi- �'.J\lI'\7f\
Curso d� ureri'eiçoamentJ e. Ihão Fernandino Simonsen da! H�IH,�,·"l.on".·

longa prática nos Hosplta18 de i � C d S' P 1 Represcnw;'()Ij' A s, L.'"

Buenos Aires. ! ",anta asa e ao . au o.
Ltd

CON::lULTóRIO: Rua Felipe (Serviço do Prof. Domingos �2' H.�_':l Sena.;':" I anta... O - •

Schmidt, nr. 13 (sobrado). l"ONIil fine) -: Estag íario do Centro .le andar.
.

_3;)12.
. Ortopedia e T'i-aumntulog ia e do' ;',,1.: 22·5n4 R", d. Janei ro

HORAlhO: da. 16. áJ 18 ho-
Pro nco Socorro do Hospital das Rua 15 de Novembro !2� b'

ra. . � ndar SR),I 512 - Silo Pan lo

Residêr.cla: Avenida 'lio Bran- Clinicas do São Paulo. Assinaturas anual .. Cr$ 100,01'
1"0, D. 42. � (Serviço do Prof. Godoy Moreira V da avu] C'" IOCl

'Atende (;hamadoa _

en .. avu na ..... •• •

Telefone: _ 1296.
- 'Ylédico do Hospital de Car

í

Anúncio m"diante contrito.
dade de Florianópolis,
Drtformidades ccngên itas e ad

UR. JOEt MEDEIROS quiridas .: Paralisia Infantil -

lllIRA Osteomielite - Traumatismo -

V
. .. Fraturas. I.

- -\DVOGADO _
�alxa Postal 150 - Itajll C.onsultas: ::ela manhã n� Hos

"anta Catarin". pital de Caridade, das 15 as 17
•

\
_--._'- -- ;30 horas no Consultório.

DR. LAURO DAURA I Consultório: Rua Victor Me.

CLlNICA GEUAL relles n. 26.

Ellpecialista em moiésti.. d. Res.idência: Av. Mauro Ramo
Senhôras e vias ur inârtas. 'T I 20'
Cura radical- das infecçiias

- 166. - e e. 69.

agudas e cronicas, do aperelho
gellito-uriI' iLrio em ambos o.

.exol.· ,
.

Doençu do apuelh·o' Dig;"ltlvo
l do sist sma nervoso.

Horário: 10'h ás 12 " 2'h " 6.

Consultório: R. Tira.:lente •• :2
_. 1" Andar -- Fone: 3246.
·Resi.:'ibcia: R. Lacerda Cou

t.inho, la (ChácAra do Elpanba')
- Fone: 32":3 »Ó.,

-------

DR. HENRIQUE PRISCO
PARAISO
l\íIl:DlCO .

o.eraçlle. � Doenças ·de Se

dora•._ Clínica de Adulto...

Cur,lo de' Especialização 1)0
Rospit.... 1 doa Servidores do 11.-

�d� • dlServiço do Prof. MarIano -

o\ndrade l.
Consultas - Pela ,manbã no

i!ospih.) de Caridade. �
.

À tarde das 15,;;!! h •. em dlau

tI! no con3ultõrio 'Rua �u.ne8
Machado 17 F.lIq,üna de. Tua-

dentes. Tel. 2766.
,

Residência � Rua Pre.ldtn�.
Coutil'ho 44. Te}.: 1120.

--DR. JÚLIO DOIN

c O S
',\("()!lf)O" Ul!\l () E�Tr\DO

S,\,,'''<\ CATARINA'
. .

A V _, S 0-

Esta. Repartição, pela rêde de. viveiros florestais, em

.ooperação, que mantém no' Estado, dispõe de mudas e

ementes de espécies floresn>:" e de ornamentação, para
ornecirnento aos agr icultores em geral, interessados no

eflorestamento de suas terras, além de prestar toda
rr ientação técnica necessária. Lembra, ainda, a possibi
idade da obtenção de empréstimos para reflorestamento
'0 Banco-do Brasil, com juro� de 7% e prazo de 15 anos.

Os interessados em assuntos florestais, para a

ibten ção de maiores esclarecimentos.e requererem auto

���]:- rização de licença para queimada e dêrrubadas de mato,
devem dirigir-se' às Agências Florestais Municipais ou

t�:� diretamente o. esta Rcpart ição, situada à rua Sautos
!.M'" Dumont nO. G em Plorianõpolis. -

'I'el ef'one : 2.470 - Caixa Postal, 395,

Endereço telegráfico: Agr1�ilva -- F'Iortanópcl is
t C.

-

LAVANDO

'e..�:eÃO Vfi?c- ,. fI.�;,r . ... �"Y.

-lO '.

ESP.ECI/.. tml 0r

,., .

880 Ofll •

I
"A Soberana" Praça 15 de novembro esquina

-'

rua l<'elipe Scbmidt

,

Filial "A Soberana" Distrito do Estreito - C.nto
I ,

Viagem com segurilnça'
_, e .rapidez
NOS CONFCr:l'AVEIS MICRO·ONIBUS:,.O

UPIDO
-

�L:BIISILIIIO��

,

.1 ·.i!j:·I.•]
Desde a e�colha dbs t€eidos padrão corte e a.:a

bamento ptrfeito tudo é. motivo do maximo cuidado

IJelos expecialistas responsaveis pela confecção das

roupas Imper!al Extra. Só assim é possivel obter"uma
Toupa per:eita e Que vesle bem.

Pelo Cl;ediário do Magaúne Hoepcke, podem ser

adquiridas com exclusividade nesta cidade estas afa-

madas roupas. '.

- ---- _-_- -----
---.-----_.-----------/

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DiARIO DE S. CATAUfN\ .Florianópolís, Quarta'fe�ra, 7 de Agôsto de 1957

E D I T A L f D I T A L !BIBLlOTECA DA-DI·
o Dr. Eduardo Pedro Carneiro tia Cunha Luz - o Dr. Eduardo Pedro Carneiro da Cunha Luz

i

RETORIA DE CU'LJuiz de Direito da Comarca de São José, Estado de San- Jurz de Direito da Comarca de São JOsé, Estado de San- ,

_

-

ta Cal.a rina, na forma da Lei, te. ta Catar ina, na forma da lei etc. RAEDITAL
, E D I T A L Faz saber ao que o presente edital virem com o Pra-

Faz saber aos que o presente edital virem, ou dêle zo de trinta (30) dias que por parte de RODOLFO.
,

.'"�!<?.",,_ conhecimento tiverem expedido nos Autos de' Ação de BRUCH, e Sjmúlher, me foi apresentada a petição do
-

]laz saber aos- que o presente edital virem, ou dêle' Usocapíão, em que é 'requerente MANOEL JOAQUIM teõr seguinte : Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito de São José.

conhecim�nto tiverem expedido nos Autos de' Ação de DE SOUZA, que se procéssa perante este.Jttlzo e pelo PETIÇÃO _ RODOLFO BRUCH e sua mulher; brasi
Uso':apião, em que é requerente' JOSÉ FRANCISCO Carlório do Civel desta Comarca, atendendo ao que lhe Ieiros. êle lavrador e ela doméstica, residentes e domi

KLEl�, que se procéssa perante êste Juizo e pelo Car- foi requerido pelo autor que ôustificou ãevidamente a cil ia dos no Distrito de Angelina, município de São José"

tório do Cível desta Comarca, atendendo' ao que lhe foi ,)ÓS3E:, conforme sentença que passou em julgado, pelo por seu procurador .infra assinado advogado inscr-ito na

reqú,>:'ido pelo autor, que justificou devidamente a pósse, presente cit� a todos aqueles que porventura tenham O.A.E. Seccão de Santa Catarina, sob o NO 479, residen

confnl'me sentença, que passou em julgado, pelo presen- qualquer direito sôbre o imóvel abaixo descrito, pará no te e'11 FlorianópoliS, á Rua Uruguai, 15, vêm expõr e re

te cili a todos aqueles que, porventura tenham qual- prazo de trinta (3{1) dias, que correrá da primeira pu- querer a V� Excia. o seguinte: - Que há mais de vinte

ouer direito sõbre o imóvel abaixo descrito, .para no pra- olícação do presente edital, contestar; nos dez dias sub- 'anos por si e seus antecessores, possuem por procura

zo d i trinta (30) dias, que correrá da primeira publica- sequentes a petição inicial abaixo transcrita, alegando o ção digo, por ocupação, um terreno rural, situado no lu

çào elo presente edital, contestar, nos dez dias subse- que lhe oferecer em defesa de seus direitos, sob a pena gar Quarta Linha, do Distrito de Angelina, nesta Co

que:ltes a petição inicial abaixo transcrita, alegando o de, �,('corrrido o prazo marcado, se considerar perfeita a marca, onde residem, tendo o formato de um terreno,

que �he oferecer em defesa de seus direitos, sob pena de, citacão dos interessados e ter inicio o prazo para a riigo, de um retângulo, com a área .aproximada de ....

decorrido o prazo marcado, se considerar perfeita a cí- contestação na forma lia petição.-PETIÇÁO - Exmo . .338.800 m2., conforme croquis anexo, com as confron

tação dos interessados e, ter inicio o prazo para a con- 31'. Dr. J'uiz de Direito da Comarca de São José. MA- rações seguintes : frente, ao norte, confronta com Raí

te�t9,i;ão na forma da petição. PETIIÇÃO - Exmo. Sr. NOEL JOAQUIM DE SOUZA, brasileiro, casado, car- noldo Seidler; ao sul, com Bertoldo Seidler, Arlindo

Dr. illiz de Direito da Comarca de SãO Josê. JOSÉ roceiro aposentado, residente e domiciliado em FOR- Hinz e Bertoldo Seídler ; a léste com terras de herdei

FRl\i\'CISCO KLEIN, brasileiro, casado, agricultor, re- QUILHAS, distrito SMe de São José por seu procura- tOS de Antonio Gerges e a oeste com as de Raínoldo

sidenLe e domiciliado em Santana, Distrito Séde do Mu- dor infra-assinado, advogado inscrito na O.A.B. Secção Bruch, sabendo-se que o terreno' é cortado, na direção
i.icipio de São J osê, por seu procurador infra-assinado, de Santa Catarina sob o n? 479 residente em Florianó- norte-sul, pelo caminho 'da 4a Linha; II � Que a pósse

advt Jado inscrito 11a O.A.E. Secção de Santa Catarina polis, à Rua Uruguai, 15, vem expor e requerer a V. dêsse terreno sido exercida sempre ,.. mansa, pacifica e

sob o NO 479, vêm expor e requerer a V..Excia. o se- Exe ia. o seguinte: I - Que há mais de vinte anos, por ininterruptamente, sem contestação ou oposição de nin-
-

guinLe: I - Qll'e -há mais de vinte anos possui por si e si e seus antecessores, possuí por ocupação, um terreno guem e com o ânimo de dono, por átos
.

constantes de

seus nntecessol'es, por ocupação, uma gleba d,e 'terras rurn l, situado em Forquilhas, neste Distrito Séde de São ocupação, henfeitorias e cultivo das terras, existindo no

no lugar chamado SANTANA, neste Municipio e Comar- José, contínuo a outro de sua propriedade, tendo o for- terreno uma casa de madeira, onde os suplicantes resi

ca, onde reside, com a á;:ea aproximada de 178.699m2., mato t1e um retângulo, conforme croquis anexo, com a dem; III - Que assim sendo, se acha perfeitamente con

tendo a f.orma de um polígno irregular, conforme cro-. área aproximada de 79.860 m2., com as seguintés dímen- figu ra-.o, com todos os requisitos legais e a seu favor,

quis anexo; com as confrontações a seguir: ao sul, com sões e confrontações': frente, ao sul, em terras de hei"- o usucapião extraordinário, de acõrdo com os arts. 550

c Rio Marõim, a léste com terras de viúva Mejnchein, deircs de José Francisco Souza, onde méde 33 braças; e sgt es. do Cód. Civil, com a redação da Lei 2.437 de 7-3-

Maria Leite e João Saturn ino de Souza ; . ao norte, com fundos, ao N., com igual largura, com herdeiros de Luiz 55' IV - Que pretendendo legitimar. sua situação de

&S de Francisco Quirino; e ao oéste, com ditas de her- Martíns : ao lado léste, com terras do requerente, me- f'áto, vem; na forma dos Arts. 454 e segtes, do Côd, Proc.

deiros de José Acácio de Souza e .em toda a extensão, .índo 500 braças; e do outro lado, com Igual comprímen- Civ., requerer a V. Excia. designação de dia e 'hora para

sabendo-se que o terreno é cortado pela estrada gerai to, com terras de Abelardo Manoel de Amaral; II - Que, serem ouvidas as testemunhas adiante arroladas, e, em

para Angelina; II - Que a pósse dêsse terreno tem sido. fi pósse dêsse terreno tem sido exercida sempre mansa, .seguida, citados os atuais conf'rontantes e interessados

sempre mansa, pacífica e ininterruptamente, sem con- pac lfica e ininterruptamente, .sem contestação ou QPO- certo;" e seus cônjuges, se casado, o Órgão do Ministé-
,

testacão ou oposição de ning-uem, e com o ânimo de dono, sição de terceiros, e com o ânimo de dono, por atos cons- rio Público e, por edital, com o prazo de 30 dias, os in

por atos constantes de plantação e benfeitorias; III - tantt:.s de ocupação e 'cultivo das terras e pastagem para teressadcs incertos e desconhecidos, para, no prazo le

Que, assim' sendo, se acha perfeitamente configurado, éFiação; III - Que, assim sendo, se acha perfeitamen- gal,e sob pena de-revelia, contestarem, se quiserem. Que,
com ;,orlos os requisitos legais e a seu favor, o usocapião te configurado, com /todos os requisitos legais a s'eu fa- não sendo contestada a ação, seja logo reconhecido e

extraordinário, nos arts. 550 e seguintes do Cód. Civil; vor, o usocapião extracrdinário, de acôl.'do com os arts. declarado o dominio dos antores sôbre o-imóvel, por·

com a redação ria Lei 2437 de 7-3-55. IV - Que, preten- 550 12 seguiútes do Cod. Civ;, com a redação da Lei.... senten'ca 'de V. Excia., e mandada transcrever no' Reg.

dendo legitimar sua situação de fáto, vem, na forma dos 2437 de 7-3-55; IV - Que, pretendendo legitimar sua de Imó·veis. Protesta-se por todo o gênero de pro,vas ad

arts. 454 e segtes, do Cód. Proc. Civil, requerer a V. situa:ção de fáto, ve, na forma dós arts. 454 e segtes. missiveis ém direito, inclusive depoimento pessoal de

Excia. designação de dia e hora, para serem ouvidas as do C. P. C.; requ,erer a V. Excia. designação de dia e hora inter'essados. Dá-se à causa o valor de Cr$ 4.000,00. Nês

testemunhas abaixo arroladas, e a seguir citados os para sarem ,ouvidas as testemunhas adiante arroladas, tes Termos, R. e A. esta, com os inclusos documentos.

atuais confrontantes e, interessados certos e íseus côn- e, em segt;ida, citados 9s' atuais confrontantes' e inte- P. deferimento. São José, 29 de maio de 1957. (Ass.; P.P.

juges se casados o Órgão do Ministério Público e, por ress�'ldos certos e seus cônjuges, o Orgão dO,lVIinisté1"io Paull) Felipe - advogado. ROL DE TESTEMUNHAS:

editai/�om o pr��o de 30 dias, os interessados incertos e ?úblico .e, por ed�tal, G-om o prazo de 30 dias, os inte- Ervino Scheimann e Bertoldo Seidler, brasileiros,' casa

desconhecidos, para, no prazo legal e sob pena ,de reve- B3S .60s incertas � desconhecidos, para, no prazo legal dos, bwradoi'es, residentes e'91 4a Ljnha, disto Angelina,

lia, cóntestarem, se quiserem. Que, não sendo contesta- ,:" s(.b pena de revelia, c'ontestarem, se quiserem. Que e que comparecerão independente de mandado. DESPA

ja a c,cão, seja logo reconhecido e declarado o dominio Ião sendo contestada, seja logo reconhecido e declara- CHO - A. Designe-se dia e hora para a justificação, cien
do :'1Llt�r sôbre dito terrenó" por sentença e[e' V. Excia: Jo o dominio do áutor' sôbre o imóvel, por sentença man- res a,;;; paL':tes e o Dr. Promotor Públieo. 3-6-57. (Ass.)

Protesta-se por tod€) o gêne.l'o de provas admissiveis em dada t \'anscrever no Eeg( de 'Imóveis. Pl'otesta-se por to- Eduardo Pedro Carneiro da Cunha Luz - Juiz de Di-'

rure:to, inclusive depoimento pessoal de -interessados. :to 0_ gênero de proval? admiss;veis el_!l direito, inclusive feito. SENTENÇA .Vistos, etc. Julgo por sentença, para

Dá-se � causa o vàlor àe Cr$ 2.500,00. Neste-s têrmos, R.. ctepoi:nento pessoal de interessado.$. Dá-se à causa o va- que produza os s'eus Jurídicos efeitos, a justificação de'

f; A. este, com os inclusos documentos, São José, digo, 101' de Cr$ 4.000,00. Nestes Têrmos, R, e A. está com os fls. Citem-se os confrontantes do imóvel e o Dr. Promotor

P. dp.ferimento. São José, 29 de maio de 19-57. ASS.) P.p. incluscs documentos,. P. Deferimento. São José, 29 de Públ;co, por mandado, ,e por e,ditais, com o prazo ge

Paulo· Felipe - Advogado. nOL DE TESTEMUNHAS: maio de 19m. (ASS.) P.p. Paulo Felipe - advogado. trinta,dias, os confrontantes incertos e não sabido,'! pu'
ORION SILVEIRA, ALZEMI1W \ COELHO, e IRINEU. ROL DE TESTEMUNHAS: JOf\QUIM DOMINGOS DE blicação,--essa que de'verá ser�feita por uma vez no "'niá
KO�:RICH, todos brasileiros, e residentes em Santana', e So.UZA, LOURENÇO MANOEL DE SOUZA e JOSÉ. rio da Justiça", e por três VEzes em um _dos jornais da

que comparecerão, independente de manàaáo. S'ENTEN- CRISPIM DA SILVA, todos residentes em Forquilhas,·: Capital. P.R.I. São José, 20 de Julho de 1957. (Ass.)

ÇA -. Vistos, etc. Julgo paI' sentença a justificação de! nestp Distrito. Séde, ,e que comparecerão independente I Eduardo Pedro Carneiro da Cunha Luz - J�liz de Di

fls., para 'que produ�a os seus devidos e legais efeitos. de mflndar.o. SENTENÇA - V�stos, etc. Julgo por sén- reito. Dado e passaria nesta. cidade de São JGsé, a?s vin

Citem-se por mandado os confrontantes conhecidos do tenç,: a justificação de. fls. para que produza os ·seus, ·te e :;eis dias do mês de julho rio ano de mil novecentos e

imóvel e o Dr. Promotor Público'; por editais, com o devidos e leg::tis efeitos. Citem-se por mandado os con':' cincoellta e séte. Eu, Arnoldo Souza, Escrivão, a fiz da

praw de trinta dias, os incertos e não sabidotl, que serão Ironcantes cónhecidos do imóv:el, e o dr. Promotor PÚ- tilografar, � subescrevo. (Ass.) Eduardo Pedro Carneirq
publicados uma vez no�Diário da Justiça", oe três vezes blico; pcr editais, com o prazo de tririta dias, os confron- da Cunha Luz - Juiz de Direito. Confere com o original

e!!l do� joi'úais da Capital do ,Estado. P.R.I. São José, 20 I t!1nh,s incel'tos e não sabidos, uma vez no Diário da Jus- afixado no lugar de costume. Eu, Arnoldo Souza, Escri

'ue junho rle 1957. (Ass.) EDUARDO PEDRO CARNEI-C tiça, e por t�'ês vezes em um rios jornais' da ..Capital do vão a fiz datilografar e subscrevo.

RO DA CUNHA LUZ - Juiz de Di�eito. E, para �ue J
Estt,do. P.R.I. São Jo�é, 17 de junho de .195.7 (ASS.) Eduardo Pedro Carneiro da Cunha Luz

chegue ao conhecimento de todos O�' mteressados e nm- Edu�lfdo Ped�'o CarneIro da Cunha Luz Jmz de Direito. Juiz de Direito.

gllem p�ssa ignorar, .mando expedir o present; .edital" E, uara q�e' chegue, ao �onhecimento de todos. os interes-

P A R T I C·I P A--C--A---O---<que sera afixado no lugar ·de costume, e 'por copIa pu- sados e mnguem possa Ignorar, manoo expedu' o presel1-

blicac.o peia imprensa. Dado e passado nesta cidade de te edital, que será afixado 110 lugar de costume, e por t .

São José, aos deis dias do mês de ju-lho do ano de mil no- cópw. publicado pela imprensa. Dado e passado nesta d- 'Ada' Madalena- € ítalo

vecentos e cincoenta e séte. Eu, Arnoldo Souza, Escrivão dadE de São José, áo� três di"s do mês de, julho do ano -
com o consentimento de seus pais

!l. fiz datilografar, e subscrevo. (Ass.) EDUARDO ,PE- de mil novecentos e cincoenta e séte. Eu, Arnoldo Souza, João Gonzaga e Senhora' I AnieHo Damato

DRO CARNEIRO DA CUNHA LUZ - Juiz de Direito. Escrivão a .fiz -àatilografar, e subscrevo. (ASS.) EDUAR- " Pllrticipam o seu noivado

Confere com o or{ginal. Eu, (Ass.) Arnoldo Souzà, Es- DO :r'EDRO CARNEIRO DA CUNHA LUZ _:_ Juiz de 30, de julho de 1957

erivao, o subscrevo. Dil'cí10.· Confere com o original. Eu, (Ass.) Arnoldo Sou- Rua Dr. Hermann Blume-

za, Escrivão, o subscrevo. nau 25

E'D I T A L
(l "Dr. Eduardo Pedro Carneiro da Cunha Luz'

Juiz �le DireEo dá Comarca �e São José. Esta-do de San.

ta c�,tarina, na forma da LeI, etc ..

. / ,�'���:.':�j
E D_T A L

"

Eduàrdo Pedro Carneiro da Cunha Luz

Juiz de. Direito.

e Senhoril

,Estado do Rio

pj..aça Aprigio Cr.!Lvo 127-

Volta RedondaFlorianópolis
Santa Catarina

Eduardo Pedro' Carrreil'o da Cunha Luz
Juiz de' Direito.

() Dr. 'Ec-l-uardo Pedro Carneiro da Cunha Luz -

Juir. de Direito da Comarca ,de São Jo'sé, Estado de San-

ta Catariná, na forma da Lei, etc.
EDITAL

. }<'az saber aos que o presente edital virem, 011 dêle

conhecimento tivere,m expedido nos Autos de Ação de

Usocapião, em que é requerente MANOEL J.OÃO DE

ANDRADE, que se proc.éssa perante êste. Juizo e pelo
Cartório do Civel desta Comarca, e atendendo ao que
lhe foi requeri,do pêlo autor que justificou devidamente

a PÓsse, conforme sentença que passou' em julgado, pe

lo pn.sente cito' a tO(]os aqueles que porventura tenham

qua:que'r direito sôb1'e o imóvel abaixo descrito, para

110 prazo rle trinta dias, que correrá da primeira publi
caçã.o do presente edital, contestar, nos dez dias subse

quentes a petição inicial abaixo' transcrita, alegando o

�ue lhe oferecer em defesa de seus dh'eitos, sob pena

d�, (tecorddo 0 pra-zo marcado, se considerar perfeita a

cltadk. dos interessados e ter inicio o pr,azo para a con

testlç,iío na forma da peticão. PETIIÇÁO --, Exmo. Sr. Dr.
Juiz l:e Direito de 1

São .Í6sé. - MANOEL JOÃO DE

ANDRADE brasileiro casado lavrador, residente e do

miciliado e� PAGARA, proxi�o à ColÔnia Santana, no.

ri lln'�cipio de .SãÓ José, neste �sta�o, p�)l� seu procur�
,OI' !l1fra-assll1ado, advogado mscrlto na O.A.B. Secçao
(Ie Santa 'Catarina sob o NO. 479, residente em Florianó

polis, à Rua Uruguai, 15, fone 3175, vêm expôr e reque-
rer a V\Excia:- o seguinte: I _ Que há mais de vinte

anos, por' si e seus ;antecessores, possue por ocupação,
um t

- .

'11'reno rural, situado em PEDRA BRANCA. Junt9 a

\:��Ol?l�i", Smltanà,·· nesta Comarca', onde reside; tendo o

<}l1'l'üno a foi'ma. retangular, conforme croqnis anexo,

E D Ir A L autor sôbre dito imóvel, por sentença de V. Excia. Pro
testa-se por todos o gênerós -de provas, admissiveis em
direIto incltlsi�e o depoimento pess<;>al' de interessados.
Dá-H'':: à causa o valor de 'Cr$ 3.500,00. Nêstes' termos, R,
e A. esta C, com os inclLlsos documentos. P. Deferimen
tos. São José, 12 de' junho de 1957. (Ass.) P.p. Paulo Fe

lipo -:.. Advogado. ROL DAS TESTEMUNHAS: JOA
QUIM FRANCISCO DE SOUZA, JOÃO FRANCISCO

FERNANDES, todos brasileiros lavradores, residentes
em P(-dra Branca, nesta Comarc� e que compareceram,

àigo, e comparecerão independente de 'mandado. SEN

TENÇA - Vistos, etc. Julgo por sentença, para' que pro
duza cs seus devidos e legais efeitos: a justificação de
fls .. Citem-se por mandado os cbnfron tantes �onhecidos
do imóvel, e o Dr. Promotor Público; . por .editais, com o

prazo Je trinta rlias, que será públicado uma vez no

"Diá_;.'io da Justiça", e por tr�s vezes em um dos jornais
da Capital do E§tado, os confrontantes incertos e não
sabidos. P.R.I. São José, .22 de junho de 1957. (AssD
Eduard0 Pedro Carneiro da Cunha Luz - Juiz de Direi
to: E; para que chegue ao conhecimento de -todos os ill
teres�ados e ninguem póssa ignorar, mando expedir o

presente edital, que será afixado no lugar de costu.me
e pOl' e.ópia púb!icado pela impréúsa. Dado e passad�
�esta CIdade de São'José, aos clois dias do mês de julho
(lO ,a:'lO de mil novecentos

-

e cincoenta e séte. Eu Amol
dO Souza, Escrivã€) a fiz datilografar e subscrev6. (Assi)
Juiz de Direito. Confere corri o original, Eu, (Ass.) Ar
E'DU :\_RDO PEDRO CARNEIRO DA CUNHA LUZ.
noIo» Souza, Escrivão o suhscrevo.

Eduardo Pedro Carl1�eiró Cla Cunna

com ns segt{intes dimensões e confrontações: frente, ao

norte, onde méde 38 bracas confronta com terras do su

plicante; fund()s, .ao 'sul: c�m igual lar�ura, com terras
ele .Jv;é Duarte; d� um lado" a léste, onde méde 750 bra

ças, com terras de Jóaquim Frª'-.ncisco Souza; € do outro

-lado. a oéste, com igual comprimento, com ditas de Ar
celino Pedro Coelho; II - Que a pósse dêsse terreno tem
sido exercjda sempre, mansa, pacifica e ininterrupta
:nent�, sem contestação ou oposição de nú}guem, e com o

"animus domini", por atos cOJ1stantes de ocupação e ben

feitorias, como casa de madeira, engenho de farinha,
plantações, sabendo-se que o anterior posseiro foi o Sr.
.10sê Candiçlo Santos, sôgro do suplicante e qtíe foi por
êste -"âtendido até a morte; III - Que, assim sendo; se

ach:: perfeitamente configurado, com todos os requisi
tos iegais e a seus favor, o llsucapi'ão extraordinário,
com os, artigos 550 e seguintes do 'Cód. Civil, com a ,1'e

dação extraordinaria, digo, a redação dada pela Lei
2.4.37 de 7-3-1955; IV - Que, pretendendo legitimar sua

situacão' de fato, vém, na forma' dos arts. 454 e se

guintes do Cód. Proc. Civ., requerer a V. Exéia, desig
nação de diá e hora para serem ouvidas as testemu
I.. lhas :tdiante �Toladas e, em seguida, citados os atuais
confnntantes e interessados certos e seus cônjuges, se

casaàús, o órgão do Ministério Públic0 e, por edital,
com o prazo de�30 dias, os interessadós, incertos e des-
'conhecidos, para, no prazo legal e sob pena de reveli�
conhlstarem,. Re quiserem. Que; não senl'lo' contestada �
açao; seja logo reconhecido e declarado o domínio do

,'':-

6

Da' Legação Real da Sué

cia recebeu a Biblioteca da

Diretoria ide Cultura" que

espõe-à disposição de todos

os interesados, os estudos

fIe Anua-Lisa Kalvesten -

sôbre a estrutura social da

Suécia; de Lils Andrén, sô

br'e a constituição, funções

.
e composições partidária do

parlamento suéco; os tex-

LOS fundamentais, sôbre ::.

prát.ica do goyêrno parla
mentarista na Suécia; e, n

.ialmente; além de vários fo

Jhetos sôbre a Suécia, a "h

trodução a Suécia", ediçãú

inglês, que dá as informa

ções essenciais sôbre geo

.,;-,rafia, economia, história,

governo e vida cultural dêa

te país.
Do Canadá, por intermé

dio do Grêmio Cultural Cíd

.J.'l,ocha Amaral, recebeu-a Di ,.

,l'eloria deCultura um estu-

'e sôbre a indústria cana

.tíana, de que foram também
'\istribilidos exemplares às

várias Delegacias de Ensi

no.

Do Serviço Especiãl de

;-\aúde P6blica recebeu a

Biblioteca numerosos 'folhe

tos edúcativos, sôbre alimen

,;ação de adultos e crianças,
Jvidências higiênicas

era vários tipos de doenças,
.

,'acinação, discussões de

gru.e_os, planejamentos doe

reuniÕes, etc e mna série de

estudos mais desenvolvidos

3ôbre: fundamentos e técni

�as de enfermag·em hospita'
lar, educação de base para·
.lgir nos problemas de edu

cação sanitária e, aind'a, um
manual de dietética terapêu
tica.

A ·Diretoria· de Cultura,

que está reorg�nizando os

3eus serviços bibliotecários,
encoill,tra-se,' no entanto, à

.isposição de todos os lei

tores, no horário das 9 às.

12 horas e das 14 às 17 ho-

I'as.

(Noticlário distr ibuido pe

la Diretoria de Cultura -

Secretaria da Educação e

Cultura).

PENA BôTO PR�SO POR

PORTARIA i\UNISTE.

RIAL

RIO, 3 (V.A.) O Mi-
nistro da Marinha decretou,
ontem, a prisão do almiran'
te Pena Bôto por dez dias,'
como medida punitiva pela
entrevista que o ex·Coman,
dante da Esquadra conce

deu ao "Diário de Notícias",
a 27 de julho, sôbre a par

ticipação da Marinha nos

acontécimentos de 11 e 21
devembro.
O almirante Pena J3ôto

deverá cumprir a ordem de

prisão em sua própria esi'
dência.

.

ABUSO
Falando à reportagem das

"Folhas", de São Paulo, lo
go que tomou conh.ecimen
to da punição, o almirante
Pena Bôto reagiu nos se'

guintes têrmos: l

.-:J- Trata�se de mais um

grande abuso, mais 'uma
prepotência a·medida ado'
tada contra mim. Recebi a
cOfl;lunicação às 18 horas;
ela é ilegal, por ter sido fei
ta fora dos regulamentos da
Marinha, que limita o prazo
de interpelação, pelo Minis
tro, a 48 horas. Fui prêso ao

repetir coisas que já disse
um milhão de vêzes, usando
um direito dé que não abro
mão· Está caracterizado o

abuso, mas o Ministro da
Marinha não perde por �

,

que

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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O estádio da rua Bocaiuva palco do primeiro embale nolurno do (ampeonalo de 57 - Grande expectali ,a nàcidade pelo

.

�
. sensacional �uelo que marcará duas estréias - ÁS 20 horas o início do jô go. .

.

I

-

.

.

m
I�r:=r_r::=;rr=reêêr#lêr3r#lêr::gi@êJêr#lêêe @@r§l!êêêêêêêr#l@@êr#1@@(#.1f-=Jf=_,:i
Paysandú x Avaí, o Há semanas que os �sado da Divisão Espe- de Classificação para o percam!' i .---.--.----.......··AI

-

.---.--- �

encontro que não pou- aficionados do pebol
.

cial e também vice- "Initium" de Joinvil- INíCIO AS 20 HO· I / '((.0
'

de ser efetuado domin- aguardam com inte-' campeão do Estado, le. RAS I )
�

go pelos motivos refe- rêsse indiíarçado e o
I
enquanto que o Avaí Estarão na liça, pois, Segundo souhemos, 1

' \, 1'\

ridos em nossa edição mais vivo 'entusiasmo
I
terceiro colocado do duas esquadras pode- não haverá preliminar. ! R. T. LOBO (da ACESC) de 2 do corrente, não hou-

de ôntem, terá lugar o choque que marcará I
ano passado, conquis- rosas, hem dispostas e O embate foi marcado

i
Mais uma vez, na reunião

I
ve "quorum" 'legal para a

hoje à noite, no campo a estréia dos dois 'clu- : tou, êste ano dois titu- confiantes no triunfo,
I

pa.!3 ter início às 20 I' do Conselh.o Superio�' .da l aprovação .. final. dcs Esta

da rua Bocaiuva, de.. bes no Campeonato da
,

los expressivos: Cam- razão porque teremos' horas. FASC, realizada na noite ] tutos. Em vista disso, a pre-

vendo ser presenciado 2a ·Zona. I peão do Torneio Trian- na noite de hoje um '-.1--.- ...

--------.--.-.---. •
. sidência daquela entidade

por um público nume- O Paysandú é o guIar -"Osni Mello" e
I espetáculo cem por O E. C. Treze de MaiO lem nova dlre- resolveu marcar data para

,I uma nova reunião que se-

roso e entusiasta. campeão do ano pas- do Torneio
.

Regional cento-
_ promissor. Não I _

Recebemos: lorl·a- rá efetuada no dia 12 do

FUTEIOL·TENI5
V
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C
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-
c::a

)C�--�------------��
• ATLETISHIJ·REI1
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IASOUETEIDl . VI LA
---------------------------

Opinião Valiosa

linde,r tins Elogia A Maneira Como
Está Sendo Disputado O C.ampeonato
Zínder Lins, o apreciado testavelmente, figura das É que os confrontos in- militantes muito mais

de-ldiga-se
de passagem, foi

coach, ex-prepar�<lor do Fi- mais. brilhantes, elogiada' ter-municipais do campeo- sembaraço, muito mais l�err,otada, mas mere�u os

gueirense e de vil rios clu- por torta a opinião esporti- I nato de 1956, com clubes da "cancha", ausentando-se mais rasgados elogíos do

bes do Paraná, enviou-nos va do Paraná, quando dos capital, ItaJkí, Brusque, dos complexos .de ínferio- próprio adversário pela ele

o seguinte comentário para prélios que reuniram cata- Brusque, Blumenau e Join- i-idade 'c'ffi'n os fatores carn-. vada.elasse e-padrão do seu
-. I

publicidade em nossas co- rinenses € paranaenses. vil e, trouxeram aos cracks po e .torcida. futeból apresentado.
lunas:

'Sempre qu� me refiro ao

.futebol catarinense o faço

nense ganhou muito mais

projeção e adquiriu muito

É ou não é uma conf'ir----- - �------'------- Dai o rápido aumento da

DiversasNoticias s u a rqelhor experiência, do mação de que, com a par

::i!êÜ melhor desenvolvímen- ticipação dos clubes da
6.0 __ o Ferroviaria, 10

N t 11 .o técnico e que veio trâ.- Capital com os centros d'e-
7.° � oroes e, .

zer incalculáveis benefícios senvolvidos como Itajaí,8.0 - São Bento, 12

.9.0 _ Juventus e Tauba- ,.L seleção _catarinense que, Brusque, Blumenau e Join-

- O Grande Prêmio Bra- "

com o propósito de colabo-· '.
sil, disputado domingo no'

rar, de externar uma opi-
Hipódromo da -Gávea, teve

nião construtiva que possa

ter alguma utilidade.
como vencedor Don Varela,
cavalo argentino. Adil, con

Refiro-me a modalidade
siderado o grande favorito,

pela qual está sendo dís-

viIe o campeorra to catarí-
té, 13

10.0 - XV dé Novembro

(Jau'), 14
fmpalaram Atlân
tico·e Vila· Novanão correu devido a uma

putado o campeonato da Di� .......

distensão muscular. 11.0 - Ipiranga, 15
visão Extra de Profíssio- R Ii I" 112.0 - Linense, 17 ea rzou-se nommgo u-

nais' a exemplo do que su-
-'- SÃO PAULO, 6 (V. A.)

_ De HAIA informa a timo no gramado do C. A. estão muito mais próximas
d '1956 - Cor in th ians e Portugue- f' fce eu em .

(U.P.): A holandesa Ada Vila Nova, na 'I'rindade, o se izerrnos um con ronto .

'

'Discutida, combatida ou sa de Despol'to.s continuam
sensacI'o'nal embat'e entl'e com as distancias que se-

Den Haan bateu o recorde
apI'ovada, e' na 'roal' I'dade a firmes na liderança invic:" C 't l'" mundial feminino dos 200 as equipes do Atlântico Es- param a 'IPI a paranaen-

melhor fórmula p:l.ra o de- ta e agora mais distancia-
metros nado de braçadas, porte Clube, de Barreiros e se de Jacaresinho, Monte

1· t d f t b'l dos de sellS mais serias .ri- "

AI C b'
.

senvo Vlmen o o' u e o
realizando 2'5" e 3/10. '0

I
a equipe local do Vila No- egre, am ara, cUJos

t
.

t vais, vez que o Santos vol- , .

d t t· dca annense, por
.

ser a ua-
t' re�orde, de 2'5" e va. Ap�s a disputa dos

90.,
qua 1.'OS l:epresen. alVOS e-

tau a perder, e'nquanto' que an 19? ,

liiada' e em uso nos prin- 9/10 pértencia à propria minutos regulamentares, ram megavel' brIlho ao cer-,
..

t t' d Palmeiras··e' São Paulo t f b l'
.

clpalS' cen ros espor IVOS o '

Ada Haan desde sábado, registrOtí-Se um empate ame ute o IStJCO do Para-

a, t· Soo Pa lo com o empate de ontem, d t [a'p IS, aIs como a u, qLUlllIo ela o estabelecera pela contagem e um en- 1.

R· G d d SIM' des.ceram mais um ponto. E d10 ran e .o u, mas, no cuÍ'so das eliminatoria� te, que teve para o time o

Paraná, etc. a�ós os resultados de sa-
(los compa"11atos holande- continente um sabor de vi-

u [l'anho para ter o direito
E note-se que o próprio bado e de ontem - Corin-

tória, si levarmos em contá
, l' N ses. de e:!dernar a m. inha o,pi-

futeból carióca inclue o thians,;2 x Guaram, , a- t 'd
1- BELO HORIZONTE, 6 ó fator campo e orcl a, niãol;- Já defendi, com to-

C t d R· f 'cional,' 2 x Portuguesa san- han o o 10 que az par- (-V. A.) -'- FOI'am as se- além tio 'estad'Õ da canc a ,

. Las as minhas forças, o i'e-
te da Capital do Estadia do 'tista, 1, Botafogo, 6 x LI-

que. se achava
..
muito pesadaguin te� as' c,lassificações .

PaulQ, O x .

finais do certame brasilei- para a pratica do "assocla
Portuguesa

1'0 de Voleibol, nos setores ·tion" ..
x São Ben-

.

mais hierarquia?
E as cidades do (interior

:N{"ío me considero um ex-

,

Rio.
nome esportivo·
se, integrando

/ ção de futeból, colaboran-
A partida rJec.orreu num do com os meus

ca1arinen-

Nenhum futeból pode a-

llense, O, São

Palmeiras, O,
de Desportí;s;- 3

a sua sele-

tingir a maturidade, a hie- masculino e feminino.
to O, Ferroviaria, 3 x San-

to�, 2, Jabaquara, 2 x Tau- i

P·
- .

b
I

baté, 1, XV de Ira�JCa a,'
I

1 x Juventus, O, Ponte Pre-
I

ta, 3 x Iph·anga·, 1 e XV de

modestos
ambiente de franca cama- conhecimentos como técni�

O radagem, sendo disputa<ia co e daí a cert'2za de que
palmo a p�lmo, destacando- baseio a minha opinião em

se a grande -atuação do ar- fatos <:OJlcretos sem in tec
.

.

1 1 qlle l'mpediu,
,

queIra oca., �'esses clubístic03 ou regio-
(i'este, modo,' que a vitória nias.

I sorrisse -para o Atlântico.

t O tento da equipe atlân- Dentro de potlCO tempo :r

2': ticang foi marcado. na fa- fórmula adotada com cora-

se inicial, por intermédio gem pelo presidente Osni

I do médio-direita Milagroso, Melo afóra OI sucesso já al-

I emendando de primeira uma· cançad_o com o alto pa

reba�ida
-

do a'rqueirq do drão da seleção que repr�
Vila, Nova.. sentou Santa Catarina no

rarquia técnica, sem o de

senvolvimento do maior in

tercâmbio inter-municipal,
inter-estadual ou interna-

FElY,IININO
1.0 - Djstrito Fede'ral,
2.0 - Minas Gerais, 1

3.0 - São Paulo, 2

4.0 - Estado do Rio, 3ordem cres
Jau', 3 x �oroeste, 3 .....,... fi-

-.:ou sendo � seguinte a' si-

,/ cional, na sua

rente.

E a fórmula atual, adota-
MASCULINO

1.0 - Minas Gerais, O

2.0 - São paulo; 1

3.0 - Di:;;trit.o Federal,
4.0 - P�l'aná, 3

.

,

tuação �os 20 concorrentes
da, com muita felicidade,

'10 Tcrneio de C!assificaç�o
pel<f presidente Osni Melo,

da FPF, pGr pontos' perdi
êste incansavel batalhador

dos:
que dirige, Gom raro tiro- 5. o - Bahia, 4

6.0 _.:_ Psrnambuco, 5 .

7.0 - Estado do Rio, 6

- De Moscou informa

cinio, honestidade e impar- 1.0 --:- Corinthians e Par-

cialidade os destinos da Fe- tuguesa de Desportos, 2

deração Catarinense de Fu- 2.° .- São Paulo 4

teból, já foi testado é pro- 3.° - Palmeiras, Santos,

vou o seu indiscutível re- Jabaquara e Botafogo, 6

'sultado favorável. 4.0 - Ponte Preta, 7
.

A Seleção de Santa Ca- 5.0 - Guarani, Portugue-

que ° brasileiro Ademar Jqgou o Atlântieo com éertame b�'asileiro de 1956,
Ferreira da Silva, salt.an- Ari; Vergiiio e Julip; Mi- só terá adpetos f' apoiado
do 15,92 metros, s�grou-se lagroso, Teca e Baltazar; res, que já são incontáveis,
vencedor da prova de salto Paulo, Carlinhos, Rodney, I

porque a' razão dos fatos
I

ta6na, qüe l;ecéntemente sa saiHista, Nacional e �XV tríplo dos Jogos Interna- Dosny e Estanisla.u. nã.o admit.e contestaçõ�s.,
tou o último campeo- ele rovembl'o (P.;.racicab:;t), ci'onais, d(sputados na Ga-I Na.prelimillal', vitória elo

,fez, incou'- 8 pital russa. I Vila NOVc1 yjOI' 4 x O. .

\
-

.Zincler Lins"

grandiosa regata, devendo.
participar o seu co-Irmão

Ipiranga e, ainda como con-

"Florianópolis, 2 de agôs- mês em curso. Espel'a-�e a

to de 1957 . presença de todos os ruem-
,/

limo. Sr. redator espor- bras do Conselho nesta ter-

tivo de "O ESTADO" ceira reunião, -afim de se-

Apraz-me comunicar a rem aprovados definitiva

y. S. que, em sessão rea- niênta 'os Estatutos .

'lizatÍa a 22 de julho p. pas- xxx

sado, foi eleita a nova Di- O C, N, América. de
retoria dêste Clube, para o Blumenau realizará 110 pró

período 1957/1958, a qual ximo mês de outubro uma

ficou assim constituida:

Presidente - João An

drade da Silva

Vice-Presidente - Joa- vidado, o Riàchue1o, de nos

I quirn Costa sa Capital. Â competíção
i Secretário - Na ldy Si 1- em aprêço far-i p arce uos

veira festejos comemorativos de

'I'esoureiro - Ergar Rut- mais um aniversário da
koski agremiação de Sebastião
Conselho Fiscal - Her-, Cruz.

minio Silva, Acyrnar Coa-I xxx

racy da Silveira e Celio! O aniversário do Martí-
.

Soares. nel lí, transcorrido dia 31

Aproveite a oportunidade de julho' último, passou em

para apresentar a V.' S, os brancas- nuvens, isto por
meus protestos dê estima e que, não foi programada
-,::onsideração. nenhuma solenidade ou

REP. A.S.LARA.
RUA S�ADOR DANTAS 40 - 5.· ANO.

RIO DE JANEIRO - D, F.

rubro-negras

Cordiais Saudações
Naldr Silveira

Secretário
Gratos pela comunicação,

.iugu ramos ao valoroso clu

be. grená novop. brilhantes
tr iun fos- no cenário futebo

lístico da cidade.

prova esportiva que assina
lasse a aignificaçâo da da
ta. Fala-se que os direto
res rubro-negros, comemo

rarão o aniversário do clu
be quando .da inauguração
�os novosJbarcos encomen

dados em Porto Alegre ..
xxx

O Martinelli é o clube da .

Capital que mais assidua
mente vem treinando para

,a regata pré-campeonato do
dia 29 de setembro. As

_",,' -_._--_._,._�.

,

ANUNCieS I
EM

JORNAIS
REVISTAS
EMISSORAS �

COLOCArAOS EM QUAL.
QUER CIDADE DO IItASlL

guarnições
diàriamente singr·am .

as

água's da baía sul, numa d.e

monstração rJa fôrça de,
vontade de que são possui- -I

" dores seus remadores. Nos..................
(Cont. na 7a pag.)

Operário x Barroso também transte-
rido para hoje

Também em J_oinville não rosa,. frente a frente, fica
houve jogos dlomingo, não ram, assim, transferidas
sabemcs porque motivo. As para hoje, à noite.
estréias do Operário e Bar- 1

CAMPEONATO JUVENIL
Venceram domingo, FigueireQse, Bo
caiuva e Guaraní - Bocaiuva e Paula

.

-

Ramos os líderes - Próxima rodada
O CampeonatQ Juvenil.

de Futebol teve prossegui-

1.0 lugar - Bocaiuva e

Paula Ramos, O p.p.

20 lugar Figueir(:mse,I?ento, domingo último, com

três pelejas, sendo duas 2

efetuadas· pela manhã e. I 30 lugar Atlético e

uma à tarde. Nos jogos ma- Guaraní, 3

I
tutinos os resultados fo- 4° lugar - Avaí e Ta-

ram os segL\intes: Figuei-., mandaré,
4

I

l'ense 4 x Tamandaré'O e São os sêguintes os pi;ó-
Bocaiuva 5 x Atlético O. Na ximos jogos:

' r

l pugna vespertina o Gu;t-' Domingo, pela manhã:

raní suplantou ao Avaí por
I
Avaí x Bocaiuva e Guara-

1 a 2. ni x Figueirense .

Com os resultados acima, I À tarde (prelimi�ar):
:1 _Ç:l<ls"ifiea,JLO dos CCl1COl'- Panla Ramós x Tamandal'é.
rentes passou a ser esta:

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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SERÁ 'REALIZADO EM VIENA O
XVII 'CONGRESSO-DE UROLOGIA

RIO, 6 (V A) - A Sociedade

le Urologia da Alemanha, come,
(

50 o
.

r"morandQ o seu " amve aa'rto

de fuudação, fara realizar na

primeira semana de setembro,
em Viena, o 17.0, Congresso de

Urologia, a exemplo ?O LO. Con
greSSO de 1907. A Sociedade Bra

sileira de U�'ologia, tendo rece

bido pOI' intermédio do seu pre;

sidente, o prof. Álval'o Cumpli
do de Santana, convite para par

ticipar daquele certame de es-

'pecialistas, deliberou, em sua

última sessão, promover a es;

cõ lha dos delegados que repre

sentarão o Brasil; na 'próxima
reunião de assembl�ia do dia 12

de agôsto. O Congresso organiea

do pela SQciedade Alemã de Uro-

renal e sôbre pielonefrite crôni.,
ca. Os delegados brasileiros se

,I'ão escolhidos entre os membros

titulares da Sociedade Brasilei-
ra de Urologia e deverão apre
sentar trabalhos o-riginais .sôbre
ternas da especialidade.

x x x
.:

A Sociedade Bras i lei ra de Ui-o,

logia, em sua última sessão ordi

nária, reuniu os seus associados

para ouvirem o di'. Valdemar Bo
[unga sôbre implantação de ure

ter anômalo em alça intestinal e

sôbre transplante de ureter do
câncer genial feminino. Sôbre os

trabalhos apresentados, fizeram

considerações .os srs. Sérgio
Aguinaga, Luís Samis, Bernardo
M. Garcez e Spinosa Rothier.

logia constará 'de parte social,
várias sessões de temas livres

e dois simpósios sôbre calculose

ADVOGADO! MÉDICO!
Engenheii'o!
Industrial!

Empregado !

;;orna.lista !

Comerciante l

Operário!
'7 fi gastar o :3'�U dinheiro
no DAR do CAF:É PRIMOR,
onde as bebidas são puras

CARTEIRA DE COMÉRCIO EXTERIOR
COMUNICADO N° 108

A CARTEIRA DE COlVIÉRCIO EXTERIOR torna

público, para orientação dos' interessados, que o Con
selho da Superintendência da, Moeda e do Crédito, em

reunião fie 26-:-6-57, aprovou as seguintes modificações
na lista de mercadorias incluídas nos "leilões especiais
de div isas para produtos destinados à agricultura" (Co
mumcados I1S. 59 e 91, respectivamente de 13-10-55 e

'29-10-56): -

Primeira categoria _:__ INSETICIDAS E OUTROS PRO-
DUTOS ..

Exciusão: 1.90.01/09
Iuc'usão : 1.90.01/09 Gadó para reprodução, exceto:

cavalar ou equino (1.90.04), ho
vino de corte (1.90.02) e ovino

(1.90.05) êsses dois últimos,
apenas os puros por cruzamento.

C�risirleram-se reprodutores bovinos:
•

a) de "pedígree"
b) puros por cruzamento - somente ani

mais de seleção comprovada, mediante
marca em tatuagem na orelha, pelas en

tidades de criadores do respectivo país
exportador. (Não se incluem nesta cate

goria os reprodutores
'

bovinos de corte,
puros por cruza), Em se tratando de re

produtores puros por cruza, procedentes
da Argentina, poder:-se-á dispensar a

exigência de tatuagem, desde, porém, que
tragam êles fixada" na orelha pequena
placa metálica com a numeração que' os
iden-tifiquem face ao" registro.

Nota 11 - Os pedidos .de importação deverão ser acom
panhados dos seguintes documentos:

1) -'-- fatura "pro forma" discriminativa,
fornecida pela firma vendedora, com

o respectivo visto da associação' de

criadorea reconhecida pelo govêrno
do país exportador e visto do- consu

lado beasilelro,
Prova 'de' que o importador é criador

devidamente inscrito no Registro de

Lavradores e Criadores do Ministé

rio da Agricultu ra, Rio de Janeiro,
no caso de a importação ser feita PÇlr

pessoa não registrada como impor
tador.

III -.- Deverão os animais ser' perfeitamerite

iden-1tificados na fatura: e na lIcença, com� a

mencão do nome filiação, sexo, data do

nascimento Sang�le, pêlo, sinais caraêterís
ticos, valor' FÓB em moeda �strangeira, etc .•
Constará da licença que ela só terá valida-

_ de quando acompanhada de certificado de

genealogia fornecido p.or entidade reconhe

cida pelo govêrno do país exportador e vi

sado pelo coÍlsulado brasileiro.

a IV - a) Os pé::'idos ele licença de importação de

Verão ser "vÍ'sados" previamente pelo
Ministério da A:ip'icultura - Depart:;t
menta Nacional da Pt:odução Animal -

ou Inspetorias Regionais da "Divisão de

'Defesa Sanitária Animal" nos Estados.

b) -De acôrdo com a Portaria 407, de 12-4-

56, do Ministério da Agricultura, e o

Decreto 38.983, de 6-4-56, ,para os ani

mai's provenientes ou originários ,dós
continentes asiático ou africano, só serão

válidos os "vistos" apostos 'pela Dire
toria da Divisão de Defesa Sanitária

Animal do Rio de Janeiro. ---,

No caso de importação de ovinos de "pe
digree" (1.90.05) originários dos países do

Prata, deverão os pedidos ser visados pre
viamente pela ARCO:- Associação Rio

Grandense de Criadores dê Ovinos, que se

manifestará, também, quanto a preços.
-

Rio de JaJleiro, 12 de julho de 1957

a)_ Ig'uacio Tosta Filho - Diretor

a) -X-�Ieiino Debenedito - Gerente;

Nota I

Noh V

--- -----_- -
------- - --------�-

�_ 8�� U H�ME\1 �� rm���m� rl�� E N4� t GRANDE E COMPLETO ESTOQUE

�!1r,�í�:!.,�Ü�'-;':�P'."""_ rP.1I·Z'�''�i,i
Cons. de Contribuintes, no 1 PARA PRONTA- E"TREGA

5
.

Rec, 36_328,< no Rio de Ja- '

neiro (:1-30-10-41 - 456/

'd- 57).
segundo recentes acor aos IMPROBIDADE
e decisões ndmmistrativas·

DUPLICATA Não
tem o sacado uireito de re

ter o título, além dos pra'
zos legais; sob pena de S2r

decretada sua prisão. Acór
dão da 3.a Câmara Civil de
Tribunal de Alcada de Sãe
Paulo, na Apelação 17_251
(2-70-120 -- 552/57).
ENFERMEIRA - E' con

siderada empregada do'

méstica porque presta ser

viços de natureza não eco
nômica- Acórdão do' Tribu
nal Regional do Trabalho
da 1.a Região, no Processe
1.602-56 (3-50-'10 - 554/
57) ..

ESCRITA - As emprê
sas obrigadas ao pagamento
do ímpôsto pelo lucro real
de balanço, que não apre
sentarem oscrita regular:
são passíveis 'de multa,
Acórdão 45.913, do l·C

emprêsa que, a fim de se FERROcertificar de robusta prova, !
não despede imediatamente
o empregado que comete
ato de improbidade, não per;
de êsse direito. Acórdão do

I

Tribunal Regional do Tra-
balho da 1. a Região, no Re- !
curso Ordinário 1.437-5€ I'(3-50-100 - 493/57). TU'80SLOCAÇÃO - Contrato
com cláusula expressa de

:

vigência da locação, em ca- :
so de a.lienação,· não preci- ;

_

sa ser assinado pelas espô- i
,sas dos locadores, para ins-

I

críção no Registro de Imó-i
----� veis. Acórdão do Conselho"

Superior de Magistratura,
i

I
"TRABALHO DE MÁ VONTADE" �: �!�iç��u�d.4��, !g��� II

I
diaí _(5-30-100 -"- 609/57).

Buenos Aires, 5 (U.' P.) mento foi declarado igual PREJUÍZO - Não pode
- As forças do Exército e pelo ministeho do Trabalho,
Marinha 'colaborarão nos mas tem ocasionado-trans- ser amortizado anualmen-

trabalhos de carga e des- tornos, obrigando varios na te, pois deve ser desconta
carga nos portos desta ca- do inteiramente, no ano em

pital e La Pia ta, atingidos vios a zarparem sem com- que se verificou o prejuízo
por um movimento "trabalho pletarem a carga e. descar- d

.

d d 'endde má vontade" decretado ga, e a 'outros o adiamento I e urr:a socie a e na ven a

pelos Portuários. O movi- J" partida. de açoes de outra, que en-

_____

,
--'-______________ _

trou em liquidação. Acór
dão 45-903, do 1.0 Conselho
de Contribuintes, no Recur
so 5.831-R, do Paraná (4-

�, , 30-10-10 - 597/57).
REAVALIA<ÇÃO - Ca

so se verifique a venda de
bens reavaliados antes de
decorridos cinco' anos da
data da reavaliação, 'sujei'
tará a pessoa jurídica ao pa
gamento do impôsto pelas
taxas normais, levando-se
em conta, porém, o já pago
com os favores .da Lei
2.862-56. Consulta respon-
dida pela Div. do Impôsto
de Renda, no Proc- 283.777-
56, (4-30-11-1 - VENDA
-498/57) .

dos, tenciona
.

, RESPONSABILIDADE pela Secretaria

O empregador é responsá
vel pelas consequências da
inaptidão, imprudência e

nelignêcía de motorista, seu
seu empregado. Acórdão do
S. T. F., no Rec. Extraor
dinário 29.831 (5-30-60-
569/57) .

(De -VISÃO de 28-7-57).
- --

1.° CONGRESSO BRASI-
- LEIRO DE ARTE .�

Do Instituto de Belas Ar
tes do Rio Grande do Sul
recebeu a Diretoria de Cul
tura um ofício, solicitando
a representação de Santa
Catar.na no- L° Congresso
Brasileiro de Arte, que se

deve realizar em Pôrto Ale-
gre, de 22 a 30 de-abril de
1958.
Na Diretoria de Cultura

encontra-se já à disposição
dos interessados um exem

plar do Regulamento do
Congresso-

- (Noticiário distribuído
pela Diretoria de Cultura
- Secretaria +da Educa
ção .� Cultura}.

�_I�i,
BRITTO
-0-

Alfaiate do Seculo
-

X X
Rua Tiradentes, 9
���

SÓCIEDADE BENEFICENTE' DOS SUB�TENS. E

SGTS. DA POLíCIA MILITAR
-fi '=��:3'«j'_]

De conformidade corri o Estatuto em vigor, ficam os

comoonentes ela Sociedade Beneficente de Sub-Tenentes

e Sargentos- (la Polícia,Militar., do Estado, convocados

para uma Assembléia Geral a realizar-se no proximo
lia ti' do corr-ente, às 15,00 horas, na Sala de Recreação
.la mcsma Corporaçãc, para tratar de assunto de inte

resse da Sociedade.
Francisco dos Santos
Secretario Geral

v O ( Ê S A ,8 I A •••

EMPREGADO
1 aru serviço de escritório, prec isa-xe de empregado

om it,�,dc aproximada -en tre 24 e 29 anos, com bom nível

te instr l':ão, senrlo indispensável expE:riência e bôa

edil r âc \'omercial.
Carl as ir.dicando idade, ocupações :.nteriores, 'pre-

ênsoes (' qua.isquer outras referência'l para a caixa

.ostni, i:�, nesta capital.

PENSAM.QUEO • a

•

A

- CHATO -- TE
� QUADRADO
-- CANTONEIRA
-- REDONDO PARA
..- REDONDO PAij,A

çÃO

MECANICA
CONSTRU-

- GALVANIZADOS
-- CALDEIRA .

-

- VAPOR-GAS

CIMENTO
AOS MELHORES PRAÇAPREÇOS _ DA

8 U S C H L E & L E P P E R L T D A.
Rua Cons. Mafra 35 '- 1·0. Andar - Sala 5

FLORIANóPOLIS ---"..,S· CATARINA

Biblioteca
de'

e Alfabeti,�ação
Cegos' ,

Regressou já à Capital a São Paulo, que SI? prontifi
Professôra Hieron ides Vi- ,cou a realizar os trabalhos

eira que, sob o patrocínio iniciais, sem onus para o

,10 Govêrno do Estado, foi Estado, lançando as bases

"o Rio de Janeiro e São dos grupos que trabalha

Paulo estudar as bases de rão em editar livros para

organização tio serviço e .u-
!

os cegos e do estabeleci

cativo de cegos quê, a exem- : mento de ensino que se de

pio do que sucedeu no que verá organizar.
diz respeito a surdos-mu- O plano inclue a abertu-

,

o Govêrno, ra de seções de livros para

da Educa-
I

cegos nas principais biblío-
I •

cão e Cultura, estabelecer técas do Estado e o estabe-
.• ,

,

•
I

em nosso Estado.
" I lecimento, provàvelmente

Cerno primeiro resultado na Diretoria de Cultura, de

das visitas empreendidas, uma bibliotéca circulante.

deverá brevemente d,eslo- A Diretoria de Cultura to

car-se a Santa Catarina a mará desde já notade tõdas-

-Prof'essôra
-

Lélia Vellini- as pessoas ou entidades que

Achou, Diretora técnica da lhe comuniquem o seu in-

Associação Pró-Bibliotéca e lerêsse em cooperar nêste

Alfabetizaçã_o de Cegos de empreendimento.

----- -- ----'.----

_/p A R T I C I P A C Ã O
•

JOSÉ BENTO.
ROSALINA LIMA BENTO

Têm o prazer rle participa-r aos parentes e pessoas
'e <;<'\:'1,S relações o nascimento de sua f i.lha

ROSANA
OCIHTido na Maternidade Carlos Correia
f iorfanópolis, 3 de agosto de 1957

\

aeaoC�ngresso mun
dial de piano
RIO 5 (U. P.) - Sesse-p.

ta pianistas representando
trinta e treis paises- de to-

temos visto em ação, Alfre- madores treinam em varIas

do o mundc1 artistico do pri dinho, no skiff e José Car- categorias de barcos, apu-l1".eiro Congresso Mundial de ' -.'.
Piano, a inaugurar-se hoje' los 1'olentmo de Souza e rando as condições do's ele-
no Teatro Municipal. Ontem I Odahyr José Furtado no mentos para formarem as
chegaram 1\0 'Rio oS tres ul- _

'

.

timos concorrentes, os nor- double. Sao duas guarl1l- guqrnições. O quadro tem
te americanos e Nareh Ri':' ções físical1".ente bem cons- [reinado com Antônio Ro-

\Zh'
p. c Alemão Hans Tru-

'

westachter tituidas e que obedecem à 3a, Daltl'o Bianchini, Ka-

orientação segura de Ma- li! Boabaid e Francisco
)
---

-t. noel Silveira. Schmitt. Os ,dois primeiros
iKXX são remadores

-

novo,s, mas,
Constituiu motivo de ale- com bôa vontade, ao passo

• -

��� •• _._

���,� t ����,:.,
Couto da 6a pag.) eonstituida' para a regata

barcos de braçadeira dupla;, pré-campeonato. Seus re-

gria para nós outres, o apa- que os dois últimos são re

Tecimento na direção, da madores de categoria i�
fôlha ,esportiva l�O "Diário ternacional esta-o.'

e que
da Tarde" da figura de ministrando os conhecimen-
Francisco Schmitt, despor- tos necessários para um

tista de escól e várias ve- b d'om ren Imento da guar-

nição.zes campeão
'

brasileiro e

sulamericano de remo. Ao xxx

,_ ------

AÇÃO ENTRE AMIGO-S

I Ildo Francisco de Matos

I
avisa �ue ficou ;ra�sferida

I para dIa 12 de novembro a

! Rifa do Rádio que develZia

I,' ter corrido hoje, pela Lote

I
ria do Estado. tem nenhuma ,guarnição

Chição, como é conheçido Hamilton Cordeiro ape-
d

�
nas' 1'0 as do esporte, for- sal' de ter de ficar 12 me-

mulamos votos de felicida- ses na berlinda,

,carreÍl'a esportiva.

continua

ativamente no

skiff, não se descuidando,
deste modo, de um melhor

des nesta nova fase de /sua treinando
�

xxx

Luz aindaO Aldo não preparo físico

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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)

HORÁRIO DOS AViÕES DO (ONSÓRCIO
JAC/CRUZEIRO DO SUL E SAVAG NESTA (IDADE'

Dia

Semana

Segunda

"

"

"

Qunrta

"

"

Quih�H

"

"

�exb

"

.,

..

Sabado

"

"

"

Domingo

U,
.

..

Chegada Partida

Vôo

408

Aviãô PROCED€NCIA Avião

437

12,55 Chapecó, .JJúçaba, Vi., 14,40
deira e Laies

13,50 Rio de. Jan airo, Santos 14,20
P ararraguá, C uritiba,
Joinvile e Itajai,

12,00 Rio de h!1til'o e Cu- 12,40
rítiba.

D.ESTINO

D E P A R T A M E N T O D E S A Ú D E p' Ú B L I C A
\

PLANTõES DE FARMACIAS
M:il:S DE "A,GôSTO

4 - domingo

3 - sábado (tarde)
.

Farmácia Nélson

Fnrrnácia Nélson·

Rua Felipe 'Schmidt

Rua Felipe Schmidt

Ú - sábado (tarde)

l.Hjaí, Curltiba, São Paulo, --------- _

e Rio de Janeiro

Lajes e Porto Alegre.. x x

x CAMPAl'lHA DE EDUCAÇÃO x

x FLORESTAL - x

x x

xxxxxXX- X -XXxxxxx

Ci-iciúma, Porto Alegre, Pe-, x x

lotas e Rir- Grande.
x A Acácia negra é espécie x

x de crescimento rápido, per- x

x mitindo aos 7'_ 8 anos a ex- x

x ploração das cascas para ex- x

x tração de tanino, além de x

x tambéin produzir boa lenha x

x e ser planta fertilizante. x

x Consulteo 'Acôrdo Flores- x

x tal' sôbre- assuntos flores- x

x tais. x

x x

xxxxxXX- X -XXxxxxx

12,05 Rio de Ja-neiro São. - 12,35 Laguna, 'I'ubarão, Porto Ale

Paulo e Curitiba gre e Bagé.
1(1,30 P. Alegre e Lajes 1l�00 Itajaí, Joinvile, . Curitiba,

Paranaguá Santos e Rio de

455

417

438

/ÀH.A�t. 25 - domingo
i�;

'(t, ,'�
- sábado (tardo) Farrnâcia Esperança ��a

Conselheiro Mafra

I r _.

�
o serviço noturno será efetuado pelas Farmáclas StO Antônio e· No-

, ,. turna, situadas às ruas Felipe Schmidt, 43 ,e Trajano.
I 1 \. ;

_

- E S T R E I T O
, �r:) 4 e 18 (domingos)

_

Farmácia DO CANTO Rua P-eoro �,e�oro, 1.627

. �,� 11 e 25 (domingos) Farmácia INDIANA Rua 24 de MaIO, 895

I -.f.. O serviço noturno será efetuado pelas farmácias DO CANTO e IN-

I 'tl'1��'� DIANA ..

. \'_'1 ';

� Á presente tabela não poderá . ser alterada sem prévia a utorízação
'" '!li deste Departamento ..

I;>.S.P., em 31 .de agôsto de 1.957
-

Luiz Osvaldo d'Acâmpora,
Inspetor de Farmácias.

xxxxxXX- X -XXxxxxx 10, � sábado (tarde)
11 - domingo

15 - quinta-feira
('dia sa!! to)

17 - sábado (tarde)
18 - domingo

. 456 13,20
Janeiro.

Rio Grande, Pelotas, 13,50- Curitiba e Rio de Janeiro.

P. Alegre e Criciuma

418 ]/ -', Bagé, P. Alegre, Tu

':>arão, Laguna.
São Paulo, Curitiba,

1l1?5 Mafra c Itajai,

rle Janeiro

15,00' Curitiba, Sito Paulo e Rio

427

_/

12,10 Laguna, Cr.ciúrna e Porto

Alegre,

441
Rio de Janeiro, Santos, 14,20 Lajes, Videira, Joaçaba

13,50 Paranaguá, Curitiba, Chapecó.
Joinvile e Itajai,

!17 12,05 Paulo e Curitiba
� P. Alegro, Cricluma

Alegre c Pagé.

Rio de Jan-lro São - 12,35 Laguna, '!:'L�barão, Porto

14,15 Itajal, Curít íba e S. Paulo.'
-- I.. _ _ .

...__

��;:::aga·:O�.V�;:" �U�:�ib:; I
{rUiE-I� 1P! -N o V EM B R o I FABRICA DE MOVEIS E�TUFADOS

.Tan_IIO. 1� Diretoria avisa a seus associados, que a partir i "C O N' F O R T O"
do proxímo

' dia 15 de Agosto, não será permitida a en-
I

Rio de tradu do socio rias f·estividacles sem apresentação da re-Ii'erida Carteira Social.'
-

N. B. Qualquer informação será prestada na Secre-I t.

t F' h
,.

d 1930 Apresen a seus serviços sob a direção de· técnicos
taría as Segunda e Qual' a erras no orario e , , .

, estrangen'os .

horas as 21 horas. I Atende pedidos de Colchões de molas para casal e

Florianópolis, 23,de julho de 1957 I f d I
i solteiro, divãs" Soomier e, grupos esto a os em gera.

Convem conhecer os preços.

Rua Marechal Camara, 85 ((Fundos)
.

Estreito Santa Catar-ina

;426
Laguna.

13,45 Chnpecó, Jr.açaba, Vi- 11,25
deira e Lajes.

442

418

11,00
14,15 Bagé, P. Alegre, Tu- 15,00

barão e Laguna.
S. Paulo, G�ritiba e 11,i5
Itajaí,

Curitiba, �_ Paulo e

Janeiro

Laguna. ,T,} bar-ão e Porto

Alegre.
Rio de Janeiro, San- 14,20 Lajes, Videira, Joaçaba é

13,50
tos, Paranaguâ, Curiti- Chapecó,
ba, Joinvile e Itajaí.

12,00 Rio de Janf!irO e Curl- 12,40 Cr ic iúma, P. Alegre, Pelo-

tiba.
-

tas e Rio Grande.
/"
"�

-

Rio de Janeiro, S Pau- 12;35,� '...aguna, 'j_".lhUlctll, P. Alegre"
. 12,05

IQ e Cur-itiba. e Bagé.

. 13,45
P. Alcgre,. Tubarão '_e 14,15 Itajaí, Ma Ira, Curitiba. e

11,00 Laguna. São Paulo.

Chapecó, Jonçaba, Vi, ��':;25 Itaja í, Jolnvile, Curitiba,
\

.';L,;r·ft, e Laj_t,l. �\ - '-,� <ttjl. Pa ranaguá, �alltos e Rio de

!- i::í1111 Janeiro.

Rio Grande, Pelotas, 13,50 Curitiba e Rio de Janeiró.-
.

Hajai, CU.t'itiba, S. Paulo e

Rio de Janeiro.'

Porto Alerl'e. (Convair).

/

20,30 - 2i,30 hs.

21,30 - 22,30 hs.

JQuarta-feira 18,1'5 - 19,15 hs.

,Sexta-H�il'a , 18,30 - 19,30 hs.
Sãa Paulo f! Rio de

Janeiro/_
Cada a}ui'lo pode escolher segundo, seus horários

(Conyair)_.
.

pl'eferenciais .os cursos corl'éspondentes a seu nivelo
-------.-

,

_ Conrlicõ'es: Inscl'icão Cr$ 300,00 mensais
�

_. "

J J

250,�0- crianças
PENSA0

> Para maiores detalhes e _ Lnscrições, falar com Prof.

I Alugam-se bons quart.os Jacques MOtlssempés nos horários. acima, ,no Colégio
com refeição, a, Rua General: Barrigà" Vel'r:,e, a Rua Ferreira, Lima.- .'

; Bittencourt, 43_
-

!�G44@iii._�,Q<,�"""--"
I . 23- 24- 25- 26- ;;;;;";_"'''''!\''o;?''�- .

-.�-

,SINDICATO DOS EMPRE_GADOS NO
.

.
.

(OMÉRCIO DE FLORIANÓPOLIS

425 10,40.

441

455

417

4i>(l 13,20

P. Alegre'» Criciuma.

4()7 -13,1:) Riode Janeiro, S. Pau-13,45�!,Lájes, Vid€lr:.,

lo, Curttihn e Itajai - Cha pecó,
418 14,15 Bagé, P:A!egrc, Tuba- 15,00

405

l'ão e Lagana.
10,50 Rio de J!\neiro e S.

Paulo.

Porto Alegrfl 14,50

n,10

406 14,30

, O q'Je'ddine lima I'oúpa bem feitn é um c�mple
xo gt'ande de fall'l'es. A escolha dos tecidos, o pa
drão, fi (:ol'le e a cÕlJ1fecção são alguns rios principais
que intl'l'vem numli roupa bem feita Imperial Extra.

�. M�I:!a:l'.ine Hoq)cli<:, únicos distribuirlorcs

�.J.·iI( !ftifi.I!"_-.:
- -------_._----------.....,.-�.

�1
1 !

. I
I I
I I
l. 1

t
., '

H
!

.

! 1

C).�." ,.

PROGRAMA DO MES
-

,
.

I
.

PIWGRAMA DO M:il:S. JULHO

\
AG.ôSTO

(S) - SOIRÉE SÉDE SOCIAL - Ma�
ravilhoso desfile Renaux /em be
neficio da nova séde. Mesas ....

Cr$ 300,00;' Convites 'Cr$ 150,00;
reserva na Secretaria.

.

L ir. 1f
.

�D) - Inicio da Semana' do 85° ano,
com competição de Hipismo à
tarde' e umJi Soirée juvenil ini
ciando às 20.00 horas.

I)
"

Via 12 (II) - lantar de confraternização -

Inscrição na Secretaria do Clube.
["'I 1:1 OII) � Cinema para 'a petizada
ni:�s 1r1::l 16 - Competições de Xadrez, DOl\linó

Esgrima, Basquete, Volei, Fute
bol ne Salão.

lJi1 17 (S) - BAILE do 850 anó com as debu-
tantes do Inverno.
DEBUTANTES

Acham-se' abertas, na Secretaria do Clube; as inscrições.

/

-I
I

O Instituto de Beleza Iporonga Avisa sua distinta
.

b I" I I
freguesia que conta agora com uma ca e eirerra com on-

i
zos anos de pratica em Santos, São Paulo Rio de Ja-

-
,

-O SENHORAS E SENHORITAS'neiro,. rua Vitor Meireles 18. Aguarda sua visita. I ATENCA '. •

I f

Joaçaba e

•

ATENÇÃO

LlNGUA' FRANCESACURSO DE
Horários:

PEL.-\. MANHÃ

Terça, quarta e

PELA TARDE
,. )

_ Quinta e sábado -

PELA NOITE

\ Segunda-feira

quinta-feira 10,30 - 11,30 hs ..

. 16,30 - 17,30 hs.

E'DITAL N° 4 \

Em virtude de não haver alcançado coeficiente (2/3)
nas e!eicões da Diretoria, Conselho Fiscal, Represen-

i tantes j�1l1to a Federação ê seus respectivos suplentes,
realizadas nó dia 31 de julho ppo., atend�ndo· ao que

manda o art 9 da P-ortaria: Ministerial
-

nO n de U- de
fevueiro de 1954 convoco todos os associados deste'
Sindieato para no�a eleição a_ qual será realizada-no .dia
16 cio correúte, em sua sede social a rua Trajano, altos

I da Confeitaria Chiquinho, _onde funcion�rá a unica, me·

. sa coletora, iniciando-se a votáção as 8 horas e encer-
1

I'ando-se as' 18 horas.
'

Somente poderão votar os associados quites, sendo

condição para a validade -do pleito o comparecimento de,
no minimo 50% que preencherem· aqueles requisitos cu·

jo _total é de 204 socios. .

,

Para outros quais'quer esclarecimentos p(Jderão os

aSS(lciados Se dirigirém a Sede deste Sindicato.
. Florianópolis, 2. de agosto de 1957.

PaulO Malty - Presidente.

INSTITUTO BRASIL ESTADOS UNIDOS DE

FLORIANóPOLIS

A,V IIS O

Pelo presente comunicam.os aos interessados' que
desejarem ingr�ssar nas novas turmas do CUl'SO de In

I glês, que a ,matrícula est,ará aberta entre os dias 1.. alO
de agôsto.

Outrossim, levam.os ao conhecimento dos alunos
que já frequentam o. Cúrso, 'que, para êstes,' as aulas
reiniciarão 'no dih cinco (5) de agôsto;

.

A Diretoria

Farmácia Moderna

Farmácia Moêerna

<"

Rua João Pinto

.Rua João Pinto

Farmácia StO Antinio Rua Felipe Schmidt, 43

Farmácia Catarinense

Farmácia Catarinense

Rua Trajan-o
Rua Trajano

Farmácia Noturna Rua Tràjano
Farmácia Noturna Rua Trajano ,

I

DE GI-LSON MATHEUS

•

------,
- ---o

-----------.-. ---

ACEITA"-SE ALUNAS DE TRABAI�HOS MANUAIS

Bordados diversos, Tricô, Prívolítê, Tapeçaria,
coração et. Enxoval de Noiva e Bebê

Tratar a Rua 2,1 de Maio, 453

Estreito

CID. Sílvia 2.0 3.0 4.a e sextas-feiras rias 8 às 11

horas das 18 às 21,30 Sábado das 14 às 21 horas'

De-

VENDEDOR PROPAGANDISTA
o
I
O

I ,-

O

I
PROCURA UM VENDE- O

I
DOR PAR� TODO O ESTADO.

, ?
OS INTERESSADOS DEVERÃO SE' O

I
-

O

I
O

I
-0- 0-0"",""0-0-0

?
O

I
O

I,
O MENTíCIOS

I
O
I

.0
I

-O

1
ODES, 4.

1
.

O-O-O-O�()

IMPbRTANTE ORGANIZAÇÃO OPE-

RANDO NO RAMO DE G�NEROS- ALI-

APRESENTAR NO LARGO DO FAGUN-

F O r ·m i'c aNa' i Orn a I
\
\

PRODUZIDA NOS MOLDES E COM AS ME,!
MAS CARACTERISTICAS DA rORlV11.cA ES

TRANGEIRA.
_ Chapas de 1,23 x 3,06 mtrs. grande variedae

.

de lindas côres e belíssimos padrões.

ESPECIALMENTE INDICADA PARA REV S- �

_ TIMENTOS DE: mesas, cadeims, balcões, b es,

móveis de casinha e copa, refrigerad01'es, s01' ete-

1'ias, portas, etc. '-

/
.

FORMIPLAC RESISTE AO
'

CALOR E) AO ATRITO I

FORMIPLl\C E' AGORA TÃO'
BARATO QUE ESTA' AO AL

CANCE DE TODAS AS PES

SOAS DE FINO GOSTO, QUE
DESEJAM UM BOM ACABA-

MENTO, E RESISTf:NCIA
INSUPERAVEL.

.

Fornécimentos da fábrica com desContos
para revendedores, ou dos estoq'U�-� pa1'a -

pronta entrega.
.

I

BUS C H L E & L E P P E R LTDA
.

- Rlra Cons. Mafra, 35 - 1.° andar _:_ _sala 5
FLÕR.IANÓPOLrS - ·STA. CATARINA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianópolis, Quarta'fe>ira; 7 de Agôsto de 1957
----------- -------' - ,_ �,-----'

,EDITAL
JUIZO' DE DIREITO DA lar conjugal, ao tempo fi- digne V: Exa. dei observar a

PIUMEIRA VARA DA CO- xado na cidade de São Pau- I
Lei 968, de 10 de dezembro

Oeste com }l viuva ' Marce- imóve1 bem como o dr. Pró- te DUARTE MIbuEL MA- MARCA DE FLORIANÓ- ;0, recusando-se, terminan-
I de 1949, com a designação

iinc de, Matos ou quem de I
tor Público e o Dominio da

,I
CHADO, a fim de que pro- POLIS. temente, a voltar para a de dia e hora para a fase,

direito, situados respec-
I
União, 11.1 pessoa

-

de seu
I
duza os seus devidos e le- companhia 'da suplicante, de concilição ou acôrdo, in-

tivamente no lVTolTo do I t I I " .' E Edital de -cltação com o muito embora insistisse a tímado o suplicado. P. De-

'.
'

'.

�

'" re�resen an�e ega r, : J)01' gais efeitos. x_peça-se ma�-Pau da Bandella e, Morro edital dê trinta 30 dias os dado de citação aos conf'i- prazo de trinta, (30) dias. mesma nêsse sentido. 0. su- ferimento FLorianópolis, 13
-

do Antão; e registrados no I in.teressados incertos, para nantes do imovel em ques- pllcado, segundo supõe a de junho de 1957. (As.) Fúl

livro N. 3-K de transcri- contestarem
-

a presente tão, bem como ao 'Diretor ° Doutor Et;'gêrrio Trom- Suplicante, para fug'ir a vio Luiz Vieira. Em a dita

ções de imóveis flS 94 sob -

d Patrí
. w k T' loí Fflh J' essa insistência, mudou-se petição que estava devida-

, ", açao e usucapiao, por do Servi co . do a rrmomo po s Y au OIS I o, UlZ -
-

número de ordem 11.484, no meio da qual deverá 'ser ria União' e ao Dr. 4a Pro- de Dii-eito da Primeira Va- 'Para lugar incerto e não mente selada, foi proferido
Cartório, ele Registro de reconhecido e declarado- o motor Público, na qualida- ra da Comarca de Floria- sabido. Assim sendo, não o, seguinte despacho:- Ci

Imóveis desta Capital; que dcmin io . do Suplicante sô� de de representante da Fa- nópolis, Estado de Santa querendo por mais tempo te-se o conjuge varão, por

a despeito de ter compro- bre o terreno em questão, zenda do E:3tado e do 01'- Catarina, na forma da lei, suportar a situação criada edital, com o prazo de quin
vantes de seu direito de ficando citados ainda para gão do Ministério Público, etc., pelo suplicado, vem reque- ze (15) dias, para a audiên-

propriedade sôbre os ter- seguirem a causa até final

'I
"ara todos� querendo, con-

rer a citação dêste p!,:a cia de conciliação., Em 18-

fenos acima descritos, con- sentença, sob as penas da -':t'starem o pedido, no prazo FAZ SABER aos que o responder aos têrmos da 3-957. (As.) E. T. T. Fi-

soante ressalta do doeu- .ei. Dá-se à presente o va- l da lei. Outrossim, expeça- presente edit�l de citação ,Jresente ação' ordinária de lho. Decorrido o prazo dos

FAZ SABER aos que o mento incluso,\ vem ocu- !('.r. de C�$ 2:100,00 para os ',SE o competente �andado com o prazo de trinta (30) desquite, contestá-la se editais e f'jta a audiência

presente edital de citação pando como seu, mansa e cEel!:os fiscais e protesta- de citação aos interes- dias virem, ou dêle conhe- Quiser, fundado no art., 3i7 de conciliação, foi proferido

com o prazo de trinta (30) pacificamente, sem oposi- se pelo depoimento pessoal cimento tiverem que, por número IV do Código Civil, o seguinte desp�cho:- A.

dias, virem ou dele conhe- ção nem embargos de ter- rios interessados, testemu- sados incertos, cítaçâo és- parte 'ele DóRIS MARIA esperando, desde já, seja Publiquem-se os editais pe-
I

'

cimento tiverem que, por ceiros, mais a área de cen- nhas, vistorias e demais, sa que deverá ser feita de FRAGOSO, lhe foi dirigida julgada procedente a ação lo prazo e na forma da lei.

parte de DUARTE MI- to e dezoito mil seisentos e provas admitidas €m direi-J conformidade c�Ín o art. a petição do seguinte .teôr : ora proposta, para o fim de Fpolís, 27 julho 1957. (As.)

GUEL MACHADO, na ação oito metros quadrados .... co. P. deferimentn. Floria�! 455 § IOdo Código de Pro- - Exmo. Sr. Dr. Juiz dei ��r executado o desquite Eugênio Trompowsky Tau

de usucapiiio em que reque- (118.618,00m2), adquirida nópolis 29 de maio de .... I cesso Civil. Custas, afinal. Direito da la. Vara da Ca- do casal, que não tem bens, lois Filho, E. para que che

reu perante este Juízo, lhe por recibos particu-lares de 1957. (Assinado) Francis-
I
P. R. I. Florianópolis, 16 pita I. DORIS MARIA FRA ... Julgado o suplicado cônju- gue ao conhecimento-de to-

I I

foi dirigida a petição do Adeodata Patricio Ferrei- co de Assis. ROL DE TES-
'

de julho de 1957. (Assina- GOSO, brasileira, doméstl- ge culpado e condenado, dos, mandou expedir o pre-

teôr seguinte: Exmo, Sr. ra 'e outros, somando corri i do) Manoel Barbosa de La- 'ca, residente e domicll íada ainda ao pagamento das sente edital que será- afixa-

. Dr. Juiz de Direito da; aqueles a área total de .. TEMUNHAS - 1) JORGE cerda, J�'iz dOe'DiI'eito da nesta Capital, vem a V. "usta� deixando a supli- do no lugar de costume e

Quartq Vara désta Capital. I 159.995,00 m2, conforme DE SOUZA LOPES, brasi- 4a Vara. E para que che-. Excia., por seu advogado cante' de requerer a r8S- publicado na forma da lei.

DUAR'rE 'MIGUEL MA-
I
planta inclusa e contida leiro. casado,' funcionário gue ao conhecimento de to- abaixo assinado, expôr e pectiva separação de cor- Dado e passado nesta cida

ÇRADO, também conheci-
I
na.§.. confrontações descritas público estadual, residente, dos mandou expedir o pre- _ requerer o seguinte: A su-" pos em virtude, de se en- .le de F'Iorfanópolis, aos trín

do por Duarte 'l\iachado, I inicialmente. Nestas condi- à rua Servidão Carvalho, sente edital que será àfi- plicante' como faz prova a centrar separada do Su- ta e um dias do mês de ju

brasileiro víuvo, fundo-, ções requer a V. Excia .. , n? 11, nesta Capital. 2) xado no lugar de costume e cert idâo inclusa, contraiu plicado há mais de dois lho de mil novecentos e... cin-
,

'

Inário público - aposentado, I
que, na forma do art. 455 e' LUIZ REGIS, comercian- puhlicado na forma da Iei, núpcias com O§CAR RO- anos. Protesta pelo depoi- quenta e sete. Eu, (as.) Hy

domiciliado e residente nes- seguintes do Código de te, domiciliado f' residen- Dado e passado nesta cída- CABADO SALfNAS, de na- mento pessoal do suplicado, gino Luiz Gonzaga, Escri-

ta Capital, PQr seu bastan-: P E o c e s s o Civil, s� :e na rua Demétrio Ribei- L1e de Florianópoiis, aos 18 c ionalidade boliviana, de- pena Ide confesso, prova 'vão' o subscrevi. (As.) En-

te procurador e advogado proceda em dda, hora e IU-,
1'0 (F). As referidas teste- dias do mes de julho -do I senhista, pelo regime da testemunhal, documental e gênio Trompowky "I'aulois

infra-assinado, diz que vem
I
gar previamente designa- munhas comparecerão, in-. ano de mil novecentos, e. comunhão de bens, encon- demais em direito permiti- Filho, Juiz de Direito da La

ocupando corno seu, por si' dos, com audiência do' dr'l dependentemente de inti- cincoentá e sete. (1.957). I tI'ando-se ::leu espôso, atu- dos, bem como peia expedi- Vara.

e por seus antecessores, há
I
Promotor Público, a justi- ,mação. Em a dita petição Eu, VINICIUS GONZAGA,! almente, em lugar incerto e ,ção ,de editais, pór ser des

mais de trinta anos, mansa ficação prévia, com o de-
I
foi proferido o seguinte Escrivão, o subscrevi. (As-

í
não sabido. Dêste matrimô· conhecido o paradeiro do

e pacificamente: sem in- poimento das' testemunhas
I

despacho: A. a conclusão. sinado) MANOEL BAR� I
nio resultou o nascimento Suplicado. Dá ao pedido o

terrupção iIl.em oposição, de abaixo arroladas,. feito o
I
Fpolis, 1° lilllhojl957. (As- BOSA DE LACERDA, Juiz de um fj.Jho, conforme se valor de Cr$ 2.100,00 e, co-

'

Escrivão do Civel da La

quem quer que seja um que julgue V. Excia ..
,

a 3in:ldo) Manoel-BHbosa d,e de Direito da 4a Vara. fi prova com a cértião de nas- mo prelimin.ar requer, se- Vara.
, ,

,

terreno situado nest_a cida-: justificação, mandando ci-, Lacerda. SENTENÇA: Vis- _ I cimento junta. Acontece,
---

de, no chamado Morro do
I
tal' pessoalmente 'os men- ,�os, etc. Julgo por senten-

, Conf�r� c;� � original., en�r'etanto, que �á mais de: E'DlTAL CI\tI(ORRfA.N'CIA "U'BLICA
_
Antão e como possua titu- f:ionados confrontantes, re- ça a justificaçã::J de fls. e

i
O Escrlvao Vml�llls _Gonza-" dOIS. ano.s, o suplIcante, sem I '

.. : _, ",: ,-:-' u.n, '

.

r

lo de.. posse dort!'i�iõ ape- s-identes na viZ'Hrhaça do fls., em qu,e foi requeren-:;,ga. "',
motivo Justo, abandonou o, ,! l_.:-?i"

,

'JVÍZO DE DIREITO DA

4l' VARA DA COMARCA

DE FLORIANóPOLIS

E'(!ij ai de citação com o

prazo de trinta (30) dias

O Doutor MANOEL BAR

E OSA DE LACERDA

Juiz de Direito da 4a Vara

_ Feitos da Fazenda Pú

blica da Comarca de Flo

�'íélnópolis, .Capital do, Es

tado de Santa Catarina, na

forma da lei, etc.

nas sôbre uma' 'parte desse

terreno, querem, perante
V. ,Excia., .regularizar os

seus direitos sôbre todo' o

referido imóvel, pela ação
de usocapião, com fundamen

to no art. 550 do Código
Civil e segurído o proces

so estabelei!ido 1.10 art. 454

e seguintes do Cod. de Proc.

Civil. O te.rreno, em refe

rencia, na sua totalidade;
possue uma "área de cento

e cincoenta e nome mil l,Io
vecentos e noventa e einco

metros, quadrados .

(159.995,00m2) extremàndo·
'do: lado norte com o, Hospi
ta-i Nerêu Ramos, e quem
de direito; peio lado sul
com José Anacleto, herdei.,
ros de Lino de Almeida

'Bastos e Campoli!_lo Alves
ou quem de direito; no la

do Leste com a Peniten-,
ciária do, Estado e Oeste
com terras de José Régisou
ou quem de direito; Q ue do

terreno acima descrito pos

�ue titulo de propriedade
apenas de duas partes, ad

q_?iridas' por mehção no

inventário dos h\ms que fi
caram por falecimento, de
sua mulher, Adelia Edu

virges Machado, uma com

16:262,00m2, medindo 92,4
metros de frente por 176,00
metros de fundos, fazendo
frente em uma ch'ãcara e

.fundos com herdeiros de
Antonio Ferreira; a outra
Com 25.125,00m2, fazendo

frente no prlmeiro terreno
e terras de Haroldo. Peder
neiras ou quem df> direito;
fundos em terras de João
Paulo Ferreira ou quem de

direito; Leste com (Dr. H!l-
roido

e

escolha pela' e-tiqueta

SUiJ nov'a rOUDa anatA.ia
>

•

para o homem moderno!,
,

Jmp�
• ê c0nfeccionada em quatro talhes

e eTn 32 tam�nhos. Seus tecidos e aviame�tos sãe

d� alta qualidad� e pré-encolhidos.

• Você se sentira bem, pois o çorte IMPERIAL
EXTRA é 100% anat&mico, muito mais confor�'Yc1
e muito mais elegante.

• Sua nova roupa
- IMPERIAL EXTRA - cad

pro;tinha para você vestir. Não há loncas esperU
nem demoradas provas .

-

Gara"tida por

tECIDOS E' ARTEFATOS FISCHER SIA
Rua Piates, 374 - São Paulo

35 anos especializádo no ramo do vestudrio

'�.,

Disrr;buidor exclusivo.
I

MAGAZINE HOEPCKE
CARLOS HOEPCKE S/A"

Sante.. Cata;i�'

9
--_._ ........__ ._--- -- ......::----- .

-----'- _.-

Confere �om o original.
Hygino Luiz. Gonzaga

o Direto!:, ,Regional do Departamento do Ser
viço .�ocial da Indústria -em Santa Catarina.

1. - Faço saber, a quem interessar possa e

dêste conhecil1ll.ento tiver, que está a

venda em Concorrência Pública, um

jeep Will:vs, motor 3J-75.503, 4 cilindros,
tipo 1950, côr marron cla,ro, completa
mente reformado e placa n. 8,16.

2 - As propostas deverão ser entregues em

envelope fe,chado na Séde do Departa
mento Regional do SESI - Edifício Sul
América 6. andar; até às 9,30 horás do
dia 12 de agôsto de 1957 e serão abertas
e julgadas na presença dos interessados
às 10,00 horas do mesmo di.a.

3. O preço mínimo para a venda é de Cr$
170.000,00 (cento e setenta mil cruzei
ros), acrescendo-se à ,proposta vencedo..l
ra as importâncias decorrentes da trans
missão, razão por que não serão levadas
em con'sideração as propostas de prêcos

'

inferiores a essa quantia.
"

4. - O vencedor deverá 'no ato da decisão da
'concorrência , pagar a importância de
Cr$ 50.000,00 (cinquenta mil cruzeiro,s)
como sinal da compra e o restante 24
(vinte e quatro) horas depois do ato da
entrega do veículo e respectivos docu
mentos.

; ,

.

A REMINGTON RAND DO BRASIL S.A., EstabE
I�cl(!a ne�ta capita� à rua Trajano, N. 18-B} com comér
CiO e eqlllpamentos de Escritórios em geral comunica aos
seus clientes e a praça em' geral, que nã� cogita fechar
ou IlIuda�' sua ,Filial desta capital, conforme vem' sendo
propalado, agradecendo a preferência que vêm sendo dis-
pen<;ada até esta data. "

A. Q. de Oliveira

5. - O veículo estará à disposição do; inte
ressados das 8,00 às 12,00 e das 14,00 às
18,00 horas" diàriamente, em frente ao

Edifício Sul América, na Praça 15 de
Novembro, nesta Capital·

6· - N�o havendo proposta qu� atinja o mí
nimo estabelecido, ficará sem efeito a

presente concorrência Pública.

Florianópolis, 1. de agÔsto de 1957.

Celso Ramos
Diretor Regional

1eSlinoton ,HaBd' do Brasil S.4.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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SERVICOS DE CARGAS E ENCOM ENDAS ENTRE SÃO PAULO. � SANTA CATARINA
.

-

. -: �"
PORTO A L E G R E

FI,ilAIS M A:J ,R Il - fILIAIS-
LAGUNA -- Rua Gustavo Ríchaed, 514 - Fone (31 FLORIANO'POLIS � Rua Padre Roma,50 - Fone 280'

TUBARAO - Rua Lauro Munel'. �10 - Fone 117 CRESCI UMA I'ORTO. ALEGRE - Ruá 7 de Setembro ,619 - Fone 7818

CURITIBA - Rua Silva Jardim, 984 - Fone 2188
ITAJAI' - Tl·a.v."�sa 24 de ll'.tr;O, 6 - Fone 448 , -

lttrd 6 DE J A N E I R O, 153 SAO PAULO - Rua Jo;o TCOv.0ro, 670 - Fone 3�-44;!l
JOINVILE - Ru» Marech,u Deodoro, 175 - Fone 401 'rONE 17 - SANTA CATARHr.\ "

- Rua da Moóca, 1044 - Fone 37-7097

ARAR.� t,RLEANS - BRAÇO DO NORTE Enderêço Telegráfico: "GOMES" RIO DE IA N E I R O - Rua Sã::r Çristóvão, 212

�:
�:

. �
.JÍspõe essa Emprêsa, de comprovada 'equipe de 30 caminhões próprios "F. N. M."

.
dirigidos por profissionais competentes, �i

Qlé� do que capacitada a at.ender o comércí' o e inc1{�stria na zona aclima especificada; via g=ns com qualquer autoridade de tonelagem. �i
_

. Z Ê L L
.

E R A PlD ÊZ I N 08 8 E lJ'S 8 E R'V! ç 0/8
. ,

.

.

.
.

. ::
;"",_�.""",,,,,,.,,,.,,,"••�++'''''':''T'':++:''':+;+:.��++:H>:.�:<H:H:-;'"' "�_:�:_:":"':_:••:".:4 C..:..:..:...:..:..:..:..:.·:··:-::...,.....·:-.:-:� �!-:...:�:�..:..:..:..:..) .:":_:H._.��"�""."."••"._'�; • ........ ..-'.' !..... ..,�. � � ,. � 'ti • ..

�
._ __, : -.. .. ,. .. 'ti ., � .�......� �••••"'-�.'

Endereço Telegráfico das Filiais: "C R E S C I U 'M ,E N 8 E"

r

D I N H E i'R O ROCHA A. A. ·::��:�R�:�S��MÉRCIO, NAVE� r A-'t nç aNO'I �A,ÇAO e CO�ST�U�Õ��, ,e�tabelecido� em ��ran�- li ,-
'.

.

_

EllljJ"esta-se. com garantia hipotecária! quantia não t,ua, -Est. do Paraná, proprietártos do navio-motor SAN-
I' SENHORAS SENHORITAS ", . '

'fANA", por seus agentes abaixo, comunicam aos Sr·s., "

,
e. , _.

O Instituto de Berez
c:

.

tá d d" t d f id I Iporanga, alem de suas instalações Modernas conta coJonslgna anos a carga e que e. por a ,01' o re err o

I'
. ..'

.

'

"
.

b ' 'd It·' CE t d P .' b )
uma cabeleireira com longos anos de pratica no' RIOnavio, em. arca a em �pessoca s. e eI,nam uco , ,SAO PAULO.

. -.
.

uue em virtude de Avaria Grossa declarada no Porto de '

�ecife, a retirada dá referida carga está sujeita ao pa .. 1 --.--.
garnen to da quota provisóriá de Avaria Grossa de 4%
rquafro por cento).
CARLOS HOEPCKE S. A. COMÉRCIO E INDÚSTRIAM O' V E I SEM G·E R A L

inf'er-or EI Cr$ 50.00,00. Enf'o rmações à rua Tenente Sil
veira N 67.

DATILOGRAFA

""

Hão permite que a ferrugem
delenha a marcba do progresso
FER·LI·CON é útil na conservaçãoe limpeza de qualqúermáquina In
dustrial ou agrícola. Não permita
que suas máquinas sejam destruí
das pela ferrugem. Use FER-LI
CON cujo poder desoxidante não
podj!' ser comparado a nenhum
processo mecânico. FER-LI-CONé usado também .nos oficinas d.
au�omóveis. n�s f�br1cas de Ifeladeíras, nas In�ustrlas de esquadrl81de ferro e nas oficinas de pinturade objetos de ferro e aço.

Fabricante. :

BUSCHLE & LEPPER 'trOI,
Rua dos Andradas, 139

IOINVILE • Sta. CatarIna

Florianópolis, 23 -de Julho de 1957.
Com prática

Precisa-se 11a A MODELAR
------ - --_---- o

,

I
.

.

B-ossmark
O QUE' SE LEVA DA VIDA!

� CURSO PARTICULAR DE FRANCÊS
IIlljl.�����!
I Atendendo a numel'osos--pedidos - Comunicamos a

.

abertura de um CURSO PARTICULAR DE LINGUA
8'RANGESA por turmas.

Inscrições no período tia manhã entre 10 e 12 horas
Inscr-ições n-o período da ta.rde entre f5 e 17 horas
No 'Ginásio Barriga Verde - Rua Ferreira Lima -

com o Prof. Jacques Moussernpés

,

Vá gastar o seu dinheiro
-'-:0 BAR do CAFÉ PRIMOR,

.. onde as bebidas. são puras
" os petiscos têm sabor!

F. Schmidt, 60
r.o BAR do CAFÉ PRIMOR, .

onde as bebidas são puras
e os petiscos têm sabor !

.F. Schmidt, 60

palia", 'V I S IlE ,A NOSSA LOJA
/

Rua Deodoro, u.o 15 Tel. 3820

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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resolveram assinar o pre- sil S/A, OU em suas 'Agên-
O Doutor Eugênio Trompowsky Taulois sente têrmo aditivo dé a- das nos Estados r;uando se

Filho, Juiz de Direito da Primeira Vara da Co- .iôrdo, modificando a cláu- referir à Lei n? 1..489/51.
marca de Florianópolis, Estado de Santa Ca-
tarina, na forma 'da lei, etc.,

sula quinta e seu parágra
fo único, $10 citado acôrdo - Ficam integrados no pre-

FAZ SABER aos que Ó' presente edital de citação cie 30/1/56, bem como sente Acôrdo, os campos ad

zom o prazo de noventa dias (90) virem, ou dêle conhe- acrescentando a cláusula miuistrados pela Inspetoria
cimento tiverem que, por parte de JOSÉ PEREIRA, lhe décima segunda e § único Regional de Fomento Agrí
roi dirigida a petição do seguinte teôr.: - Exmo. Snr.
Dr. .Iuiz rle Direito da 1.a Vara da Comarca de Floria-

ao mesmo acõrdo tudo .d:e crrla e Prefeitura de Floria-

iópol is. JOSÉ PEREIRA, Brasileiro, casado" funcioná- conformidade com o seguiu- nópolis, d'evendo a produ
rio públ ico estn dual, residente, nesta Capital. por seu

I te:
.

ção agrícola dos mesmos
orocu 1 ador, abaixo assinado, vem a V. _ Excia. expôr e I Clásula quinta _:_ 'Para a ler colocada 1'l0 mercado pú
requerer o seguinte: - 1°) - Que é proprietário do, execução dêste acôrdo o il ico local, para !l venda a

jmó�t'j situado, nesta cidade, à rua Saldanha Mar inhov, " ._.
"

11, conforme prova o' documento junto; 20) Que, o' Sr.
Governo da União contrí- população, sendo a l'espec-

·

Jayme Cardoso. dos Santos é inquilino do aludido imó- buírá, rio corrente exerci- t iva renda recolhida de con

vel, �l:t qualidade de locatário ; 30) Que, apesar de insis- cio, com a quota de iormida(l.e com a .cláusula
tentes pedidos elo Requerente, o referido locatário não 91'$ 2.800.000,00 (dois mi- decima do Acôrdo em vigõr,
quer cntregan-Ihe a casa; 4°) Que, o Requerente reside lhões e oitocentos mil cru- .. Pàragrâfo único - O pre
ern

, nréd io alheio e necessita da casa para seu uso; 5.0)
Que, a legislação vigente beneficia o Requerente, con-

zeiros) e a Prefeitura Mu- sente têrrno aditivo só en-

terin+o-Jhe o direito de pedir a casa para O uso pró- nicipal com a importâ-ncia trará. em vigôr após o regis-'
pric, nos têrrnos do artigo '15, inciso II. da Lei nr. 1300 de Cr$ 400.000,00 (quatro- tro pelo Tribunal de Contas,
.:e 28 de dezembro de 1950, que assim' estatu�: art. 15
- DHrante a vigência desta lei não será concedido des
l}ejo, a não ser: II - SE O PROPRIETÁRIO QUE RE
SIDIU OU UTILIZAR PRÉDIO ALHEIO, PEDIR, PE- (cinco mil metros quadra-

· I�A PRIMEIRA VEZ, O PRÉDIO LOCADO PARA USO dos) de terreno do perime-
PRÓPRIO. Istv'posto, vem promover a presente notifi
::ação ,illdicial, para o que REQUER a V. Excia. se dig
;le citar o locatário', na confermidade do § 2°, do artigo
15, da Lei nr. 1.3QO,' de 28 de qezembro de 1950. Dá-se à
I)resente, para efeitos fiscais, o valor de Cr$ 2.100,00.
Têr:l:os em q. p. deferimento. Florianópolis 5 de julho c-OITente exercício a quota mais cláusulas do acôrdo an

de 1.057. (ass.) pp. Armanrlo Sylvio Carreirã�. Em a 'dita
Jetit;ho que estava devidamente selada, foi proferido o

"eguiilte despa�ho: - �., �como requer., Em 5.7.957.
As;} i E'. T. T. Filhó. PETFÇÃO DE FLS. 10: - Exmo.
;1'. Dr. Juiz de Direito da La Vara da Comarca da Ca- zeiros) correrá à conta das pularl'o, lavrou-se o prese:1'
Jita'. JOSÉ PEREIRA, brasileiro, casado, funcionário ;;eguin tes dotações, devida- ';e têrI110 aditivo, c (lua;.
,úb1ico, domiciliado e residente nesta Capital. por seu mente dedtÍsidas na escrit�l- pois de lido e achado �erto,,rocHradc-r abaixo-assinad.o, nos autos da notificação
udcial reqtierida contra JAIME DOS:.-SANTOS CAR�
)080, em curso nêste Juízo, vem à V. Excia. expôr e

'("guerer o seguinte: 10 - Em cumprimento ao respei
ável despacho de V: Excia., exarado na petiç.ão inicial,
,ue mandou notificar o S.uplicado, certificou o 8nr. Ofi- Art. 40 - anexo 4 - suba-
3ial ck Justiça que o mesmo encontra-se, atualmente, na
cidade do Rio de Janeiro e só voltará à esta Capital em

l)ezembro; 20 - Certificou, ou trossim, que teve conhe
'ilnento dêste fato através uma senhora que i"eside na

:asa :1ita à Rua Saldanha Marinho, na 11, de proprie
tf\d'J Jo Suplicante e objeto, da notificacão' 30 - Daí se·

nfel'(�, MM. Juiz, ser incert� o lugar o�de 'se encontra o

>uplicado, pois a informação prestada ao Snl'. Oficial
'e J'J;;tíça é imprecisa e vaga. Admitindo-se, entretanto,
lue o Suplicado esteja, no moménto, no Rio de Janeiro
inda assim torna-se impossível loc�lizar seu enderêço:
ais a cidare é demasiado grande. 40 - Todayia a no,

ifica-;ão é pessoal, dirige-se, diretamente, à pes'sôa (lo
iotifj(;arlo e a futura ação de' despe,i.o. pode-fia ser con-

esb'ia por vício d.a presente. Como ressalvar então 0$

iil:e;tos do Suplicante? BO - A espécie se enquadra na

hipótese prevista no artigô 177 do C. de Processo Civil'
:lrt. 177 - Farse-á citação por� edital: I - Quand�, des�
:on 11 :cido ou incerto o citando, ou ignorado, incerto ou

;nacessível o lugar,_em que se encontra; 6° - Por· ou
ro� lado, disr>õe o mesmo Código, em seu artigo 167: art.

.

67 -- As notificações serão feitas na forma prescrita
ãra as citações, podendo, entretanto,' fazer-se por des
pacho, independentemente de mandado, quando não fôr

"aso '(le edital, precatóri'a ou rogatória. tio - Como já
11len tamos, pcrém, o paradeiro do Suplicado é incerto,
onÍlgurando os autos caso de edital. Diante do expôs to,
�EQlJER de V. Excia. se digne mandar notificar, .por
dital, o Sl1r. Jaime dos Santos Cardoso de todo o con-

�úr'o ria petição inicial, na conformidade do disposto
os hrts. 17'1 e ss., do C. de Processo Civil. Têrmos em

1. P. deferimento. FlorianópoJi.s, 27 de julho de 1957.
Ass.) Nilton .J osé Cherem. Em a dita !Jetição que esta
a devidamente selada, foi proferido o seguinte despa
':ho; '_ R. 27.7.957. J., à conclusão. Em 29.7.957. Ontem,
2,8 dorilingo. (Ass.) Eugênio T. T. Filho. Subindo os au

tos' à conclusão, receberam.o seguinte despacho: - Pu

'lliql1em-se editais l�e citação, com o prazo de noventa

(90) ,dias, uma vez no Diário da: Justiça e duas vezes no

'ornaI "O Estado", local. Em 30.7.957. (Ass.) Eugênio ,

Trárí,!:o"bwslcy Taulois Filho. E, para que chegue ao co

nhecimento de todos, mandou expedir o presente edital,
que sed. afixado no lugar de costume e pub1icadó na

foàaa da lei. Dado e passado nesta cidade de Florianó
polis, aos trinta e um. dias do mês de julho do ano de
'ni! novecentos e cinquenta e sete. Eu, (ass.) Hygino
Lui:;: Gonzaga, Escrivão o sub.screvi. (Ass.) Eugênio
TrompowskY Taulois Filho Juiz de Direito da 1.a

�

DconTGclmeRTos .�_I�_II
DESFILE: Bittencourt da sociedade de Tubarão, S1':1.

O acontecimen'to em a noite de sá- Otília Fialho, Dr.' Maurício dos Reis, sr.

bado nos salões do Clube XII de Agosto, Paulo Bauer Filho, acompanhando sua

marcou época. Num patrocínio de "A Ca- noiva srta, Miriam da Nóbrega, srta, Nel-.
sa Brusque", que tem os proprietários, za Mafra, o sr. Norberto Bran d e Antônio
srs. Armando; Silveira de Souza' e José Peluso estavam muito compenetrados.
Men:'.es, desfilaram "nove" bonitas e gra- Srta. Lucita Freysleben, arta. Maria do
ciosas srtas., apresentando em tecidos Céu Tolentino, srta. Maria de Lourdes 'Da
"Renaux", lindos vestidos para baile, miani. O sr. Agusto da Silva Bernini,
soil'ée e esporte - A apresentação do des- srta, Zuleik Mussi, srta, Lia Dalva Arau
file coube a srta, Nivia Marques Nunes jo, srta, Ma riz.a Hosterno, sr. Hamilton

(locutora da Radio Diário da Manhã, que, Platt, Dr. Paulo Cabral, sr. Aldo Pe
iniciou a parada: de elegância com Marli luso.
Maura Meira, 'I'erez inha Dcbes, Julieta xxx
Maria Vaz, Sony Althoff, Sandra Coelho O desfile lle modas apresentado em

'de Souza, Ernestina Brüggmann, Yara a noite .de sábado nos salões do Clube XII,
Francalacci, �n� Maria; Siqu;ira .e �,ere-I também, foi exibido no Gril Roon da Boi
zinha Dutra MISS Santa Catarina - te Plaza em a noite de dorninzo numa

Quanto aos modelos, todos com m�ito campanha para "O Pequeno "'J�rnalei
gôsto e perfeito na confecção. Os vesti- 1'0".
dos de baile, lindos na sua linha moder-

na no custoso. bordado' e pela sua apre

se�tação. - O 'colunista conseguiu ano

tar entre tantas pessôas que lá estavam

aplaudindo e prestigiando a mais esta ini

ciativa do Clube XII, o sr, e sra. Dr. RuY
Hülse, Presidente da Assembléia do Es

tado, sr. e sra, Comandante Dario C. de

Morais, sr'. e sra. Deputado Paulo Kon

der Bornhausen, sr. e sra. Deputado Wol

ne� Golaço rle Oliveira, sr. e sra, Dr. Qlar
no Galletti, sr. e sra, Charles Edgar Mo

ritz.. sr., e sra. Dr. Julio Coellio de Souza,
sr. é sra, Capitão de Corveta Araldo Cas
telo Branco, sr, e sra, Dr. Orlan-do Goeld

ner, sj. e sra, Dr. Claudio Valente Fer

reira, sr. e sra, Dr. Fulvio Luiz Vieira,
sr. e sra, Dr. Alvaro Lobo, sr. e sra. J0-
sé Gaudino Lenzi, Dr. Carlos Eduardo
Orle e sua l}oiva srta. Lea Meireles, sr. e

sra. Fernanr:.o Viégas, srta. Nice Faria,
sr. e sra. Mareio Martins, srta. Arlete

. Gonçalves, sr. e sra. Arno Becke, jorna
lista Jairo Calado acompanhado pela se

nhol'inha Ina Vaz, sr. e sra. Darcy Gou
lart, sr. e sra. Dr. Jauro Linhares, sr. e

sra. Paulo Medeiros, sr. e s,'a. Armando
de Souza, sra. Olga 'Mafra, sra. Olga
Campos, Vera Tavares, em companhia
de um Eilgenheiro. S. e sra. Dr;' Al'llalelo

xxx

Movimenta-se a cidade para o bai
le de gala quando do 'aniversário do
Clube xn de Agõsto, sábado dia 17.
Entre' as tantas surpresas que aconte-Icerão nesta noite também serão apre
sentadas à sociedadé as Debulantes. São
sete graciosas meninas-moça.

Maria Hélia S. da Cunha, Maria He
liosa da Cunha, Vanda Maria de Oliveira,
Sônia Barbato, Nilda Isabel Kuhern, Bea

triz M. D'Campora e Maria da Concei

ção Rodrigues.
xxx

Florianópolis está com a' simpatia
graça e beleza rnorenavde Carolina Bas

tes Gomes (Lili) do socíetv paulista;
xxx

JANTAR DE ANIVERSÁRIO:
Um grupo de casa's, í'estejâvam no

"Restauranté Rancho da llha" o aniver-
.

sário de Mister Tl).omas CaIT e a sra. Vice

Consul da Inglaterra. Entre as presentes
notava-se o sr. e sra. Desembargador Fer
raira Bastos, Desenbargador Alves Pe

drósa, Comandante Dário C. de Morais,
sr. e sra. Walter Mayer, sr. e sra. Dr.

Wilson _Abrahã, sr. e sra. Paulo V. Fer

reir:a sr. e sra. Dickel'.

RodeirdS
. dçjSanta:Catarina

<;�!&.

Doralécio Soares '�

Y!!!.Um estudo do Prol.
..

�,...
o Prof:Jssor Doralécio �::;operativas destinadas à que se resolva o problema,

Soares, da: Comissão Ca:' l�roteção .desta forma de segundo a única forma pe'

tarinense de Folclore, apre- ... rtesanato e de seus cul- .la .qual se poetem melhorar

:ores. É sem -duvidá' uma p,s condições .econômicas das
, ,

notável contribuição para rendeiras.
sentou ao recente ,Congres
so Nacional de Folclore uni
trabalho s5br'e i;ts rendas
o'a ilha de Santa Catàrina.

/'

Éste estudo é notavel não
só pela fartà ilustração'
que o documenta, como

também pela pesquisa �rela�
tiva às i"endeiras e à his

tÓrÍ'a das rendas.

Não se deve porém dei
xar de pôr em relêvo, como

a parte construtiva do tra

b.'llho, a proposta do Pro

fessor Dorillécio Soares, re
lativa à constituição de

P A R , I ( I P.A ç Ã O
Abel Avila dos Santos

e

Senhora

participl;tJll
.

aos seüs pa-

Geraldo Cardoso

e

Senhora

pàrticipam aos SPus pa-'

téntes e l)eSSÔas de suas rentes ·e pessôas de sua�

relações o contrato de ca- relações ó contnto de ca

.�amento de sua filha VÂ- samento de sel� filho VIC

NIA MARIA, com o senhor' TOR, com a senhorita VÂ-

VICTOR CARDOSO. NIA MARIA D'AVILA.

Victor e Vânia Maria
Noivos

Alameda Rio Branco, 92 Rua Dourval Melquíades, 25

Blumenap Florianópolis

S A B I A

I

�

1 d NaçÕes Num 'Campeo.nato· inter-
tário Gera. as

.

Unidas, Hammarkhold, .pelo
r nacional reahsado em ma:,_

A Conselho N�cl'onal de Hun-I ço de 1954, Pau,\ Lauder-
primeira de cerca de "

\
L'vI'es dizia que oack, de Los Angeles, nos

uma duzia de mulheres que garos .

I "

.

já atravessáram a nado o mais de 35 mil pessôas já Estados Ullldos, est�bele-
, -

d mais ceu o recorde mundIal de
Canal da Mancha foi Fer- foram deporta as e

I .'
'

trude Ederle norte-ameri- I ele 2.000 condenadas a

I
tempo p�ra manter um ca-

cana, que re�lizou o feito ;110l·te lU Hungria, pelos co-
.

1· chlmbo aceso (3,3' gramas
em Hl26. ' munistas em represa la pe-

de fumo e dois fosforas).
'los levantes populares con-

Seu tempo foi de uma hora,

55 minutos e. 11 segUnd9s.

Por Sccm

xxx

Um relatario recentemen-

,'t�:,ai:ll'ésenta�lo ao Secre-

tra o regime.
'xxx

iii�'�-

Prefeitura tomeipal de
')·{.o.r.·)·aDOr. ,p'.·ol,·s

I ::::��:::E�;::�� ��::;::i�:;�:�;r:A:��:
ticulação dos servi- dos - 24) Santa Catarina

ços de fomento da _ 3) Florianópolis, na 'im-

'I'êrrno aditivo de Prefeitura Munici- produção vegetal, no portância de Cr� 800.000,00
acôrdo entre o Go-' pal de Florianópo- referido Município. (oitocentos mil cruzeiros)
vêrno' da União e a lis, Estado de Santa Presentes na S{}cretária e nos exercícios seguintes

de Estados dos Negócios da por conta das dotações que

Agricultura o Senhor Dr. foram consignadas, para
•

Mário Meneghetti, Minis-tro tal fim, no Orçamento da

da Agricultura, e o Senhor União, 'seno'o obrigatória
JUIZO DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA DA CO- Dr. Osmar Cunha, Prefeito mente ditas importâncias

MARCA DE FLORIANóPOLIS.

i
I

I

I

EDITAL

Ed ital de citação com o prazo de noventa (90) dias.

Vara.

Conf!=!re com o original.
H'yg!no Luiz Go�zaga'

Escriv1\.o cio Cível da l.a Vara.

11

Municipal de Florianópolis, serem depositadas e movi

Estado de Santa Catarina, mentadas no Banco do Bra-

Cláusula decima segunda

centos mil cruzeiros) e lião se res.ponsabilisand'o o

mais uma área. de 5.000 m2 niza!(ão alguma, C3S0 aquele

destinada
.
á

órgão negue o registro, es

tando, isento de selo na for

ma do art. 15, item VI __!éro urbano,
instalação de

colas.

Pâr.ágrafo

serviços agrí- § 5.0 ela Constitu içãc Fede·

l'al.
.

Fiêam, mantidas as cle-únICo - No

da União, na importância de terior.

Cr$ 2.800.0001.00 (dois.
.

mi- E, ·para -firmesa e VDJida

lhões e oitocentos mil cru- de· do que ácima ficoLÍ esti-

ração da Divisão do Fo- vai assinado pe�a�1 partes
.

mento da Produção Vegetal acordantes já l1lencionadas
e na Divisão ao'Orçamento
Lei na 2.996, de 10/12/56t

e pelas testemunhas abaixo
,.

'lssinadas. Pery Maciel, Moa

::yr Loures
.
F.ilgueil�a, e poor

l!eXO 4-12 - M. A. 12 - '!lim, ,José' Fereira da siiv�,
D.N.P.V. - D!:)spesas . de 'arefeiro, com exercicio na

Capftal - Verba 30.00 - .Jeção de Execução, da 'Di'-

Desenvolvimento, etc. Con- \"isão do Orçame'lÍo, do De

.'3ignação 3.1.00 Serviços; partamento' de Administra

�tc, Subconsignação 3.1.Q3-- ç-ão, qu·e o datilografei.
-

.

DesenvolviJllento d'a.1 Rio de Janei�'o" de 1957

Produçã,o - 132) Prossegui- . S.C. 19-439-57

'nen�o_ do fomento agricola, I Publicado no Diário Ofi

·,tc., na importâncja de .... cial.

P A ,R , I ( I P A ( Ã O
" t

FRANCISCO RAMOS ,DA SILVA e SRA.
Participam aos seus parentes e pessoas de suas re-:

lações o nascimento de seu filho MARCO AURELIO,
ocol'j'Jr1o (ia 27-7-57 na ·Matel'inidade &1'. Carlos Corrêa.

MISSA :QE 7'° DIA - CONVITE
,

SR. THOMAZ WOODS

, In dia Fernandes Woods e família, ainda consterna

'os Cem o passamento de seu inesquecível Thomaz Woods,c
,corrido em d,ias da semana passada, convidam todos
eus pll�'entes e pessoas de SU::l.S relações para a missa de
70 dia que mandarão i'ezar por sua boníssima alma, dia

�, qUll1ta-fdra, às 7 horas na Catedral Metropolitana.
.Antecipadamente ágradecem a todos. que compare

:ere:n a este ato ele fé cristã.

,

f

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Rio,6 (V. A.) �A Petrobrás acaba de assinalar um novo recorde na 'Ii"Ii'fSPT�3t�i-_CMMW���-

.

produção de' petróleo no Reconcavo Baiano, produzindo durante o mês de ju
lho último 825.218 barris, em 147 dos 336 poços existentes naquela região.

Para 'essa produção, o campo de .Agua Grande contribuiu com 453.638'
barris e de Candeias com 239.281 barris, o 'de Dom .João ofereceu 83.318 bar-

ris, o de Mata de São João produziu 46.364 barris, enquanto a produção, restan
(Cont, da 1." pág.) mantido até então pelo café, so- e Getúlio Vargas defrontaram-se

_ EXEMPLO AOS POLITICOS freu alterações e os reflexos po- no ple i to , ganhan do o primeiro,
te proveio do campo de Pojuca. ATUAIS líticos sacudiram o Governo. Ha- A eleição, entretanto, foi consi-

O tenente-coronel J anary Nunes f'oi convidado para paraninfo dos RIO, 6 (V.A.) _ Falando sô- via, ainda, o problema criado 'derada fraudulenta pela Aliança

alunos do CPOR de Belo Horizonte que, em solenidade a realizar-se naquela
bre a peusonalidade dó extinto, pela irredutibilidade do sr. Was- Liberal, que sustentara a segun.,

,
disse à imprensa o sr. Ulisses hington Luis em não conceder da candidatura. Deu-se, então, a

capital, no dia 25 do -corrente, serão declarados oficiais da reserva. Uma co-

I
Guimarães, presidente da Câma-' anistia aos membros da coluna fusão entre os "tenentes" revo-

missão composta de alunos e do próprio Comandante daquela Corporação es- ra de Deputados: "Prefeito, go- Prestes, e outro, este part.idário, lucionárf os de 22 e 24 com as fôr-

teve no Gabinete do Presidente da Petrobrás especialmente pará transmitir- vernador e presidente da Repú, sobre a insistência do presidente ças oposicionistas ao Governo Fe

lhe o convite, que representa um testemunho do apoio dos jovens mineiros blica, Washington Luis realizou em lançar candidato seu à prô , deral
, e, no dia' 3 de outubro de

uma carreira política começando pria sucessão, o sr. Júlio Prestes 1930, a revolução' explodiu. Du,

à politica nacional do- petróleo. 1 f' 1· d 1 d f 1

����������������������������������������������
�o começo e Inalun o peo opon q�e ron���� à �ndi-l�n��n�diasoP�s�QU sob

_ fim.
'

, .

datura do sr. Getulio Vargas. Nas o fogo da Aliança ,Libe�'al. No
Nobre exemplo contra os 'car próprias fileiras situacionistas dia 24 uma Junta ,Militar f'orma-

reiristas que crêem, impatriótica- levantou-se a oposição contra a da pelos generais Tasso Fragoso,
mente, que podem improvisar o ' idéia do sr. Washington Luis.' Mena Barreto, e almirante Isaias
oficio de governar. Serviu a .pá- Em pouco tempo ganhava força de' Noronha assumia o poder e,
tria até com seu silêncio stste,

a candidatura do sr. Getulio Var.,
'

do Forte de Copacabâna, intima

�látic;, I principalmente quando gas, apoiada pelos Governos do, va o presidente Washington Luis
ora e � u:na vez que suas pala- Rio Grande do Sul, Paraíba e Mi-

I
a abandonar o Catete. Estava

vrast po erram ser exp�o:adas \ nas Gerais. Afinal, Júlio Prestes' deposto, O presidente ainda ten-
con ra o nome e o prest.ig io do

Brasil, Washington fqi um esta-I' _
'

dista. Esta afirmação é o supre-
'

'mo elogio que o imortalizará pe-Irante o reconhecimento da

Pá-,tria".

DEPOSTO E EXILADO
-

'O Governo Washington Luis i
não foi calmo. Sofreu crises, agra !

.

vadas com o "crack" da Bolsa Inorte-americana. O "statu quo"
da política economico-financeira,

Decreto 1:stadual- N° 49
lhos" de derrubadas de pinhei
ros, l·oças,· córtes de herva ma

te etc. etc., cuja análise não

fazemos por falta de espaço.
d ) por último, alude ao "edi

tal n.? 1 de 17 do corrente", o

que, senão é êrro, é inexatidão,
porque a classificação normal

sería "edital numero único de
17 do Corrente", visto como,
até então, e nem depois, edital
algum foi afixado ou publicado
sobre assuntos florestais.
Pela sua singularidade e pro

vidência 'de exceção, di rig-i da
expressamente aos humildes

�����?tI��i�.�;::��;� 1 rlRTIR DE 1��11 BR1�1� VU· PRII�ZI8 rlrE�:· MnE�t.�:r
RIO, 6 (V.A.). _ Foram con- assunto, dando o seu benepla- países: China, -Bi rmania, India, para impressão de selos, estam

digna de ser conhecida, motivo
b

. cluidas as. negociações, a fim de cito para o plano, que foi minu; Paquistão e Grecia.
-

pilhas, cheques e documentos
-ilorque passamos a a� a trans r

crevê-Io: que seja instalada no Brasil ti- ciosamente estudado pelos têcni- I Perguntando pela raportagem de valor.
.

EDITAL N,? 1 _ Em cum- pografia própria para fabrica- cos britanicos. Afirmou que o a respeito dos desenhos das cé., TRABALHO SOB RIGOROSO

primento a determinação rece- ção de papel.an oeda. O sr. Alan Brasil foi sempre ótimo cliente dulas, disse o produtor inglês CONTROLE

bida do senhor Delegado Flo; Houseman, diretor da Thomas de de sira firma e acrescentou que' que, de modo geral, os países re· O sr. Alan Houseman prestou,

restaI regional do Ministério da La Rue Company, de .Londres, "o nosso interesse é ajudar quem Iluetem os modelos, encarregan- aindá, alguns esclarecimentos so

Agricultura do Estado de Santa que tem fabricado o nosso dinhei sempre nos ajudou". Daí nasceu do-se a firma de algum retoque bre a impressão de cedulas, afir-
, 1'0, prestou declarações à repor- a idéia de fundar-se uma empre-

! ou conclusão técnica, que se fa , mando que' o controle da imp'res.
Catarina, torno público a quem I

a) quando consigna duas ve- tagem, mostrando-se satisfeito' sa brasileira para produção "e çam necessários. são é f'ei to pela -quantidade de
interessar possa que, desta da- "

zes a designação _ Fazenda
ta em diante, é .expressamente por terem as autoridades brasi- papel_mqeda.'

I
PODEREMOS IMPRIMIR 'PARA folhas que entram na impresso-

, Chapecoainho, o que é um .dis- leiras aceito' sua sugestão, rio O papel a ser uti.lizado na fa- OUTRAS NAÇõES ra. "Os -jiapeis são recebidos da
proibido a qualquer morador rr

late, assim classificado, em lu-
F Ch sentido de sua firma instalar em brtcacão do, dinheiro será iniclal- O sr. Douglas Bardner, que firma "PortaIs", da Inglaterra,

d icado ou não na azenda a· "

gar de, chamar êrro consciente, nosso, país uma tipografia-espe- mente importado, mas, no enten- , será o princrpal respons ....el pela contadas folha por folha, pe la
,

d' pecózinho, o seguinte:' Ide má fé, porque à margem 1_ cializada. A firma já foi até re- der de sr. Alan Houseman, den , Thomas' de La Rue S.A., Indus- mão do homem e por balanças

reita do rio desse nome não I
1.0 _ Derrubar pinheiros, ma gistrada e deverá" funcionar a tro de pouco tempo o Brasil po- trias Graficus; tambêrn 'prestou e letronicas". O caso de impres-

.

t
.

t' t b

I
deiras de lei ou extrair herva- .

d 58 9501. d I
-

I f it
exis e, e nunca eX1S iu, es a e- partir e 19 ,com -/0 e pes- derá produzí-lo. ,

dec arações à reportagem, mani· sao ma - e1 a ou 'estrago, os

lecimento. agrícola ou pas-toril mate sem a indispensavel li- soaI brasileiro e 5% constitui do PRODUÇÃO PARA 58 PAíSES festando sua esperança de que a exemplares são imediatamente

com essa denominação;, pois, cença; por té'l!nicos britanicos. O capital A firma Thomas de ,La Rúe I empresa' terá pleno êxito, impri- queimados, sob o mais rigoroso

nessa citada margem DIREITA, 2.0 _ Derrubar. roças de é inteil'ament/ inglês, a firma Company, afirmou ,ainda o seu' mindo'dinheiro não apenas para controle. O resto' é contado, em-

em todos os tempos, só havia mato ou capoeiras; clmmar-se-á 'Thomas de La Rue, diretor, 'produz semanalmente, I o Brasil, .mas tambem para ou_ pacotad.o e enviado ao destino in_

Toldos de Indios e modestas mo 3.0 _ Retirar do local, na re- S. A. Indusfl'ias Graficas e será' cerca de' 22 milhões de cedufas, tros paÍ'ses latino-americanos. continenti. O tránsporte é feitt.

radias de intrusos em terras fei-ida área, madeiras que já te· instalada na avenida BrasiL_ f para 58 países de todo o mundo, Afirmou o sr. Douglas que a em· I po)." via aérea ou maritima,' em
deyolutas, até, que o S.P.I., nham sido anteriormente derru O sr. Alan Houseman afil'mou I que são seus fregueses. Tem fa-I p�sa estará capacitada para i.m-

'

comyartimento's especiais, cerca-

naquela zona illstalou o atual badas; que O' próprio presidente da Re- : bricas, n,as mesmas c.ondições. em primir todo, o dinheir? do Brasil: do. de :o,das as s��uranças. Até
Posto Indigena, no anQ de 1942. 4.0 _ Só é permitido a conti- publica esteve interessado no qUEl sera a do Bras1l" em CIllCO I apesar

de nao saber dIzer se sera I
hOJe nao se verIfICOU nenhum

b) Refere-se o Ministério' de ntddade dos serviços de l!!voura - todo ele encomendado· à firma bri incidente". finalizou o sr. Alan

Agricultura. do- Estado de San- I
nas áreas atualmente 'Cultiva-

IGREJINHA O'E NO'SSA SENHORA tanica. Est� t�l1lbe1l1 a�arelhada 1 H\lusemilll.

ta Catarina, provavelmente pa_1 das;
.---- .

----------

.

;�;f;�;:!�{�1������:; ���g;��t���;��;����i; P" ."t"ri,"'ã��'����I�������,�'�:h�:i'��:::� r��!�!�UI'I� d�!���M� I� ���Im!elfD
M EN D I (Â N LI A "VE N , � SUL" �"�I:.�':.�:�.t.�::::'::·::;,�: f:':E�5::'2:�:'iL:�:: ���fRI�l FLORENÇA.�, (�;;:-, Ooo.h,

'"uma
GRANDE TôMBOLA, em be cido e famoso ponta direita Bra-

.

l' d D'" C" O nosso vento-sul, tão mal re_ nefício 'de suas obras de recons- dial. Expressa em têrmos de car_ .

d d' 20'
O presente artigo,' pub lca o em o larlO arlOca, cebido por muitos e principal. vão de pedra, unidade de equiva, _

o ano cIta o ascen la a ml_ sileiro Julinho e o clube Italiano
• d d't f' I truçao, com 35 valiosos prêmios, Ihões de toneladas�carvão, das F'

. h· h
. .

ea�ção de 6 do corrente, quase po emos acre 1 ar, Ol mente pelos reumátiêos, também entre os qual·s 1 apartam·ento no- lência de nso universal, a ener- .
lOrentlUa c egarall1 oJe pratl_

b
quais. 12 milhões, ou 60%, provl- camente a um· acôrdo depois .de

éscrito para a nossa Florianópolis. Para tanJo, asta so- teve su� homen.,.agem, com.o coisa
vo, de frente para a Avenida gia produzida em nosso país, com nham do estrangeiro e 8 milhões

1 b I· d· d d d d b
uma série de negociações pelo te-

t substituir Rio de Janeiro no artigo, por F ória- oa, a em _e Ja ser conS1 era o
Atlântica no valor de 3 e 1h mi- preen en o os com ustíveis mi-

e,ram de produção lúl,cional.
m,ep. � , pela outra Jace, como "vaSSOll. '

lefone transatlântico que custou

01 S
lhões, 1 Chevrolet 1957, novo, etc. nerais e a eletricidade hidráulica Nós confrontos internacionais quase uma fortuna ao clube Ita-

nop 1. ra" que limpa a cidade e vento '

. etc: O bilhete custa 200 cruzei- era, segundo as últimas estima- a quota per capita do consumo liano. Os dirigentes do Fiorenti·
saudavel e seco se,gundo afir_ ·l'�s. Os pedidos pelo' correio, tivas das Nações Unidas referen- d

. B'l
1)1am os médicos.

,.
e energla no rasl aparece na pediram·a Julinho que viesse

acompanhados do valor, vale o tes a 1954, da ordem de 8 mi- sensivelmente reduzido (0,35 de à Itália pal'a-- resolver os deta-
O "Vento Sul" no, caso é uma

luz da públiei- cheque, devem ser endereçados lhões de toneladas, quarido nc tonelada-carvão, contra 1,20 cor. lhes finais de seu novo contrato.
folha que saiu à diretamente e em nom'e exclusivo mundo inteiro a PJ'odução se ele· respondente à lI\édia mundial). O ponta direita brasileiro, como'
dade como órgão do "Clube lna- -

dda IGREJINHA DE N. SRA. DE vava ii"- 3,2 bilhões de tonela as. Todavia, nossa posição no Con- sabe, se encQntra em São Paulo,
piários Catarinense", sob a dire- COPACABANA _ Rua FrancI'sco

_

ção de Hamilton Alves e redação Nosso país ainda pertence ao tinente é das melhores no que Brasil. O contrato. de Julinho com

de Rui Tiburcio Lobo; Maria do
Otaviano, 5-A (Rio). número daqueles que consomem respeita aos totais das qnanti, o Fiore·ntina será apenas de um

Céu Tolenfino de Souza, Maria 'da maiores quantidades de energia dades consumidas, pois nos colo ano.

. Encont.ram-se bilhetes também. t d d d 'd
.

t rc' I gar d o's
Graça Piazzera Macuco, tendo Impor a as o que pro UZl as lU camos em e elro u , ep I

nas Agências de inúmeros Ban- t D
� d d E t d U'd (12 b'lh'

por gráfico Jair Pires.
" ternamen e. e acor o com os os s a os 111 os , 1 oes

cQs; CO!\10 Banco Indúst:ia e Co-
mesmos dados da ONU, nosso de toneladas) e do Canadá (106

Gente que não sofre de reuma- mérG-io de Santa Catarina, Banco consumo bruto de energia indus_!milhões
de toneladas) e· à frente

tismo. Moços, para os quais vai da Lavoura de Minas Gerais, etc. trializada (combustíveis mine- de todos os países da América do
nosso agradecimento pela visita Em Florianópolis, ademais, n: rais e )tidreletricidade) durante Sul. - (IBGE).
que nos fizeram-através a sua

I
Livraria Anita Gal'ibaldi, Rua ]f

folha de 7 pá�inas mimeografa- de Novembro, 27.

das" mas muito seletas. ..

- XIV - o .Código Floresta1.
23.793, de 23 de
1934-

,

Janeiro de
Decreto n.?

A parte final do escrito an

terior incluia, na íntegra, a

transcrição da circular, dirigi
da pelo sr. agente florestal, aos
habitantes, das duas áreas de

terras, objeto destes escritos.

Agente Florestal.
, CONTINUA S_

6.0 _ Aos infratores será

ap licado as penas previstas no

Capítulo 5.° do' referido Código.
E, para que ninguém alegue

ignorância, passo o presente
Edital, que será fixado nos lu

gares publicos da região.
Chapecó, 17 de Fevereiro de
1. 955.

.

Carlos Edmundo Matte

Êsse documento, conforme

foi referido,- bem como os, ou

tros 'similares, na diminuta par
te manuscrita, ou seja, na men

ção ao nome do destinatário,
'

recebeu a colaboração de pes

soa semi analfabeta, ,pois, es

creveu � Ven�au Kintino, e

outros, tais como Laudelino dos

Santos, Antenor Rei, em lugar
de Reis etc. etc .. Na parte imo.

pressa, não �bstante ter ema

nado de um departamento dio

serviço' público ou repartição,
organiz.ada na base de leis e re

gulamentos, cuja aplicação faz

presumir, ao menos, mediano

preparo intelectual dos seus Ifuncionários, contém êrros im

perdoáveis, e tais são:

Verbi Gratia;
Em Florianópolis, - ..

"No Rio existe uma atividade que cada dia

mai� se organiza e progride: é a me71�ic�ncia. A c!
dade está literalmente ocupada pelos pedtntes de to

das as categorias inclusive (para" não d�zer sobré-
, ,

tudo) a dos falsos miser-áveis. Êles funcionam com

uma precisão que arra,saria de vergonha -a mais ri

gorosa repartição burocrática dêste país. Os men

digos da capital do Bra$il assinam ponto na hora

certa e não faltam nunca ao Õfício. Com as suas

,chagas; de verdade ou de mentirà, pod.ém ser vistos

.todos os dias à mesma h01'a eJ nos mesmoS! lugares ..

A simples presença da mendicq.ncia nu,ma cida-
,

de civilizada, numa comunidade que estâ armada de

todos os instrumentos pam gerir a ardem social, bas-
iariaj para atestar os extremo_s da nossa inco1J!,petên-

,

cia. No Rio, por desgraça, essa negra nota de misé

ria e de desordem já,dejxou'de' ser um mal clandes

tino, que apenas trespassasse pelas frestas da vigi-·
lância policial, para incorporar-se, definitivamente,
ao quadro mais visível da paisagem urbana.

Deu-se"notícia/ recentemente, de que os setot1:!s

responsáveis haviam prepar:.ado' nova� e amplas ins

talações para acolher os mendigos de verdade e ten

tar� com êl-es, os remédios da repressão ou da recu-, '

peração. Terá sido, talvez, 'delíriQ de imaginação,
porque; o fato é que a situação. não mudou. O espe-
táculo da esmola continua franco na cidade.

"

O Rio é u,m� vasta feira de chagas e de mons

truosidades. Pode ser que isso faça parte de algum
ousado programa turístico· Mas também pode ser

que apenas revele uma situação alarmante de des-
contrôle social". .

Com uma giferença, aliás muito grande, Que no

Rio e outras cidadés, já se tornaram, embora não tenham
ainda surtido o esperado efeito, algumas providências
que. mais cedg pu mais tarde se farão sentir.

.

Que os poderes competentes tomem a peito a mag
na questão, pois que já vem se constituindo como. um

. dos males sociais que dia adia aumenta: .

,

CRICIUMA EM FOCO
atental'-se para as estatísticas.
Em 1940 contava o valente Muni
cípio sulinq co'm poueo mais de
29 mil habTtàntes., _ Em 1950 já
havia êle atingido, a casa dos 52
mil habitantes. _ Quando, em

1960, novo censo demográfico se

realizar, estamos em' que Criciu
ma alcançará a casa dos 70 mil

habitantes, ou mais, colocando_se'
entre os M�nicípios mais populo
SQS do Estado apesar dos seus

apenas mil e poucos quilômetros
quadrados de superfície.

_ Com uma renda, no corrente
ano, de apenas sete a oito mi
lh·ões de cruzeiros, não é possível
a Prefeitura dar atendimenta ade,

qua'do a todos os reclamos de
uma população 'tão concentrada
mormente quando presente se

'

tem que mais de mil e trezentos
quilômetros de estradas municio
pais estão a reclamar assistência
contilruada, em virtude -do pesado
e permane'nte tráfego, no atengi�
mento das minas de carvão e no

escoamento dos produtos agrí
colas.

- Em bQa hora, pois, veio a

constituir-se a "Sociedade Ami_
gos de Cí'iciuma" à qual envia
mos ·os nossos vot�s de pleno 'êxi
to, cllrtQ� de que ps ,c,rict\l-mens�s
tudo hão' de empenhar para que
seu Município marche sempl'e
entre os vanguul'dciro-s do pr'c_
gressq de Santa Catarina.

Constituiu-se na' cid,ade de Cri
ciuma a "Sociedade Amigos de
Criciuma", cuja primeira Direto-'
ria ficou assim constituida:
Presidente: Engenheiro Sebas

tião Toledo dos Santos;
Vice-Presiden_te: Sinval Rosá

rio Bohrer;
1.0 Secretário: João Carlos de

Campos;
2.0 Secretário: Ézio Lima;
1." Tesoureiro: João Fernan

des dos Reis;
2.0 Tesourefro: Honório Burigo
-Orador: Dr_ José Pimentel.
Ci<fade que cresce a olhos vis

tos, talvez a qUIJ maior índice de
desenvolvimento apresentá no

Es�ado, vê-se Criciuma a braços
com inúmeros problemas, os mais
variados e graves. Mister se fa.
zia, por issó, que todos os ho
mens bem intencionaaos viessem
a cerrar fileiras e juntassem o
seu esfôrço ao dos poderes. pú
blicos, no sentido de que solu.
ções venham· a surgir as mais
imediatas possíveis, par� o maior
bem-estar da populaçâo.

_ E' o que acaba de acpntecer,
Os "Amigos de Criciuma" hão de
constituir-se em combatentes de

prime.ira..ílla em prol d() progres·
s-o material c sO"cial de sua Cio
,dade,

'

- Pura uvali;'ll'_se do pl'og'l"esso
da "Capital do Carvão" �sta

NÃO SERÁ ELlMINlDO
BERLIM, 6 (U-P.) - Um funcionário da embaixa

da sovi,ica desmentiu os rumores de que o primeiro
'ministr 'Soviético Marechal Bulganin tenha sido elimi
nado da Delegação Soviética que visitará, a Alemanha
Oriental, por se encontrar as vesperas de ser eliminado'

y,
do . govêrpo. Acrescentou· que o vice-pl'imeiro, mi.t:l.,is:tro,

',:lVIikoa;yan, provav�lmente, substituirá Bulganin nessa'
.

9�'legação dos problemas economicos que se i�lutirá
',' rante a visita nos quais Mikoayan é um péBto.

'

N 11111
tou resistir no Guanabara, mas

nó dia seguinte estava prêso no

Forte.

-RIO, 6 (V.A.) -=- o. ex.presi
dente Washington Luis foi se

pultado às 19 horas de ontem, no
Cemitério 'da Consolação, em

São Paulo, sem outra pompa que
não a homenagem espontânea do

povo. Em' carta escrita há sete

anos passados, o ilustre brasilei
ro manifestou ii, família o desejo

df ser enterrado com' absoluta

s'imp licidade e o q_eu corpo con

-duzido apenas por seus filhos.
O féretro, com imenso acorri,

pa,!1hamento do povo, deixou H

Igreja de N. S. do Brasil, às 17

horas. Deveria ser transportado
em carro do serviço funerário

,

COmO queria o ex-Presidente, mas
populares fizeram questão de
conduzir o esquife 11 mão, até o

cemitério.
0- SEPULTAMENTO

Marcado para, às 17,30 'horas,
somente às 19 horas se realizou
o sepultamento do grande esta

dista, desaparecido. Estavam pre
sentes tôdas as altas autoridades
do Estado, bem como o represen
tante do "Presidente da Repúb li.,
ca, ministro Nêreu Ramos. O Go

vêrnq paulista decretara luto ofi
cial por 5 dias e a Prefeitu ra
mandara suspender o expediente
nas repartições públicas, a par
tir das 15 heras, de ontem.

Florianópolis, Quarta-feira, 7 de Agôsfo'd�oC1957-

A Qualquer Mom_ento o Ataque
BÁREN, Golfo Persico, 6 (U·f·)

Depois de andar pelo Es_

tado, sózinho, o sr. Irineu
Bornhansen viu .que estava
errando. O povo não lhe dava

bola! E com isso somente lhe
.

restava a esperança de voltar
a ser falado se o govêrno do
seu sucessor conseguisse ser

ainda pior do que o seu.
.

Mas, como 'êsse julgamento,
por 'artes da· demagogia do
sr. Jorge Lacerda, foi retar
dado até agora, o sr. Bor

nhausen mudou de tática:
fez comitiva para as visitas
aos municipios. Assim, lá por
São Bento, S,' S. apareceu
como vedete da companhia,
d?s. srs_ Secretário da Viação,
Presidente da Assembléia, de
alguns deputados, como o Dr.
Estanislau Romanowsky, do
Superintendente do Inco e do
indnstrial Fritz Schneider!

--* *

*

A curiosidade popular em

cj)nhecer os i1usÚes mem

bros da caravana era o mote

para reunir gente. Ainda as_

sim!l sr_ Bornhausen não
quis arriscar ser recebido co

mo em Piçarras, onde estri
'lou feio com a ausê!1cia ge
raL E fez mais; mandou,
anunciar baile público, '

no

Salão Cruzeiro, da Estação.
Contratou o jazz Vara e

deitou boletins de convite ao

))OVO em geral, com o seguin_
til, em, letfq� bem ,g!an.dt:s,:
ENTRADA FRANCA!'

E o comício, assim com

a.cuçar, poucle afinaI rCIl'Ii-
zar�se_ \

Junto ao túmulo do ex.Presi-.
dente vários oradores se fizeram
ouvir: Antônio de Queiroz Filho,
.Secretário da Justiça,' represen
tando o Governajlor do Estado;
Roberto Moreira, em nome dos

antigos auxiliares e correligio
nários do ex-Presidente- Salo.,
mão Jorge, pela Casa C�stro Al
ves; Artur Seixas, da Academia
Paulista de Letras; Roberto

Mayer, 'pela Câmara dos Vereado
res; João Pacheco Cirilo, pelo
PR,e Joaquim Eugênio de Lima
Neto, pelo Clube Pij-attninga.
AFIR�AÇÃO DE CARÁTER

E DIGNIDADE
Falando à imprensa, o sr. mi_

nistro Nereu Ramos, disse:
.. _ A vida pública de Washing
_ton Luis foi, uma afil'lnação de
caráter e dignidade. Poucos ho�
mens públicQs do Brasil podem
orgulhar-se de.' tanta altivez e

dedicação em fa�or da causa de
mocrática de nossa terra.

LONDRES, 6 (U.P.) -- Uma ve

lada forma de antistalinista está
se alastrando na Russia, amea

çando. fazer desaparecerem os

Judeus comQ grupos separados,
na União Soviética. Uma analise
da Era Post EstaJin·ista indica a

existência de uma qeJiberada po
lítica soviética, 'Para eliminar os

Judeus ·dos -

cárgos politicos e

economicos do Kremlin.

_ Aviões Venom da Real Fôrça
Aérea Britânica :mantiveram hoje
inativas_as tropas rebeldes de·
Imal). de Om.lln, enquanto as Fôr-·

ças do Sultão, chefiadas por ofi
ciais Britânicos consolidavam as

posições. De um momento' para
outro será desfechado o primei r!'
assalto por terra as montanhas
em poder dos Insurretós. '0 hriga
deiro "Robertson, comandante das

fôrças do sultão, estabeleceu um

Quartel General tático para o

eminente ataque. Um porta_voz
militar informou que os explora
dores do Gameron e o regimento
da Fronteira Norte;' das fôrças de
infantaria de Mu'scat, participa
rão no assalto.

HAVANA,6 (U.P.) _ Uma bom
ba matou uma pessoa e feri� oitó
na manhã de hoje, ao explodir
-no andar inferior da loja Wooll

werth, no coraçãq da zona comer

cial desta cidade. Alguns dos fe_

ridos se encontram em estado

grave. A exploração ocorreu hoje
pela manhã:

HAVANA, 6 (U.P.) A maior

I!arte do comércio e indústria
funcionou normalmente hoje,
em Havana. Em Santiago de Cuba
entretan.'to. o comércio conÚnna
praticamente paralizado. O movi
inento é de inspiração rebelde e

visa ao afastamento do presiden
te da República, Fulgêncio Ba
tista.

Presos, �olíticos
LA PAZ, 6 (U.P_) - Foram pos
tos em liberdade, hoje cincoenta

presos políticos. Todos estes' fo

ram anistiados pelo pr.esidente
Hernan Siles de Suazo em�home

nagem as festas da independên.
cia da Bolívia.

WASHIN·GTON, 6 (U.P.) - O
Secretário' de • Estado, sr. John·
Fost,er Du'lie's dedarou h"bje que
os Estados Unidos prosseguirão,
na próxima conferência econo

mica de Buen__os Aires sua tr�
dicional:política em, fa�or da li
berdade de comérc,io. Acrescentou
Dulles que a decisão do govêrno
de- Limitar as importações de
chumbo e zinco n'ãq significam
que tenha sido aband�nada aque
la norma.

/Agressão à OMAN
CAIRO, 6 (U.P.) _ Represen
tantes de todas nações Arabes

reuniram-se hoje na capital
Egipcia para discutir a "agres
são" britânica em Oman e Mus
cato Os delegados estão decidindo
se c1eve ser convQcado o Conselho
da Liga Arabe, para estudar o·
pedido de ajuda formulada pelos
rebeldes daquele sultanato_ O

Oman, chefe' das fôrças rebeldes
contra o sultão, pediu ajuda c�
tra os bl'itãnicos que', por sua

vez, ajudam o soberano. Diplo
mat<ls dQ Egito.. Síria, A,r,abia
Sáudita, Libano, lemem, Il'aque,
Libia e Sudiío pal'tic;pam da Con

fCl'êllCia, na Secretaria da Liga
Arabe,

FORTALEZA, 6 (U.P.) - .fá se

encontra recolhido ao presidio
desta capital, as disposições do
Serviço de Imigração o espanhol
Rubio Gaspar Mayo, um dos tri
pulantes do iate qne naufrag'ou
em Mucuripe, em fevereiro, quan
do procedia de Dakar rumo a

Assl!,!,ç�o,. Gaspa "M��o, ,se.gID,ldo_
info�llloU" a ,,!Jolícia espanhola, é
ladrão internacional e está sen

'do 11ro(!llrado }lelns autol"idndes
de Beu país e pela)nte-rpol.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


