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Um .reperter que ouve pouco ou:!compreende menos

O dr. Rubens .de A,rr�d!t ,N!t verdade, dispõe êsse pios, autarquias e socieda- art. 129; c�nstit_l,li infração I ção a.o p'�i�eiro. indiicad,o,
'rá julgada,

I
decisão _unânime ou, se a

Ramos,. Delegado"d? P�ItI- Código, no n. 7 do aeu art. des de economia mista, a penal, punivel com deten- , Des. Maurílio COimbra, que I ,x x
-

OUVIl1, nao compreendeu na-

do �ocJaI pemocl�tlcO JU,n- 129: propaganda politica favorá cão de 15 dias ª.6 meses. se licenciou, o De�. Ivo Gui I _

x
,. .

da.
.

to a Jus�lça_ Elel:oral, le- :'�'. vedado aos jornais velou contrária a qualquer O eolendo 'I'r ibunal Re- lhon. Ocupou::; tl:lbuna p�- As estações de l'adl.o vin-
. I?ev?lvendo-lhe a. imper-

cen���ente .. 1 epresentou aOI ofIçlals. ,�stações de !,ádio cidadão ou partido", g ional Eleitoral.i em s�a ses r� defender o orgao que ,dl- culadas ao governo fizeram tínência e a estul'tice dos
egreglO Triburial R:;p.op� e tIpograf��s de proprteda- E no N. 16 do seu art. são de 7 do corrente. Julgou rrge, o dr. Paulo Blase, que "anteontem enorme' estarda- conselhos que se Julgou au

EI�i't,oral ,contra q, Dlar�� de d� Umao, dos- Esta4o�, I
175 'estabelece que violar a representação' do P,�.D.:, suscitou duas preliminares. l�aço em tôrno dessa deci- torízado u dar ao nosso. di-

- OfiCial �o E�t�dÜ1. por. Vll Dístrlto Fed�ral, murucr=j qualquer das garantias do sendo, relator, em substituí- Desconhecendo ambas, ° 'I'rí sao, Chegaram a anunciar retor, deixamos-Ihe aqui os

êsse órgao oficial Inserindo ANO XLIV _ O MAIS AN TIGO DI-ÁRI'-O'--D"E"--'
--------

'

bunal, por conformidade de i até "uma fragorosa derreta seguintes: não falte à ver-

em suas colunas. lpatena de .,ANTA CAT1\RINA - N.O{ 1 312 3 votos, julgou-se incompeten : do P. S,. D'''. E mentiram dade assim tão nua e crua-

propagan�a -poljtica do. sr. te I?a�'a apreciar.a �atéria, descaradamente, J1�ticiando I men�e, pois. amanhã, "qu�n-
lnneu )3?�nhausep.. pr�slden decidindo encaminhá-Ia ao que o Tribunal "nao toma- do for publicado o acórdão,
te da União Democratica Na juizo competente, que indi- ra cónhecirnento da repre- terá que ficar de cara no

cional em �a!lta qata,:ll.l�'. cou ser o 'da 13.a Zona Elei- sentação", chão.; quando tiver que fa-
As noticias ao diário toral, desta 'Capital, Também pela A GAZE- zer reportagens, desentupa

Oficia�", das VIagens" con- Como se vê, o Tribunal, TA, de ontem, o repor-ter préviamente os ouvidos; e

fel'ênclas e homenagens ao .por unanimidade de votos, Carlos Alberto- esparramou- quando não puder alcançar
sr. Il'ineu Bornhausen, "a tomou conhecimento da re- se em falsidades, e asneiras, o significado ou o sentido
serviço da ,U, D, N:", afron presentação. que não foi ar comprovando que, se esteve daquilo que deve transmi-
tam e [nf'ringem .dlsposl�ao quivada. Os autos serão re- presente à 'sessão do Tri- til' aos leitores, seja mais

expressa do �odllfo Ele�to- " .

- metidos ao Juizo competen- bunal, ou estava com as honesto: pergunte, indague
ral e da Legislação EleIt_o-1

DIRETOR: - RUBENS DE ARRUDA RAMOS - GERENTE: te, onde a representação se
! oiças sujas e.

não ouviu a l e insista até compreender.
"ai e constituem infração , '. . • -, ,-, '.----.-,-----
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I ASSOClaçao�8ra_sllelra ,Bt (nfer1l1agBID ii .

BERliM· �lmNTIt .

-

1-
�

RIO,7 (U.P.) - Tresenlos hospilais dos,dois mil345 exislenles no BrasU, se- i== III BE�LIM, 7 (U� P-.) - o chefe po Partido Comunista, Ni- ,I
. 'kitaKhruchev, chegou hoje a Berlim Oriental para uma visita :

rão visilados nos próximos meses por turmas de léénicos do Cenlro �e, te- � I oficial de sete dias á zona Soviética da Alemanha. Khruchev re- I
I

-

d R d E f 'd A·"'" B II· lI\ E :;: cebeu com sorrisos e ademais de agradecimentos a saudação de e

vanlamen O' 'e ecursos e n erma gem, a ssoclaçao rasl elra,.e n- II I milhares de funcionarios do governo e operarios que, em for- I
fermagem. O objelivo é colelar infotmações para esludo da siluação dos � i mação militar, compareceram a estação ferroviaria do Leste. -i

� servicos de enfermagem em Iodo o país. As visilas começarão hoje ,em I �t:h:::h��r:�t�r;::.�l;:;f!ad!U�:�lr�:t�:n�: �::��el!!O���� i

t,�'�'''�!�'�!,�!�...�'''����B'''i�R'�it!"ii��!T��tTIII1�R'-'R�:i��!R'��!�W,��,rriM,iH'!ri'�'��n�M"'�"iN�:"" I :�:�:����r:���::�::�;!:j��le���;a��� ���;!���:. III�J� lo �� �� U!lO 11U �!l U !l�I!l U UlJ bRn'R� U bU IJ
.0.0 _ _ _ ".:'.

T�!�L r!�!�un� �,tRIT�I�. ��Nf�R�N�I�Tl L R�Mm����KI � . ��l POOdeF'OSa Ca:�:���:���!,:;;�:�: :�f:�����;��:��
ciado, terá- lugar hoje, às UMD�IXAIIA PIl1T"DA I. A ,up;ema ha<moma do, a rança N" úH",�" 12 """�, ", eo-! '."' .. lã, p,,,,,,"�d, ""d, ,I",
2030 horas, com entrada D UR ,8 R bU� UIIRu sons esta nos quatro cantos PARIS,7 (U;P.) - A França t���guel:r�_d��rg�����_ para JlnpreSSlOllar a ONU.

,

C f " do UniverSo Na terra ela ultimo.u hõje o.s plano.s para uma '��í'f-""""'�
-�---- '-,

il'iíiífranca ao povo, aO �;���- VAM", "A TARA" e "CIU'l assistência .desÍruto_p.. n? Isuavisa a d�ra luta h�a- pQdero.sa campanha de pro.pagau- ;UII
''''

r""R''''''I''B''"'u'"'''N""A""'L""'II1'R"IlIEIII'G'I'"1"0!llIl'N""'A"""LIUI"IEIIIIILIIIEIIIIIIIIT"IOR""IIII1AIIIIIILUi.'Uhi"�1eia-Concêrto -'
.

ME DA MORTE", interpre- I ambiente do Clube Calxel- '1 h f da na América Latina, a fim de , e

MENTOEAEVOLUÇÃO tando mu'sl'cas- escolhidas r-al, for.am' repassados das n�eau?<l'tiaol 'Ümte�'�du- ganh'arv.e.to.s.Í>araapróximablt-, ª _,c" •

e

A MUSICA 1 I . ,glr, e,spIn ua m�n e" as o- t!llha

mi�.
u,*em tôrn,o. da 1\1'- 'i DE' 'SANTA (AT,A'RI

�

�gradà les�;ito;\:l���::� d�sde O século XVdI até os 'r n:?l!,. doces 'e_ ,suaves emo-
r�s e sOÍrime�tos:�.,fdé, §}ta gé!ia. O

� t1t;ro 4" E�terior, Sl'. �_' l"'_ " ".,
.

" �'., A ,

',J I'
nosso§. dias, to_rnan .0 9 es- . çoes.

"

.t. _ . traietória�t'erren� 'bi=tlsab:k Ch,ri,stial rine'!hp', 'enhcÓlllpan1iia "

nowski e sua ,embaixada -1 I
-d' f'

. I

Conq.uzi'da pela' palavra Oe:' 'de vário.s especialista.!I do. seu i A' Secretaria do Tribunal Re'gio- E

Cultura'i, compo'r'ta'd':'" a-I·tl·S petácuo'C001'1 o 'e, araen--;. '"
k' '-1... 'I'za as chagas de, sua alm9. '3� _E

... d L R ws sou a
� Ministério, vai empreender a -

t d f d'al Sa-o te·
-

.

e, . omanboI Id, .' e adornalhe os momentos campanha' co.m a viagem às c>t- ª nal Eleitoral torna público aos interes- �'as e ama mun I •

A respel'to o que vem rea harmoniosa' e .€za o plano de éUl0S, mal'ca-Ihes as' ex- ii "

"I f t I pitais sul_americanas, em setem-;; d f
. .

t I d
'

b' 't f -

e es o éUllOsO enor gor lizando o escritor L. Roma' de Walt;r .Syrmg, ora com periências fundamentais .da bro. próximo.. Mirmaram as auto;; ,.os, que 01 Ins a a o um ga Ine e 0- �
Beck, O grande mensageiro 1 d 1 a de Igor Beck '(], d

' t;; t
'

'f' f '

t't -t =

nowski o cu to r'everen o a voz c aSSlC , existência e eterniza suas
1'1 a es, que, ao. mesmo. empo.:; ,ogra ICO que ornecera, gra UI amen e, =�da cancão francesa Rober-' M. COLL,OLIVEIRA, após. ora com o alegre canto do vitórias. que Pineau procura Qbter o. apo.io. � f f I I f

vaI, e {). exímio pianista ofi-
ter assl'stl'do sua. Conferên- chansonier Roberval, a as- latino.-americanó" seu subsecre-;; ,.otogra ias para títu os e eitorais, un- i

, tário., sr.' Maurice Faure, irá ao. ;;
dI"cial,do Teatro Guaira de

da em Santana do Livra- sistência deixou enlevar-s2, CrIemos que, ultrapassan- suleste da Ásia, a fim de obter � cionan O em sa a apropriada, na Secre' ICuritiba Walter Syrmg, que mento (R.G.S.) entre ou-
, penet.rando fun�éUllente nes do o momento da mo,rte, in' apoio naquela região. para a ati_ � tarla do TRE, no expediente das. 13 ás

ilustrarão a narrativa do
tras coisas es'creveu: se remo-maravilhoso e en' gressará o espírito humano, tude da França na Argélia. Pi· ii 18 h 'b d d hconhecido autor de "

... E Os momentos que seleta cantador, que é o reino da que é o próprio homem, em!
neau e Faure �erão. .precedido. s Oi,' oras e aos sa a os aS' 9 ás 12 oras

Ios TRIGAIS ONDULA� essência nos altiplanos da em suas respectlvas vlag:ns por =__ O alI'stando comparece 'ao carto'rI'o.' . numero.so.s agentes do. go.verno., os

NY..Y�;':;'-:-��N..••·.Vh;'�;.;':-.w.·.·.""·."'___"'_--'_·oP.··" ._ ma'- Io"a ,;-_._-� -.; �:::' i��o:;:r��:i���:.;�� ��a��a�r:f��::���:n�a�"!���aP�:: I eleitoral da Zona de sua residência,

!Com.e"'a .

a aparecer, a verda-l nias. Na dor e na alegria, embaixado.res francêsés. ê rreenche O formulário de inscrição, as
V

d '
a Música não se separa 'ddo noC::i:t�a:ss:�:ea�, \u:ta��:ig��! sina o título e a fôlha individual de vo-

Ide sobre O re_cuo, o governo ..
;: homem, porque na VI a França na ONU, em defesa da :;

aqui e na vida além, sem- Argélia, fêz com que co.laboras- ª tação, recebendo em seguida uma re-

A emenda que o -deputado Enory Tei�eira, Pinto
'

� pre estará com êle, envol- sem em seu plano. to.do.s o.s seus 5 quisição para fornecimento de fotogra-
� apresentou recentemente na Assembléia, elev,ando. o i�po�- ,�rndo-o em mágica atmos- ;�':���:o.d:;;,��!�:�e, s\�C�:i;:iC� � fia, Com esta, apresenta-se ao gabinete
I " f

. b nspI I
era. BQurges_Mauno.ury. Seu o.bjetivo. � li-

to de "Vendas e consignações 01, como e o vw, 1 -

J!, co.nsiste em co.nvencer o.s go.ver- 1'=- .fotográfico, onde serâ atendido e sua §

L d
' O método de Romanows- I

.' � :=rada pelo governador Jorge acer a. .: kl' e' assa's I·nteress.ante: elu'
no.s atmo.-americano.s e o.utro.s � fotografia dirétamente entregue ao car

.
..' aliado.s de que a França jamais

,":=:E por que fOl retirada ? � cida, não cansa, instrue e abando.nará a Argélia. tório eleitoral. E

. � .. .

tada na As .. I tI'· d d
.

Fontes benl infornladas disse- (j_"�.l_nllnIllIlUllnIlUl�III!\IIIIUIIIIIIII�lIIlIlIImilmUl�nIlIlIllJJOVIIIIIIIII.mlllnmllmUlll1llllllllltUlIIlIIlllII1Já anunciamos a razªo: porque sena releI -:' encan a, � e,? :g p� er ,con- ram que, Po.uco. antes da partida
-

-

bl" d
,._ -

t va com maioria para I' gregal' publIco maIS nume- de Pineau para a América do. Sul
sem ela, on e o governo nao cor- a .::' roso, atraido pela varieda- Bo.urges-MaunQury talvez visit�
aprová-la, :: de da exposição. a Argélia, a fim de reiterar a a

h'
.

d' , I firmação. francêsa de que a Ar_

Em verdade que J'á comunicamos a varlOS laS, co- :'' C d I gélia é a_própria França, e, ao.
-

" ompreen_ emos- p,e O que,
d

! mesmo. tempo., anunciar amplas
meça a ser comprova a, -', disse, pelo que não disse, reformas de auto.no.mia para, o

,

.

Como todos sabem na Assembléia o situacionismo con'

�..
pelo q�ue deix'?� transpare' território.. A visita do. ,"PremieI'''

,
. _

B
. . -

,

. cer, que a mUsICa evolue à Argélia talvez seja realizada I . Um dos mais insignes Primeiro Salão PaDrAme- ,

tava com 20 votos contrã 19 da opOSlçao. astana, pOlS, um sob os imperativos da vida: antes do fim _d� co.rre�te mês.. Institutos de Arte do país; l'icano de Arte e o Primeiro
,

.

t t d A França vaI precIsar mUlto., "d d P� C d A tsó deputado da bancada governIsta vo ar con ra a emen a Nas inúltiplas feições suas, d,e'to.do.s o.s vo.to.s,latino.-america- e, sem clUVl a ,o e, ort? ongresso e' r e, que se-

, _ . .',' _' < ela é uma expressão do es- no.s, a fim de po.der repelir o. es_ Alegre, que fOI criado ha rão efetuados simultânea-
e a opoSlçao serIa, v;t?rwsa: , . � pírito hur_nano. Clássica ou perado. ataque do. blo.co afro-asiá 50 anos. Seu atual diretor mente.

No caso a vItona sena ate maIS folgada, I, popular, e sempre arte que
tico. na'Assembléia Geral da ONU - a quem tudo deve o Ins- O 1.0 Salão Pan-Ameri-

,

'd BI d'
- d ...' 'd I t

a q�al, ,po.r unanimidade, pediu a t't 't e sua grandeza - é cano de Arte será inaugu-
A proposito O LUME; e umenau, em sua e Iça0 e ) '1nterpreta, a VI a. n erp.re- Pal'lS, no. ano. passado., que en-

I U O
"

,

"
'. < tad'a, sofre ela o colondo _lSill!....'������� o Prof. Tasso Correa, uma rado a 22 de Abril de 1958.

�

4 do corrente, publica o segumt�. " . , ), emocional do interprete, Na (18dade do Cabo ddaas mI'natieSII,agle�tnacsl'a expressõeó;
Os prêmioS-estão destribui'

"O sr. Erico Mueller, PreSIdente do, Dlretorw ReglO- .. tem ela 'O poder de modifi- do Rio dos em 10 e 50 mil cruzei-

S C
.

1 'b
-

d 1 G d ros, num total de 300 mil
nal do Parfido de Hepre�entação .Popular em anta �t�:I- , ��g::h��_�a��e:ntr:g:n��� a, "Asiática"

ran e.

cr�zeiros. Além dessas re-

na, recebeu da Comissão E,xecutIva da mesma agremlaçao· a a profundos e jncompre- Para comemorar digna- compe�as em dinheiro que
CIDADE DO CABO, UNIÃO mente a passagem do 50.0 't

. -

d.. ' ' constl Ulrao premlOS- e

'política o seguinte telegrama: .. enslveis cismares .. ,. AFRICANA, 7 (U�P.) - Info.rma-
do referido Instituto, foi .. - .

te
d.. se que a 'gripe Asiática asso.la a aquIS'lçao,

- eXlS m men'

"ReafI'rmando orl'entação nossos princí-nio,s vg eputa.. d peninsula do. Cabo. na União. Sul tracado um·' programa de ções honrosas e medalhas
_

'.t'

� Se compreen ermos, en
-

3

. .

d
.

t I Africana. Na lo.calidade nativa de grande envergadura. de bronze) de prata e ouro.
do Livadário Nóbrega vg reslstm o cora]osamen e pres- tretanto, o verdadeiro pape L�nga, 1.300 crianças em idade

, -

t d
.. dá Música, deverá ela não Os pontos altos da come- As secções em qlle se di-

são seus pares vg dec�r1iu vg cam negaçao, seu voo o vg. es-

�..
esco.lar deixaram de co.mparecer

m'oração compreendem, o vide o Salão, são várias co'-'(U
_ somente interpretar os sen- as aulas. _

truição emendamajoritária ímposto vendas conslgnaçoes pt timimtos humanos, mas con-

FE-ST-A-S--C-'E-N-T-E-N-A'-R-I-A-S�D-A-B�'E=-'-':::'E=F:-:I(::E::N::--
mo a de arquitetura, arte

Helvidio Veloso Filho, 'secretário Comissão, Executiva �" duzi� o homem às mais pu- n decorativa, desenho, escul-
ras e elevadas emoções, cris tura, gravura e pintura.

,

P.R,P,"" � talizarido-a.s em elevados (IA P'ORTUGUESA DE PELOTAS Q praso para inscrições,
Em resposta, o sr, Erico Mueller enviou �o. d�putado � ,esta�os �a alma, com�,faz o

.

' expira a 20 de março de

L' d" N
' b gu'nte dispacho telegraflco: � 1

eSCritor Romanowskl . A Beneficiência Portu - Para a S�ssão Magna de 1958·
Iva ano o rega o se 1 c.., � Por essa apreciação se guêsa de Pelotas, no Rio encerramento das festivida O Instituto de Belas Ar-

"Felicito solidário valoroso companheIro vg fIrmeza � pode deduzir a repercusão Grande do Sul, uma das des que obedecerrl a UIl} vas tes constituiu, aqui, seu de-

atitude princípios doutrinários vg defesa e interesses vitais � que tem tido a õbra di�l- mais prestigiosas organiza- to programa, foi convidado legado, para encaminhar as

come'rcI'o I'ndu'strl'a e povo catarinense vg impedindo vota- � gadora do laureatdo,eschrIt?r ções do gênero, em todo a proferir o discurso oficial inscrições e fornecer tôdas

, .. que se apresen ara, oJe, Brasil, comemorará na da' o Pro{ Manoelito de Ornel- as informações necessárias,
ção prejudicial emenda majodtária imposto vendas consIg- >.. com a sua Caravana de Ar- tà de 16 de Setembro pró- las que, naquela data, deve- ao. Prof· Manoelito de Or-

� nações vi negando voto favorável pt Saudações integrqlis- � t�stas ao, Culto público Fio' ximo seu primeiro' centená- rá seguir para cidade fron- nellas, da Faculdade Cata-

�, .
' " ' � ,nanopohtano, rio. ' I teiriçà do Rio Grande. rinense de Filosofia.

•
\ tas 'pt Enco ':JY[ueller .

.,' , ,... "

,

1�.;;.��:..-aUJ �.l_rII,,"__�1III......rw_Jiia"�-.J"._'_""',..a"'''Ji'''.w.''''''_''�iJi.'''__fIIIA�...�tl<..,._''...alJii����-''Y���;;;.�..a��_-"Iil�""""'it;;i,�
...�..a.<R

,Primeiro Salão Pan-Americano de
Arle e Primeiro Congresso de

Arte em 'Pôrlo Alegre
-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



2 Florianópolis, ,Quintafeira, 8 de Agôsto de 1957

Supremo Deseio
Cigarros e cigarros vou fumando',
pensando nesta vida dolorosa,
e .na fumaça leve e vaporosa
meus sonhos torturados vou rimando.

Todo o Bem, todo Mal que vou pensando,
transforma em rima a minha mão nervosa,

() - como a fumarada caprichosa -

0S pensamentos maus vão se evolando.
" .

\

E vou vivendo assim, caladamente;
cativo a um sonho, cheio de ilusão,
P. na esperança, como toda gente,

úe ter uma amanhã que traga o Bem;
mas exsurge doirado, o sonho vão,
e o supremo desejo nunca vem!. ..

'

Perv Silveira
'l__()�()'_"()_(l_()"

ANIVE'RSARIOS
'

- sr, Walter Rosa

FA�EM ANOS, HOJE: sra. Hilda Cabral

N' I T" IB
'

- sr., ICO au elxelra,
.

'l'uggmann,

Agente da Sadia SIA Tr.an�- 'I - sra, Olg�, :ieira Sil.va
portes Aéreos e propríetá- I

- srta. Ha.idée Carneiro

rio do Bar e Restaurante do da Cunha

Aérop�rto, casado com d.! - sr. João da Fonseca

Helena Meira Teixeira I Dortas
- sr. Hélio Moura I � sr, Abelardo Arantes

I
sra. -Adelaide Freitas I - sr. Gitahi Ribeiro Bor-

sr. Manlio Filizola I ges

- srta. Maria de Lour- I
- sra. Rosália Brito

des Silveira I - sr. Bolívar Nativida-

- menino Fernando-Luiz de da Gosta

Livramento' Carvalhõ I

Viajou�para o Rio, a chamado do Dr, João Gou':
lart, Vice-Presidente da República, e Dr. Acácio

Garibaldi San Thiago, presidente do PTB. Os dois
líderes petebistas debaterão, no Rio, aspectos da

conjuntura política catarinense.

o-i i-o
Foi aprovado por unanimidade, na.Câmara dos

Deputados, (Comissão de Justiça) o parecer do

Deputado petebista Abguar Bastos, favorével a

. prorrogação por mais um ano da Lei n. 3,085, de 29
de dezembro de 1956, que éongelou os aluguéres

- até 31 de dezembro de 1957. Prorrogada novamente,
os alguéres de prédios rêsidenciais ficarão co�gela
dos até 31 de dezembro de 1958.

o---'i i-o' "-

Foi convidado para ocupar o lugar úe médico
do IAPM, IAPETC e: SAMDU, em Imbituba, o Dr.
Almiro Batalha, ilustre vice-presidente ,do -Diretó'
rio Estadual do PTB.

0-/'/-0
Na Assembléia Legislativa, o Dep. Olice Cal

das defendeu o SAPS, cujos' armazéns estão amea

çádos pelo fisco estadual.
0-/ '/-0

O Deputado Braz Joaquim Alves, Secretário
GeraI do ,Diretório, Estadual do PTB e prestigioso
líder petebista de Brusque, Vidal Ramos e Tijucas,
licenciou-se da sua - cadeira de deputado a fim de
submeter-se a tratamento preventivo aconselhad9 _pe'
lo seu médico assistente.

0-/ /-0
O Se:rviço de Expansão do Trigo, tendo como

Inspetor o sr. Wilson Augusto da Costa Schiefler
e com9 Assessor Técnico o Agronômo Dr. Manuel
Markman Filho, está correspondendo plenamente
a expectativa dos triticultores catarinenses. E'
oportuno divulgar que :

a) - O SET distribuiu 6.591 sacos de semen

tes de trigo da variedade Fontana, ad
quiridos na firma "Cereais Ouro Preto
Ltda.", de Er.echim (R. é;. do Sul), com

o pêso específico de 82, 83 e 84;
b) - O SET utilizou-se de 8 caminhões que

viajaram 34 dias e 34 noites inInterrup
tamente, de Joaçaba até Getúlio Vargas
,e vice'versa, e, em seguida, pelo interland

, catarinense;
'c) __:_ O �SE'F, pela primeira v�, mercê dos es

forços, da honestidade e da çompetência
do�Agrônomo Mar�man Filho; jovem per
nambucano entusiasta da triticultura e

do Inspetor tostã Schgiefler, foi possí�el
efetuar a distribuiç,ão ás sementes na épo' .

,ca do plantio, até antecipadamente;
d) - O SET, por iniciativa do Agrônomo

Markman Filho, está, a título de expe
riência, fazendo o plàntio de trigo em
canteiros: um adubado com "Nitrofos'
kas" -;:- oJ,ltro, sem ê;;se' adubo· Iniciado o

plantio em 15 de junho, o trigo está com
mais de 10 centímetros de altura.

-

.

, 0-/ /-0 .

Fo·i eriadâ a "'Agência IAPI em São Bento do
Sul com jm_:isdição sôbre Rio Negrinho, Campos
No'(os, etc. Esse. órgão local será instalado, como
vem pleiteando o PTB, ,logo qlle sejan1 nomeados
os T.espectivo�� {u . cionárío,s.

,
, '�'�-
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Antonio Castro Ruíz
Da Glo.be Press

vios não encontraram uma

só albacora do lado �rio do

Novos usos pata os

detergentes
A ciência demarca as áreas "isoterrna", como' se deno- "Os cientistas, prometem

de pesca .' I mina a li�ha sempre mutá- que um produto cuja apli-
Embora provavelmente as vel para além da qual a tem cação constuitui, na reali

próprias. albacoras (os pei- peratura é ele 57.0 F: dade, completa novidade,
xes que constituem a fõil- ' Do mesmo modo, as obser tornará muito mais eficien
te do atum de carne bran- vações comprovaram que a tes os fungicidas e insefici

ca) não saibam disso, na rea albacora se mantém acima das.

lidade elas estão, encerra- da "termoclinal", camada Trata-se de um detergen
das dentro de uma "fron- imag'i�ária que separa as te, o Antarox CO-63g, fa

teira" isotérmica, "termocli águas' quentes da superfí- bricado pela General Anili

rial" ou alimentar. die das águas muito frias ne &: Film Corpo�"�tion. Os

E' o que informam os cien que ficam abaixo. A "termo- químicos sspeciarizàdos em

tistas que viajam nos na- clinal" pode se,' encontrar pesquisas afirmam que êsse

vios "Manning" e "Gilbert', I apenas a poucos metros de, detergente assegura aos in

do Serviço de Pesquisas so-
I
superfície.do mar. ou a 60 seticidas comuns, tais como

bre Pesca e Vida Animal, ou mais metros abaixo. o sulfato de nicotina e o 1'0-

que reali�aram, recentemen- II' .

A .ter�e�ra fronteira da tenona, uma ação umidifica

te, pesquisas no Oceano Pa distr-ibuição da albacora de 'dora e penetrante muito

cífico. nominada�'alimentar", é a mais poderosa.

Segundo ,se verificou, a água chamada estéril, onde Graças a isso, os ínseti-
água com temperatura abai- podem ,existir poucos Idos cídas e fugicidas penetram
,{O de 57'0 F não atra-i as animais 'microscópicos que mais profundamente nas

albacoras. Depois de realí- const.ituem a alimentação plantas, aõ serem aplicados,
zarem, em centenas de mi- básica daquele peixe. Esse e conservam-nas protegidas
lhas de extensão, operações limite é,' às vezes, reconhe- mesmo depois de chuvas co

ie pesca experimental, re- cido pela côr da água e, ou- piosas. Outras vantagem de

gistro de temperaturas da tras vezes, só pode ser iden detergente, dizem os cientis

água ,e recolhimento de. tificado mediante o exame tas da GAF, é o fato do

amostras também da água,' de amostras da água no mi- mesmo pão afetar a estru-

as tripulações dos dois na- I croscópio. tum química do inseticida
I "

\

����'�"'''''':�_'�� ��I
e assegurar uma suspensão

�iSSA '�DÍ�:;�VITE��Licj (Cont, na n- pag.)

"SR. 'l'HOMAZ WOODS

@
-

S'ln dia F'ernan des Woods e famil ia, ainda consterna- "EMA
.

'63 cc'rl:i Q passamento de seu inesquecível Thomaz Woods, 'I.. .

ocórrido em d�as da semana passada: convidam. ,tod.os
'

..

seus Wlre�te� e pessoas de suas relações I?ai1r a missade ,

'

·7° di;" qu� '�and1�rão rezar �91'- slfa,h',oníss�a �lmaJtlia- �

"A'-O JOSE'8, qumta-f'eira, às 7 horas ria C�Jk�ral Metrüpolita'na.-; �
Antecipadamente ag�_'adecem/ã fto_dos que 'compare,..: A's 3 _ 7 3/4 _;_ })Yzbs.

cere . .1 a este ato (le :J:é crrstã. �I-:' /
, , Oscarito (Em Papel Du

plo).
PROF. JOÁO D. FE�REIRA LIMA

Eliana _ Francisco CAR-

» 15 mais assinalados servi- LOS - Renata FRONZI' e

ços. Mü1to relacionado e muitos outros!

estimado em Santa Catari- elp:

.ia, receberá hoje justas e GUERRA AO SAMBA

Censura até 14 anos.rnerecidas homenagens,- a

que prazerosamente nos as

sociamos.
!

CEL. ALVES MARINHO

Cumprimentanl0s com vi

vd sat\sfação, na data de
hoje, o: sr. Ce!. 'João Cândi

do Ahles Marin,ho, (la \,'e

serva i"emL.nerada da Poli-
p-

cja· Militar do Estado, cujo
I

comand-o exerceu com efi-
I

ciênci� e zelo por mais de

�;.aL��· A. RAMOS CRUZ nfS a'l,
I .....

-

Regjstramos, com nossos A's - 8hs.
\- v.otos de felicidades, a pas- Bette DAVIS - Herbert.

Ocorre nesta data ,o ani- sagem; hoje, do aniversário MARSHALL James
versário natalício do nosso natalício do nosso conter- STEPHENSON em:

ilustre coestaduano, Prof. râneo,! sr. Leo Alberto Ra- A CARTA

A's 5 e 8,15hs,
Oscarito - Eliana

Francisco Carlos - Renatll,

FRONZI - Ivon CURI em:

em::

GUERRA AO SAMBA

Censura até 14 anos.

João David. Ferreira Lima, mos' CrJz', Idevotado Dele-
.

,

preclaro Diretor' da Facul- gado do IPASE neste E�ta-

�:�:Ii:�: D�'eit:i!e:Oer_:::sti� do. I rli.l;1iJ
dente da Transportes Aé- :. . . . . . . . . .. .

O :
-

,

I'
.

'1
A's - 8hs.

,
i

reos Catarinen.ses. ; CAMPANHA DE EDUCAÇÃO:
J' DAVIS _ l\ff'ARSH·A 11• •

I : FLORESTAL : 1m 'j_

O Prof. FerreIra LIma,:.. ,_ : I JONES ·em: Iposto que ainda bem moço,
' :....... O : II "

, . , .
' ': 'O pi,nheiro pod- ser pbn_ : O ASSALTO

ocupou e Ilustrou va.rws : tado' consorciado com cultu- : I Cel1sura até 14 anos
:, ras -anuais até o terceiro: i

.

: a�o, o -que bara.teará a des- : I: pesa com as CaptnLS. :

tário da Fazenda no govêr- .: Conslll�e o "Acôrdo Flo-:
,

I : restaI" sobre reflorestamen_ • ,

nO Arlerbal Ramos da Silva, 1 : to.

qqando prestou a su'a texra I O
.

Censura até 14 anos .

cargos do Estado, como, o

Procurador Fiscal e Secre- !

A's - 8hs.

Robert TAYLOR - Dana
WYNTER em:(

O DIA "D"

",CinemaScope"

-._.-- ---'-1-

P'reguiça e fraqueza
V:A NA D 10 Li

I,
!
/'
I

MOCAS DESANIMADAS'
HOMENS SEM U'ERCIA,
Niio é sua culpll-!
t a fraqueza que o deixa .caDsado, ·pálido.

com moleza no corpo e olhos sem brilho.
A fraqueza atra,sa a vida JlOrque rouba

'as forç-as para o' traballlÓ.
.

VANAOIOL
•

,

" aumenta os g I o b uI o s sangulneo.s e
vrTALIZ".,. o sangueenlraquecido. E' de gosto delicioso e pode

,

SN u<3do em todas as idades.

.

A's - 8hs,
'

Jõrge MISTRAL --;- 'Mar-

Censura até 14 anos.

MI-

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

O jornalista Rafael Correa' de Oliveira, pelo
"Diário de Notícias" de anteontem, escreveu furí

-

bundo artigo contra seu colega de Ianternismo Car-
los Lacerda. ",

, Ambos até agora vinham sendo campeões de de
saforos, de insultos, de injúrias e calúnias assacadag
ao-Presidente Juscelino, Kubitschek, ao Vice João
Goulart e ao General Teixeira Lot.
·

Mas aconteceu. que o sr. Carlos Lac-erda foi con
siderado mais extremado' dó que o sr. Correa de Oli
veira.
/ E este danou-se. É no artigo "Ser ou não ser _

- Eis a oposição", acusa o seu ex-companheiro de ran-
- cor e ódio, de estar amolecendo, por trás das bom-
bas- ---,

A U. D. N., como se vê, anda carecida de uns
benzimentos '

Cá, _como lá, más fadas há-

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

Osvaldo Melo
����;:-.f.;1;·�·�-....

�- ------.

, -,'

NIOV{MENTA-SE O ELEITORADO - Come
çam os eleitores a se movimeraarem. dispostos ao

cumprimento de seus deveres patrióticos.
·

Os "postos" vjvem animados. cheios, regorgi"
tando de homens e mulheres que querem assumir
1'esponsabilidades na vida pública, levando 'seus
votos na hora "H", para deçidirem do triunfo ou da
derrota dos que se julgam. com a competência, co-'
raqem. e energia decisiva a que não dev'em fal
tar o espírito de justiça, equidade e sôbre tudo de
competência e. conhecimentos precisos para gover
nar um povo ou ser legítimo representante de seus
direitos e suas aspirações, .

A p1"ofundidade que alcança o direito do vóto,'<, bem verdade, não foi até agora, medidà por quantos
exercem essa tarefa que tanto honra um cidadão

'

nem mesmo sua finalidade e consequência pude?'a'l�
peneirar na maioria do eleit01'ado.

O eleitor é um j1l,rado que vai aecidi1' da vida

�-
nacional.

�omparece ás urnas como o que vai julgar e
, por 1SSO, sua consciência deve estar presente . na
hora que vai dar seu voto decisivo.

'

O exâme dos candida,tos, sua vida pública,
�eus antece�e,,:tes, seu volume de trabalho em fa-

.
vor .da coletlVldade, suas aptidões para os cargos aos
qUalS se candidata, sua vida moral no seio da so

c�edade, suas aspirações e sua capacidade inteletual
sao pontos essenciais parel a grande escolha e defi-nitiva decisão. .

· N�o a�ia�ta votm' jungido a deveres pessoais,
a ocaswna}s slmpa�ia� gue muitas v.�zes não 1'efletem o carater dos mdtVlduos, bem como até mesmo
pelo de.ve1· de gratidão. _

Gratidão será muitas vêzes aquela em ,qúe que'
remos e poder;ws evitar que um amigo não possa
c01'1'esponde?' as suas ob1'iga�ões, sendo /,evado p01'
nosso voto a um fracasso. ;,

.

,

Os "arrependidos", quê' vivem gemendo e cho
rando a_s lágl'imas de Ger:emfas á Porta das La
mentaçoes, encosta�os ao muro das decepções são
a prova e o testemunho flagrantes da, má escâzha
,

-I- .C? .direi�o �� voto é recomendável, é digno, 'é
pa.r�ottCo, e CW1smo e patriotismo, constituindo.
qualtdades nobres de quem o pratica.

F.a_;zê-�o, eporém sem unia consulta prévia á
conscu:ncw perigoso e desaconselhàvel em todo
o senttdo.

E, se êsse sagmdo dever, pois que- o é mesmo,
se conspurca?" pela venda ou pela compra de votos
a quem TÍtdis dá, a quem mais oferece, então ê cri
me,' é desfaçt;ttez e indignidade que se não justifi'
ca?n.

.

Um candidato seja de qUe pa1'tido fÔ'r não u.m

homem indicado pam ga?ihar emprêgos ?'endosos á
custa do S1wr do povo.

Deve ser um homem de capacidade bastante
para sentir as necessidades�dêsse 111,esmo povo· Ca·
paz de corresponder a confiança que lhe foi deposi--
��. I

.

O eleito?' que vende seu voto é um miserável
que vendeu sua consciê_ncia e pam êle tanto fai
um, bom govêrno como um péssimo govêrno; um
bom rep?'esentante -c�omo um inútil, ,descuidado e um

ignorante.

O candidato que compra, v/ende-se a si ,mesmo
-e isto é imoral·

Tôdas es�as considerações veem á baila nesta'
colúna, nó hora em que meu títu,lo de eleitor foi- e

,

cldTegll.e. r ".
,

' . '".

"

Que meditem os eleit01'es sô/bre êsses conceito��t
e?íütidos com a má.rim,� si,nce?'idade e que ao' depo';,
_it(L)'end lU( U1'lW, seu voto" saÚL de sua; secão eleito';'
red com a consciência. límpida ,e ·tran dl;'.,

'

-- �'.
"

- :;'\':
..
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.

Florianópolis, Sexta-feira; 9 de Agôsto de 1957
.--".-._.__ -- _.- -- ----

, .---- --�------ - ------,-

julgado, realizou-se uma pe- gúlamentar, à reduzida velo;

ricia no l,&,cal do acidente. cidade, tanto assírn que o

Na data marcada, procedeu- carro freando -Iogo em se

se à audi�ncia de instrução guida ao choque, estacionou'
e julgamento, com as for- cêrca de um metro adiante.

nalidades que' constam do Desenvolvesse a limusine

têrmo de fls. 79. maior velocidade; não teria-

NS
DIREÇÃO DE MILTON DA COSTA E RUBENS COSTA

NA SESS,ÃO DA La CÃMARâ CIVIL, REALIZADA NO DIA 11 DE JULHO

DO CORRENTE, FOltAM JULGADOS ,OS SEGUINTES FEITOS:
,

1 - j\gravo N. 2.5�9, da comarca de Tubarão, em que é agravante o dr.

Juiz de Direito e agravado Jair Faraco •. Relator o sr. des, ALVES PE

DROSA, decidindo' a, Câmara, unanimemente, não conhecer do recurso

por julgar-se incopetent€ determinando a remessa dos autos ao Egrégio
'Tribunal Regional do Trabalho' do Rio Grande do Sul.

-»)«(-
2 � Agravo N. 2:602, da-comarca de Urussanga, em que é agravante
Transatlântico Cia. Nacional de Seguros e agravado Oscar José Tomé

;; Alves. Relator o S1'. des. ALVES PÉDROSA" decidindo a Câmara, por

votação unânime, _tOnhecer do recurso e negar-Ihe provimento. Custas

pela agravante. \

-»)«(-
3 - Agravo N. 2.627, da comarca de São Francisco do Sul, em que é agra

vante o Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Empregados em Trans

portes e Cargas e agravado José Costa. Relator o sr. des. IVO GUILHO,
decidindo a Câmara, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e

negar-lhe provimento para confirmar 'a decisão agravada. Custas pe-

lo agravante.
'

-»)«(- I

4 - Apelação civel N. '1.123, da comarca de Chapecó, em que é apelan
te Waldomira Goche de Paula e apelados os herdeiros de João Batis

ta Dal Piva. Relator o sr. des. OSMUNDO NO'BREGA, decidindo a Çâ
mara, unanimemente, conhecer da apelação e negar-lhe 'provimento.
Oustas pela apelarn.e.

-») «(_-- '

5 - Apelação civel N. 4.021, da comarca de Bom Retiro, em que são

apelan tes Arcanjo Lorenzetti, José Abrão Israel e suas mulheres e ape

dos Manoel Inacio do Nascimento e .sua mulher. Relator o sr. des. OS

MUNDO NO'BREGA, decidindo a Câmara, por unanimidade de votos,
'conhecer da apelação e negar-lhe provimento para confirmar a senten

ça apelada. Custas pelos apelantes.
-»)«(-

Apelação cível N. 4.066, da comarca de Campos Novos, em que é ape

lante Nelson Dellatorre e apelado Artêmio D. Mazaro, Relator o 'sr. des.

OSMUNDO NO'BREGA, decidindo a Câmara, pOI; votação unânime, co
nhecer da apelação e negar-lhe provimento. Custas pelo apelante.

-»�«(-
7 - Apelação civel N. 4:004, da comarca de Tijucas, em que são apelan
tes David 'I'rompowsky Taulois e sua mulher e apelados Hironido Con

ceição dos Santos e sua mulher. Relator o sr. des. ALVES PEDROSA,
decidindo a Câmara, unanimemente, conhecer a apelação e do agravo

no auto do processo e negar-lhes provimento para confirmar a senten

ça apelada. Custas pelos apelantes .

•"'.&�,-·3 t "

S E'N TE N ç A

6

Vistos, etc.

Isto pôsto :

L O preciso Jundamento
Ia pretensão do autor, no

.aso presente, está, sem dú

vida, no art. 159, do Cód.

por certo, parado tão pron

tamente.

O própi'ia autor, no dizer

insuspeitó do médico dr.

Oscar Krieger, atribuiu a si

pelá suplicado, .sofrendo, em Civil, que impõe 'a obriga- próprio, minutos após o atro

consequência, graves feri- ção de reparação do dano pslamenbo, quando éstava

meptos, inclusive fratura da a quem, culposamente, vio- recebendo ó� primeiros so

perna esquerda. O réu, re lar direito, ou causar pre- corros, no Hospital Santa

conhecendo a sua culpa, con juízo a outrém. Catarina, a exclusiva res

duzíu o autor, incontinéuti, A culpa ntribuida ao réu, ponsabilidade do evento, (fls.
ao, Hospital Santa Catarina,- na espécie r.os autos, é a 70).
onde o deixou aos cuidados denon,lJnado culpa extra, con A circunstância de ter o

d(\ médico dr. Oscar Krei- tratual ou aquiliana, incurn- suplicado conduzido o autor,

gero Após 85 dias de trata- lindo o ônus da prova, em no seu automóvel, imediata

menta, � postulante, por tal modalidade culposa,,' 'a mente, ao já citado nosoÇô
prescrição médica, foi trans quem al eg.i ter sido injus- mio, não implica, evidente

ferido para, a sua residên- tamente ofendido. m'ente, em rec,onhecimento
cia, à qual até hoje se en- Carvalho Santos) ensina: c;'e culpa, por parte do mes

.

contra recolhido, incapaci-j "Se a responsabilidade de- f mo. A sua atitude, a meu en It{ido, em razão das lesões corre da culpa, judi-cialmen tender .nada mais traduziu'

resultantes do acidente, de
I
te averiguaoe., a eonsequên que mero gesto h'umanitário,

voltar ao trabalho. Pede a cia é a necessídade da pro- muito' a louvar, i-nadmissí

autor finalizando, a conde va da culpa. Muitas vezes vel se m� af igurandq querer
nação do réu no ressarci- provado o dano, f'ica ipso transformá-lc, invertendo

mento dos danos que lhe facto provada a culpa. Na lhe o significado, ',e'm indí

causou, mais os honorários maioria dos casos, porém, do de culpabilidade.
advoca�ícos e as custas :pro além da constataçáo do da- Os' autos não apresentam,

no, é necessário' provar ,que '_.(_C..·o.n_t.in..u.a_n.u_5.•a_p..a.'g_i.n.a..)_
houve culpa, o que aconte

ce em todos OS casos que

j.odem também ser resulta

\10 de um caso fortuito"

(CÓd.. Civil Interp.. vol. 3.Q

327).
II. Na hipótese ocorrente,

o acidente- registrou-se no

finál da Rua 15 de Novem

bro' e começo da Rua São

Paulo, à altura da Praça

Vitor Konder. O veículo do

réu d irigia-ae, diretamente,

para a Rua São Paulo, sen

do inexata a versão de que,

na oportunidade do fato,

realizava uma cUl�va,. J1i'0-....
1 ,

�k;;:d�u;,�':;m,�q:'u: �:; I.

neador, que transitou em culo transitava na mão

, Bertoldo Neubarth move
.r

contra Heinz Schrader uma

ação' ordinária de inden\za

ção, alegando, em síntese,

o seguinte: No dia 13 de

abril de 195'5, por volta das

19,45, quando tentava atra

vessar o leito da Praça Vic

tOl' Konder,'nesta cidade, o

suplicante foi atropelado
por uma limusine dirigida

cesSuais.
O suplicante obteve o be

nefício da justiça gratuita.
�
Na contestação, o réu, em

resumo, afirma que o even

to ocorreu por' culpá esclu
siva do autor.
Preferido o despacho' sa-
'--"'-'_---'-""'_'---'-'

\ ..

Os mundo, iá explorados fizeram·se pequenos e impotentes poro sustar o copoc_idade

� realizadora' do homem. As ciências e�perimentais desenvolvem estafante atividade no

descortínio do incomensurável e de�conhecido. Acompanhando de perto as mais recen:'

-tes descobertos da ,moderno técnica. MÓVEIS CIMO lança mais uma criaçõo,

mente REVOLUCIONÁRIA. 'recorrendo 00 processe

da colagem lfiLlE7 'fêêNlt:A-
à vista

ou $1.500,o�'"-

e 01'0 pressõo hidróulico.

Eis o!gu'mas propriedodes que o wroterizom.

I
Altamente refratór�o à penetração de insetos trc- /

picais e à cçõo -da água e do calôr.

Elasti5ip,!de e resisrêncio à tôda prova, devido eis

suas curvaturas uniformes e homoqêneos.

Portas de correr. rcoelvendo a problema do espoço.

Go�etas tipo bondejo . fácil lirnpezo. �,

Loja: R, Álvaro de Carvalho, 20

�. -'

.. "._ ....:._------_.

rende
mais
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Viagem com segariluça
e rapidez
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"A Soberana" Praça 15 de novembro esquina
"

rua i"elipe Schmidt

Filial "A Soberana" Distrito do Estreito - Cute

FlorianópOlil - Italai - Joinville - Curitiba
7

-

'�:Mae � .. rr=-q.�� ,.
/

A
A'

cl • �11f'IDeoQoro :elqwna_da:
" gen a. Bua...TenenteIl:SilTeira: 1<1'

I

! .� ., I t:,.:I--.
Desde a escolha dos tecidos padrão corte e aca

bamento perfeito tudo é motivo do maximo euldado
pelos expecia listas responsaveis pela confecção das

.roupas Imperial Extra. Só assim é possível obter uma
roupa per+eita e que veste bem. 'j

Pelo Crediário do Magazine Hoepcke, pod-e'fn ser

adquiridas com exclusivjdade nesta cidade estas afa-

madas roupas.
'

MATRIZ: FLORIANÓPOLIS Escritório e Depósito:
Padre Roma, 43 - Térreo - Fone: 2534 e 2535

End. Telegr.: SANDRADE

Rua

c OMS A.B Ã O

\?irgem ESl>ecialidade
da (ia. WETZEL INDUSTRIAL - Joinville - (marca registrada)

economiza ..se tempo e dinheiro
-="""",,,,,,,,,,,-'-,,,,-:"':::;:,-, - -_ ---"-- -- . .._...-- _,--_._----------.__

.-_'.- ----,-- o
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o Dr. Eduardo Pedro Carneiro da Cunha Luz O Dr. Eduardo Pedro Carneiro da Cunha Luz -
,

f-lh-O Dr. Eduardo Pedro Carneiro da'Cunha Luz - Juiz de 'Direito da Comarca de São José, Estado de San- JUIz de Direito da Comarca ele São José, Estado de San-' a seus I os
Juiz, ,ie Direito da, Cornarcarla São José. Estado de San- tá Catarina, n-a. forma da Lei, te. ta C",tÜ,ril:l, na fOl'maEdaDleliTetAc. L !"comloDD(' _üi Ca tarina, mi forma da Lei, etc ..

:f''':_==�:'''�WJ, - E D I T A L Faz saber, ao que o presente edital virem com o-pra-
t :

,

'

E D I T A L Faz saber aos que o presente edital virem, ou dêle zo de trinta (30) dias 'que. por parte de nO��LFO i
conhecimento tiverem expedido nos Autos de Ação de I3RliCH, e S/mulher, me fOI apresentada a petição do

Faz 'saber aos que o presente edital virem, ou dêle Usocapião, em que é requerente MANOEL JOAQUIM teôr seguinte : Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito de São José. Iconhecimento tiverem expedido nos Autos de Ação de DE SOUZA, que se procéssa perante este Juizo -e pelo PETIÇÃO _ RO'DOLFO BRUCH e sua mulher, br.asi- ;

Uso�apião, em que é requerente JOSÉ FRANCISCO Cartório do Civel desta Comarca, atendendo ao que lhe leiros. êle lavrador e ela doméstica, residentes e domi-IKLEl�, que s� procéssa perante êste Juizo e pelo Car- foi requerido pelo autor que, justificou devidamente a' ciliados no Distrito de Angelina, municipío de São José, 1

tório L10 Cível 'desta Comarca, atendendo ao que lhe foi pósse, conforme sentença que passou €m julgado, pelo por seu 'procurador Infra assinado advogado inscrito na

I'l'eqlh'!'ido pelo autor que justificou devidamente a pôsse, presente cito a todos aqueles que, porventura tenham O.A.B. Secção de S·anta Catarina, sob o N° 479, residen
conforme sentença que passou em julgado, pelo' presen- qualquer direito sôbre o imóvel abaixo' .descríto, para no te e'11 Florianópolis, á Rua Uruguai, 15, vêm expôr e re-

I

te cit» a-todos aqueles que, porventura tenham qual- prazo de trinta (30) dias, que correrá da primeira pu- querer a V. Excia. o seguinte: _ Que há mais de vinte I

quer direito sôbre o imóvel abaixo descrito, para no pra- blicação do presente edital contestar nos dez dias sub- [mos por si e seus antecess.ores, possuem por procura
zo de trinta (30) dias, que correrá da primeira publica- sequen tes a petição inicial' abaixo transcr-ita, alegando o ção dig-o, por ocupação, um terreno rural, sltuado no lu

ção do 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

Cjue:1tes a petição inicial abaixo transcrita, alegando o de, ::,,('col'áido o prazo marcado, se considerar perfeita a �arca, onde residem, tendo o formato de um terreno,
que lhe oferecer em defesa de seus direitos, sob pena de, citação dos interessados e ter inicio o prazo para a ÔÍgO( de um retângulo, com a área aproximada de ....

decorrido o prazo marcado, se considerar perfeita a cí- contestação na forma da petição. PETIÇÃO _ Exmo, 338.800 m2., conforme croquis anexo, com as confron
tação dos interessados e ter inicio 'O- prazo para a con- Sr. Dr. Juiz de Direito da Comarca de São José. MA- tacões seguintes: frente, ao norte, confronta com Rai

te�tação .na forma da petição. PETI'ÇÃO :- Exmo, Sr. NOEL JOAQUIM DE SOUZA, brasilerro, "casado, car- noldo Seidler; ao sul, com Bertoldo Seidler, Arlindo
Dr: .J uiz de Direito da Comarca de São José. JOSÉ roceiro aposentado, residente e domiciliado em FOR- Hinz € Bertoldo Seidler; a léste com terras de herdei
FRA,NCISCO E;LEIN, brasileiro, casado, agricultor, re- QUILHAS, distrito Séde de São José, por seu procura- lOS de Antonio Gorges e a oeste, com as de Raínoldo
sldeute e domiciliado em Santana, Distrito Séde do Mu-' dor infra-assinado, advogado inscrito na O.A.E. Secção Bruch, sabendo-se que o terreno é cortado, na direção
i.icipio de São José, 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
advi gado ínscrito na 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 é

sob o N° 479, vêm .expor e requerer a V. Excia. o se- Excia. o seguinte: I _ Que há mais de vinte anos por ininterruptamente, sem contestação ou oposição de nin

guinte : I _ Que há mais de vinte anos possui por si e si e seus antecessores possui por ocupação um terreno guem e com o ânimo de dono, por átos constantes de
seus antecessores, por ocupação, uma gleba de terras rur�;, situ,ado em For�uilhas, 'neste Distrlto' Séde de São I ócup;çãO, benfeitorias e cu.ltivo da� ·terras, �xistfndo n.o
no lugar chamado SANTANA, 'neste Municipio e Comar- Jose, contínuo a outro. de sua propriedade, tendo o for-: terreno uma casa, de madeira, onde os supllcantes resi

ca, onde reside, com a área aproximada de 178.699m2., mato de um retângulo, conforme croquis anexo, com a Idem; III - Que assim sendo, se acha perfeitamente con-.

Jendq a forma de mu pcl igno irregular, conforme cro- área aproximada de 79.860 1112., com as seguintes dimen- f igu rado, 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 her-, o usucapião extraordinário, de acôrdo com os arts. 550 -�-----------

c Rio Maroim, a léste com terras de ,viúva Meinchein, deiros de J'osé Francisco Souza, onde méde 33 braças; e sgtss, do Cód. Civil, com a red�ç�o da Lei 2.�3'( d: 7-3-
.

( O l UNAMaria Leite e João Saturnino de Souza; ao norte, com fundos; ao N., com igual largura, com herdeiros de Luiz 55; IV '-- Que, pretendendo leg itimar sua situação de
as de Francisco' Quirino; e .ao oéste, com ditas de her- Martins ;' ao lado léste, com terras' do re�uerente me- f'áto. vem, na forma dos Arts. 454 e segtes, do Cód. Proc. F O R E N S Edeiros de José Acácio de Souza e em toda a extensão, r.indo 5.00 braças; e do outro lado, com igual comprimen- '

Civ .. requerer a V. Excia. designação de dia e hora para
sabendo-se que o terreno é cortado pela estrada geral to�com terras de Abelardo Manoel de Amaral; II _ Que

I
serem ouvidas as testemunhas adiante arroladas, e, em

para Angelina; II -:- Que a pósse dêsse terreno tem sido a posse dêsse terreno tem sido exercida- sempre mansa
I seguida, citados os atuais confrontantes e interessados

sempre mansa, pacífica e ininterruptamente, sem con- =pac.ífica e ininterruptamente, sem contestação ou- opo� I certos e, seus cônjuges, se- casado, o Órgão do Ministé

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

por atos constantes, de plantação e benfeitorias'; III - tarrt-.s de ocupação e cultivo das terras � pastagem para 'teressados incertos e dssconhecidos, para, no prazo ,le
Que, assim sendo, se acha perfeitamente configuradô, criação;' III - Que, assim sendo, se acha perfeitamen- Kal,e sob pena de revelia, eon testarem, se quiserem. Que,
com todos os requisitos legais e a seu favor, o usocapião te configurado, -com todos os requisitos legais a seu fa- não senr'o contestada a açãq, seja logo reconhecido e plicado" Até a vistoria, em

€xLraorrlináriõ, nos arts. 550 e seguintes do Cód. Civil, vor� o usocapião extraordinário, 'de acôrdo com os arts. declarado o domínio dos autores sôbre o imóvel, 'por que o postulante parecia de

com a redação da Lei 2437 de 7-3-55.-IV -==- Que, preten- 550 Ic' seguintes do Cod. Civ., com a redação da Lei. .... sentença de V. Excla. e mandada transcrever no Reg. l)ositar tantas ,esperanças,
�,dendo legitimai' sua situação de fáto, vem, na forma dos 2437 de. 7-3-55', IV _ Que, pretendendo legitimaI' sua de Imóveis. Protel'lta-se por todo o gênero de provas ad- -

favorece a defesa.
arts, 454 e segtes, do Çód. Proc. Civil, requerer, a V. sittwção de fáto, ve, na forma dos arts. 454 e segtes. missiveis ém flireito, inclusive depoimento pessoal de

Excia. designação de dia e hora para serem ouvidas as do C. P. C" requerer a V. Excia. designaçfo de dia e hora interessados. I?á�se à causa o valor de Cr$ 4.000,00. Nês- 'III. Mesmo, para, os que

testemunha,!; abaixo arro�aclas, e a seguir citados os para serem ouvidas as testemunhas adiante arroladas tes Termos, R. e A. esta, com os inclusos' documentos. :Se, batem pelo abandono

atuai" confrontantes e interessados certos e seus côn- e,- em seguida, citados os atuais confrontantes e inte� P. deferimento. São José, 29 de maio de 1957. (Ass.) P.P. progressivo da regr.a "acto

juges, se casados, 'o Ó;'gão do Ministério Público e, por res'l;:'ldos certos e seus cônjuges, o Orgão do Ministério Paulo Felipe _' advogado. ROL DE TESTEMUNHAS:
edital, com o prazo de 30 dias, os interessados incertos e Público e, per edital, com o prazo de 30 dias, os in te- Erv;no Scheimann e �ertoldo Seidler, brasileiros, casa

desconh�cidos, para, no. prazo legal e sol) pena de reve- ,,€SS,Hios Íncertos e �esconhecidos, pài'a, fto''':�razo legnl dos. lavl'adores, r:sict.entes em 4a �inQa, disto Angelina,
lia, contestarem, se quiserem. Que, IÍão sendo contesta- E. sp!J pena de Te,veha, contestarem, ,se _quisere,m: Que e que comparec,er,ao lll�ependente ce m�nd�d.o. �'ES�A
Ja a ação, seja logo ,reconhecido e declarado o dominio :lão_ sendo cont'esf[!da, seja logo reconhecido e declara- CHO _ A. Designe-se dia e hora para a JustlflCaçao, �len
do :lutor sôk!re. dito te1;reno, por sentença de V. ,Excia. do o dominio do autor sôbre o imóv�l, por sentenc:a man- 'tes -a;;; partés e o Dr. Pr'Omoto� Público. 3-6-57. (Ass.)
iProtesta-se �r todo O gênel'2 de provas. adl1lissiveis em dada tt'anscrever- no Reg. de Imóveis. Protesta-se' por to- Edual'do Pedro Carneiro da Cunha Llfz --: Juiz, de Di

àire:to, inclusivê ãepoimento' pessoal de interessados, do o gênero de provas admiss�veis em direito, inclusive reitd. -SENTENÇA Vistos, etc. Julgo por sentença,- para
Dá-s\} li causa o valor de Cr$ 2.500,00. Nestes têrmos, R. depoi!Y1ento pessoal de interessados: Dá-se, à causa o va- que produza os seus Juri,dicos efeitos, a justificação de

� A. este, com os inclusos docume?tos, São José, digo,

1,�or.dC
Cr$'4

..
,000,00. Nestes Têrmos, R., e A. está com os fl�. �item-se os confrontantes 90

i�ó:,el
e o Dr. Promotor"

P. dp.ferimento. São' José, 29 de, maJ'o de ,1957. ASS.) P.p. mClu.'OS documentos. P. Deferimento. São José, 29 de PubLco, por mandado, e por 'edltals, com o prazo de

Paulo Felipe _ Advogado. ROL DE TESTEMUNHAS: mai:) de 1957. (ASS.) P.p, Paulo Felipe _ advogado. trinta dias, os conf,rontantes incertos e não sabido�, pu'
ORWN SILVEIRA, ALZEMIRO COELHO, e IRINEU ROL DE TESTEMUNHAS: JOAQUIM DOMINGOS DE blicação, essa que deverá ser feita por uma vez ,no "Diá

KOKRICH, .todos brasileiros, e residentes ,em Santana, e �OUZA, LOURENÇO MANOEL DE SOUZA e J.OSlt: rio dá Justiça", e por três yezes em um dos jornais,da
que (.om�areeerão, indepclidente de marid�Q6 .. �EN:ElI{� CRISPI�_ �A S:LVA, todos residentes em Forquilhas, I Capital. P.R.L São J.o.sé, 20 de Julho de 195:. (Ass:)
ÇA -, Vistos, etc. Julgo por sentença a JustJflCaçao de I nesta Dlstnto Sede,. e que comparecerão independente Edufll',lo Perll'o Carnell o d:t Cunha Luz _ JlllZ de DI

fls., úara 'que proQuza os seus devidos é ,legais efeitos. 'ele m:l.llflado. SENTENÇA _ ,Vistos, etc. Julgo por sen- ! reitG. Dado e passado nesta cidade de São José, aos vin

-Citem-se 'Por mandado os confrontantes conhecidos de te1'l.ç,". a jus�ificação de- fls. para que produza' os seus te e ';,eis,dias do mês de julho do ano de mil noveceutos e

imóvel e o Dr. Prõmotor Público; por' editais, cOm o devidos e leg:1is efeitos. Citem-se por mandado os con- cincocnta e séte. Eu, Arnoldo Souza, Escrivão, a fiz da

prazo de trinta dias, os incertos e não sabidos, que serão frOlu:ntes conhecidos ,'do imóvel, e o dr. Promotor PÚ- tilografar, e subescrevo. (Ass.) Eduardo Pedro' Carneiro

publicados umà vez no "Diário'lla Justiça", € três vezes blico; ,pGr eflitais, com o prazo de trinta dias, ,os éonfron- : da Cunha Luz _ Juiz de :Dil,eito. C�mfere com o origin�l
em �os j,ornais da Capital do E,stado. P.R.t-'São �osé, 20 I t�nt(.s incert� e não sabi-::os, ,!rria. ve� no Diário da Jus- t a�ixado.:nó lu�ar de costume. �u, Arnoldo Souza, Escrl- �entado' com iloUCO mais de

oe J�1l1ho d,� 1957. (Ass.) E�UARP? �EDRO 9ARNEI- i
hça,

�.
por tres �ezes em um dos. Jornais da Capital do vao a flZ datl)ografar e subs�evo., Cr� 1.500,00 mensais, inca-

RO DA CUNHA LUZ _ Jl1lZ de Dn'elto. E, para que_ Esh(w. P.R.I. Suo Jo:sé, 1!7 de Junho de 1957 (ASS.) , Eduardo Pedro Çarneno ' da/ Cunha Luz
paeitado,por antiga hemip!e

chegue ao conhecimento ,de todo,s os 'interessadas_e nin- EduacdÜ",PêdrG Carneiro d� Cunha Luz juiz de Direito.
" Juiz de Direito.

,

I ' goia, mal que se agravou com
guen, póssa ignorar, mando expedir o presente edital, J E, oura que ,chegue ao conhecimento de tódoS"-Q's interes-

--------

que será afixado no .lugar de costume, e por cópia pu- sados e rungLlem póssa ,ignorar, mando expedir o presen- P ,A R T, I ( I P 4 /r Ã O o acidente em causa.

blicaC,o pela imprensa. Dado e pass-ado nesta cidade de te etiital, que será afixarIa no lugar de costume, e p�r 't. O que não é justo, pOl:ém, -

São J osé� aos deis dias fio mês de julho do ano de mil no-: cópm publicado pela impi'ensa. Dado e passado nesta ci-
Ada Mada,lena e - ítalo

- ,
. �

'I d S'
" com o consentimento (e seus pais\lecentos e cincoenta e séte. Eu, AJ:noldo Souza, Escl'lvao üa'f '!, e ão José, aos três di<,s do mês de julho do ano

a fiz datilografar, e subscrevo. (Ass.) EDUARDO PE- de mil novecentos e cincoenta e séte. Éu, Arnoldo Souza, J..Qão Gonzaga e Senhora
! âniell0 Damato

DRO CARNEiIRO· DA' CUNHA LUZ _ Juiz de Direito. Escrivão 'a fiz datilografar, e subscrevo. (ASS.) EDUAR- participam o' seu noivado

Confere com o original. Eu, (Ass.) ,Arnoldo Souza, Es- DO i:'EDRO. CARNEIRO DA CUNHA LUZ _ Juiz, de 30 de julho de 1957.

erivão, o subscrevo. Direi10. Confere com o original. Eu, (Ass.) Arn01c10 S�u- ,Rua Dr. Herma�n Blume-
..-

' "d
-

za, l�scriV'ão, ,o subscrevo. nau 25

é impôr ao �uplicado, só por

e' Senhora q-ue se trata de pe�soa abas

autor sôbre dito imóvel, ,por sentença de V. Excia. Pro
testa-se por todos o gêneros de provas, admissiveis em minosamentE\ pela pena do

direi,o inclusive o depoimento pessoal de' interessados. imortal Cervantes, traçou,
Dá-s': à causa o valor de Cr$ 3.500,00. Nêstes termos, R. admirável roteiro para aquê

.

e A. esta C, cOIlf os inclusos documentos. P. Deferimen- les que têm a missão, de jul
tos. São J,osé, 12 de jup.ho de 1957. (Ass.) P.p. Paulo Fe-

gar, em palavras atribui
lipo -- Advog_ado. ROL, DAS TESTE:MUNHAS: JOA-
QUUl FRANCISCO DE SOUZA, JOÃO' FRANCIS'CO das ao ilustre fidalgo man

ch�go, entre a� quais., pela
sua exata aplicação à hi�

pótese presente, vale citar:

"Achem em ti mais c.ompai,
xão as lágrimas dó pobre,
mas não mais justiÇã _que as

queixas dos ricos" ...
.)

V. Ex. positis: Julgo im-

procedente a ação e conde-

"O ESTADO" O M.'\18 ANTIGO DIARIO DE S. CATARIN� Florianópolis, Quintafeira, 8 de Agôsto de 1957
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Volta' Redon(laEdllardó Pedro Carneiro da Cmlha Luz

Juiz de Direito.
Eduardo Pedro Carneiro da Cunha LU:l, Floi'janópolis

Santa Catarina Estado do RioJui7< de Direito.

o Dr. Eduardo Pedro Carneiro da Cunha Luz _

,Juiz de Direito da Comarca de São José, Estado de San
ta Catarina, na forma da Lei, etc.

-

E D I T A L com a& seguintes dimensões e confrontações: frente, ao

l"az saber -aos que' o presente edital' virem, ou (lêle norte, _.onde méde 38' braçl}8" confronta com terras do su

conhecimento tiverem expedido nOS Autos, de Ação de plic:.mte; fundos, ao sul com igual làrgura, co'm terras

Usocapião; em que é requerente MA,NOEL JOÃO DE de ·TlJsé Duarte; de um l�do, a léste, Onde médé 750 bra

ANDRADE, que se procéssa perante êste Juiz� e ,pelo ças, com terras de Joaquim Franêisco Souza;'e do outro

Carto.íl'Ío do Civel' desta Coma!:oca, e atendendo ao qúe lado a oéste, com igual C'omprimento, eom ditas de Ar
lhe foi requerido 'pelo autor que justi'J;icou devidamente celino Pedro 'Coelho; II _ Que a, pôsseo dêss'e terreno tem
a pósse, conf01:me sentença que passou em julgado, pe-' ::Ildo e�ercida sempre, mansa, paci:i'ica e ininterruptã
lo prl:.sente cito a todos aqueles que porventura tenham :nente, sem cO'ntestação O�I oposição de ninguem, e com o

qualquer direito sôbN! o imóvel abaixo descrito, para "anhHls domirii", por atos constantes de ocupação e ben
no prazô' ç1e trinta dias, que, correrá da.. primeira publi- féitorias, como casá de madeira, engenho de farinha,
cação do presente edital contestar, nos dez �ias subse": plantações, saberrdo-se que o anterior posseiro foi o Sr.
quentes a petiç�o inicia'l abaixo transcrita� alegando o ,10sé Ca11dido Santos, sôgro do su;plicante e qUe foi por
que lhe oferecer em defesa de seus direitos, sob' pena êste atelldjdo até a morte; III '_ "Que, assim senro, se

tl�. (,ecorrido o prazo marcado; se cc;msiderar perfeita a ach� perfeitamente configurado, com todos os requisi
clta\'RC, dos interessados e ter inicio o prazo, pai-a a con- tQs iegai� e, a s'eus favor, o usucápião extraordinário,
tel'lb,)ío na forma da petiçã'o. PETI'ÇÃO - Exmo. Sr. ,Dr. com os artigos 550 e segllÍ'ntes do Cód. Civil. com a re

Juiz ';e Direito de São José. _ MANOEL JOÃO DE 'daç.ão exb:aorclinari,a, ,digo, 'a redação, dada pela Lei

ANnRADE brasilei'ro casado lavrador, residente e do- 2.437 de 7-3-1955; IV _ Que, pretendendo legitimar sua

rniclliado e� PAGARÁ, proxi�o à Colônia Santana, no situacão de fato, vem, na forma dos arts.' 454 e se

Municipio de São José, neste Estad'o, por seu procura- guin1es fio Cód. Proc. Civ., requerer 'a V. Excia, desig
do�' infra-assinado, advogado inscrito ná O.A.B. Secção nação de dia e hora pára serem ouvidas as testemu
(le S3nt� Cataripa sob o N0. 479, residente em Florianó- Hhas adiante arroladas e, em seguida, citados os atuais

polis, à Ru.a U�'tlgÍlai, 15, fone 3175, vêm expôr e reque- confr:mtantes e intel'essados certos e seus cônjuges, se

rer a V. Excia. o seguinte: I _ Que há mais ,de/vinte ca�acks, ,o órgão do Ministério Público e, pol' �dital,
anos, por ,si e seus hntecessores, possue por ocupação, com o prazo de 30 dias, es interessados, incertos e 'des:"

l;rn larreno'ruraI, situado em 'PEDRA BRANCA, junto a 'conh�eidos, para, n.o pra-zo legal,: sob pena de revélia,
Colonia_ Santana nesta Comarca onde reside, tendo' o ,com,)i)tar�m, se qUiserem, Qne, nHO seni'lõ cl)nteS'B'Idn fi

formá' h'!tangular,' confórnle
' .

croquis' 'aneX'b, �lção, seja logo reconheeido e declarado o domínio do Juiz de D;il'eitq;

c���t:::::

FERNANDES, teclos brasileiros lavradores, residentes
em Pedra Branca, nest� Coma-rcà; e que -compareceram,
digo, e compareçerão in�ependente ..de mandado. SEN
TENCA _ Vistos, etc. Julgo por sentença, par.a q-oe pro
duza '('� seus devidos e legais efeitos, a justificaçã? de
fIs .. Citem-se por mandado os confrontantes conhecidos
do imóv.el, e o Dr. Promotol' Público; por editais, com' o

prazO' ele trinta dias, que será pública do uma vez no

"Diái'lO da Justiça", e por trêg.;vezes em um dos jornais
da Capital do Estado, os :confrontantes incertos e não
sabidos. P.R.I. São José, 22 de junho de 1957. (Assi)
Eduardo Pedro Carneiro da Cunha Luz - Juiz 'de Direi
to. E, para que chegue ao conhecimento de todos os in
teres:,ados e :pinguem póssa. ignorar, mando expedir o

presente edital, que será afixado no lugar ('e costume,
e pai' cópia públicado pela imprensa. Dado e nassado
nesta cidade d'e São José, aos dois dias rio mês de julho
do a:w tte mil novecel�tos e incoenta e séte, Eu Arnol
do Souza, ,Escriv�o a fiz cfutilografrir e subscrevo: (Assi),
Jui� de Direito. Confere cem o original,- Eu, (Ass.) Ar-
E'DU ARDO PEDRO CARNEIRO- DA 'CUNHA LUZ -

nold) SQuza" Escl'ivn.0 o subscrevo.'
Erln:11'Üo Pedro Car"riro da

I d.... ·d'I e nova VI a

Dê fôrça, vigor,
energia e rapidez men

tal o seus filhos cem,

TODDY, o amigo e pro
tetor das crianças, em
todo_ o mundo, durante
gerações.

TOODY é o protelor
II amigo das crianças. �
���. � d

Qu�tn$abe ...
_

'

$ab�!

J ,.

(Continuação da a.a pág i na )

esta é a verdade, nenhuma

prova, seja documental, se

ja testemunhal, contra o su

ri
_

incllmbit probatio"', ,11'0
seu sentido absoluto, _:m fa

vor da fórmula de que a p_ro

vá inrumbe a quem alega
contra a normalidad,e (Agui
ar Dias, "Da Respons'abili
dade Civil", vol. 1.0 pág.
102), seria forçoso concluir,
no G,aso sub judice, pela
não culpabilidade 'do réu,
porque a situação normal

configurada nos autos, é,
com eféito, a allsência de

c;ulpa.
,

lV. Lamentável, sem, dú-

vida, a situação em que se

encontra o s'uplicante, apo-

tada, o Ônus de uma pesada
indenizac,âo, quand�' tôdas '

" \\ .�

as provas e circunstâncias

atestam a sua não culpabi-

A sabedoria popular, lu-

no nas custas o auto,r, com
a res'salva estatuida no aH.

12, Ida -lei n.. 1.060, de 5-2-

50.

P. R. I

Blumel1au, 25 de março
de 1957�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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��������������������.������ Juarez entre os a�Hheiro.s �incipab
'E: !Si -.-A I.) IlHATA'AD

'TURFE

� lA�ORTct��1�����; I���?o �!��O��;:'�.P,;
�.

: o primeiro turno. Restam é 2;0 - Renner, com 2 p.p.;

�--��-��..!!�,.-��-:::;:=::li��_"-� verdade, ainda, quatro par- 3.° - Internacional; com 6

tidas, mas, a menos que
i
p.p.;' 4:0 Aimoré e Juven-

I
FAocorra uma catástrofe do tude, com 7 p.p.; 5° � 01'-

I
Renner, (o que é bastante. ça e Luz; com 10 p.p.; 6.°

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

imprcvável), a tabela não ,1- Cruzeiro e Floriano, com
•

nnVn rn r I nn n � ,:;��'á maiores modifica- 'I :�: :::. �:�:::�, :::
U U . �a �. � U •• � �1:�'::�:;:i;�u:;:e::��:J;A:;�� ��;il�HEI.

F" o dOs rso de sa d c- o r pre senlante de -Sanla (alar�n dr V i r g í I i o G aJbe lo
I ào cer'tame, e o interna-I- L° - Alfeu, com 9 goals;

ez I CU. U a> ao e.
, �', '.

'

_ .
.

u ,�.. _. ! ciorial, com seu jôgo medio- 12.0 - Juarez, do Grêmio, �

Dia 31 de julho, em ses- dência da CBVlVI, é a nova nhecimento oficial de sua cal-se a orgamzaçao velei-
,

bos os casos �s "ntitUlçoes. cre' rios dias atuais, passou com 7 tentos; 3.0 _ Darci,
são solene, tomou posse da geração. As suas qualida- exis iênc ia : fotqm, desde e_�- ra, pois,' a nossa ati�id�de! v�licas' � �e motonáut�c�,: árranhando pelo Flamengo

I
do Cruzeiro, 'Marino, do

p'residência . da Confede- des .de administrador não tão, consideradas çomo en- desportiva, c.om a dispüta ' hao de exigir, sempre, VIgI- h C. 'a do Sul -, Aimoré e Gesi do Grêmio
, ' . I _ .

(. - aXI s .

,

'

ração Brasileira de "Vela e estão apenas comprovadas tidad es vinculadas à Con- em barcos tIplCOS leva, mui- lãncia de parte da CBVM
I Eis a classificação geral, com 6 ..

Motor o Dr. Oswaldo Maria pelo exercício de altos car- federação. Hoje elas rei- ta vez o iatista - que é e
I para evitar qualquer futu- �

.

.

Penido. gos na pública administra- vindicam participação mais' ser.á sempre um amado,r .-
i
ra surpresa:. I O Govêrno não quer auxiliar o esporle.

Foi íncumbido de saudá- ção, mas, igualmente, re- direta, na vida administra- a mscrever-se em varres
I Encontrais assrm Sr. Dr. I

-, I ." I Estou quase convencido de que o Sr. Governador do
lo, em nome do Conselho marcadas pela. ação bene- tiva superior da vela bra-· clubes, concorrendo em ca- Oswaldo Pen ido, em plena E t ('l' d

.

I t d f E ta'.' s ar o, e maneira a. guma, pre en e re ormar os. -

Supremo da mesma entida- mérita e eficaz desenvolvi- sileira, assunto> que está, da um dêles com um deter-I atividade técnica e admi- dío "Dr. Adolfo Konder".

,de o representante de San- da à frente da Federação ;om a reforma dôs Esta- minado ti-po
.,
de iate, bem

I
nistrativa a· Confederação Não fomos. nós que lançamos esta idéia. Foi S.

ta Catarin'a,' Dr. Virgilio de' Vela e Motor de Minas tutos, em pauta, e que de-, como a extensão ,do código Brasileira de, Vela e Motor. Excia. que prometeu gastar alguns milhares de cruzei

Gualberto, cujo discurso, Gerais e do Iate Golfe Clu- ;/.€rá ser sol\lcionado, à luz de penalidades para a nos:'; Vindes com a bagagem va�
1'OS no cam�o da rua Bocaiuva. Nós, não desejando que a.

,
'

'A' promessa caisse no esquecimento, passamos a lembrar,
que a seguir é tFanscrito" be da Pampulha, da qual a do· nosso direito desportivo, sa organização - que nós hosa de vossa expenenCIa h 'd d t'�

,
vez por outra, a. palavra empen a a, com os espor IS-

nos chegou por intermédio Reunião de Vela de julho já na ad·ministração que repelimos porque só com- do vosso amor ao despôrto,
I
tas da cidade.'. '

do Sr. Accioli d'! Vascon- de 1946, por êle orgàniza- ora se inicia. preendemos corpo penali(la- de vossa dedicação à cau-! Depois de receber�em Palácio uma comissão de des

cel!os, Presidénte da F€- [1:\ e levada a efeito, com a Da .mJsma .forma, -a cria- de:; aq�l,elas que' decorreram sa pública e contais com a
'

portistas, tendo à frent.e o.Sr. @sni Melo, o Sr. Gove'rna

deração Catarinense de Ve'_ primeira disputa da. Taça �20 do departa�ent'os áu- ela inflação das regras de I integral e absoluta c�nfian-I dor prometeu e encaminhou o assunto à Do.O.P. para o

_ .

-

.. I devido estudo. Até aí, tudo bem.
la e Moto.r. Saldanha da Glma, foi um ';ônomos de

_

vel-a e de mo_ regata e que sao. �phcadas ça e. �9hd3;rledade do Co�-, Mas, dllÍ para cá, tudo mal; vimos mal�ando em

O DISCURSO DO ·DR. VIR- marco indelével para a ·vi. tm, estão, projetados como pelos própllios JUIzes com selho Supremo da 'Confede� .

ferro frio. A D.O.P. negligencia a incumbência que lhe

GlLIO GUALBERTO ,da iatista brasileira.' indispensáveis à meihor�ás. recurso para os órgãos su- ração q'u;e' unânimemente ! foi atribuida, retardando. O! estudo da planta do Estádio.

Damos na íntegra o dis- Vindes, Sr. 1)1'. Oswaldo sistência específica aos }ei.-iores L embora' j� te- vos elegeu. I Não se sabe e� que. pé ,anda ai coisa. O mais certo é que
.

d 1 dr Penl�ao, pal'a a' 110SS"( PI'e-· d
.

d d t 'h f' ad t d Na-o ha' du'vI'd' a. cj.e a recomendaçao governamental dorl\l;e na' gaveta do Sr.
curso pr011UnCIa o pe o' . "OIS ram_9S e, espor o que n a IC o assen a o, gra- que. d' DO P I

- d d'
.

_

., . . I
•

.

,', ..,. 1 Dll'etcr a· . . ., ta vez p(�r nao ser. o seu agra o.

Virgilio Gualberto. sídência em momento im-, a CBVM supelvlslolfa. De
I ç.as

aos entend�mentos man-. :;;eleIS �I�0�lOS0. c: com a Govêrno que não atende ao apêlo dos governados, é go-

"Coube, por nímia genti- [lodante para a reorgani- Jutl'a parte, a regulamen-, tIdos pelo AlmIrante Lemos I vossa vItona, VItOriOSOS se- I
vfl1'no de qípula, afastado da realidade.

leza dos membros dêste za'ção do iatismo naci-ona'l e tação das' transferências de
I
Basto com o Conselho Na- tão a vela e a, motonautica I Efetivam�nte o �r. Gov�rna.dor n�� qu�r ajuda.r o

Conselho ao representante tie pl�na expansão da mo- ·amadores, elaborada Plillo I donal de Desportos, c.omo nacional." " J 2sporte. Se a. Isto est.Ive�se lflchnado, ,�a terIa resolVIdo,

da Federação de Vela e Mo- tonáutica. C.N.D., que não poude apli-' não recomendáveis, em am- -' '. -I
'le uma vez �or tOldas, este aSssunEto: .. "

tor de Santa Catarina a gstamos ·proG.edendo à

IIIINHO DESPEDIR-'SE-A'
.

r DO FUTE'BOL- Internacional Fu- I colo:ae;; �!VI::n:Qg;i::i. �. D�O.;�I;ã ��:'es:���� !�lri�
honrosa incumbêpcia cle revisão dos nossos Estatu-

. I b I (I b
'cient�, pPjra orçar'O custo das obras.

vos afirmar, Sr; Dr. üswal-, to� e problema� e�trutUl:a_is'
. EM,' TO,DOS· OS EST>ADO'S'

-
/' e o u e, .

Que está esperando o Sr..G(_lvêrnador?
do Penído, em nome do de suma l.'elevancla terao

.

EDITAL DE CONVO- .
Nós e os desportista's, já esperamos demais.

....

, N. SILVEIRA-

Conselho Superior da Con- ue ser solucionad�s.,. J.úO, 7 (V. A.) .- Con- aG mês de janeiro, exibin- CAÇÃO,
fe"'mç�o BmHe;ra de Ve- Como ,abeb, a Mgan;,.C táod, jâ tdnta e dooo do-,e "" ddad" de Pel,- De 'o,dem do .t. P,ea;_1

f.l.u.---...
· ..

-.,-.-.-.-,�.'-s---a-I-·,la-e Motor, a únânime con- ção desp.ortivd elo Brasil anos de idade, Zizinho' tás Porto .. Áleg're, Caxias" dente e de acôrd-o com o!
"

fiança �e em vós de�osi- está fixad;, pOl� fôrça� de anuI].cia que este será o' ul- !
do 'Sul e Rio Grande. Em artigo36 do capitu� v,'.tamos na direção dos des- legislação fédera,k no sis- timo ano de jog�tdor de fu- 'cada 10ca.Jidãde, Zizinho s.e- (quinto) dãs Estatutos do

tinos do iatismo '-e da moto-' tema de clubes, ligas,' fede- tebol pl'ofissional. Pres- rá alv-o--- rle manifestações Clube, ficam convocados pe-
I Para domingo, 11 de Grau Duqu.e, Elegância,.

náutica brasileiros. rações .e ,c�nfedel'aç,ões. É tando serviços ao Bangu, de apreço.' Em seguida,. o lo pres'ente edital os senho- r agôsto, organizou.o Jóquei Serêl:o, Rajão e Silvanesca.

Fomos busca.].' represen- a org'an,zaçit0 cláSSIca e depois de passar varios Bangu irá 1a'0 norte, a cQn- .res sócios quites com a te- I Clube Santa Catarina um 100 DESAFIO: �. "M.ANO A

tante da nova geração pa- tradicional. O' iatismo, en- anos no Flamengo, o ata- vite' do Tuna, de Belem, de-' so�.rai-ia, -para uma' �ss,e�-II �ó�imel1tado programa tu�'- MANO" - Às -14,40 �....-800
ra suceder a < quem, com tl'etau'to, face ;ao prevaleci- cante de_Niteroi espera en- vendo vir descendo até Sal- bIela Geral Extraordlllana fISÍlCO, composto de 3 pa�c metros - Cr$ 10.00q.00 ao

tanto zêlo, dedicação e des- m€mto dás competições.à çerrar' a sua brilhante car- varIar, com o mesmo objeti- à realizar-se
..
no _9róximo dia! reos e dois desafios: Cha- vencedor

cortin.o, dirigiu esta Casa bãse de barcos 'monótipos, reira, com. cinquenta par- 'lO, para então, 'no dia 300e 16 do corrente na sede pro- mamos a atenção para os Guri e Ouro Bala

por mais de dois-Iustros, o evoluiu, paralelaJ,Ilente a �idas em seleções 'nacionais, março se verificar o encer- visória do Internacional aficionados do turfe que, o 2° P:í,reo: � Às 15,20 ho-

'Àlmirante Lemes Basto, do� clubes e federações, pa� de forma expressiva. ram'ento de sua vida de jo- Futebol CI,ube, 'sita a Vi-
J
20 pár�o do referido pro- ras - 800 metros -. "PÁ-

cujo nome' pronunciamos ra uma organização dife- De sua parte, a direção gador de futebol. lã Caixa Econômica '1/s, às. grama estt!: formado de ani- ,REO DOS NOVOS�'

com 'o respeito e a admíra- rente, com associações de. d� Bangu pretende partici� DUAS PARTIDAS EM três horas da tarde. -\ mais novos e que PQ'r pri- Guadal, Gualanete, Haiti,'

ção que-lhe são' devidas� 'O\lasse e flotilhas, obedien- pai' das homenagens' que VITOR1A AsslUlto: Aprovação dos meira vez corfem no Hipó- Bluff e" Biç:o Preto

pelo muito que aqui reali- �es, cada. uma, a regula- serão prestadas a Zizinho, Fausto de Almeidà nos Novos �statutos. I dromo da Ressacada. ' 20 DESAFIO: - As 16,00
zou, como tão bem acaba mentos próprios e, muitas

.

quàndo de 'sua retirada <;los revelou aind'a qtH' 'preten- Estreito: 5 de Agôsto de O programa está assim horas - 1.000 rr.etl·os �,
I

de realçar o Dr. Jayme AI-: delas, Slibordinadas às ins- campos ofichis. ue levar .a sua equipe pal;a_ 1957 constitLÍldo: Cr$ 20.000.00 ao venceâ,or

cides' Pereira,. vosso ilustre' titili'ções isuperiores sedia': JOGOS PELOS ESTADOS atúar pel,os campos da Eu- Alceu Carvalho de Ahiteida 10 Páreo: _ 14;00 h-oras _ Gato Preto e Túlia.

Secretário-Tes.our€iró. \,Jas fora }o território' -na-. Na �ariil!l de o.ntem, a nos� ropa, a�p'artir de abril. M�s Secretário I ,1.200 metros 300 Páreo: - Às 16,40' ho-

O Almir;mte Lemüs Bas-�' ciona!. .

sa' 'reportagem conversou muito antes disto, talvez Iras - 1.200 metros

to pertl:mce àquela geração Essa sibação, cujos pri- com o presidente Fausto ainda este Ifl,ês. deverá apre-

LE .MB ..RA-
.

'.

,DO I Rapid, 'Bola de 0111:0, pa-
de pioneiros à qual .o país mórdios remontam à déca- de Almeida, na CBD. O. di= sentar U" equipe em Vito- ris, ,Loluana e Esterlina

deve a fundação, e a con- da "de 40, embora venha sé rigente suburbano, tambem ):ia, de onde tem conVite • • • .'

O JQquei Clube contra-

solidação do iatismo como avolumando di� a dia, com nossô confrade, falou-nos para dois jogos. CQnfir- A melhor colocaçã.o do
I
los e 76 gramas. Tem o no-

1
tou três- ônibus I

que deve-

desporto,org'aIÍizado em nos- a fundação de novas as- 'rlo pTograma que' está sel1- mando-se a proposta, ante- Guaraní no certame da ci- me de s.eu doador, Janes rão sair nos' seg\.Jintes 110-

. sa país, composta de Pi- sociações, isso., não encon- do ela1:>ol'a'do para, homena- cipará o embate do Bonsu- dacÍe ':erificou-se em 1950: Dwight, presideíüe da As- rários: 12,30, 13,00 e 13,15
mentel 'Duarte, tão prema- \ tra, entr'étanto apôio jurí- gear Zizinho, no encer- cesso 110 dia 11, pára aten- ,4:° lugar. Ne�se certame o sociação de Tenis dos Es- horas:

turamente roubado à fa- ; (,ico na nossa organizaçãQ ramento de sua brilhante dei' os cf.Lpixabas. "Bugre" conseguiu sua tados Unidos. ,Os Estados Postos de acumuladas:
mília e ao país, MaTian.o desportiva. carreira de jogador de fu-

I
grande' vitória sôbre o Pau- Unidos e a Austrália tem- Charutaria Adelphi, Engra-

Ferraz e Leopoldo Geyer, \, Entret�nto o fato, já em tebo!. O destacado avante' -De- :1-ulo-NI"zela--:-:-- la Ramos por 3xO. na conquistado maior nú- xataria Gaúcha Slllão Do-

a que elt me permito adu-; 1954, graça::; à ação �esen- fará é'xibições por, todos os
* * *

mero de vezes. Re.oMi t;.... no HipÓdromo da

zir o nome de Mario No- volvida junto ao Conselho Estacos do Brasil, termi- Está de luto desde ante- . � mundialmente famosa ----.- . ---- Ressacada.

cetti, pelo que lhe ficou a
I
Nacional de Desportos pelo nando nest!J, capital, quan- ôntem o destacado sports- Taça Davis foi iastituida f

.
dever o meu Estado" cOll'si- I

Almirante Lemos Basto, foi do d�scal<:ará as chuteiras. man Osni Gonçalves (Nize-
I
�m 1JL00 'para ser disputada

derados, justamente, como en,contrada uma fórmu� Sabemos que o Gremio ta.), com o faleeimento de
I
anualment� pelos melhores

os gigantes da vela brasi-,I q.
ue,

e,m
.. bOl,'.fl

não· assegu- .Esportivo Pelotas já COl1- sua. progenitora, viuva d,
I
tenistas do mund0. E'-t9da

rando maiores direitos às tratou o conjunto de Gen- Alceste Leitão Gonçalves. de prata com finos ·louvo-

Oswaldo Períic1o, as'soci5Çõen', clITssc;' cml�� til �Cardoso . para ,oito. par;:- I as res. M.ede 32%. centime-

1 I ,. .

assume a Presi-
. tituiu, polo menos, o reco- titIas no Rio Grande do Sul I nossas condolências. � tros de nltura e pesa 6'

•

-
c:a

- -.___-;.._----""'-�.��
•ATLETISHII·REtI

.

IASOUET-EIDL .VI LA

'.'

XXX'

RIO - Pela nona

consecutiva venceu um cra'

argentino o .Grande
Prêmio Brasil, a
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PARTléIPA(ÃO
FRANCISCO RAMOS DÃ SILVA e SRA.

Participam aos seus parente>; e pessoas de suas re

laclíes o nascimento de seu filho MARCO AURELIO

,oc�rndo riia 27-7-57 na Materinidade dr. Carlos Corrêa:

·EDITAL
JUIZO DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA DA CO-

MARCA DE FLORIANÓPOLIS.

IEdital de citação com o, prazo de noventa (90) dias.

.1
O Doutor Eugênio Trompowsky Taulois

Filho, Juiz de Direito da Primeira Vara da Co- !

marca de Florianópolis, Estado de Santa Ca-
I

tarina, na forma da lei, etc., i

• _A\�v.!1!-� ",,�_.-
'

FAZ SABER aos que OI presenta edital de citação
com o prazo de noventa dias (90) virem, ou dêle conhe

cimento tiverem que, por parte de JOSÊ PEREIRA, lhe

foi dirigida a petição do seguinte teôr: _ Exmo. Snr.

Dr. Juiz de Direito da La Vara .da Comarca de Floria

nópol is. JOSÉ PEREIRA, brasileiro, casado" funcioná-
,-j

rio público estadual, 'residente, nesta Capital, por seu

proctn ador, abaixo assinado, vem a V. Excía. expôr e

requ e rer o seguinte: _ 1°) - Que é proprietário do

imóvei situado, nesta cidade, à rua Saldanha Mar,inho,;
11 conforme 'prova o documento junto; 2'°) Que, o Sr.

Jayme Cardoso dos Santos é inquilino do aludido imó-
I

vel, nu qualidade de locatário; 3°) Que, apesar de insis-
'

tentei! pedidos. do Requerente, o referido locatário não
I

quer entregar-lhe a casa; 4°) Que, o Requerente reside!
em nrédio alheio e necessita da casa para' seu uso; 50) I
Que, a legislação vigente beneficia o Requerente, con- I

ferindo-lhe o direito de pedir a casa para o uso pró
prio nos têrmos do artigo 15, inciso II. <ia Lei nr, 1300 I
de 28 <ie dezembro <ie 1950, que assim estatue : art. 15 '

_ Durante a vigência desta lei' não será concedido des- J
pejo, a não ser: II _ SE O PROPRIETÁRIO QUE RE

SIDIR OU UTILIZAR PRÉDIO ALHEIO, PEDIR, PE- i
LA PRIMEIRA VEZ, O PRÉDIO LOCADO PARA USO

PRóPRIO. Isto -posto, vem promover 'a presente notifi

cação judicial, para o que REQUER a V. Excia. se dig-
ne citar o locatário, na confcrmidade do § 20, do artigo
15, da Lei nr. 1.300, de 28 de dezembro dj:! 1950. 'Dá-se à

presente, para efeitos fiscais, o valor de Cr$ 2.100,00. I
'I'êrmos em q. p. deferimento. Florianópolis 5 de julho'
de 1!J57. (ass.) pp. Armahrlo Sylvio Carreirão, Em a dita

I

peticào que. es.tava
devidamente selada, foi proferido. o 'I'seguinte despacho: _ A., como requer. Em 5.7.957.

(Ass.) E:' T. T. Filho. PETIÇÃO DE FLS. 10: � Exmo.

Sr. Dr. Juiz de Direito da La Vara da Comarca da Ca

pita". JOSÉ PEREIRA, brasileiro, casado, funcionário.

público, domiciliado a-residente nesta Capital. por seu

procurador abaixo-assinara, nos autos da notificação
Judicial requerida' contra JAIME DOS SANTOS' CAR

DOSO, em curso nêste Juízo, vem à V. Excia. expôr e

requerer o seguinfe: 10- _ Em cumprimento ao respei
tável despacho de V. Excia., exarado -na petição iniéial,
que mandou notificar o Suplicado, certificou o Snr, Ofi

cial <k Justiça que o mesmo encontra-se, atualmente, na
cidade do Rio de .Janeiro e só voltará à esta Capital em

Dezembro; 20 ., Certificou, ou trossírn, que teve conhe

cimento dêste fato através uma senhora' que reside na

casa cita à Rua Saldanha Marinho, n? 11, de proprie
dade cio Suplicante e objete da notificação; 3° _ Daí se

infere, MM. Juiz, ser incerto o lugar onde se encontra o

, Suplicado, pois a informação prestada ao SnL Oficial

de .. Juatiça é imprecisa e vaga. Admitindo-se, entretanto,

que o Suplicado esteja, no momento" no Rio de Janeiro,
ainda assim torna-se imposstvel localizar seu enderêço,
pois a cidar.� é. detnasiftdo grande. 40 _ Tod·aYia, a no

tificH.;ão é pesso.al, dirige-se, diretamente, à pessôa do

notificado e a futura ação de despejo poderia ser con

testaria por víaio da presente. Como' ressalvar então. ali

óire'.tos 'do Suplicante? 50 _ A espécie se enquadra na

·hipóiese prevista no artigri 177, do C.- de Processo Civil:

art. 177 _ Farse-á citação por ediital: I !_ Quando, des
conh ,cido ou incerto o citando, ou ignoi.-ado, incerto ou

inacessivel o lugar em que se encontra; 6° _ Por ou-
.

tro lado, dispõe o mesmo Código, em seu artigo 167: art.

167 -_ As notificacões serão feitas na forma prescrita
para as citações, p�deudo, entretanto, fazer-se por des

pacho,. independentemeúte de mandado, quando não fôr

caso ce edital, precatória ou rogatória. 7° _ Como já
salientâmos, pcrém, o paradeiro do Suplicado é incertoj

configurando os autos caso de edital. Diante do expôsto,
REQUER de V. Excia. se digne mandar notificar, por

edital, o Snr. Jaime' dos Santos Cardoso de todo o con

tr,ú'no da petição inicial, na ,conformidade do. disposto
nos artS: 177 e ss., do C. ,de Processo> Civil. T'êrmos em

q. P. deferimento. Florianópolis, 27 de julho de �9ú7.
(Ass.) Nilton Jose Cherem. Em a dita petição que esta

va devidamente selada, foi proferido o seguinte desp'a-
cho: - R. 27.7.957. J., à conclusão. Em 29.7.957. Ontem,
28' dor;lingo .. (Ass.) Eugênio T. T. Filho. Subin«o os au-

/ tos ii conclusão, receberam o seguinte despacho: _' Pu'

bliqnêm-se editais de citação, com o prazo de noventa

(90) ,dia$, uma vez no Diário da Justiça e duas vezes no

.iorn;:].l "O Estado", local. Em 30.7.957. (Ass.) Eugênio

TrOlTQOwsky Taulois Filho. E, para que chegue ao co

nhedm�nto de todos mandou expedir o presente edital,
que será afixado no' lugar de costume e publicado na

.

forma da lei. Dado e passado ,neElta cidade de Florianó-.

polis, ao� trinta � um ,dias do mês' de jUlho, do ano de

mil y.ovecentos e cinquenta e sete. Eu, (ass.)' Hygino
Luiz Gonzaga, Escrivão o subscrevi. (Ass.) Eugênio

Trompow2ky Taulois Filho Juiz de Direito da 1.a

Vara.
Confere com o Ol'h,dnal.

.

, Hygino. Luiz Gónzaga
Escrivão do Cível da l,a Vara.

h, � .� _""

)" .�1

.;..... s :

USINA DE AÇÚCAR ADELAIDE SIA

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
,

CONVOCAÇÃO
Pelo presente edital ficam convidados os senhores

acion istas para compar�cerem à Assembléia 'Geral Ex

traordinárta a se realizar no «ia 14 de setembro próxi-'
mo vindouro, às dez horas, na séde social, em Pedra de

Amolar, no município de Itajaí, para deliberarem sôbre

a seguinte:
.

ORDEM-DO DIA

1.° Modificação dos Estatutos sociais,
2.° Modificação da Diretoria,
:3.0 Assuntos de interêsse social.

Itajaí, 30 de Julho. de 1957.
.

César Bastos Gomes _ Diretor Comercial.

, .

'

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

EDITAL CONCORRÊNCIA POBUCA

O Diretor Regional do Departamento do Ser

viço Social da Indústria em Santa Catarina.

1. - Faço saber, a quem interessar possa e 7

dêste conhecimento tiver, que está a

venda em Concorrência Pública, um

jeep Willys, motor 3J-75.503, 4 cilindros,
tipo 1950, côr marron claro, completa
m-ente reformado e placa n. 8-16..

2 - As propostas deverão ser entregues em

envelope fechado ne Séde do Departa
mento Regional do SES1 _ Edifício Sul
América 6. andar; até às 9,30 horas do
dia 12 de agôsto de 1957 e serão abertas
e julgadas na presença dos interessados

.;
às 10,00 horas do mesmo dia.

3. _ O preço mínimo para a venda é de Cr$
170.000,00 (cento e setenta mil cruzei

ros), acrescendo-se à proposta vencedo
ra as -importâncias decorrentes da trans

missão, razão por que não serão levadas
em consideração as propostas de prêços
inferiores a essa quantia.

4. _ O vencedor deverá no ato da decisão da
concorrência , pagar a importância de
Cr$ 5'0.000,00 (cinquenta .mi] cruzeiros)
como sinal da compra e o restante 24

(vinte e quatro) horas depois do ato da
entrega do veículo e respectivos docu
mentos.

5. _ O veículo estará à disposição dos 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-

__ o

6· _ Não havendo proposta que atinja o n1Í' ,

nimo estabelecido, ficará sem efeito a

presente concorrência Pública.

Florianópolis, 1. de agôsto de 1957.

Celso Ramos
DiretorRegional

---------------..----�-----

ECONOMIA absoluta

Grande CONFORTO

AQUECEDOR

ELÉTRICO

���
IMERSÃO e

Capacidade 30 LITROS

• Construido inteiramente de

cobre.

• Aqu,!cimento ultra rápido.

• J.áto abundante na tempe·
ratura de$ejada.

o MIS'rURAOOR DÁKO. de re,.·

togem instontoneo. permite o

moia. e.colo 'de grQd\laç�s de

tEMPEAATURA.

lei do ,inquil�nalo
RIO, 7 (V A) - o deputado

Abiguar Bastos, do PTB, de �"'(J

Paulo, 'deverá relatar na p rimei.,

ra ssesão da comissão de Justi

ça o projeto de lei p ro rrojrnn d o

por mais um ano a acual .i.,�i -Io

inquilinato. O deputado paulis
ta, que também faz parte -da co-

Imisão mista das_duas casr.. � do

Congresso, comissão esta que es-

tá elaborando a nova lei .10 in·

quilinato, declarou à l'-..perta
gem de "A Noite" que resolve»
tomar a -decisâo acima -ern vir

tude de já estarmos' WH\8 � no

fim do ano. Acha Abiguar Bns;

tos que. corremos o risco de fi
carmos sem a lei do inqui lí nat i
caso não seja prorrogada a

at.ual:

-,
I

�

I
J
,
I
I
I

Por ser mais rápida... Halda Star significa uma .,
grande economia para ° seu escritório! Halda Star

..

proporciona um serviço de datilografia limpo e Iuniforme. Com o ... seu famoso "toque-pluma",
H�d, SU,

"'Oúãioad"sÍÃR I
JOÃO SCHEFFER S. :".'. Importação e Comércio I

.__ �u�S..::. N�-:m_b._
..
, � -�ri�__ I

-----------

I
I
I
�
I
I
I
I
I �

I

t '

-

Mais rapidez para fa ?-atilógra a

Esfôrço Visual.,
Prolongado? (�

«No Cenécuk»

� Com a 8iblia na Mão
QUINTA�FEIRA, 8 DE AGOSTO

t. '. (!c.,!,� ! i... :"
.. tL�:, ",'_,' �_ ,�u"g 1,1.

Ide, pois, ensinai a tôdas as nações, batizando-as

em nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo, (Mat.
28:19). Ler Mat. 28:16-20.

EM 1947 frequêntava eu o colég-io de Ganta, per
:encente a u'a missão evangêlica. Tive nessa 'época uma

desavença com certo homem e a minha resolução foi

logo abandonar o colégio. Foi então que um missioná

ric me chamou para conversarmos sôbre o assunto.

Oramos juntos. Ele me perguntou i, "Filho, por que que
res abandonai' o colégio"? Expliquei-lhe o meu pro

blema. Perguntou-me então se eu era cristão. "Não",
respondi-lhe. Então êle abriu a sua Biblia e leu algu
.nas passagens para mim. Perguntou-me se eu queria
aceitar aquelas palavras tiradas do livro que fala.

Pensei um pouco e respondi que sim e tornei-me cris

tão. Minhas orações foram respondidas por Deus, Ele
.omou sôbre si os meus problemas.

° missionário e 'eu temos viajado de aldeia- em' al
deia, pregando o evangelho ao meu povo. A's vezes, dei
xando a condução na estrada real, nós nos embrenha
_..

nos, a pé, pelas selvas, até trin ta qui lometros para alcan

Rua Tiradentes, 9, ;ar alguma vila onde o povo jamais ouviu falar de Cris-

:_�_�!!I�!!!!!!!����! 'o. Alguns já entregaram suas vidas ao Salvador.
Temos um grande gozo por conhecer a Cristo e

levai' cs seus. ensinos a outros. 'N'ós, que antes andá

vamos em trevas, agora caminhamos na luz de Deus.

1----
1
1 CAMPANHA DE EDUCAÇÃO
I FLORESTAL

I
1
I Plantando Eucalipto, den,

1 tro de 5 a 7 anos você terá

I madeira para pasta mecânica,
I lenha e carvão, de

.

12 a ',15

I anos já servirá para poste e I

I vigamento e dos 15 aos 20 I
I anos em diante terá diâmetro I

I suficiente para dormentes e ['
I màdeira de construção.
I Se deseja reflorestar, con-

'

I suite antes o "Acôrdo FIo- 1
I restai". 1

o

..........
BRITTO
-0-

O R.A IÇ Ã O

I .

Nosso Pai, graças te damos pela oportunídada que
,lOS deste de te conhecer. A:�radecemos-te nosso Senhor
Jesus Cristo, que morreu na cruz por nossos pecados.
Louvamos-te pela salvação que temos nêle, Em nóme do.

'VIestre. Amém.
PENSAMENTO PARA O D,IA

A luz do Senhor, nosso Deus, brilha para sempre,

James D. xeu (Libéria)

------ O -----

I'

Alfaiate do Seculo
XX

,

ANUNCiaS I
EM

JORNAIS
REVISTAS
EMISSORAS

COLOCAfAOS EM QUAL
QUER CIDADE DO BIlASll

REP. A.S.LARAe
RUA SENADOR DANTAS -40 - 5.· AND.

RIO DE JANEIRO - D. F.

·CONFC\RTO absoluto

Grande- EOON·'O�J1IA

/

AQUECEDOR ELÉTRICO CENl RAL

Capacidade:' .

100 a 1.000 lil'os

Fabricados "OI tlpoll
horizontal e yertlcaL

• Construc;ão sólida, sendo I caixa interna de COBRE e

revestida de materi�1 altamente ISOLANTE (lã de vidro),
• Resistência do tipo tubular, inteiramente blindada.
• Controle automático de temperatura por. URMOSTATO.

que proporciona grande fCONOM.IA •

,J j

I

GARANTE O QUE FABRICA.
-.--.-------r...:..... --_.-

�I'
-�
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SERVICOS DHAR6AS E ENCOMfNDAS ENTRE SÃO PAUtO.-SANTA CATARINA PóRTO ALEGRE iy
·

t.:l � .

."'.:i� /
- F � i I A I S' - M A T R I Z F I L I A I S ��y

l�y ,
• LAGUNA _ Rua Gustavo Richard, 514 _ Fone 131 FLORIANO'POLIS - ,Rua Padre Roma, 'i0 - Fone 280-y \ !+:' /

( R E S ( I UMA J'ORTO ALEGRE - Rua 7 de. Setembro ,619 - Fone 7818 .+.+:. TUBARÃO - RIJa Lauro Mune,'· �10 - Fone 117

.t."':* CURITIBA - Rua Silva Jardim, 98-1 � Fone 2188 .:.+:.+ ITAJAI' - 'I'ravessa 24 de h."il), 6 - Fone 448 .t•••� Ittr.<1 6 DE J A N E I R O, 153 SÃO PAUl..O - Rua João Teo(�'.'ro, 670 - Fone 36-4421 .t.......

,.,:••• JOINVILE - Ruo Marechal Dacderq, 175 - Fone 4111
rONE 17 _ SANTA CATARIN.\ " "

_ Rua' da Moo.'ca, 1044 _ Fone 37-7097 .•••A
A•t

' .t�..... ARAR!' IJBLEANS - BRAÇO DO NORTE Enderêço Telegráfico: "GOMES" R I O - D E - IA N E I R O - Rua Sãc {)ristóvão, 21� ,
........

-

'"'\

.Á
h.t. Endereço Telegráfico das Filiais: "C R E S C I U M E N S E" +:.�
Á:i: ..Jispõe essa Emprêsa de comprovada equipe de 3U caminhões próprios "F. N. M." dirigidos por profissionais competentes, -;+ =Iém do que capacitada a atender o comérci o e indústria na zona acima especificada; via g=ns éom qualquer autoridade de tonelagem. .:.••

•
•

• ••t.. .:••:. \.:l Ê L L E R A PlD E Z NOS S E l.J:S S E R V ! çOS, '
. _ .:.: ,'. .+ • .. '" .... + � .. - .. • .. .. .. .. • • l1li'.................... �;� .. .. �............ :+ ...... • ,._.."'.....� ",._...�-..�..��.t;-+"""�,,,••,," !+. • (I

" _-'� t·t+ + �••• -.++�·"'-4-.�·.···.- '"
-

"............................ · .,....... .. ,. · " .. ,..� "" .. '" .. � � * .. �.+•••+. +...... ..:....O.. .". ..� .. .. .. .. t • _.__ __ __ ,__

-
"

---- _

.. .. .. .. • .. • 'li ..
__ �� t =.._�!�.��.;p.�JlJI

DINHEIRO..

Emp està�se.. com garantia h ípotecária, quantia não

inf'er-or a Cr$ 50.00,00. Enformaçõeé à u.a Tenente Sil
veira N 67.

:-.:.._�

:',,-, � ....

MO' V'E I SEM GERAL
Hão permite

�

que a ferrugem
detenha a marcba do progressl
FER·LI CON. é útil na conservaçllo
e limpeza de qualquer mAquina in
dustrial ou agrícola. Nilo pet;mUa
_que suas rráquinas sejam destrui
das pela felruJ;em. Use FER-LI
CON cujo pOder desoxidante nio
pOde ser comparado a nenhum
processo mecânico. FER-LI-CON
é usado também nos oficinas d.
QutcmÓveis. nas fAbricas de ,eladeiras. nas in: �strlàs de ellQ.uadri�de ferro e nas oficinas de pinturade objetos de ferro e aço,

.

Fabricantes I

BUSCHLE & LEPPfR UDI."
Rua dos Andradas, 13'

.JOINVILE - sta. CatarIna

B o S S I a r'k
I

li I S í lf ·1p.iI....
,

Rua Deodoro, n.o 'iS u_ lei. 3820
-

Atençãoguá, Est. do Paraná, 'proprietários do navio-motor "SAN-
SENHORAS SENHOI'ITAS'O I

-

t' t d B'T ANA"
.

t
,.

. SI. e.. ns itu o e etezali, ,por seus' agen es anaixo, comunicam aos rs.
._

f'
.

tá dI" t 1 �_" id Iporanga, alem de suas Instalacões Modernas conta com- Jonslgna arros a carga (e que e por ar 01' - o rerer i o
.

b I" I
•

d t" I
.

'

"

)
urna ta e errerra com ongus anos e pra ica no R O enavio, embarcada em Itapessoca CEsto de Pernambuco, '''ÃO PAULOque em virtude de Avaria Grossa declarada no Porto de
;::;

__�__ ,

..

------------.------------------------.kecife, a retirada da referida carga está sujeita ao pa-
gamento da quota provisória de Avaria Grossa de 4%
(quatro por cento).
CARLOS .HOEPCKE S. A. COMÉRCIO E INDúSTRIA

AVARIA GROSSA

ROCHA A. A. INDUSTRIA, COMÉRCIO, NAVE
GAÇÃO e CONSTRUÇÕES, estabelecidos em Parana-

I

\

D A T I L'O G R A F A

Com prática
Precisa-se na AFlorianópolis, 23 de Julho de 1957. MODELAR

---_ .. _--_._---p'- ---------------

o QUE SE LEVA DA VIDA! (URSO, PARTICUlAP' DE FRANCÊSVá gastar o �eu dinheiro
'�o BAR do CAFÉ PRIMOR,
onde as. bebidas são puras
_;:_ os petiscos têm sabor !

F. Schmidt, 60
ro BAR do CAFÉ PRIMOR,
onde as bebidas são puras
e os petiscos têm sabor!

F. Schmi(j,t, �60

Atendendo a numeroso:; pedidos - Conllmicamos �
abertura de um CURSO rARTICULAR DE

�

LINGUA
FRANCESA por turmas.

Inscriç"Ões no período da manhã entre 10 e 12 horas
Inscriçõ'es llO- período da tarde entre i5 e..17 horas
No Ginásio Barrigal Verde - RlÍâ Férreira Lima ____;

com o -Pro-f, Jacques Moussempés

I

(
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"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DlARIO DE S. CATARm.l
---.__. ------ -_ ------ - _--_----__ . ----- ----_._- _.

Florlanópolis, Quintafeira, 8 de Agôsto de 1957

� EDITA�
JUIZO DE DIREITO DA lar conjugal, ao tempo fi- digne V. Exa, de observar a

PHIMEIRA VARA DA CO- xado na cidade de São Pau- i Lei 968, de 10 de dezembro

Oeste com avíuva Marce- imóvel .bem como o dr. Pro- .

te DUARTE MIGUEL MA- MARCA DE FLORIANó- 10, recusando-se, terminan-,I de 1949, com a designação
linc de Matos ou quem de: ter 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-, União, 11'1 pessoa de seu
I
duza .os seus devidos e le- companhia da suplicante, de concilição ou acõrdo, in-

tiv:lmente, no Morro
_
do I representante legal, e por gais efeitos. Expeça-se man- Edital de citação com o muito embora insistisse a timado o suplicado. P. De

Pau da Bandeira e lVJorro l edital de trinta 30 dias os dado de citação aos confi- prazo de trinta (30,) dias. mesma nêsse sentido. O su- feri._!l1ento Florianópolis, 13

do Antão', e registrados no
.

t d
. plicado, segundo supõe a de junho de' 1957. (As.) Fúl

ll1 eressa os incertos, para nantes do imovel em ques-
livro N. 3-K de transcri- contestarem a presente tão, bem como ao Diretor O D,outo�' Eugenio Trom- Suplicante, para fugir a vio Luiz Vieira. Em a dita

O Doutor MANOEL BAR- ções de imóveis, fls. 94, sob, ação de usucapiao, por cio Servfço do Patrimonio powsky Tau lois Filho, Juiz essa insistência, - mudou-se petição que estava devida-

B O S A D E LACERDA número de ordem 11.484, no meio da qual deverá ser da União e ao Dr. 4a Pro- de Direito da Primeira Va- Q_al'a- lugar incerto e não mente selada, foi proferido
Juiz de Direito da 4a Vara Cartório, de �egistro de rec-onh-ecido e declarado o motor Públicó, na qualida- ra da Comarca de Floria- sabido. Assim sendo, não o seguinte despacho:- Ci.,.

- Feitos da Fazenda PÚ- Imóveis desta C'apital; que dominio do Suplicante sõ- de de representante dá Fa- nópol is, Estado de Santa querendo por mais tempo te-se o conjuge varão, por

blica da Comarca de Flo- a despeito de ter compro- bre o terreno em questão, zen da do Estado e do 01'- Catarina, na forma da lei, suportar a situação criada edital, com o prazo de quin

,·ianópolis, Capital do Es- vantes. de seu direito de ficando citados ainda para gão do Ministério Público, etc., pelo suplicado, vem reque- ze (15) dias, para a audiên-

tado de Santa Catarina, na propriedade sôbre os ter- seguirem a causa até final

I
para tonos, querendo, C011- _

.rer a citação dêste para cia de conciliação. Em 18-

forma da lei, etc. renos acima descritos con- sentença, sob as penas da �f'starem o pedido, no prazo FAZ SABER aos que o responder aos têrmos da 6-957. (As.) E. T. T. Fi-

�oante ressalta do doeu- .ei, Dá-se à presente o va- da lei. Outrossim, expeça- presente edital' de citação presente ação ordinária de lho. DécOl�do o prazo dos

FAZ SABER aos que o menta incluso, vem ocu- ler de Cr$ 2.10'e,00 para os se o competente mandado COr!1' o prazo de trinta (30) desquite, contestá-la se editais e f,jta a. audiência

presente edital de citação pando como seu, mansa e dei tos fiscais e protesta- de citação aos ínteres- (lias virem, ou 'dêle conhe- quiser, fundado no art. 317 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 despacho:- A.

dias; virem ou dele conhe- ção nem embargos de ter- dos interessados, testemu- sados incertos, citação és- parte de DóRIS MARIA esporando, desde já, seja Publiquem-se os editais pe

cimento tiverem que, por ceiros, mais a área de cen- Ilhas, vistorias e demais sa que deverá ser feita de FRAGOSO, lhe foi diriglda julgada _ procedente a ação lo prazo e na forma da lei.

parte de ;DUARTE MI- to e dezoito mil seisentos"e provas admitidas cm direi- conformidade com o art. a petição do seguinte teô/ ora proposta, para o fim de Fpolis, 27 julho 1957. (As.)

GUEL MACHADO; na ação oito metros quadrados .... ':0. P. deferimento. F'Inria- 455 § 'Iodo Código de Pro- - EXUlO. Sr. Dr. Juiz de ser executado· o desquite .Eugên io 'I'rompowsky Tau

de usu�apião em que reque- (118.618,00m2), adquirida nópolis, 29 de maio de .... c-esso Civil. Custas, afinal. Direito da la. Vara da Ca- do casal, que não tem bens, lois Filho. E. para que che- .

reu perante este Juizo, lhe por recibos particulares de 1957. (Assinado) Francis-l P. R. I. Florianópolis, 16 pítal. DORIS MARIA FRA- julgado o suplicado cônju- _gue ao conhecimento de to

foi dirigida a petição do Adeodata Patricio Ferrei- co de Assis. ROL DE TES- de julho de 1957. (Assina- GOSO, brasileira, domésti- se - culpado e condenado, dos, mandou expedir o pre-
r!<-, 4 Iteôr seguinte: Exmo. Sr. ra e, outros, somando com do) Manoe) Barbosa de La- ca, residente e domiciliada ainda, ao pagamento das senie edital que será afixa-

Dr. Juiz de Direito da
I aqti�les a área total de .. TEMUNHAS - 1) JORGE cerda, Juiz de Direito da nesta Capital, vem a V. custas, deixando, a supli- � do no lugar de costume e

Quarta Vara désta Ca�ital. � 159.995,00 m2, conforme DE SOUZA LOPES, brasí- 4a Vara. E para que che- Excía., 1;)'01' _ seu
-

advogado cante
-

de requerer a res-: publicado na forma da lei.

DUARTE MIGUEL MA-
I
planta inclusa e contida leiro, casado, funcionário. gue ao conhecimento de to- I abn ixn assinado, expôr e pectiva separação de

cor_1
Dado e passado- nesta cida

CHADO, também conheci-
I
nas confrontações descritas público estadual, residente,

_

dos mandou expedir o pre- requerer o seguinte: A su- pos em virtude d(; se en- de de 'Ftortanópolts, aos trin

do por Duarte Machado, I i�icialmente. Nestas co�di� à rua Servidão Carvalho,' sente edital que será afi- pl ican te; como faz prova a co�t1'ar se�arad.a do S�-'Ita e- um �ias do mês de j.u
brasileiro, viuvo, funcío- çoes, requer a V._ Excia .. , na 11, nesta Capital. 2) _ xa do no lugar de costume e certidão inclusa, contraiu plicado ha mars de dOIS lho de mil novecentos e C111-

nário público aposentado, I que, na forma do art. 455 e LUIZ REGIS, comercian- publicado na forma da ,lei.·1 núpcias com OSCAR 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 cida- : CABADO SALINAS, de na- mento pessoal do suplicado, gino Luiz Gonzaga, Escri

'ta Capital, por seu bastan-' P r o c e s s o Civil, se ':e na rua Demétrio Ribei- de de Florianópolis, aos 18 ciona\i_dade boliviana; de- pena Ide confesso, prova
'

vão' o subscrevi. (As.) En

te, procurador e advogado proceda em dia, hora e lu- ri) (F). As referidas teste- dias do mes de julho do
I senhisla, pelo regime da testemunhal, documental e

I

gênio 'I'rompowky 'I'aulois

infra-assinado, diz que vem gar previamente designa- munhas comparecerão, in .. ano de mil novecentos e
I

comunhão de bens, ·encon- demais em direito permiti-
'

Filho, Juiz �ie Direito da La
I I

ocupando como seu, por si
I dos,

com audiência do

dr.!
dependentemente de inti- cincoenta e sete. (1.957).· trandoxse seu espôso, atu- dos, bem como pela expedi-

r
Vara .

.

e por seus antecessores, há Promotor Público, a justí- mação..Em a dita petição Eu, VINICIUS GONZAGA, almente, em rugar incerto e ção de editais, por ser des-
I

mais de trinta anos, mansa ficação prévia com o de- foi proferido o seguinte Escrivão, o subscrevi. (As-· não sabido. Dêste matrímô- conhecido o paradeiro do . Confere 20m o' original.
,

I

e pacificamente, ·s�m in- poimento das testemu�has I desp�cho: �. a conclusão. slüado) MANOEL BAR- nio resultou o nascimento Suplicado, Dá ao pedido o

terrupção aem oposição de abaixo arroladas, feito o Fpolis, la 1.19Iho/1957. (As� BOSA DE LACERDA, Juiz de um fi'lho, conforme s'e valor de Cr$,2.100,00 e, co-

quem quer que seja, um que julgue V. Exeia ..
,

a siJ1.Jdo) Manoel B�rbosa ge de Direito- da 4a Vara. PNva com a certião de -uas- mo preliminar requer, \se� Vara.

terl'eno situado nesta cida- justificação, mandando ci� Lacerda. SENTENÇA: Vis- � I
cimento ju�ta. Acontece,

I
- �-'-------------

I I

de no chamado Morro do tal' pessoalmente os men- tos, etc. Julgo por senten- Confere C0m 'o origínal. enü'etauto, que há -mais de EDITAL CONCORR"NI'IA
'

A�tão e como possua titu-
I
(:ionados confrontantes, re-

I
ça a justificaçã0 de fls. e

j
O Escl'Ívão Vinicius Gonza- Qois anos o,suplicante, S�111 ..

- E. � PUBLICA'
lo de posse dominio ape-

I
"idel1tes na vizil1haça do fls., em que foi requeren- t ga. .

motivo justo, aba-ndonou o
!

�M"�(;",(,=- •.

nas sôbre umlt parte desse
I -

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

terreno, querem, perante I

SC Ih a'
-_

p I êt·q t
.

v,' Excia., l:egularizar os! e o e a I ue �

:':�:ri:�l'���ve�Ôbl:el:O::ã: ! '

. \q
de llsocapião, com fundamen I
to no art. 5150 do Código
Civil. e segundo o proces

so estabeleeido no art. 454

e seguintes do Cod. de Proc.

Civil. O terreno em refe

rencia, na sua totalidade,
possue uma área d� �nto
e cincoenta e 'nome mil no

vecentos e noventa é cinco

JUIZO DE DIREITO DA

4{l VARA DA COMARCA

DE FLORIANóPOLIS

EdHaI xde citação com o.

IH'azo de trínta (30) dias

metros quadrados .

- (159.995,OOm2) extremando
do: lado norte com o Hospi
tal Nerêll Ràmos, e quem
de direitd; peio l�do sul
com José Anacleto, herdei

ro� de Lino de . Almeida

'Bastos e Campolino I Alves

ou quem de direito; no la

do Leste co.m a Peniten

ciária do, Estado e Oeste
com terras de José Regisou
ou quem de direito; Que do

terreno acim� descrito pos

sUe titulo de propriedade
apenas de duas partes, a.d

qu:iridas por m�hlção no

inventário dos bens que fi

car�m por falecimento, de
sua mulher, Adelia Edu

virges Machado, uma com

16.262,00m2, medindo 92,4
metros- de fre�te por 176,00
metros de fundos, fazendo
frente em uma chácara e

fundos c� herdeiros de

Antonio Ferreira; a outra
cam 25.125,00m2, fazendo

frente no.. primeiro terreno
e terras de Haroldo Peder
neiras ou, qilem de direito;
fundos em terras de João

PaUlo Ferreira ou quem de

direito; Leste com Dr. Ha-
I toldo Pedernltlras, hoje Pe
, :ní�ellciãl'ia· do E�tado e

,
- J

su� nova rOUDa anat8mica 1 __
.

para o homem moderno!

dmp&riar
�

• � confeccionada _em quatro talhes
.
e em 32 tamanhos.' Seus tecidos e aviamentos SH
de alta qualidad� e pré-em:oll.lidos.

• Você se sentIra bem, pois o corte IMPERIAL
EXTRA é 100% anatômico, muito mais confortá·YC.I
e muito mais elega�te.
Sua nova roupa - IMPERIAL

prontinha para você vestir. 'Não
nem demoradas pr�vas.

EXTRA está
há longas esperu

•

Gara"tida po,

'ECIDOS E ARTEFATOS FISCHER S/A-
Rua Protes, 374 - São Paulo

35 anos especializada no ramo do vestuú,io

DisTl'�buidor exclusivo·

MAGAZINE HOEPCKE
CARL,OS H"OEPCKE S/A

Sante..; Cotoril'oQ

..

Hygino Luiz, Gonzaga
Escrivão do Civel da La

O Diretor Regional do Departamento do Ser
viço Social da Indústria em Santa Catarina .

-

1. - Faço saber, a quem interessar possa e
-

dêste conhecimento tiver, que está a
venda em Conco.rrência Pública, um

jeep WiUys, motor 3J-75.503, 4 cilindros,
tiP9 1�50, côr rnarron claro, completa-
mente refo.rmado e placa n. 8-16. .,/

-

2 - As propostas deverão ser entregues em

.envelope fechado na Séde do Departa
mento Regional do SESI - Edifício. Sul
América 6. andar; até às 9,30 horas do
dia 12 de agôsto de 1957 e serão abertàs
e julgadas na presença'dos interessados
às 10,00 horas do mesmo dia.

3. - O preço mínimo para a �enda é de Cr$
170.000,00 (cent6 e setentil mil cruzei
ro.s), acrescendo-se à proposta vencedo
ra as importâncias decorrentes da trans
>nissão, razão por que não serão levadas
em cOhsideração 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)
co.mo sinal da compra e o restante 24
(vinte e quatro) horas depois do ato da
entrega do. veículo e respeCtivos- docu
mentos.

..

5. - O veículo estará à dIsposição dos 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· - Não havendo pro.posta que atinja o mí
,

nimo estabelecido, ficará sem efeito a

presente co.nco.rrência Pública.

Florianópolis, 1. de agôsto de 1957.

Celso Ramos
- Diretor Regional

BPSlllioglOD Hand do Brasil S.4.
.

A REMINGTON RAND DÓ BRASIL S.A., Estabê
l�CHÜt ne�ta capital à rua Trajano, N. 18-B, com comér
CIO e eq.Ulpamentos de Escritórios em geral, comunica aos
seus clIentes e a praça em geral, que não cogita fechar
ou mudar sua Filial desta capital, c�nforme vem sendo
propalado, agradecendo a }Jreferência que vêm sendo dis
pen'iada até esta data.

I}

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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HORÁRIO DOS AViÕES DO CO"SÓRCIO'
JAC/CRUZEIRO DO, SUL E SAVAG NESTA CIDADE

Dia

Vôo

408

" 437

" 455

417

" 438

..

, ,

456

.. 427

" 441

417

" 426',

,

Chegada Partida

Avião PROCED€NCIA Avião DESTINO

12,55 Chapecó, .J<)üçaba, Vi- 14,40
deira e Lajes

13;50 Rio de Jan a'ro, Santos 14,20
P aranaguá, Curitiba,
Joinvile e Itajai,
Rio fie Janeiro e Cu- 12,40

Lajaí, CUI'Hiba, São
e Rio de Janeiro

Lajes e Porto Alegre.

12,00

ritiba.

Paulo c Curítlba

10,30 P. Alegre c Lajes

PLANTÕES DE FARlVIÁCIAS '

M1tS DE AGõSTO

'.

Florianópolis, Sexta-feira, 9 de Agôsto de 1957 "0 ESTADO" O MAIS ANTIGO DlARIO DE S. CATARINA

DE P,A R T A M E N T O D·E S A Ú DE P Ú B L I C A
.

.

24 - sábado (tarde) Farmácia Noturna Rua Trajano

�'
"�� 25 - domingo Farmácia Noturna Rua Trajano

': i� � 'U - sábado (tarde) Farmácia Esperança Ru'ã Conselheiro Mafra

� /

'I
� {J�, = O serviço' noturno será 'efetuado ;elas Fm:mácias StO Antônio e No-

iI \' turna, situadas às ruas Felipe Schmidt, 43 e 'I'rajano,

I, ),,:,� ,

'

E,S. T R E ITO.
r 4 e 18 (domingos) Farmac�a DO CANTO Rua Pedro Demoro, 1.627

,

11 e 25 (domingos) Fa rmácia INDIANA Rua 24 de Maio, -895
\
O serviço noturno será efetuado pélas farmácias DO CANTO e IN

DIANA ..

-c· :.:J-

/'-;;h:.C"lOE S'A;6R4;!,f
,;;,):", .. A D'VOGAUO,·
:->--".- • - ji:
REQUER CONTRA A

FA·ZE N DA·PÚBLICA
C'dixa P�5ta' 246

flOR,liíÓp.Ól'� - SANTA CATAR,"A
3. - sábado (tarde)
'4 - domingo.

Crtciúma, Porto Alegre, Pe- x x

- R' • i x A Acácia negra é espécie x

�tas 'e' Ir Grande. x de crescimento rápido, per- x

x míttndo aos 7 _ 8 ano]! a ex- x

x ploração das cascas para ex- x

x tração de tanino, além de x

x também produzir boa lenha x

x e ser planta fertilizante. x

x Consulte o 'Acôrdo Flores- x

x tal: sôbre assuntos flores- x

x tais. x

x x

xxxxxXX- X -XXxxxxx

12,05 Rio de Janeiro São - 12,35 Laguna, Tubarão, Porto Ale

. gre e Bagé.
11,00 Itajaí, Join vile, Curitiba,

Paranaguá. Santos e Rio de

Paulo

xxxxxXX- X -.XXxxxxx
x

"
x

x CAMPANHA DE EDUCAÇÃO x

x FLORESTAL x

x
,

x

xxxxxXX- X -XXxxx·xx

10 - sábado (tarde)
11 - domingo

lQ - quinta-feira
(dia santo)

.��
17 - sábado (tarde)'

.'

18 - domingo
, �-"/'

Janeiro.

13,20 Rio Grande; Pelotas, 13,50 Curitiba e Rio de Janeiro.

)1 -< � Bagê, P. Alegre, Tu- 15,00 Curitiba, São Paulo e Rio

ryárão, Laguna, oe Janeiro
São Paulo, Curitiba, 12,10, Laguna, Crciúma e Porto

11,25 Mafra c Itnjai, Alegre'." -,

Rio de Janeiro, Santos, 14,20 Lajes, Videira, Joaçaba e
l

13,50 Paranaguá, Curitiba, Chapecó.
Joínvile' e- Itajaí.

P. .Alegre ê, Criciuma

,

. ,
, Rio de J'an":l'o São - 12,35

12,05 Paulo' e Cur-itiba
Laguna, '!.'t,barão,
Alegre c Pugé.

"

Porto

_
.. -'

•

Farmácia Nélson

Farmácia Nêlson

Rua Felipe Schmidt

Rua Felipe Schmidt

Farmácia Moderna

Farmácia Moderna

Rua João Pinto

Rua João Pinto

Farmácia StO Antônio Rua Felipe Schmidt, 43

'Farmácia Catarinense

Farmácia Catarinense

Rua Trajano
Rua Trajano

autcrização

\ � deste
.I

,

A presente tabela 7. ão poder€t ser alterada sem prévia
Departamen to ..

D.S.P., em' 31 de agôsto de 1.957

Luiz Osvaldo c1'Acâmpôra,"

'Inspetor de Farmácias,
P, Alegre, Cuiciuma

Laguna.
13,45

Chnpecó, .J,,�,çaba, Vi-

,

14,15 Itajai, Curitiba- e.; S. Paulo..
•
\

fi.-u B1'-\is DE N'O V E M B R O FABRICA DE MOVEIS ,E�IUFADOS
I •

11,25 Itaja i, Joinvüe, Curitiba,
Pa ranuguá Santos e Rio de

.lnneho.

418

442 '

" 11,00"

" 425

" 441

" 455

Sabado 417

'" 428

442,,,

" 456

Domingo 407

" 418

" 405

" , 406

A Diretoria avisa a seus associados, que a partir
do proxirno dia 15 de Agosto, -não será permitida a en

trada do sacio nas festividades sem apresentaçãó da re

t'ei:ida Carteira Social.
N. B. Qualquer informacão será prestada na Secre-

A t d
' .

.
'

Q -F ..
h'·" 19 30

-

presen a seus serviços sob a, direção e técn.icos
tarra as Segunda e uarta eiras no orario ue

"t
.

I es rangeiros
horas as 21 horas. ,Atende pedidos de Colchões de molas para cas-al e

Florianópolis, 23 de julho <de 1957 '

I' d Isolteiro, divãs" Soomier e, grupos estofa os em gera.

'" Convem conhecer os preços. '

-

'Ru; Mar��hal Camara, 85 ((Fundos)
Estreito

"

Santa Catarina

A V I S O

barão e Laguna. Janeiro

14,15 -

Bagé, p, .Al�gre,_Tu--15,OO Cuiitibn, ,S. !!aulo e Rio de

\

1Ú,4Ó S. Paulo, (;uritiba e 11,25 .Laguria, ' Tubarão: e Porto

" Itajaí.· Alegre.

13,50 Rio de -Jauuiro, San- 14,20 Lajes, V.dcíra, Joaçaba e

tos, .Parauaguâ.,Curiti- Chapecó. I
ba, Joinvile e Itajaí.

12,00 Rio de Ja!H,iro e Curí- 12,40 Cr iciúma, P. Alegre, Pelo-

tiba. tas e Rio Crande. ,ATEN,ÇÃO
Rio de Janeiro, S Pau- 12,35 Laguna, T'.It>'Uli:tU, P. Alegre,12,05
lo e Curi .. iha. e Bagé.

13,45 P. Alegre,· Tubarão e 14,15 Itajaí, Mafra, Curitiba e

São Paulo.

o 'Instituto de Beleza Iporonga Avisa sua distinta

freguesia que conta agora com uma cabeleireira com lon

gos anos de príatica em, Santos, São Paulo Rio de Ja

neiro, rua Vitor Meireles 18. Aguarda sua visita.

n.oo ,Laguna. ,

Chapecó, Jouçaba, Vi Itajaí,,,25 Jo.nvile, Curitiba,

13,20

Paranaguâ, Santos e Rio de

Janeiro.

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

(URSO DE LlNGUA FRAN(Ê5�

Terça, quarta
Ric de Janeiro, S� Pau- 13,45 Lajesr.._yidt�irh, .r oaçaba e PELA TARDE

to, Curitiba e Itajai Chapecó, _ Q.uinta e sábado

Ba gé, P. A1Jg'rc, TUba- 15,00 ,Itajaí_' Curitiba" S. Paulo e i>ELA NQITE
Rio de Janeiro. Segunda-feira

POl'tO Alegre (Convair).

'20,30 - 21,30 hs.

21,30 - 22,30 hs.

Quarta-feira 18,15 - 19,15 hs.
S.exta.,.feira· 18,30 - 19,30· hs.

� 14,50 São Pau lo-j, Rio de Janeiro ' Cada' alun., pode escolher segundõ seus horários

_ (Convaír), preferenciais os cursos corresponªentes a seu nivelo

Çonrlições: Inscrição Cr$ 300,00 mensais
,

250,00 crianças
Para maiores detalhe� e inscrições, falar com Prof.

.Âh'igam-se' b(}ns quartps Jacques Mcussempés ,nos horários aCima, no Colégio
Barriga Ver,;,e, a Rua Ferreira Lima.

de ira e Lajes.

P. Alegre ,',Criciuma.

, 13,,1;:)
<,

14.,15

rão c Lagnna.

10,50 'Rio de Jansfro e S.

Paulo.

Porto Alegre

11,10

14,30
----',---

P,ENSÃO
/o q'JC, d('fine uma roupa' bem (eita é um c,omple

xo g.'ande de (ai ('res. A escolha do� tecid�s. o pã
(!J·ão, f'I ,'orte' e a caJ1fecção, são alguns dos principais
que intf'l"vem numn roupa bem feita Imperial Extra.

Mngazine Hoepc'ke, únicos distribuition!s
-", .. _ .. ,-�):'

com refeição, a Rua General

Bitt:encourt, 43,

23-_24- 25- 26-

�i', '_".

PROGRAMA DO MES
\

PROGRAMA DO MÊS JULHO

AGõSTO
(8) -- SOlRÉE SÉDE SOCIAL - Ma-

ravilhpso desfile Renaux em be
neficio da nova séde. Mesas ....

Cr$ 300,00; Convites Cr$ 150,00;
reserv� na Secre�aria.

Li::: 1] :D) - Inicio da Semana do 85° ano,

com competição de Hipismo à

tarde e uma Soirée juvenil ini'
ciando às 20.00 horas.

-- Jantar de confraternização �

In;clÍção' na Secretaria'do Chibe,
-- Cinema para a pet.izada'

Con:Tpetições de Xadrez, DOl'tlinó

Esgrima, Basquete, Volei, Fute

boI- àe Salão.

},iR 12 (lI)

[)�'I 13 (III)
Db!'; 14 a 16

Di 1 17 (8) - BAILE do 85° al'1o com as debu-

tantê'S do Inverno.
DEBUTANTES

Acham,se abertas, nll Sc��'c·t:1ria do Clube, as inscrições.

Horários:
PELA, M�NHÃ

e quin-ta-feira 10,30 - 11,30 hs.

16,30 - 17,30 hs.

SINDICATO DOS EMPREGADOS NO
COMÉRCIO, DE FLORIANÓPOliS

EDITAL N°' 4

Em virtude de não haver alcançado coeficiente (2/3)
: nas c!eições' da Diretoria, Cons'ell,lo Fiscal, Represen
tantes junto a Federação e seus respectivos suplentes,

'li I..ealizadas no dia 31 de' julho ppo., atendendo ao que

Imanda o art. 9 da Portaria Ministerial nO 11 de 11 de
feve:eiro de 1954 convoco todos os ..associados deste

I Sinrlkato para no�a eleição· a qual será realizada nO' dia

I :6 no cOl:ren�e, én: sl;a sede social a. rua Trajan?, altos

I aa Confeltana Chlqumh0, onde funCIOnara a Ulllca me-

, sa C'oietora, iniciando-se a votação as 8 horas e' encer-
!

1'an<](,-se as 18 horas.·
'

Sómente poderão votar os associadbs quites, sendo

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

jo total é de 204 socios.'
.

Para outros qualsqu,er esclarecimentos poderão os

-ass('ciar.os Se dirigirem a Sede deste Sindicato.

Florianópolis,' 2 de agosto de 1957.

Paul� Malty - Presidente.

INSTITUTO' BRASIL ESTÀDOS UNIDOS OE

FLQRIANÓPOLIS
A V I S O

Pelo"presente comunicamos aos interessados que,

desejarem ingressar nas novas turmas do ·Curso' de In

I glês; que a matrÍc"lla estará aberta entre os dias 1 a 10
de agôstó:--

Outrossim, levamos ao conhecimento dos alunos

que já frequent3m o Curso, que, para êstes, as aulas
dia cinco (5) dE' ,agôsto.

" '.

A DiretOlia

"C O N }<' O R T O" ,

DE GILSON MATHEUS

--_._----�

A.TENÇÃO SENHORAS E SENHORITAS!
ACEITA-SE ALUNAS DE' TRABAI�HOS MANUAIS

Bordados diversos, Tricô, Frivolitê, Tapeçaria, De

coração et. Enxoval de Noiva e Bebê
Tratar a Rua 24 de Maio, 453 '

Estreito

C/Do Sílvia 2.0 3.0 4.a e sextas-feiras das 8 às 11

hora s das 18 às 21,30 Sábado da's 14 .ãs 21 horas

VENDEDOR ,PROPAGANDISTA
?
10

I
RANDO NO RAMO OE 'G�NEROS ALI, O

I
PROCURA UM VENDE- O

I
0-

I
OS INTERESSADOS DEVERÃO SE-:O

I
O

I
O

, I
-0- O�O-O-O-O

.y
''0

I
O

I
O MENTíCIOS

I , -,

O DOR PARA TODO O ESTADO.

I
Q.
I
O

I
ODES, 4.

I
O-O:'_O-O-O

IMPORTANTE ORGANIZAÇÃO 01"»

APRESENTAR NO LARGO pO FAGUN-

--�-------_._,_-----,---,--'-'--------
o

F O r m i- c a N a c i o n a I
PRODUZIDA NOS MOLDES E COM AS MES'

MAS CARACTERISTICAS DA FORMICA ES'

'TRÀNGEIRA. '

Chapas de 1,23 x 3,06 mtrs'. grande vari�dade
de lindas côres e belissimos padrões.

ESPECIALMENTE IN,DICADA PARA REVES' _:..

TIMENTOS DE: mesas, caâeiras) balcões, ba1·es,
m6v�is de cos,inha e cQpa� refrigeradôres, S01'vete

l'ias, portas, etc.

FORMIPLAC RESISTE AO
CALOR E< AO ATRITO

FORMIPLAC E' AGORA TÃO
BARATO QUE ESTA' AO AL
CANCE DE TODAS AS PESo
SOAS DE FINO GOSTO, QUE
DESEJAM UM BOM ACABA
MENTo, E RESISJf:NCIA
INSUPERAVEL.

,

Fornecimentos da f_g.b1·ica com, descontos

pm·a revendedores, ou dos estoques pa'ra'
pronta entrega.

BUS ( H L E & l E P P E R LTDA
Rua Cons. Máfra, 35 - 1.0 andar - sala 5
Fr.:ORIANóPO:CIS - 'BTA, CA,TARINA ,"""

.

.-,.,."".,.;",

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



t;Ano G e o tis i c o Internacional
(EN1E�AS)DE F�GUE AlES E�PLORARÃO A ATMOSFERA SUP ERIOR 'DURANTE'O'ANO GEOFISICO
WASHING rON - CeI ca co nesse movimento os cien "

' ;

00 f t
-

1
I
ti

'()ferece a possibilidade de Parttcidas é ;raoiações Norte, em regiões equatorl-
de 6 'ogue es serao ança Idas portem dizer algo sô

' .

,

, .

'.
_ I

, ,

'

,

,

' "se medirem os fenômenos proven ien tes ao sol serao ais e em águas do A'rtíco.
dos p�los' Estados Unidos bi'e as características de

'

,
"

I '

, ,

t \ G f" I
!

fi t ivi I
re nas altas camadas da atmos observadas ( medi-Ias, inclu I' Este programa básico se-

duran e o Ano co ISICO n- e i vrr ade da ionosfera I
� .

'

i
"

'
' rera, Em segundo lugar, sive a nati.rec.i das partí rá suplementado pelos lan-

temacional 1957-58, num Anal izan do o sinal refleti-
I

t
.- , , I

. .' ,

ais pesquisas permitem aos culss das auroras. Varia- qamentos de pequenos fo-
esfôJ.'Ç;0 por descobr-ir mais do, algo da composição da!' . .

' I
'

II I cientistas
aumen tar as ln ções na natul'e,za, d� ion.os- "

guestes montados em c�mbifatos sôbr e a atmosfera su- ionosfera pode SE'l' determí f '_' '. '

_

-

, I . crrnaçoes cclhidas mais fera proporclO'1arao in- nações de duas etapas os

pel'Íor da Terra. - nado, I" I" Iecononucamente por muitas formações sôbre as correu-
I
"Nik-Deacoris" que deverão

"Até recenteme�1te, OS es- A, necessidade de in for- . _. .

, • A I _
estaçoes terrestres, assim tes., elét,ricas que cerrem na seI,' dispãr.ad.os de Fort Ch.ur "tudos fel tos sobre a atmos:;, '.11a'çoes mais precisas sô- I'

f"
aumentando de muito seu baixa Ionosfera. chill e White Sands, Exis-

Ifera superroj- .oram grave ;úl'e a atmosfera superior
" valor. Em terceiro lugar, Cerca de 600 foguetes se- tem planos para o lançamen Imente i'estringidos devido ao

'

exige exames r1iretos; entre I

. ,. I
t

são possíveis novas desco rão disparados, inclusive ',to de pequenos foguetes co

Ifato de serem impossrveis anto, ,tal, pode ser somen-
_ "t" f'

I
t feit 1

- bertas. "Aercbees" e "rcckeens". A n hec idos por "rockairs" de' ,

obscrvaçop.s erre as , a 11'- 'e ei o ançando-se instru-
.. I

.

N' I I ,Uma ampla variedade de maior parte dos "Aerobees" ,)Jordo de aviões. Tentativas I

ma a Academia 1 acional (e mentes até a região que es- I
c

I
estudos serão realizados se será lançada de Fort Chur- serão feitas para lançar os

Ciências dos. EE. UU.
.

tá, sendo explorada. Fogue gundo o .programa de 'pes' _. Canadá
I

'

chill, no ana a, em coope "rocka irs" durante períodos
"As técnIcas convencio-

. tes e satélites artificiais I'

b 1- t' I -
quizas dos Estados Unidos ração com cientistas cana- d� acentuada atividade so-

naíe de a oes,. como _as UI,' sa.o os aparelh.os qUeper-'
,

_

para o Ano Geofísico Inter- denses. Outros serão dispa l la r .e �}{plosões solares.
Lzúdas nas observações me mítem ao homem Jazer (lhe Inacional. Uma pesquiza sô rados de White Sands e Ala O programa de lançamen

bre a estrutura da atsmos .. 'megerde, Novo Mexico. . I to de foguetes dos EE. UU,

fera incluirá .medições d a Os "rockeens'� serão lan- será cnidadiosamenie coor
,

. I '

pressão, temperatura, den- cados de bordo: de navios' denado com todos os outros

�m muitas' regiões de globo, I estudos do A.C,I. e experi-
-

lusi
,

1 "A'
•• - f,lmc usive em �guas �o ar

I
encras especrars serao ,e�.

dos para medir a campos i- 8'0 ria, costa f.� continente
I tas em 'dias de desusada ati

Ição química e iônica da at- Antartico, ao largo da cos

I'
vidade solar, - (USIS).

mosfera. ta ocidental da' America do I

O lado�ulã' odà ciência
fixadas as finalidades e ob que Moageiro, a qual será

I
., ....

Pela portaria ministerial jetivos da Comiss8.0 Orien- composta d€ representantes
de 30 de abril último foram tador2� da Revisão do Par-

I
da classe moageir8. e de um

.

I

���l�.�;S a�tiSt�I�:Sap;�;i:od�:� N t m O ---g2'-d�--rtsi� te a-õ- I :�'::���rá.d�uS; :'r�� ::i:C�
iores. ,Os "Aerobees", que f 'C'

-

J
I paI consistirá en1 proc,eder

Jev.erão Ser empregados no rio de ,�ão ' oaquim; a uma re.visão d.a capacid�
programa t1e foguetes dos 'No !lEstaâo. de São Paulo", de domingo último, de- de moagelra de todos os mOI

-au�q�.r Gp S!aAj.:pmmoa o,!!u
Estados Unidos, podem atin parUJl!(.s com vasto noticiário' de nosso E�tado re.lativo nhos de trigo registrados

� s�soqu!dsa saql0;( s� op ao inLenso frio que o assola, especialmelüé a região ser-
I
no S ..E. 'T., noprazo de qua-

gir uma aJtitude de apro-
u�u!qmoa 'umí!p� ·10111A LU_a1 I'ana I'

ximadamentfl 320,000 metros
< '.

, tro meses. Para êsse traba-

o,\!,u - ou�a!.ram\l O!q\ls. o nOt As continuas ondas oe ar gélido vindas do Polo Sul!
Ih

. .

h
-

I
'c· d f" d T - 'V

.

d _, AI
. , .

d S- J o, os mom os serao c as-

-ua!l�s _ �luuld �A)U �ss3
,lma a ,!uper ICle a er !i1::0 permhlram all1 a o ueg.e o no munlCHHO e ao oa-

i'a. Algo similares ao "Ae qUÍl'l. Ãssim não sÓ a pcpulação' tem yadecido 'as duras ficados, preli mi narmente,
·U.I9tsa atuam�-taldmoaop'_ /

'

, 'l'obee", outl'as n,lJ.ço-es 'pro- consf"ljuências das g'eadas e nevadas como também, o gado em automáticos e não auto-

uqlq mn 11I.'znl)o.rd u'sI.luaI.:J -

-

•
'

•
1 está começando a sucumbir. máticos. Ness.e último os in

, Juziram seus foguetesque' , .
,

ass\) a+uaq�.I o mo;} aMloa TI;Io ,'. '.
Si realmente o frio ag'uentar até Outubro, de con-

'1' d
dices determinados para a

opuuzn.r:) ·1�P!Jn.m u�lnqcl serão utllza O·S no progra- fQ.rmidade coro certos progJlósticos, teremos -vela 'frente' -

d A G I fixação e purificação serão
�mn op,!znpo.ld 'zaA �.I!aUl,

ma e . ..'. 'I
lima sé,l:ie,r!e calam.idade�., ,'.

d 'd' " ,I A importância 'óas pes- Felizmente aqUI no htoral temos, a despeIto da bUI- aumentados em 70 porcen-

P �Ia ,lat ap (ll!·l�W o ol'f. .',.! l' t ' t . 'lt'1'1
' 'I' .' t

. .' auizas com foguetes é trÍ xa (lo .empeI a UI a, nas u L!1aS semapas, um � Ima mais �o.

ua·q;}a�.r�x a D ossn.l 'qsq -. '. .
<imeEJ. Embora tenha feito frio não' é, contudo, de modo

e mechndo-se o tempo gas l)hco. Em pl'lmelro lugar,' 1)"O\TOcaI' ca'laml'dades Q and 't b t'
. c'" < < <.' ti· o mUI o as am os aga-

: salh.ls de pele ou lã que, por sorte, tiveram agora na

A Modelar, uma violentíssima redução de preços, dada
fi lifpic:ação de inverno em curso.

•

"O ESTADO" O 1\1AIS ANTIGO DIARIO DE S, CATARTN.\

tl;ol'o�ogica:3, não se exten- gar seus instrumentos cien

dem além ele mais de 38.600. tíficos às àltas regiões da

metros e, assim, os I'esulta- .rtmosf'eru.

dcs dos estudos da atmosfe-l Várias tipos diferentes de

ra superior vinham depen- foguetes serão empregados

dendo de astudos indiretos
I
durante o A.G.l. Altitudes

como os J,"itos na ionosfe- ele cerca de 96.000 metros

ra", �erão atingidos com fogue

A ionosfera, é a parte da ces lançados por balões, os

.(mOSfel�d terrestre locali "rockeens". Estes pequenon
zada entre 80 e 400 .quílo- ifoguebes ;;!ão dançados de

metI'os. Para "vasculhar a balões quando êstes atingem

ionosfera", impulsos de rá

dio identicos aos impulsos

ma altitude máxima.

de radar, são enviados pa

ra a ionosfera. Tais impul
sos são refletidos de volta

Foguetes maiores lança
dos do solo já foram cons-

agora em nova �mba·lagem
� .

�

PEITORIL DE DIGICO
PELOTENSE

bom como semore •••
.

Puramente à

base de p!antos
mediçjnois, o

'xarope Peitoral

�de A:'igico
'

:!.. : ,

Pelotense, usado
/.;;-'

,

hó 51 anOi em

to'dos os lares brasileiros,

combate imediatamente

resfriados, gripe, rouquid50,

asma, bronquite e os talso;

mais rebeldes. PreFerido em

tõdos os 'familios I •. , Pre·

fe;ido 'em tõdas as idades I .. ,

D06E'
;.. nct.TOS: • CCóolt"t d. '''51. 4 v4!C'I 4'� d1l

CntA1'!ÇA;: 1./;IllcoU.II 1l.,hA. \I�UII.O��

C.I"I'-'M'30 ,,4-

�···��Ito"S • OklrU,v,i:. fOI.
�., j?

·c:;�!rA.:-;:!I}.l:flJU/jn:""L rAtAU.ctunCl,
RuA flrtU-:;i�'" Di r/-HO. �O.
-_ 1'.101 DS JA"I.rIO .. _

Florianópolis, Quintafeira, 8 de Agôsto de 1957 11

Com S1KA na

argamassa. •• a água
___.... nunca mais passa

sidade e ventos. Instrumen

tos especiais serão utiliza
IIKa I.a,. Representantes em todo o BrasU

,'Representantes em Florianópolis:

TOM T. WILD't' & elA.
Rua Dom Jaime Câm '1'3 I Esq iina A v, Rio Branco

À venda nas bocs cas:�� d!) r�mo

Acontece ,No B'rasil
da Globe Press (Cont. da 2'0 pag.) científicas - observa o sá

'líquida uniforme e estável. .

bio - demoliram muralhas

Criação em laboratório de da natureza cO'1sideradas

novas espécies animais inexpugnáveis até alguns
Segundo afirma um emi- anos. As irradiações e os pro

nente cientista, o dr. Ben- dutos químicos já ,estão, sen

tl�y Glass, professor de Bio do empregados para acarre

logia da Universidade John tal' mutações nos vegetais,
Hopkins, de Baltimore, Es-

'

e o' mesmo método poderá
tado de Macyland; EE. UU., : ser apli(ado aos animais.

exist.e a possibilidade de se ,N.o que t:ii respeito ao

NOTAS VARIAS'

formar novas espécies ani- próprio homem, diz. o dr.

mais em laboratório, como Glass, a criação planifica
Ja se conseguiu com' us ve- da ainda é uma possibilida
�'etais. ! de muito .remota, se tanto .

I
'

As últimas descobertas O dr. Glass atribui ao cien

Loftus Eugene Becker'foi Legal do Departamento de
: :- nomeado· pelo Presidente Estado.

Um cientista da Gerferal Eisenhower C.onselheiro
.

.000
----- .-. --.------ O Tratado d€ RelaçõesElectric Company declarou nal do Mate. Constitui o pri Amistosas, Relações Eco'

nômicas e Direitos Con,su
lares entre .os Estados UIli

construir nas zonas de dos e .o Irã entrou em vigôr
no dia 16 de junho de 1957,

maior densidade de ervas e ..

�I 000
bom volume extrativo. i A Feira Mundial dos Es'

: ;_ ! tados Unidos, realizada no

O .Instituto Nacional de l Coliseum de Nova York

r
'

. -
,_:

I
€m abril, teve tão grande

.m!graçao e Colomzaçao flr sucesso que será repetida
mau convênio com O'S órgãos I em m':üo de 1958.

I

dos governos dos Estados .000

ela Bahia e S,ergipe, e com � Comiss�o, de Energia
d 1 d

.

, ..
Atomica esta ,enviandu um

passada, trazia apenas co- MISURI - 1935· SARGE'N- pa as (e vapor e mercúrro, os serviços fed�rals ah 10-
, grupo de 5 peritos sôbre

i mo cartaz para figurar no TO - 1936 CULLINGAM produzidos pela General �alizadós, para a prestação: aplicações p a c í f i c a s da

G, P. Brasil, vitórias em _ 1937 HELIUM _ 1938 Electri, que� se acham ali de aS'si�tência sanitária aos,�! e�ergia a:õmica nu�a m.
is-

1.600 metros, � acabou ga� PENDULO _ 1939 SIX há algum tempo em fase de emiúantes nordestinos da- sao espeCIal ao Japao, Re'
".

1 t
. pública da China e Filipi'

nhandó, facHmente, de pon· AVRIL - 194.0 TERUEL - expenencla amp amen e sa- queles Estados: em desloca-
nas como parle do progra-

ta a ponta os três mil me- 1941 POLUX - 1942 LA- tisfatória. mento para os centros de ma, a!.omos'para-a'paz dos

tl'OS do G, P. TERO - 1943 ALBATROZ trabalho do'Sul cio país. Esta-dos Unid.os.

_. __._.
_ 1944 ALBATROZ _ 1945 Inaugurou-se, 11.0 municí-:

.

Durante 1956 a Organi-
""_

.

d P d 'I' d' zação Mundial ,de Saúde
FILON - 1946 MIRON - PiO e ru entopo IS, no la A.cab�e ser editado pelo colaborou em cêrea de 700
1947 HELIACO 1948 2 de maio próximo passado, Departamento NaciOnal de projetos" em 120 países e

HELIACO - 1949 CAR-, O"'barbaquá coletivo eom ca Produção Animal, do Minis territóri.os, e, com aproxima-
,

'd __, d"
.

d 3 500
. damente 1.800 instituições

RASCO - .1950 TIROLE- pacI aue larIa e. qUI tério da_ Agricultura, o, Vo
científicas,

I ZA - 1951 PONTET CA- ios de mate cancheado. Es- lume 7 do Boletim de lri-
I

A. Comissão Internaci()!'

I NET - 1952 GUALICHO se empreendimento, que. vem seminacão Artificial. Tra-' nal de Lei em sua .9.a ses-

1953 GUALICHO de encontro aos :desejos dos ta-se d� publicação perió-, s�o .começou a trab�lhar r:.o
1954 EL ARAGONEZ produtores, �ão 'só desta c�- dica elaborada pelo Serviço' codlgo

de regulamentos soo

. . .
' .ur�;).I<)lur ap .Qlunss� o a.Tq

1955 ' MANGAGÁ - 1-9156 �unidade, como de tôda a oe FISlO"�atologla da Repro
,
bio e imunidades diplomáti-

em região circunvizinha, foi in dução e Ip.seminação. Ar--ti-' cas e consulares.

li teiramente planejado e cons f�cia.l, do Instituto, de zoo-I ALlj-G'A-SE' E VENDE-SE

I
truido p.elo Instituto 'Nacio- tecl1lca, e que contem assun Aluga:-se _ casa na Rua

tos e noticias de valor para Artista Bittenc0l!:�'t 36 e

os técnicos em insemina.ção

o vapor de mercúrio meiro de LIma séde que a

autarquia.. ervateira vai

ser

'mais usado na iluminação

I artificial nos Est.ados Uni

CA- : dos qile o tungstênio, metal
'--

e
de que se fazem tis filamenI. Con'inuação rla'7 p�gin� ! "�Ui' ,heooum,

,)tste ano coube ao cavalo NAVIAL, CAPORAL

I DON VARELA, levar para JOHN ARABY, defensores tos incandescentes comuns ..

i os .rioplatenses mais esta das cores nacionais. O l'irilhante clarão vercl,e

i grande e inesperada vitó- De 19B:? a 1957 os ganha'- azulado que .se vê em certo
,
Iria. Don Varela que havia dores do G, P. Brasil fo- trecho da Praia, do Flamen

na manhã ram os seguintes: go, no Rio de Janeiro, é de-

da semana 1933 MOSSORó _ 1934 vido á uma série dessas lâm
chegado' ao Rio

- de terça-feira

TATAN e finalmente

1957 DON VARELA.

ALCESTE LEITÃO �GONÇALVES
(MISSA DE 7° DIA)

AVENTURAS DO ZE-:VlUTRETA vende-se casa na Rua Cris
pim Mira 69.

Tr�tar à Rua Emílio

artificial, agrônomos, veteri
nários e interessados. nesse
i.'amo de veterinária. Blun 69.

\ I
I /

./'

Filhos, irmã, genros, noras, cunhado, netos e sobri
nha agrarl,ecem a todos os parentes e amigos qUe os con

�ol·tal'am e manifest.aram seus sentimentos por motivo'
fie 'fa�ecimento de sua inesquecível mãe irmã sogra

ull1�:lda, avó e tia. ALCES'l'E LEITÃO GONÇAÍNES �
co;l'�ldam a todos para a missa de 70 dia qtJe :mandam ce-

lebrar segunda feira, dia 12, às· 'i"'4o-ras, no altar do Sa
gi'aflo C01'ílÇ,!1(j' di? J�sus elu Caiedl:'aIj �êtq;�p01ilÊ�'rg

/

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Capital do Brasil, na Mesma Rota dos

Segundo notic�a� já s� I muitas gerações: Na mesma
I timula. a c�iação de =: de 1 na sua solidão, consti.�uem 1 mente e o espirito de quan.

en�ontra ern Brasilu: � �m 1 rota dos Baruieiriuues, qU,e . comumcaçoes para o mte- entretánto Uma das forças tos sentem pulsar o coração
batxada_ qU,e. condu�tr� o a.largaram: c.om sua aud�-

I
ribr rn_ais re?noto, f!:cilitan:-I' mai.s puras da nacumolula: pela grandeza e inviolabili

Fogo Stmbolwo da Pétria- cw e patrwttsmo, o ,men' do ussrm a circulação da n- ' de- E homenageia, ainda e dade do Brasil uno e indi'
. Iniciati�a feliz da Direto: diana de To�desilha�, vai queza, e, como se não bas') sobretudo, o BRASIL novo visivel.

'

r�a da ,Ltga d.e, Defesa Na' agora, o Brastl. cammhar tasse t';:do isso -:-_ criapara que �á de criar nos sertões I Que se revistam do maio?'
cional, no ,Rta G�ande do rumo ao Oeste. Levando o Governo cotuiições de tra- a mawr rese?'va de seu pro- brilhantismo a passagem do
Sul, e que e parte mt:_egran- para o centro dêsse imenso bolho mais favoráveis, em gresso, e da su.a g1:_andeza,

I
Fogo Sagrado pelo territó

te �as c�;nemoraçoes �- território a sua Capital, a contacto com as realidades no f,uturo." rio Barriga-Verde e que,

n�a:,s da Se�ana_ �a �a- Naçãô atende às exigências profundas da Pátria. A Li- Santa Catarina, no eleva' nesta Capital, se p'restem as
tna , o !'ogo St�bolwo e � inelutáveis de seu próprio ga de Defeza Nacional, fa- do espirito civico de seu mais consagradoras e entu

'e7pressao das vtrtuc1es Ct· crescimento material e es- zendo sair de BRASILIA o povo, aguardará com an- siasticas homenagens é o
. vwas do nosso Povo: piritual, une mais intima- Fogo Sjmbólico. - de 1957, ciedade, como em todos os que espera o Povo, compe

Este q.:no, _;tuma b;nl�a;tte mente os seus filhos, dá a presta uma homenagem às anos, a passagem do Fogo netrado de suas convicções
,demonst,,:açao de Fe Ct�wa, zonas quase abandonadas o populações que.l_l!butam no 'Simbqlico da Pátria que e crente 'no futuro mm'avi

nu�a empol�an'te �a_mfes- confôrto da civilização, abre interior do Brasil, a mui- tem o poder de aquecer a lhoso do Brasil!
taçao de sa brastZtdade, caminhos à penetração da tas léguas do litoral as

"BRASILIA, a futura Co: saúde, da instrução e de no- quais, no seu isolamento e

pital do País, local�zada no vas técnicas de trabalho, es'
'

planalto goiano, vai ser, em
breve, a materialização de
um sonho acalentado por

�
Este Ano Partirá de Brasília, a Futura

Noticias Locais
CONCORR'ENCIA

PUBLICA �

Termina: di�' '12 .dêste
mês, ás 9,30, o prazo para
apresentações de propostas
para compra de um jeep
Wi1lys, completamente re-.

formado e de placa 8-16,
segundo respectivo Edital
que vem sendo publicado
pelo SESI, - Departamen
to Regional de Santa Cata
rina. O preço mínimo para
a venda dêsse veículo, mo'
tor 4· cilindros, tipo 1950 é
de 170.000,00 cruzeiros.

PASSAGEIRO. DE óNI
BUS E' AGREDIDO
A Delegacia de Polícia

abriu inquérito para apu
rar a queixa ali registrada
pelo s?.. Cicero Claiuiio, dia
5 do corrente, comerciante,
residente nesta Ca.pital e

que disse ter sido agredido
pelo motorista de um cole
tivo, na ocasião' em que to

mava ac(uele veículo da li,
nha dos Coqueiros.
Afirmou o queixoso, que

além de ser agredido teve

impedida a sua entrada no

referido ônibus.

PIADAS NOS CINEMAS
Apesar dos protestos da im

prensa escrita e falada, con'
tinua a "turma" mostrando
'sua má educação, soltando
piádas e gargalhadas fóra
de todo o propósito, durante
a filmagem em nossos cine'

mas. Dizemos nossos cine'

mas, porque o fato que já
, está irritando.ps espetado
res 'se repetem ·em todas as

salas de projeção dessas ca
sas de diversões.

ESPERADO O CANTOR
CARLOS NOBRE

Está sendo esperado por
êstes dias nesta- Capital, o'

cantor Carlos Nobre que es

tá se popularizando no país,
através 4e suas audições na

Rádio -Nacional do Rio e.

que aqui virá a convite da

"Guarujá", para se fazer
ouvir pela "mais popular"
em apresentações que natu

ralmente hão de constituir
boas noitadas.

, FARMÁCIA "VITÓRIA"
Inaugurar'se'á brevemen

te nesta cidade, nova farmá'
cia, que surgirá com o su

gestivo, nome de Farmácia
"Vitó?'ia" é de P?'op?'iedade
,do Farmacêutico Almiro
Batalha.
Além de outras inova'

ções que trará ao ,comércio
essa nova casa, é pensamen
to d'e seu proprietário e res

ponsavel, atender à domici'

lio, atividade que será in

teiramente uma 'iniciativa
de que muito se aprov.eita�
rá o povo, graças a essa mo'

dalidade de trabalho farma'
cêutico.

....

Florianópolis, Quintafeira, 8 ae Agôsto de 1957

,

I
Decreto Estadua-I N° 49

1 MILHÃO PARA CADA COMUNA
BRASILEIRA

feriores a unvmilhão de cruzei
ros.

RIO, 7 (V.A.) - Perto de um

milhão de cruzeiros referentes
à cota do Impôsto de Renda, se

rão entregues a cada um dos dois
mil quatrocentos e um municí

pios brasileiros, segunclo os cál
culos da Diretoria da Despesa
Pública, perfazendo um total. de

2,4 bilhões de cruzeiros, destina
cios à aplicação em iniciativas de
interêsse local.

Do total, 802.114 cruzeiros re

ferem-se à cota cio corrente ano,

enquanto o-s 168.078,00 serão

pagos a título de complementa
ção da cota do exercício de 1955.

COMPARADOS
Em cornpa'ração com o montan

te a que tiveram direito no exer

cício de 1956, as municipalidades
receberão mais cê rca de 150 mil

cruzeiros, aumento que corres

ponde a 23%. Quando essa dis
tribuição começou a ser feita em

1948, a cota do Impôsto de Ren
da era de 116.541 cruzeiros ten
do-se elevado de quase 7 vêzes,
no decorrer de nove anos.

VANTAGEM ORÇAMENTÁRIA
Para se verificar a influência

que a distribuição dessas cotas
exerce sôbre a economia munici

pal, basta considerar que ainda
em 1955, mais de 800 prefeituras
tinham r:.eceitas orçamentárias in
,._...."...�.-.-.."""'..--..... ....,._..._._..

LEIA NA 3." PÁGINA

":""'xv- podia formular hipóteses
Em o' penüíltimo escrito sobre a causa do aludido
desta enfadonha histôria, edital e oficios circulares

que vimos relatando, fize- inesperados, que se lhe se

mos a transcrição do oficio guiram,
oircular, dirigido 'pelo sr. I Também o sr. agente .f lo

agente florestal de Chape- • restal nao esclareceu _

se .a
có a 193 chefes de famílias, sua extemporanea açao t.i

br�sileiros, pessoas pobres, nha, ou não, em vista _as
moradores nas aludidas florestas de terras devolu
cluas áreas de terras, uma tas, ou do dominio partícu
das quaes situada no mu- lar naquela parcela mini
riicipio de Xaxim e a outra, ma, Ide 61.0-73 (seis mil e

no de Xanxerê, I 73) hectares, relegando ao

Em o úlfimo, incluimos o . despreso os Iatifundíos de
EDITAL, expedido pelo ci : Chapecó. .

,

tad.o agente florestal, não I Decorreram algunsv m�
para dar conhecimento ao ses, que foram de Fevereí
público em geral do assun- 1'0 a 1.0 de' 'Novembro de .,

to de que tratav'a, mas, te- 11955 ano êste, cio qual nos

vando endereço certo', r,es-! ocupamos. em os citados
trito, limitado. o qual não I dois últimos es,_critos publi
era senão a vã tentativa de cados e e coetaneo dos epi

limitar, ou extinguir, a ati-
I
sódi os, que vamos relatan-

vidade daqueles 193 brasi-
,
do.

. .

leiloas, por meio de um su- I Nesse- CItado �lIaJ .1.0 ?e
posto, ou absurdo "embar-: Novembro o mlsteno dIS

go" visando proibir os tra- i sipou-J;e para as <pessoas,
balilO's de lavoura, ond€ são que estavam aÚl pa_r da ,mar
adquiridos os recursos de ,cha do� ac_?ntecJm�nutos,
su,bsistência .,��quelas n�- i cO,m a a�ll�açao do edital da
merosas famlhas. Aos pn- . InspetOrIa de Terras do Es-.
me iras momentos, ninguém ta(�o, em Chapeco, o qual
compreendia o objetivo', nem foi como gue o compleme2:_:

PARA APURAR
Gravissima Denúncia
Para apurar gravissima

,denúncia que fDi levada à

Delegada desta Capital· e
por solicitaçã'Ü do sr. Dele-

E;�E;��� ::!:� I PDITIPA�mquento par_a apurar a gra bll bRO
vissima denúncia contra o

Em defesa do município da Palhoça I

�divíduo Sa�·ltos d;. t�l, que representa com dignidad€.e vigilân:'
pmt?r, que � a:u�a o e

,cià, o deputado pessedista Ivo Silveira

�ratIc� por vlOlencla, at9s foi à tribunéli da Casa para dar conheci"
ImoraIS com uma menor.

mento de mais uma falta ao cumpriment'Ü
de promessas feitas pelo Sr. Jorge Lacer

. da, desta. feita em Barra do Ari:r:iu, por
ocasião das eleições para a Viee-Gover
nanca.

.
Na; oportunidade em quI'! se apresen

tou ao povo daquela localidade, aprovei'
tando-se !las prerrDgativas que lhe con

fere o cargo, o Sr. Jorge Lacerda prome
teu que, dentro de quatro meses após,
aquele distrito da Palhoça seria atendida
na sua ju;:;ta pretensão, com a instalação
de l* elétrica. Acontece que já faz um

ano e a promessa não foi cumprida, moti
vo por que o nobre representante da Pa

lhoça, com assento na Assembléia Legis
lativa do Estado, solicitou que o Chef.e do
Executivo tome imediatas providências no
sentido de que aquela localidade venl!a
a gozar de justa ,concreti.zação, mm'mente
após uma promessa feita de corpo presen'
te pelo sr. Jorge Lacerda.

LICENCIA-SE DEPUTADO
BRAZ ALVES

COLUNA

FORENSE

tecer c'Ünsiderações a respeito do procedi
mento administrativo do Sr. J'Ürge Lacer
da, apontando, na oportunidade, os clarDs
existentes numa administração. que vai

cada vez mais se debilitando, e caindo no

conceito da opinião pública, pela falta ao

cumprimento de suas, obrigações e pro
messas feitas quando candidato.

AparteadQ por alguns integrantes da
bancada situacionista, o deputado pesse
dista garantiu -que a oposição, nas suas

atitudes, nada tem pedido ao Sr. Gover
nador do Estado, àpenas reinvidicando
certos 'e determinados aspectos adminis
trativos, por f�erem parte:_ do programa
de trabalho do atual Chefe do Poder Exe
cutivo e que, até o. momento, não se con'

cr,etizaram. Refutando a deçlaração de um
dos aparteantes, o deputado Estivalet Pi
res garantiu não haver independência de
conduta na bancada situacionista, lem
brando que em várias oportunidades de

putados da situação têm recebido reCO

mendações do Palácio dO' Govêrno para
afastamento de certas e determinadas pro-.
pO'sições e muito a contra-gôsto dos parla
mentares situacionistas. Finalizou por co

municar a Casa que breve voltará a ocu

par a tribuna para concluir as considera'
ções que yinha tecendo, e 'que em face d;
imperativo r,egimental, não pôde con-

Y .

cluí-las.

A Casa aprovou o requerimento do

deputado petebista Braz Alves, em o qual
o ·referido parlamentar pedia licença de
dois meses para tratamento de saude. Lo.'
go que aprovado o requerimento, a Mesa

.

GRAVE IpPIDEMIA ,

convidou os líderes de bancada no senti" I Amda no expedIente o deputado Osm

do de. introduzirem no recinto dos traba"
'

Regis lembrou à Casa 'O noticiário da imo

lhos o suplente Francisco Machado de
I prensa br:si�eira em que �€talha. �s gra

Souza --; representante do município de : ves oc�rrencI�s que se ,v�m verIfIcando
São Francisco do. Sul. I

em mUltos palses da AmerlCa do Sul e da
,

ORDEM DO DIA _ 7-8-57 Europa: em virtude do alastram�nt? de

DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO
uma gnpe que iem causado �r�nde nume�

PROJETO DE LEI N.o 21.57 _ F' b-'
ro de mortes, �meaçando senamente pe

,. . _ .

Ixa s�, netrar no BraSIl.
sldlO e repr,esentaçao do Prefeito prOVISO- F' l' d l' 't
rio. _ A rovado.

ma IZOU o ora or para �o ICI ar ao
p Governador do Estado no sentrdo de que,

2·a DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO a exemplo do procedimento do Gove!'na
PR0J:8TO DE LEI N.o 45-57 - Cria o dor do Rio Grande do Sul, tome" provi
Distrito do Witmarsumi no Município de dências para preservar o·nosso Estado da
Presidente Getúlio· - Aprovado. grave moléstia.

'

1.a DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO PROFESSORES DIARISTAS
PROJETO DE LEI N.o 99,57 - Regula o Sobre o decreto que estabelece novas

provimento dos cargos de Delegados de diárias para oos professores diaristas falou
Ensin'O e �á outras providências. - Reti-I o dep. Paulo Preiss, o qual demonstrou
rado em VIrtude �e emenda apresentada. que a grande maioria desses servidores
ADMINISTRAÇAO JORGE. LAC�RDA (!_ont�ua a gªnhar �en:os do que o �alá"

O deputado EstLvalet Pll'es fez seu rio'Mínimo.
reaparecimento na tribuna da Casa para

,/

,.

to dos dois atos anteriores,
edital e circular, 'fio iSr.

agente florestal.
Abrimos espaço 'para, ês

se episódio, .q-ue assinala
mais uma etapa na emprê
sa em que vem empenhando
o sr. A. B. Almeida, desde o I

mês de junho de 19.22:- I"EDITAL Levo ao conhe
cimento dos interessados
que de conformidade com �
r.!'. e de ordem do sr. Eng.
Diretor de Terras e Coloni
zaç�o, fica determinado o
dia 11 de' Novemhro, às 10
horas da manhã em casa do
sr. Angelino Witti para se
proceder a audiencia das
�erras requeridas por Al
berto Berthier de Almeida
no logar Chapecóz ínho,

'

Outrossim. ficam intima
dos todos os posseiros da re
ferida área bem como to':'

.
dos os sucessores de José
J?aquim Gonçalves. Chape
co 1. 11. 55.
"Marie, Ta varE::S Inspetor

de Ter.ras' do 6.0 Distrito"
Idênt!co edital, mut,ati�

mutandl, foi afixado e assi
nado pelo mesmo inspetor
de Terras, designando ou
tra �udiência. para o dia
s�gumte com referência à
M'ea de terras situada á
margem esqu.erda do rio
Chapecó, isto e, pará o 'dia
12 do, dito mês de Novem
bro, mas o original não che
gou ao nosso conhecimen
to.

No citado dia 11, à hora
e: local "determinados" pa
ra a audiência, comparece
ram �ento. e duas pessoas,
pnsselros Interes'sados os

qu�es, no dia seguinte' se di
rIgI�°!lm. ao local da outra
aud�e�cIa, distante mais de
15 JUllometros, porém nem

n? do dia 11 e nem �a .do
�ha. 12, se apresentou a aú
�orId�de. que o convocál'll.,IStO e, o sr. Inspetor de Ter
ras do, 6.0 DisLrito, e nem

pessoa. que o representas
se. E'sses fatos foram publicados em o jórnal local "A
V_?z De Chapecó, em sua ,edi
çao de 4 de Dezembro de
1955, com os nomes dos in-
teressados, que &stiveram
presentes, nos_luga:res e ho
�a �arcados para as audi
encla&, que .se não realiza
r��. Mau gra.do nosso pro
pos�to de resumir, somos
obrIgados a repisar um tan
t� do terreno já palmilhado.
E o que valllos fazer.
Atendenao-se: A) que o

S.P.I. ,renunciou "em favor
do Estado", a dl�as áreas de
terras, das que estavam re
servagas aos indios; b) que
o sr. A. B. Almeida, desde
o ano de 1924, vem tentan
do apoderar-se de parte de
terra's dos INDIOS; e) q_ue o
sr. A. B. A .. ãlegando. ora,ter posse, ora, dominio das
ter,ras que, pretendia, pro�
-,?oz p\)rmuta por outras e
essa proposta foi conside
.rada a�eitaveri, uma vez
que o dIto cidadão apresen
tas'se prova do que alegava;
d) qu� a prova exigicla nun
ca _fOI apresentada;e) que
apos a renúncia feita, pelo
.,._PJ., o sr. A. B. A. foi au
tprIzado a mandar medir as
duas áreas da renuncia; f)
que quarenta e dois po'ssei
ros,. '?rasíleir'Os, chefes de
famlha, l?obres,

.

confiados
no preceIt') do artigo 156
p.al:'�g!afo primeiro da Con�
tItUlçao· Federal, no ano de
�951, requereram pequenas
a�'eas, onde têm moradia ha
b!tual, culturas e benfeito-'
nas. na �orma da .lei e não
,co?s.egulram despacho de
espeCIe alguma:
Por tudo isso e muita,s ou

tras cousas que op'Ortuna
mente deverão ser ditas vê
se que o edital do sr. agen
te florestal, com o oficio
circular

.. distribuído. por
193 posseIros em terras de
volutas 'e o edital do sr. Ins
petor de Terras do 6.0 dis�
,trito são 'OI TRIPE', sobre o

'qual se assenta o 'clecreto
que serve ele títuL, ,a estas
linhas.

25 de
.DIA

Julho de 1951
(OLONODO

I

MENSAGEM DE SAUDAÇÃO DO PREFEITO DE

JARAGUA DO SUL, AO COLONO O B�AVO
TRABALHADOR DA GRANDEZA DA PATRIA

.��•. ,

,

. Nésta grande data que lh.es e consagrada, dese-

jo a todos os bons colonos que Deus os abençoe nos

seus trabalhos, nas lides diárias dos seus lares, nos
seus divertimentos honestos, ,e em todos os seus

múltiplos problemas.
Reconheço nos homens e nas mulheres da. colo"

nia a base da economia do Município, do Estado e

da Nação, e por isto é que lhes devoto a minha sim

patia e estima .

São êles -que todos os dias, de sol e sob as incle
meneias do tempo, da-chuva, do frio, da geáda, e

calor causticante, garantem a sobrevivência das cio
dades-

É dever dos governantes, olhar com carinho pa
ra êsses herois anonimas, fazendo com que nada
lhes falte, facilitandolhes os meios de desenvolvi
mento de todas as suas atividades agrárias.

.

Nesse sentido, tenho procurado servir-lhes, con
seguindo facilidades na 'Obtenção dos materiais Ilue
necessitam- .

Mao grado as condições financeiras da Prefei
tura, algumas das suas aspirações mais legitimas
tenh.o realizado em seu beneficio.

_
Espero em 'Deus que dentro em pouco, possa

mos realizar tudo aquilo que nos comprometemos
fazer-

. � saúde' do nosso povo, e especialmente das
nossas crianças, tendo sido à preocupação máxima
do meu governo. '

Assim é que podemos dizer alto e bom som,
que enfrentamos com ótimos resultados, e vence"
mos o surto de paralizia infantil.

.

Cumpre neste instante, lembrar o nome do
grande catarinense Nereu Ramos, que atendeu o

nosso, apelo, enviando vacina.
Colonos amigos, na vossa data, eu levando o

meu pensamento a �eus Todo Poderoso, e peço, e

:oogo ao Senhor do Ceu e da Terra', para que prote
ja a nossa Colónia, e dê aos nossos Colonos uma
farta messe de felicidade. '

Esses são os "votos si
-

.

d Pr fmceros o vosso. re eito
Waldemar Grubba.

Jaraguá do Sul, 25 de julho de 1957.
(Do Boletim Oficial, de Jaraguá do Sul, de 1-8-57.)

I

'�"'.�-'-

�l��rp�f�T
�

-� --

Desencantados, com "

a, administração ,do sr.· �
Jorge Lacerda, que já �
amarguram e ironizam 'I

como "indo para o be' �
"

leleo, de deo em deo", .
"

os, depu,tados udenis- ::
tas se esquivam e'se �
initam ,quando cha-

"

mados de "goveinis' �
tas". E querem, agora, �
assim definida a sua �posição: deputados que �colaboram com o go- ;vêrno! E procuram li· �
vrar-se e livrar a U·

"

"

D· N. das responsabi- "

lidades da eleiçã.o do ::
atual governante, com ::
o simplório argumento �
de que "foi o povo e ._�'I'
não o 'partido quem o

elegeu".
Os mais desiludidos

� .

vão além e se peniten'
$
ciam de não escutarem
a v�z da experiência
de 'Wanderley Junior
e dos que, com êle, qui.
seram um eandidato
partidário· Os mais a

paixonados vão ainda
muito além: acham
que a U.D'.N. para sal,
var-se politiçamente
deve romper logo com
o governadm' e passár
para a oposição." Com
isso pensam f!.)rçar a re
núncia do sr. Jorge La
cerda e a ascenção do
sr. Heriberto HulSê.
O primeiro síntoma

desse extremismo, por

l
parte de uma, ala ude
nísta, está traduzido
pela inesperada lícen-

�
ça do deputado Paulo
Konder Bornhausen.
O filho do sr. Irineu

1 �or�hausen, afirmam,
msplrou'se em conse'
lhos paternos para se

� afastar do Legislativo
" quando êsse poder de-
�
..
"

�
�
I,

�

I
�
�
;:

Hollywood, 7 CU. P.) _
..

F!lleceu ,e'sta manhã o conhe
ICIdo at'Or comico, OlingerHardy � Go·rdo· da famosa
dupla cInematografica. Oli'
ver Hardy sucumbiu a um
ataque de paralisía
Belo Hor_izonte, 7' (U.P.)

-:- No ,gabl!lete do secreta,
rIO do ilnterlOr, foi assinado
0_acordo q�t:; poz í5m á questao frontel�lça entre os es
t.�d!,s de Mmas Gerais e Es
pudo ,Santo. Como testemunha f.rmaram ainda o doeu
mento_o chefe da casa civil
da. presid'encía da repúbhca, sr, Vitor Nunes Leal
o deputado "Fedeml, Bent�·
G,olçalViC;s . F }lho, O a.cordo
V:I�o!a[la ate a decisão do.
hh'glo pelo suprem'O tribunal federal.
Vito,ria, 7 cu. P.) - Aca

c� ·de ser Instalado o postofIscal da localidade de Ca�
fezalo, na zona contestata-

I da. Autoridades e parlamen

1 !aI:es capixabas assistiram
a InsÜtlação do posto, cujo
es.ta�81leclmento foi d;eter
mmado pelo aco,rdo a que!ch:egruram os governos de
,Mma,s Ge,rais ,e Espirit,o

� Santo. '

,-

I' RIO, 7 (D, P,) - Aposen
� tad'oria COll1i salario iite

.

" '
gral, apos .�rinta e c,inco

�
I anos de serViços, e com oi

" tenta por cento dos salarios
I, d�pois de trinta anog de ati
� v�da?es_ são os pontos prin
.: �lpa.lS do substit.utivOo aó Pil'O
� J�f? da: lei o!ganici! da pre
.. vI�en<?la socIlaI. O novo sub
" stItuhvo ao que· infoil'mou
� o d,eptItado Batista Lamos'
" sera apresentado á camar�
� �ederal d'en,tI'o de pOoucos� dias,

� Bonn. 7 CU. P.) - O go
.. vemo da Alemanha Ociden
� tal anunciou hoje que suas
� c�mversaç0es sobre comer-

� cIO _e rep�r.tição, eUl Moscou
I, serao remlcIaclas na proxi
� ma seml;lna. As con�;rersações
'I foram mterrompiclas á al

� gun�, .clias, antes a recusa

� S_?vIebca de �íscutir a ques
I,

tao da r,epatnação de oiten-

�
t� a cem �il álemães', que
.amd,a estarIam na Russia.

I Tums, 7 (U. P,) Sidi Moha·
� med Aminh, que ha duas se
I_ ma!las perdeu seu trOono e

� o titulo de bey de Tunis, foi
� de�pojad{) de todas suas' pro
" prledades. Novo regime re

'�'
p�blicanQ, do presidente Ha
bld Burguiba, decreto\! quee consig- todas as propriedades da an
tiga familia real, que' go
vernou a Tunisia, durante
quase do,is seculos, estavam
confiscadas p.elo estado,

Aos �eputados que ,L_ondres, 7 (D.P,) - A
falam abertamente em �oadlo de Mosc·o,u atacou ho-
largar "a carga pelo Je o plano, de céu abe-rto,
frete" está falt d

apresentado pelo "e-cr�tario
" .

an o

J
de estado norte amerIcano,

memona: o gO'IJerna' John Foster Du1l0s na con
dor Jorge Lacerda é o ferencia de desannamento
P R E S IDENTE DE ql!e se rea!iza em Londres.
HONRA dei U.D.N. ele· I,

,DIsse, a, emIssora que 0 pla
I' no- dos Es�ados Un iclos

Santa Catm'i?1a. .: inspeção aerea "não serve
'D��-.r=-���d'd"-�-cCd"Q�.PRC,p��o1'�"-.?,/ a qu a 1que �o f ina lid c1deuti i". ;'

ve receber a proposta
o r ç a m e n tária para
1958, com o aumento
do "vendas
nações".

:1: *
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