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A chocant'e contradlçào dos políticos de grande habilidade pelos mesmos -motblos que

udenistas-toca, às V0ze3, às e sobretudo prestígíosns. instigaram o sr. Bornhauzon

raias do absurdo. Sob o terror da persegui- a remover e demitir f(,l'O'�-

Quando o sr. Ir�n('q Bor- ção, os funcionários andavam mente, por cújo. desmande.
nhausen assumiu n chefia cio apavorados, com medo ele paga hoje tão duramente a

executivo -' bons tempos, a- cair no desagrado do chefe�'2 administração do Estado.

queles como governauor de político, não raro UI:l boçalão Seria interessante com LJi1:3

todos os catarineuse», em que só o diabo poderia aturar. cara têm eles coragem de se 394 _ siívio Belarmino Alves - Removido

1951, logo de tnicio, nntes Pois não há de ver que �S3'.l, apresentar em Palúcío I)".l·'t 26�3-!'í1.

mesmo de qualquer exame ela mesma UDN, que tanto bru- pedir remoção e dembsâo c!t) 295 _ Prof. Marcos Farias - Demitido - 20-3-51.

situação do Estado, meteu-se dou pela desmontagam [1'1 funcionários que não ateu- 396 _ Prof, Onildo Lisboa - Demitido - 15-3-51.'

o raivoso estadista ri persa- máquina, que removeu e ef1'3'!:: dam, por decência e moralí- 397 _ AI'no. Sa�tos da Costa - Demitido. - 15-3-51.

guír o �uncio�alism(i sem ClÓ tigou furiosamente 3, torto e dade, a suas convenisnc'ns
!

398 .:_ Eclell)ê·rto Vid'a) - Demitido. - 15-3-51,

nem piedade. a direito, ficou raivosa só nor- políticas 'ou não se submetem '3r)!) _ Norberto Manoel Barcelos - DemitiUo

Era um nunca acaba:' de que o sr. Nereu Ram03 subs - a intrigas e conjuras de crie- 15-3-51.

remover e demitir, cujos atos tituiu, em cargos de conü- fetes "desclassificados e ígno- 400 _ Prof. Abelartlo Souza _ Demitido. - 8�3-51.

enchiam folhas e mais folhas ança do chefe do governo, rantes, sem outro mérito que 401 _ Otavilt/lO Silveira _ Demitido. - 1-3-51,

do Diá�10 Oficial. meia dúzia de altos runcíoná- a bajulação e a msntrra. 402 __ Víter' l\Iartins Junior - Demíttdç - i.s.sr.

Pequenos funcionários - .. e rios federais? 11)3 _ Prof. José Bo.abai<_l - Demitido - 18-2-51.

contra êsses é que se desen- E a última deles é mais en- 40-1 _ Paulo Persgríno Ferreira -, Demitido -

cadeou o maíor furor ,- eram, graçada, p'ra não dizer ric:í·_ 19-2-51.

quando não exonerados su- cula, 10 MILHÕES NA DEu 40;; - Vitor Otto Schaeffer - Removído -19-2-51.

maríamente, removidos às Não querem que se mexa na 406 _ Francisco Schasffer - Removldo - 19-2-51.

vezes com numerosa familín, máquina instalada na LBA
I FESA' DO CACAU 407 - Eneenío Doill Vieh'a - Demitido - 14-2-51,

-

_

/

ele um extremo a outro do - 468 _ Gilson Luz � Dernttído - 14-2-51,
.

Estado, na mais desalmada RIO,2 (V. 'A.) - Dez mi- '109 - wil�9n Guarani Vieira Demitido O,bservaco-es- de Bols'I"Sf:l Brasileiroperseguição de que se tem Ihõss de cruzeiros serão usa- 14-2"51. ,U
memória. Primeira brasileira mi- dos, esta ano, pela Divisão de 410 _ lIercilio Manoel Kigio Demitido

. Está na lembrança de to- nistro do Itamaratí Defesa sanítana Vegetal, do 14-2-51. Regressou dos Estados Uni- r com U111a bolsa de estudo (len-
dos ainda, como se fora hoje, .

I Ministério da Agricultura, no
.

411 - Pedro João ela Cunha ....... Damitldo - 14-2-51, dos o agronomo-fítossaníba- tro do programa: de assístencí,
o célebre chavão que, naque- RIO, 2 (V. A.) - Viajando combate à "podridão parda" 412 _ Jos{ Nicolau Bom .- Demitido - 13-2-51, rtsta José Higino de carva-I tecnica dó Ponto IV, o refe-

le tempo, andava de boca em no navio Vera Cruz, regressou I
e outras pragas e' moléstias 413 _ Rodo.lr.o. Geraldo da Rosa - Demitido lho, que estudou, naquele' rido agronomo realizou tam-

boca dos udenístas: precisa- ao Rio a sra., Odete car�a-I que atacam Os cacaueiros da 12-2-51. . país, os novos processos ado- 'bem curso rápido de inspeção
1110S desmontar a máquina, 'lho, recentemente promovida Bahia. 414 _ João EJoi Mendes - Demitido -'- 26-2-51. I tados para- o controle de pra-I sanitária végetal em estabe-

·q.ue os funcionários são todos I
a ministro da carreira díplo- A DSV venderá também aos 415 _ Sebastião Albuqu.�rque Bonassís - Remo- gas e doenças da cana ele Ilecimento especializado nor-

(lo PSD. O Irineu vai cair no Ii mátíca e que vem' chefiar o produtores, a exemplo dos vido ,._;_ 26-,3,51,
-

açúcar, dos eltros e outras te-americano.

erro do Governadol' . Milton Departamento Político e Cul- outros anos; o matarlal desti- x x plantas tropicais. Beneficiado Bagaço. de cana na produção
Campos. tural do Itamaratí. A sra. 0-' nado ao comJ;)ate às enfermi'- , x de papel
Os mais ardorosos rclepllos dete Carvalho é, no Brasil, a dades do cacaueiro. Sómentc A li:,:ta de Florianópolis co.m esta terceira par- Em seu relatório, o agrono-

da medida extrema e iInpie- primeira mulher a atingir no ano passado foram f\lrIi�·· te, ainda não chegou· ao. fiml' Continua.-la-emos na mo. José Higino de Carvalho

dosa, toram' oS f,enhores ês:e pôs to. Ao embarcar em cidos nove milhões � 50D mil llróxima edição, em homenag'em ao. silencio dos Promovidos de coro� faz especial referencia aos

Bayer Filh,o, Fernando Fer- Lisboa, foi alvo de carinho- cruzeiros, contando J COl're.n- cOlTeÜI;\'ioná .....ios do lJel�sêguido.r-·mól' de 'Santa Ca,- neis a generais I medico,s de defesa. � �omel1�oreira de Melo e Osmar Nunes, Sa homenagem por i)al'te dos te exercício com 11 mlJ.hõ�3.. tarina.

�
RIO, 2 -(V. A.) _ Através da lavoura Cs,naYle1r,,: des-

todo.:; muito chegadOS ao sr. circulos políticos, sociais e O Ministério da Agl'H:u!:'u-' de decretos da Presicw.nCia era .cre�do novos mecamsmos e

'Bornhausen e fora ele (lúvicb, diplomát,ico:s: rf'e o Go\'�rno de.M
..
a1:o Orosi- �-__�........l '"

�.� ..t. �''':l' -.
z COrO'l ';1'8 do eXpenmentos' que observou
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"ALVARO DE CARVALHO"
.

I I amen o, naque e cen TO 111-
_ 'I ,. rcsenva. .

d t· 1 d b dcuçao de serviços PU,), ,(;()� l'e-
Os militares atingidos pela I

us na, _o agaço e_ c�na
- FORCAS ARMADAS

. lativos ao fomento el� pl'(j�lu- Florianópolis terá oportu- �jue_ êl�s consigam seu alrne- medida são Os coronéis: [na
produçao ?e pa?el d� 1111-

,. , _ ,
ção _anirpal no Estadn. nidade de assistir, dia 6 'do Jado fnu. I Adaury Sampaio Pirassi- pren�a, r.onsldera:lo �or en-

Com êsse fim, vem de: ser corrente, ás 20 e meia horas, Temos aplau?ido ne3ta C�- nung'a, Ricardo Gutierrez V;t- I
tend1dos como m�ls Impor-

A propósito do veto do Pre- rão a contar temÍ::lo.de servi- firmado termo aditivo �l aC.or-
no Teatro Alvaro de Carva- dade, verdadeIros abacaXIS -le, RodoUo Ribeiro de Sousa tan�e do que me,_,1l10 a pro

sid�nte Nerêu R:.:tl110s, rejei- co em sua classe para efeito 9.0 já em vigor pari' aquela lho, 'uma expiêndida noitada que importamos. de q�ando Filho, ,Augusto Luis Paulo de duça� de açucaro

tado pel,o Congresso, O Jor- de promoções e vantagens unidade federativH, sendo
de arte musical em beneficio em vez, aplaudm�o Igual- Lima, Breno Augusto Coelho .:

llal de 30 de março último, que a lei sábiamente reserva- signatários o mini2kJ Ernel'-
-da campanha pró construção mente,' um anedotario cem Neto Emilio Gallois Filho

------------

,c(lmenta: va, àqueles que se devotavam to Dorneles e o goverwrctor da Casa e Restaurante de por cento pornográfiCO, que' JOaq�im Marques Neto, Pedr�
f··

.

J
_

P I A I
- C tra OS "yanl{ees"O Congresso Nacional re- nos trabalhos pro IsSlOnalS. oao once c e rruc ;1.

nossos acac1êmiCbs. faz parte desses elencos n�al Gonçalves de Medeiros, João on

�l�t�����i�:t�:���;e:;:en�: Ci�'��n::�n�:rs��ç�o�U��e::!� O casamento de

-

m�o���:�c�:;����ee�� ���!��� I�����b������ P:;�uu�osent:�� 1�:�;����:��l���:���ãOC��:� WÀSHING!ON, 2 (U. P.)

lei c�ue mandava contar tem- ses políticos e abandone a
. li i zado e que constará de. tres Iq�e tanto se eSf?rça� no sen- riano de Morais, Sócrates No-

- A reso!uç�o do p.al:la_me�:-
po integral para 'Os oficiais sua carreira por largos anos, Grace I{e Y partes; artistas conterraneos I bdo de pr0porcIonal-nos ho- I gueira Pinto, Miguel Marques' to da Island1a, de ser e111 1 ç-

d,tS Força,s Armadas que es- receba dos cofres publicos os WASHINGTON, 2 ('I' P.) - e já conhecidàs ele nossas ras de boa música com a I Barreto Viana, Joaquim da tiradas as tropas americanas

tejRl11 em desempenho de me:mlOS favores daqueles que A Casa B�'anca estam :'epl'e- !platéias através do Teatro e própria prata de casa? Silva Junior e Rodolfo Lemos estacionadas naquele paíf\,
cargcs civis ou de mandatos se mantêm fieis a vocação 3enta�a no

..

casamento �o Ido Rádio nesta Capital. O, M. I de Melo.
.

continua-a provocar viva in-

polít�cos, veio contribuir para militfl:r: 1110�ll' e j a 11 d o �os prin�lpe Ram.ler com a atnz Assim, ouviremos Dilz!1 Du- I \ quieta?ã� nos n:eios g�verna-

que >eja maior e mais cons- quartels mUltas veZt,S no

mOI
ele cmema Glace Kelly, de-. tra, Júlio Mariano, Luiz Fiô-

• •
mentaIS amerIcanos, onde,

bnte o desvi.o de membros terior, em lugares inospitos.· clarou um porta-voz elo Dc-
res e Souza Miranda:, cantan- Restos de Mussolull I entretanto esPel:alp.. que o

-

"tk> Exército, da Marinha e da. �'. �ma inju�tiça que e�s:s I partam�nto de Est��o, res- -do acompanhados ele orques-
-

.!QUER -MA.TAR �IKE� governo is�andês não tomará
Aeronáutica em ocupações Of1ClaIS transmados em atlv1- pondenc.o a uma per ",unta de

tra, lindo.� números ele Seu ROMA, 2 (U. P.) - A ques-
I

. decisão neSse sentido. F-az-se
extranhas.a sua profissão. dades que nada tem que ver jornalista. aplaudida repertório.

.

I
tão da restituição das restos DENVER, (Colorado), 2 (U. observar, oficialmente, que

Todos reconhecem na del� com a função para a q,ual fo- .

Entretanto, não fO� anUl1- Par-se-á ouvir tambem; o mortais de Mus��lir.i à suai P.) _ San Stepp, sem domi- qualqu(r comentario é atual-

beração do .Cong�·esso um ram preparados, com �rand:s �lado o 1:'0l1_1e d� p.es:oa ql�e acordeonista Castelan tão do lamília se�' e�ammada pelo cíli_O fixo, foi pronunciado mente prematuro, e que, !Jelo
clesserviço aos interesses 9as despes�s, pelo, Estado: contl-... lepresen�ara o Plesld,:nt� �l- agrado dos am[1ntes da boa, Governo, mdlC�u. o sr

.. �er-I por ter proferido ameaças de menos sob a forma por_ q.ue
Classes Armadas. Os orgaos I nuem fIguranao nas lIstas de senh��er n�s CeIlmOrllaS música.

-

.

., nando TambOrIm, Mmlstro
i morte contra o. pre.siden.te foi apresentada, a moçao 1S-

técnicos haviam ,opinado con- I promoção como OS seus co- nupClals de Monaco.
Dmts orquestras compostas i

do Interior. Essa questão foi: Eisenhower! o "Federal Bu- landesa pede esclarecimen-
tra a iniciativa e for,ne�ido aO Il�g�S que permaneceram nas de conhecidos music:istas ca- ; �ovamente_ sU3citael�. devi.do : reau of Investigation" reve- tos esperad�s com interesse
presidente da RepublIca os fIleIras. Recebe� a Medalha do Te-

tarinenses, executarao nume-
.

a declaraçao de um JornalIs- lou que Stepp declarara, se- por esta capItal. Em todo ca-

argumentos que apresentou I O Congress? deixou-se le- souro Americano
ros típicos e outl�as música.s ta,-segundo o qual o .corpo de

!

gunda-feira, em conversa, so, anota-se aqui a reafir-
para o veto. vaI', sem dUVIda, pelo traba- NEW YORK, 2 (U. P.) -

ligeiras, sob a competente Mussolini, cujo local de se�: num bar de Buena Vista (Co- mação de lealdade à NATO,
Argumentos judiciosoS e Ilho dos interessados, que. fa- Grace Kelly recebeu a Meda- direção do maestro Carmelo pultura é mantido secreto, te- 'lorado), "estar procur�ndo feita pela. Islândia, contida

inspirados na intenção pa-' zendo parte do Poder Leglsla- Iha do Tesouro Americano, Prisco, ô- virtuose do vioUnQ. ria sido depositado no San- I
chegar bem perto do presi- na resolução pariamentar de

triótica: de defender as clas- tivo usaram sua influencia pelo papel que teve na venda
que tanto se esforça pela cul- tuário do convento francisca� !

dente, para matá-lo". quarta-feira.
ses militares contra a tenta- política, a fim de lograr la- de bônus da Defesa Nacional.

tura. musical ne3ta Cid de. no de Mante Paolo, perto de

Gão -de seus c'omponentes de. voreS evidentemente incom- Aí estará uma oportunida- Predappio, aldeia natal do ...
.._._.

_

�bondonar a Caserna e as ta- portaveis com as legítimas Recepção do.s Pais de magnífica para aplaudir- ex-ditador.

refas proprias do seu oficio, conveniencias do Exército, da FILADELFIA, 2 (U. P.)
mos com entusiasmo os nós- -----_-------

para se perder em atividades' Marinha e da Aeronáutica. Grace Kelly passam·as Festas sos �onterrâneos e bem as- INTERCAMBIO DOpolíticas ou de outro genero.1 pratioou um :r�o q�e esta- da Pás�oa com sua . f�n:í1�: sim, prestarmos igualmente
.

Doravante, os militares que mos certos sera devldamen- nesta cldade, indo, a�sIstlI
nossa c-olaboração aos estu- BRASIL COM A

aceitarem empreg03 de cara- ! te corrigido, quandO deputa- missa na, s.ua paro.quia de dantes de nossa terra para' LI
ter civil ou tenham sielo el,ei- i d?� e senado.re::; �iverem mais

I' sa�ta Bn�lda. DOllmgo, ,

os

PA'ISESto� para vereadores, deputa- 'mtlda consClenCla dos seus paIS de Gl�Ce Kelly deram .
-

dos estaduai3, deputadOS fede
I
devere: p!lra com ,� coletivi-

I �lma re�epçao em homenagem
rais ou senadores, continu:1-. dade. I a sua fIlha. Alei' Guinness conver-

Florianópolis, terça-feira, '3 de Abril de 1!)5G6 páginas 1,00Edição. de hoje

Ouem Perseguiu.1
Nerêu ou Irineu 1A Oesmonta�em �e Máquina
NO MÚNICIPIO DE FLORIANO'POLIS

I
.

_'(continuação)
ATOS DE PERSEGUIÇãO DO SR, IRINEU BOR

NH1\USEN, NOS PRIMEmOS MESES DO
SEU GOVíi:RNO

·teu·se ao catolicismo

o caso da Lnmber
RIO, 2 (V. A.) - O inter

câmbio do Brasil com os

países da área de pagamen

tos n1.ultilaterais (Alemanha,
LONDR.ES, 2 (U .. p�) - O -Grã-Bretanàa, Bélgica e'Ho

at,0r cinematografico britâ- landa) 'e a po>sibilidade de

nico, Alec Guinness, se con- ingresso de' novos membros

verteu ao catolicismo, segun- na referida área, foram _de

do se revelou hOje aqui. Guin- batidos por ocasião de reu

ness, protag"onista com Grace nião que se realizou no Palá-
.!

Kelly da p�licula que poderá cio Itamarati, sob a presiden- (

ser a ultima feita pela futu- cia do ministro Edmundo
ra princesa de lVIônacQ, tem Barbosa da Silva, chefe do

sido alvo de grandes elogi03', Departamep.to �conômico do

por sua atuação em dois fil- MinistérIo das Relações Exte
mes recentes, no;)'" quais de- riores com a particlpação dos

sempenhou papeis de sacer-Irepresentantes d�qú('las na-

dotes catolic03. ções.

PRESIDENCIA DA Lei que autoriza o Poder F�:<e-I
Brasil Lumber and colo�i�a-

REPUBLICA I CUtLiO a abrir, pelo IvIinisté- tion Company para o Mmls-

lVIensagem ao. Congresso rio da Guerra, o cr�(lito es-
I
tério da G.�erra cor�esp�n-

·Nacio.nal I pecial de Cr$ 7.958.412,oJ, pa-I dente ao penado de 1 de Ja-

N0. 100 d'e 6 de març,o de ra atender ao pagamento da
i neiro de 1954 a 31 de dezem-

1956, submetendo ao Con-! remuneração do.; servidores bl'o de 1955.
.

gresEO Nacional projeto de I transferidos da Sú'.,ü h e r n! (Exp. aO MF, em 7-3-56).

DISPOSTO O MJNISTÉRIO DA fAZENDA
A COIBIR O ABUSO. DOS iMPOR �

TADORES ·llEGAIS
Reunião do. Ministro com os afrontar as ·,.noibll:;)l·_; lc::;.lls,
Procurndàres da República com fins egoisLico.s, inÚll ;

rentes ao clamor pubE� 'que
O Gabinete do sr. José Ma-

I
contra eles se levanta.

ria Alkmím, Ministro da Fa- Visando a resull.ado.s con

zendn, distribuiu anteontem eretos realizou-se OIJtCíil nova
a seguinte nota: _ reunião no Gabinete do Mi-

"O Ministério da Fazenda nistro da Ff!:zenda. A ela,
está atento e tem tomado to- alem do sr. José Mqria Alk

das as providencias mdls- mim, que a presidiu, e de

pensnvaís para coibir õs abu- assessdres técníco i, estive

ses da importação clandestí- ram presentes os .rrs, Procu

na, com inobservancia de rador Geral da República, dr.
preceitos legais, de automo- Plínio Travassos, Procurador

v�is e outros objetos, que vêm Geral da Fazenda Nacional,
sendo alvo de comentarias na dr. Sá Filho e o Inspetor da

imprensa. Alfandega do Rio de Janeiro,
O sr. Ministro, com esse ob- dr. Armindo Correa da Cos

jetivo, já ooneíamou á ação ta.

ensrgica, onde necossarto for
os representantes dos orgãos Na referida reunião foram

rlAlponsaveis na defesa da tomadas medidas de ordem
Fazenda Publica, acantuan- pratica, que a legislação atual
do-lhes o proposito do Go- oferece, e adotadas outras

vemo de atuar com a maior providencias da alçada do

energia, dentro da ordem [u- Ministério da Fazenda, destl
ridíca, no sentido de por co- nadas a armar a Adminis

bro, em definitivo, a esse pro- i tração de meios eficazes para

cedímento abusivo e ímpa- o combate á transgressão da

triótico dos que persistem -em
i

lei",

,

USO DO BAGACO DE CANA PARA
,

PAPEL DE IMPRENSA

o RISO DA CIDADE
9- - M>UI

- Você Rub{', llaulinho, que eu não me o.IJo.nho.! Você
por mi:m será o eleito! Não faça cerimônia ...
Enü'e lo.go ...

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



2 Florianópolis, Terça-feira,3 ele Abril de 1956 o .STAOO
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,

INDICADOR PROFISSIONALi,.-------,
DR. WALMOR �O�E� I C O S

,_�.__ Dentista -para I' Q�(.t+A.. GUADR. JOSÉ TAVARES ..
GARCIA

IRACEMA CrI8D�aS... ��..; '.. ' .

lJilllomndo vela Faculdade Na- " I $100 00 Icícnal de Medicina da Univer- D��fr�A�Ntli�?gtSG�R�EN- DU. JUAREZ rHILlPPI CJo'I ,: :
..

: .:. Com êst. VAlolI' VoS.
I sidade do 'Brasil •• Abril"oIÍ. umA edntA que

" ")�,-Intel'no por concurso da Ma- Angustia Complexos Edifício João Alfredo - "'. •• •

Ih d."
I

.

At M
.

I
e �en 1!r6 J'W'O C!)m·

ternidade-Escola nsorua - aques - r amas -
.

/'���iiií•••��(Serviço do Prof. Octávio Ro- l'roLlemática afetiva e sexual 1° andar. -' '" pens�or
I!

-ses-

drigues Lima) Do Serviço Nacional de Doen-
R J

�. I I d
Ex-interno do Serviço de Cirur- ças Mentais. Paiqu i ât.ra do Salas 1 e 2 -- ua erommo

I
evo!.l".\ pAro!. Suó. res'j in-

gla du Hospital I. A. P.. E. '1'. C. Hospital-Colô_nia Sant-Ana. Coelho, 1 • CiA um lindtHútil presente:
do Rio de Janeiro I .

CONSULToRIO -:- Rua Tra- Horário; 8 às 11 ,_:_ 16 às um BELlsSIMO eOFREde J4CO aROMADO.
Médico do Hospital de Cavidade

•
jano , 41 - Das 16 as 17 h?ras.. ,

e da Maternidade Dr. Carlos) RESIDf:NCIA: Rua Bocaíuva, 18 horas I � APr'ocure hOje o NOVO
Corrêa \ 13Jl Tel. 2901

Aten.de
exclusivamente com

I D. NCO GRiCOL 1\
DO'�:NÇAS DE SEN,;IIORAS -I DR ARMANDO VALÉ hora marcada. .

- _r-\
PARTOS - OPERAÇõES.· . 12-w.o c7' 16

Cons: Rua João Finto n. 16, RIO DE ASSIS Dii�ESAR BATALHA DA
. FLORIANÓPOLIS ��TA CATARJI!A. -_II!!!!!i"-",'i1'

das 16,00 �s 18,00 hor�!" j
Dos Serviços de Clínica Infantil

Pela manha aten�e d ià- da Asalstêncla Municipal e Hos- SILVEIRA
riamente no Hospital de

pital de Caridade C' gíâo Dentista
Caridade. I CLíNICA MÉDICA DE CRIAN-

rrur la .

Resídêncla:

'I ÇAS E ADULTOS Clínica de Adultos e i..····
..OO···········..•••••............

::·110�ua: General Bittencourt n. Consultório�le��� Nunes M&- Cr:t�;�se ita��mX Hora. Mar-: Restaurante Hapoll-Telefone: 2.693. , chado, 7 - Consultas das 15 às •

1"18 horas,' cada. (
DR. ROMEU BASTOS Residência: Rua Marechal Gui- Felipe Sehmidt 39 A Sa- •

J
'3 - sábado (tarde) � Farmácia Catarinense

PIRES . lherme, 5 - Fune: 3783
I 3 4 !:. Rua 'I'rajano,; las e .

l\�DlCO
DOENÇAS DO APARELHO DI- --._---_--- • ': 4 +: domingo - Farmácia Catarinense - Rua 'I'ra-

Com prática no Hospital São '

GESTIVO _ ULCERAS DO ES- A D V O G A DOS I. Rua Marechal Deodoro 50.
Francisco de Assis eJ na. Santa

TOMACO E DUODENO, ALER- I: Em Lajes, .no Sul do Brasil, o melhor! '.
jano.

CI:"a do Rio de anerro
,GIA-DERMATOLOGIA E CLI- I • 10·- sábado (tarde) � Farmácia Noturna - Rua

CLlNICA MÉDICA . DR. JOSÉ MEDEIROS I : Desconto especial para os senhores viajantes.
, •

CARDIOLOGIA I .

NICA GERALUPITZ VIEIRA

t
..�!CldI."��"ilJSlIMoCIII;l�"_ ��.

Trajano.
Consu ltô rio : Rua Vitor Mei- DR. JÚLIO PA

__

_

11 - domingo -- Farmácia Noturna -- Rua Trajano.
reles, 22 Tel. 2675. . i :FILHO .....: ADVÓGADO - ,.

17 _ sábado (tarde} - Farmácia Esperança _

Horários: Segundas, Quartas I!: Ex-interno..da 20a enfermar.a Caixa Postal 150 - Itajal -

Sexta feir��: _

.

1

e Serviço de gastro-enterolo�ia

I
Santa ��tarina. RUK Conselheiro Mafra. I

Das I? a.s 18 horas.
. d a Santa Casa do RIO de Jeneíro -

._ ... F_' _....--�- • ,",m,.. - -

-;' I 1.8 -- domingo - Farmácia Esperança - Rua Con-
Residencla: Rua Felipe Sch- (Prof. W Berardinelli). DR. CLARNO G.

midt',23 - 2° andar, apto 1 -: Curso' de neurologia (Prof. GALLETTl V"
selheiro Mafra. .

reI. s.ooa ' Ausj�,gesilo). _ ADVOGADO _ tadem com segurao"a 24 - sábado
, (tarde) - Farmácia Nelson -- Rita

DR�- iiENRiQUE PRISCÕ' Ex-interno do Hospital mater- I Rua Vitor Meíreles. 60. 6 Y Felipe Schmidt.
niúade V. Amaral. FONE:: 2.468 -d 25 - domingo -- Farmácia Nelson - Rua FelipePAllAJSO I DOENÇAS INTERNAS Florianópolis - e rapl ez

�lRDICO Coração, Estômago, intestino,
.

,

Schmidt.

Operacões , ,Doenças de S1!c : fíg:ad,1 � vias biliares. Rins, ova- õitÃNTONIO Go"MES DE SO NOS CONFORTAVEIS 'MICRO ONIBUS' DO 30 =- dia santo (sexta-feira) -- Farmácia Moderna

nh���:o- d�lín�cs;e��ai��:;:�s. no \ 1'IO�O�S�{:;_��0: Vitor Meireles 22. ALMEIDA •.

RAPIDO SUL 8[R'48IL-EIRO
�

- Rua João Pinto.

Hospital dos Servidores do EJ-

J Das. 1.6 �s 18 horas.
.

- ADVOGADO -

,( - _.) O serviço noturno será efetuado l1elas Farmácias
R d Rua Bocaíuva 20 Escritô rio e Residência: , '

tado. eSI encra : . '" I Santo Antônio €; Noturna, situadas às ruas Felipe Sch-
" M' 1 r 3158 _ Av. Hercilio Luz, 15

FI
;

ó lí It
.

{
.

J' '11 C itibA�:re:;��� do Prof, arrano I c < one:

A' DE LARMO
Telefone: 3346. .<l.rlRl!�!!i? � _���� _-:- ur a' midt, 43 e 'I'rajano.

Consultas - Pela manhã no 1 DR. M RIO •••••••••••••••••jl!).e..· t 1&'. ��::;� ...
: '. ");t'

'

A presente tabela não poderá ser alterada sem .pré-
Hospit s l de' Cavidade. CANTIÇÁO "

S Ag'ênCl�a" Kua Deocoro e�qujna da via autorização dêste Departamento.
Á tarde das 15,30 hs. em dian- M É D I C O D E N TIS T A

_

_ Rua "l'enente SIlveira
te no consultório á Rua Nunes CLíNICO DE CRIANÇAS DR. SAMUEL FONSECA ' D. S. P., em fevereiro de 1956.

Machado 47 Esqui.na de Tira- ADULTOS CIRURGIÃO.DENTISTA Luiz Osvaldo D'Acâmpora
llen,tes, 'I'el.. 2766. I Doenças Internas

.

Clínica _ Cirurgia Inspetor de Farmácias
Residência - !!.ua Presidente j CORAÇÃO .- FICADO - RINS PROTESE: _ Pontes Moveis e

Couthlho 44. I - INTESTINOS Dentaduras em
.

'1;'ratamento moderno da Nylon. , ...
CLINICA

I SIFILIS' DIA'fERl\Ul.: - Tratamento dé �� "'
...._

de
-

IZ Consultório - Rua Vitor Mei- canais pela al-

p.�5.1
OLHOS E g��gA�\A

NAR I eles, 2D'la's F1130Ra'sÁR1I60h:oras. Raios X ii In::a_V:�:r��a.
.

.

-

:

:�.J':"S�
-

CO"JERREIRO DA Consultório e Residência: R.

,
DR. GU I Telefone: Consultório - 3.415 Fernando lILachadci nO. 6

FONSECA I Residência: Rua José do Vale Fone 2225 I AChefe do Serviço de OTORI- i Pereira 1?8 - Praia da Saudade --/

f
.

NO do H.or.pital de Florianópoli •. I - Coque1l'os , C�nsultas: das 8,uO às 11 ho-

'*/
. . ;

Possue a CLJNICA os APARE- r ___..
_'

.

.

TINO
ms e das 14,00 às 18 horas

�",' __
.

..

-

- IVlluAIY'r 7i� ftllj .'LHOS MAIS MODEP.NOS PARA DR. CONSTAN· Exclusivamente com hora rnar- I ' UVIUU"� UUV.,...

TRATAMENTO das DOENÇAS I DIMATOS cada. '\.: nos 1/4FlFJOIi:. .t Je••••••••••••••••••••••••••••••••••e ..
da ESPECIALIDAD}<;. MÉDICO CIRURGIÃO (Sábado - das 9 às _12.

_

' L �� '.< ., I-tI<L J" ..

HqS����ts
- pela manhã n('

�e����a!�e;�h�f:s Üri�ã���: 1
DR. LAURO CALDÃEffiA "<� -'-

-,

"

,,t'
'"'

. ji----",'--p---'e''1e�
"""

IA TARDl1! --: das 2 as, 5 --

CI rso de aperfeiçoamenb e DE ANDRAD
- I

� __...

�
" .

'II'-S-no �ONSUL,T?RIO - Rua .dos lon;�a prática nos Hogpitais de CIRURGIÃO-DENTISTA

,..
'_ .

'Re " ��,�ILREO'S nO. � .. ,), Bu.:hos Aires. '. CO'WSU,r;'!'óRIO - t,diflcio.

_"";,,,'"
� - � i:- '"

'.

fil

,

-, �� I

.. fi
.RESloD�N.9IA - FelIpe S",l CONSULTóRIO: Rua' Fehlle PartellonI _ -2& and�l' '--;- sala " '. ,

mIdt n • 113, T�l. 2365.
Schmidt, nr. 18 (sobrnd.o) .. FONE 203 - Rua Tenente SI?ye11'aj 15. 5·-nli:-:Ã.N'l'ONIO MUNIZ 3512.· Al,.d, di"i.m,"I' .,., 8 ..

-_
• � "5ti"c�:�:�::����;::::O�L' li ::�;��;r,:::,::::�:d:::'::: :;�rl��;f!�f�;�;":,:: :;::·1 E�pres�o Floriano'.POI"'I-S Lld ..l..

-_:.....;�::::;:::::;::.:?!�:===����
Das 15 às 17 diàriamente.

I
Telefone: - 3296.

. .
.

11
Menos aos Sába,dos

,

ENDEREÇOS ATUALIZADOS DO EXPRESSO
Res: :tlocaiuva 135.

. DR. LAURO DAURA I O ESTAuO
Fone: - 2.714. I CERAL F'LORIANO'POLIS LTDA

DYSLAVA CLíNICA '.
_ . 'ADl\JJNISTRAÇAO •

DItA, WLA I F.�,pecialist� em
. n:.0�estlils de

Redação e Ofi_cinas, à rua Con-
W. MUSSl

I
Sen'.loras e vIas unnarIa.s. _

i ,"".beiro Mafra,' n. 160 'te!. 3022
Cur::. raJ ical das .Jl1fecçoes 1_ ex. Postal 139.e

aguJns e cronicas, do aperelho' Diretor: nUBENS A. RAMOS
DR. ANTONIO DIU \ g:el,ito-urinário em ambos os Gerente: D01\HNGOS F. DE

MUSSI sexos. AQUINO
MÉDlCOS Doenças do aparelho Digestivo Representantes: •

'. CmURGIA CLíNICA e (lo sistema nervoso, Representações A. S. Lara. Matriz: FLORIANóPOLIS
GERAL-PARTOS Horário: 10C1/� ás 12 e 2'h ás tí.

Ltda. R a P d R 43 T-
.

r Consultório: R. Tiradentes,)'2 Ru'a Senador Dantas, 40 _ 50
.u a re .olna, el'reo

Serviço completo e espe�,� 1-
,_ 10 Andar __ Fone: 3246. andar. Telefones: 25-34 (Depósito)

zado da.s DOENÇAS DE. SENHO· d C
RAS, com modernos métodos de Residêncin: li. LaceIE' a hOu)- Tel.: 22-5924 ._" Rio de Janeir(' 25-35 (Escritório)

t Linho, 13 (Chácara do span a Rija 15 de No\"embro 228 5°
diagnósticoS e tratamen O. '

. 'Caixa ·Postal, 435
SULPOSCOPIA - HISTBRO --

•
_- Fone: 3248. andar sala 512 - São Paulo.

SALPINGOG;RAFIA - METABO- ASSINATURAS EnlL TeLeg. "SANDRADE"
LISMO BASAL Na Capital

R"\dioterapia por ondas curtas· DR. ALVARO DE Ano Cr$ ) 70,00

Eletrocoagulação - Raios Ultra CAl1VALHO Semestre Cr$ !lO,OO

Violeta e Infra Vermelho. • No Interior

Consultório: Rua Trajano, n. 1, MÉDICO DE CRIANÇAS Ano.... Cr$ 200,00

l0 andar _ Edificio do Montepio. PUERICULTURA - PEDIATil.lA Semestre ....•..... Cr$ 110,00

Horário: Das 9 às 12 horas -, -- ALERGIA INFANTIL.. Anúncio mediante contráto.

Dr. MUSSI. Consultório: - Rua 'riradelt- Os originais, mesmu_não pu·

Das 15 às 18 ho-rad -

Dra.!
tes n. 9.

." blicados, não serão devolvidos.

MUSSI Residência: - Av. H,rcl,1O A direção não se responsabiliza
Residência: Avenida Trom- Luz n. 155 - 'reI. 2.530. pdos conceitos emitidos.nos al'- End. Teleg. "SANDRADE"

<101'a' ',",' '''. - Das 14 IIS 18 ho· t' 'nados
powsky, 84. " U ,lgOS ·assl· .

,',(as d1ãri!lmente

DR. JÚLIO DOIN \ •. ------ .. --� •

INFORMAÇõES UTEIS

VIEIRA I O leItor encontrará, nesta co-

MÉDICO DR. NEWTON luna, in.formações qile. n�cessita,

E8PECIALISTA EM OLHOS D'AVILA [dià;:;amente e de imedllüo:

OUVIDOS NARIZ E 3ARGAN'l'A CIRURGIA GERAL :JORNAIS Telefone

TRA'r"AME'NTO "' OPERAf,'õES d S h Procto O Est.-ldo .� ....•........ 3.022
... Doenças e en oras -,

-

IA G· t . 2656
lnfra-Vermelho - Nebulização - logia _ Eletricidade Medk'Jl '

., .1ze a ,.;.............
.

Ultra-Som Co,F'lltório: Rua Vitor Mei- Dlarlo da i.�r.de ?579
(Tratamento de einusite sem rele��. �8 _ Telefone: 3307.

;
Im·prensa OfiCIaI •....... 2.68B

_ operação) '. Consultas: Das 16 horaa em HOSPI�AI� ,

1

�nglo-retinoscopia - R�ceJta de diante.
Canda e:

2.314'
Oeulos - Moderno eqUlpa1l!e';lto. Hesidência: Fone, 3.422 (Prcved.or) ,............. 2.036
de Oto_Rinolaringologia (UDlW

I! Rua: Blumenau n. 71.' (Po�tarJa) .

no Estado) Nereu ;Ramos............ 3.R:ll

Hora'rio das 9, às 12 boraa e Militar ........•......... 3.157
São Sebastião r(Casa de

daI! 16 às 18 horas. .

DR ANTONIO BATISTA 3 53
Consultório: - Rua Vitor Meí- .' Saúde) .1

reles' 22 - Fone 2675.
1

JUNIOR ' 'IM�tcrn�dad! Doutor Car-
3.121 Consultem nossas tarifas. EXPRESSO FLORTANórOLI5

Res. - Rua São Jorge 20 -

i CLíNICA ESPECIALIZADA DE CIl�MA�Ó�a ÚR�""
....

-Fones: 25-34.e 25-35 _
Fone 24 21. i CRIANÇAS I_--------::��-' Consulta� das 9 ás 11 hOI·as. GENTES

.

DR. MARIO' WEN- -i I' "ons Padre llHguelinho, Corp.o de BombeIros .... li.J13
•

.eR. e -
. Serv,lço Luz (Raclama-

19

IDHAUSEN ções) ••................ 2.4u4

CLINICA MÉDICA 'DE ADULTOS Po!icia (Sala Comissário.. 2.�:l8
E CRIANÇAS Policia (Gab. Delegado) .. 2.094

J
-

p' -DR. I. LOB.\TO .ICO"IPANHIAS DE
......,---'--

Consultório.' - Rua oao 111- LY

to 10 - Tel. M: 769.
•

FILHO I TRANSPORTES
.

Consulta�l ,Das 4 às 6 horas. Doenças de aparelho respiratório TAC .................• 1.700

Residência; Rua Esteves Jú- TUBERCULOSE
.

CruzeÍl'o do Sul 2.500

nior, 45. Tel. 2.812. RADIOGRAFIA E RADIOSCOPIA: Panair o... :; .553

DOS PULMõES Varig Z:325
Ci:rurgia, !lo Torax Lóide Aéreo 2.402

Formado pela Faculdaue Nacio- Real !.377

nal de Medicina, Tisiologista e Scalldinavas . . . . . . . .. 2.300

fisi,oclrurgião do .Hospital Ne- HOTf;IS
rêu Ramos Lux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.021

Curso de especialização pela Magestie 2.276

S. N. T. Ex-interno e Ex-assis- Metropol 3.147
de i tente de Cirurgia do Pr.of. Ugo La Porta................ 3.:�21

I Gitimarães (Rio). Cacique '.1.449

Cons.: Felipe Schmidt, 88 - Central.................. 2,(;(J4

Fone 3801 Est'rela " , 3.:171

Atende em hora marcada.

I
Ideal ..........••......... 3.669

Re�.:· - Rua Esteves Junior, ESTREITO
�o - Fone: 21196 Disque .........••....... 06

. .
.

re
·

'. M
.. .

.
•

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

Tl'unsp'orte8 de Cargas em Geral entre: FLORIANóPO
LIS, PôRTO ALEGRE, CURITIBA, SÃO PAULO, RIO
DE JANEJRO E BELO HOR�ZO�TTE.

'

Filial: CURITIBA
Eua Visconde do Rio Branco

932/�6
Telefone: 12-30

Elld. Telf'.g. "SANTIDRA':

F'iH3I: SÃO PAULO

Telefone: 37-06-50

Agência: RIO DE JANEIRO
"Riorn8r"

Agência: B1n�O HORI
ZONTE

\

Rua _Dr. Carmo Netto. 99
Fon'es: 32-17-33 e 32-17-37

Atende "RIOMAR"
End. 'relego "RIOMARLI"

"Riomar"
Avenida Andradas, 871-B

Telefone: 2-90-27
Atende "RlOMAR"

1

NOTA: - Os nossús serviços' nas praças de
Alegrf, Rio e Belo Horizonte, são efetuado� pelos
ag�ll tes

"RODOVIÁRIO RAPIDO RlOMAR"

----- ,_---------

EMPRESA NACJONAL DE NAVEGACÃO I
HOEPCKt

'I

NAVIO-r40TOR «CIRL
I T IN E R A i1 I O

SAlDAS DEDR. NEY PERRONE
MUND J D A VOLTA

Formado pel; Faculdade Na<,io
nal de Medicina Universidade

do Brasil
RIO DE JANEIRI)

Aper{eiçoam,ento, n� "Casa
Snud São Mígnei"

Prof. li'ernand� PanEno
Interno por 3 ar..l.><l di} Serviço

de Cirurgia.
Prof. Pedro de Moura

OPERAçõES
CLINICA DE ADULTOS

DOENÇAS DE SENHORAS
CONSULTAS: No Hospital de

Caridade, diáriamente pela mn-

h-
,

n �ESIDj:}NCIA: _ Rua Duarte,!
-: .

ute!! .
129 ,2 'l'elef, 3.2118 � 1

F'polis. Itajaí R:o Santos

24-3 26-3 1-4
6-4 8-4 13-/1
18-4 20-4 25-4
1-5 - 3-5 8-5

O horár.io de saída de Florianópolis será às 24,00
horas e do Rio de Janeiro às 16,00 horas.

Tanto na Ida como na Volta o navio fará escala nos

por los de São Sebastião, Ilhabela e Ubatuba.
. -Pa�a melhores informações, dirijam-se à séde da

I Emprêsa, D. rua ,Conselheiro' Mafra, 30 ---' Télefone 22�12.

2-4
14-4
26-4
9-5

DR. IVO VON WANGENHEIM
-- DEN·TISTA -

C.onsuHó'rio i'ua Bocaiuva, 42

.:«

nossôs

I
c

1
das .Esqua�rias
DE ALBERTO hlCBTER

Ru� :!4 de Màio, 612 - Estreito - I<'lorianópolls
Portas, janelas, caixas, meia-caixas, vistas, etc., com

ostóque para entrega imediata.
'

Execução aprimorada em Canela da melhor qualidade
e sem defeitos .

Pdeços baixos - Examine e compre Q que está pron- ,

to para cntréga imediata
Férro - Tubos - SanItários e Azulejos para importa

ção do 'Rio de ·Janeiro da .Cía. Americana de Intercambio
(Braaíl) CADIB.

Se "vaí construir anóte o nosso endereço.
Sua visita nos dará prazêr.
-------------- - --

fARMACIA DE PLANTA0
DEPARTAMENTO DE SAúDE I'(JBLICA

Mês de Março

ALUGA-SE NO CENTRO
Um belo e espaçoso palacete, para residência clube

ou Repartiçào Publica.
TRATAR NA

"A MODELAR"

Distribuidor

Com.rcio
Rutl Joio

Transportai
Pinto, 9 �u.

Pôrto

c, RAMOS S/A
------�._-------------------------------------

T .A.C. TRANSPORTES AÉREOS
CATARINENSE

AVISO AOS SRS. ACIONISTAS
Acham-se à disposição dos senhores acionistas, no eS

critório desta' Sociedade, à rua Felipe Schmidt, 14 nesta

Capital, os documentos a que se refere o artigo 99, do De

creto-lei nO 2.627, de 26 de setembro de 1940.
.

Florianópolis, 3 de março de 1956.
LUIZ FIUZA LIMA
Diretor Superintendente

A lU G A -'S E
ALUGA-�E O PAVIMENTO TÉRREO

DIO NO. 10 DA RUA JOÃO PINTO.
TRATAR NO MESMO..

DO PRÉ-

·A HORA
DE PôRTO ALEGRE

Um novo jornal realmente novo.

Constante noticiário a respeito de Santa Catarina e

particularmente de Florianópolis.
Á venga nas principais bancas de jOl'l1H is.
Para maiores informações ll'\'ocure o agente e ,-01'

'esponclente, à Praça 15, nO 27.

BORDADOS A MAO
Ensina-se'

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADOFlorianópolis, Terça-feira, 3 de Abril ele 1956
,----------------------

•

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

'&'0 Estado Esportivo"
......................................�•••••••••••••••••...r •••••••-••••••••••••••••••••�••••••••......................,

Guarani. 4w X Mi'nerasil 3
Terminou com a vitória do 'Buore" o intermunicipal amistoso de domingo - Não convenceu o

conjunto de llrussanoa - Palito (2), Beníeio (2), Zézinho, Sadi e Pedrinho" osgoleadores _. Vito�
rioso na preliminar o Santp Cecília.

Não conseguiu o prélio 1110 o "meia" Pedrinho, o leiro adversário fazendo a mente nos minutos finais, Palito, Zézinho e Mário

.intermunicipal de caráter zagueiro Onéia, o centro-
I pelota alcançar as redes. mediante uma penalidade (Nelson),

amistoso, realizado na tarde' médio Ildefonso e o extrema Um legitimo "frango" do máxima, o Míneraail conse

de ant�-ô�tem, reun,ir. l�m direita Bení�io. I gU:1rda-vala� do Minera�i�. ! guiu. dimin:Ji�' a difer:n�a
bom público no estádio da O Guaram teve uma con-' Aos 20 minutos, Benício, por Intermédio de Benício.

Praia, de Fóra, tanto que a duta que póde ser conside-' chutando forte da direita' Final: 4 x 3, prÓ Guarani,

renda foi de pouco mais de rada bõa. Muito movimento conseguiu o empate que foi aliás traduzindo com fideli

três mil cruzeiros. e ação. Enfim um quadro desfeito um minuto após por dade o desenrolar da por-

,O .Minerasil F. C. não jus- harmoníoso e valente. Deu Sadi. I fia.tificou o "cartaz" de que vi- todo o seu empenho para' Pouco depois Pedrinho. Na arbitragem, com tra

nha precedido. Sua conduta I vencer como .venceu por. num avanço até a área pe-
'

ba lho :t:-&cil e aceitável, fun- Como preliminar defron

no gramado não impres- 'I' quatro tentos a três. ! rigosa dos contrários atirou
I cionou o sr. Gerson Dema- tar.im-se as esquadras do

s ionou favoravelmente, tal- A partida em p�rte agra- forte e marcou novo empate. ! ria. ' Santa Cecília e do Atlético,
vez estranhando o gramado.

I dou como espetáculo. Téc- Pir.alizou o primeiro pedo-! As equipes atuaram assim vencendo o primeiro por

Bisonho como conjunto. Há,
I nicamente foi' um_a decep- do empatado por dois ten-

I conatitu'[das : por 4x1. Nesta partida rea-

entretanto, bons elementos ção, tos.
'

I.:. pareceu o antigo "ás" do

individuais no. esquadrão de' O primeiro gol da tarde Na segunda fase aos 12 GUARANi - Domí; Car- Avaí o da seleção catarinen-

Urussanga, capazes de hri- slfrgiu aos 3 minutos, quan- minutos, Pa-lito desmanhou linhos e Fausto; Filomeno, se, Chocolate, que fez uma

lharem em qualquer centro do Zezinho, atirando de o empate e a seguir elevou Nilson e Aníbal (Japonês); bôa partida como pivot do

futebolístico do Estado, co- 10i12,'9. distância cobriu 'o go- o escore para quatro. So- Antoninho, Sadi (Itamar), I conjunto vitorioso.

.. Fato I
OSàdia estava disputando o certame

de Concórdia -,Tremenda"mancada"
Guaicurús,. o ver

'DANDA ASSEDIADO PELO IMBITUBA
Tambem Alípio está nas cogitações do

I clube de Henrique Lage'
Segundo consta, o zaguei

,1'0 Danda, do Avaí, é um dos
elementos mais visados pe,
lo Imbituba, de Henrique
Lage, para a temporada de
56. Para tratar das demar

ches para a ida de Danda

para os hostes imbitubenses,
ficou encarregado o "meia" menh;�.

------------------------------------,

o ALIADOS NOVAMENTE CAMPEÃO DA
LIGA SERRANA

o'é

AMÉRICA 5 X ÇINE SÃO JOSE
As ?, - 8hs.-

FLAMENGO 1

l,50.
Batatas de Rainha do' Censura até 5 anos,

Abismo, a planta da moda,
acha-se a venda aos inte

ressados na Avicultura San
ia Catar-ina - Cais Frede
rico Rolla, a/n. Epolis
S. C.

Teve lugar, domingo à

tarde, no Maracanã, a se

gunda partida da "melhor

de três" pelo certame cari -

ca. O América, que havia

sido vencido pelo escore mí

nimo na primeira partida,
surpreendeu a todos, der-

l\HNERASIL Sadi; rotando o Flamengo por

Salvato e Oneia; João Leo- 5 x 1.

paido, Ildefonso e Araci A terceira partida será

Erotides) ; Benício, Zita, efetuada amanhã.
Nivaldo (Homero), Pedri-
nho 'e Mar'inho.

ATENÇÃ.O

dit.o!�
estadual sem ser o cempeãe da Uga
do presidente' daquela entidatle
dadeiro Campeão. ,

Cntai-ínense. o segurrdo jO-1 S�'á �ss� �im caso in êdi

go será 'efetuado quinta- to na história do foot-ball

feira, em Joaçaba, 'catarinense ? '

JOGOS ABERTOS UN1VERSITARIOS

Arrazadora queima de artigo de verão da

I
Causou a maior reper- ganrlo mesmo a derrotar o

cussão e mesmo hilarieda- Cruzeiro de Joaçaba por

de em todo o Estado, a tre- 2 x 0, quando na verdade o

menda -"mancada" do pre- verdadeiro campeão daque
ardente da Liga de Concór- la Liga era o Guaicurús, I

,

dia qu informou mal a aliás bi-campeão.
'

F. C. F. sôbre o clube cam- Em vista do ocorr-ido, foi' P' A
...

Id J S'lve' 'Ira
peão de 55 e concorrente ao tornado sem efeito o jogo ?' ,_';" ,o-r rna Q , ,
Itulo 'máximo do, Estado, ;C.Q.u!l·,u

'

� C,l'u�eh:o .é l�iáF--:-. \�i?�i' Ar�Jd�:I.��ji\Cl!·:
,.,

',.!ll}�S<:' �'eito .

,?�'oç�laman�� a �. E. R. _�,a- zado domingo ,I;), cQ.teJ?"e:uJ�·e._ ".Gl''311de atWitrli'd-êfrvem ,;',... 291',
>

Veucedor do-lo x

. dia campea e fazendo-a dis- o Glia_1cUrl!s e? campeão senvolvendo a Federá�ão, Fat'I'\.10donto.
,

,l�lItar. o campeonato, che- da LIga Esportiva Oeste '-'c f rinense de
-

'D -t Fieou deliberado também,
i

,..)<1 d •
' espor os ,

,.

'

�_' ..__

-

__

Un i veraitários," no sentido na refenda reuJ1Ja.o, a es-

-----....,--------
:le dar maior divulgação c.oF:a elo local dos Jogos. de

'sb ano, às coisas' do es- Vo.l<eiti,O I e Basquetebol para
)orte Universitárro. Tanto é o

.

estádio da Fedel'ação

,Iue na reunião do Conselho Atlética Catal:inense, bem

:laqueia entidade, levada a
-como das p�rtJdas. de fute

�feito na noite do dia 22 fi-I
boI que serao r�al�zadas no

:ou deliberado a realizacão camp(j) da Federaçao Cata

los JogOS Abertos, de�ta, riner�se de Futebol, à rua

Osc::tr, Fala-se que Danrl(l temporada, para os dias de
.

nOcaltlv�. . .

est_ará disp'osto a transferir_ hOJ'e amanhã 7 do C'-
Tambem fOI motIvo de

'. e OI
d'

-

1 IX J C
se para aquele clube, desde rente com a seguinte tabe- lsc.ussao c os

. o��s. a-

que a proposta seja compell- .la: t:ll'menses UmversItanos,

sadora. Também Alípio es- Dia 3 _ Voleibol _
que têm suas d�tas mar�a

tá nas cogitações do Im- às '20 horas
-

I
das para o mes de MaIO,

bituba. 10 jôgo: Direito x Far- . c,oro as llisputas de Valei,

Aguardemos os aconteci- modonto I BasQuet� e Futebol; Junho,

20 Jogo: Vencedor. do
com Te�l_s, e Agosto, c�m as

o x Ciências Ec
�. J competlçops de AtletIsmo,

D'a 4 B onotmblcalS. ! Xadrez e Remo.
I< - asque e o -

_ ._'

S 20 1 .,
Senao, na ocaslao dos IX

lOras ' ,

.

.

"O .�(J' • C"
.

E
� Jo<>.o·os Catannenses Umver-

J. JOoO. lenClaS cono- .". l'
lic:as x Direito .' Sll·trIOS, se eClOnados os ele-

,),,", \T d d 10
meatos a fo.rmarem a Dele-

-' Jogo: ence 01' o x _

'
'

�

C1 d t gaçao da F.C.D.U., de acor-
[' armo on o.

d
..

D 'd' f' 1 C t
_: D' 7 F t b I

' o. com a capaCIdade e a

eCl lU-se a' ma o am,

'Inou-se
novamen e campeao,', la - u e o - as 'fi'a' -a obt'd d . d

.

'

. 1 15 h
1, n:, I a e ca a um

I)eonato da LIga Serrana de consegull.ldo derrotar o La-

I
oras .

I 1 ga
_ .

'd' t'
Despo�os. O Aliados tor- ;es [:e1o escore mínimo. ' P jôgo: Ciências Econô- ;�;ap�;t� A�:�r�aos l;�l ;��

gO:l Brasileiros Universitá

r,ios, a re::tlizar-se na pri
meira quinzena do mês de
Setembro vindouro. Para is
so já 'foram escolhidos os

técnicos que orientarão as

equipes nos seus divérsosCASA ORIENTAL
Liquidação total de se J.'lS e retalhos de seda, por me!10.S da metade do preço

do custo atual.

,

Acon tecimento sem pre 'cdente _ 110 comércio de te

Sedas a comeÇar ·de , ..

Sedas estampadas e xadrez .

Sedas estampadas e lisas .

Sedas estampadas, largo no .

Sedas estampadas, largo no .

Tafetá xadrez ' , , .

Seda tafetá estampado ,
.

Faile escocez, largo 90 .

Nylon liso da Rhodia, largo 1,00 , ,

Langerie , , ,.".

Tafetá faile, artigo bom ,
.

Tafetá faile, artigo superioe, largo 90 , .

Faile supel'ÍOl:, largo 90 . " : .

Nylon salpico da Rhodia, largo 1,0.0 , ..

OrgandY suisso branco, largo 1,15 .

Organ'dy suisso em cores, largo 1,15 .

Tule de nYlon, Americano, larg. 1,40 .

Brodery, suisso, largo 90 '
.

Org-andY estampado ,., ..

'

.' .

Organdy permanente Bangú, ·larg. 1,00 .

Puro linho p/ vestidos, larg. 90 _ .

Linho especial, p/ texnos ' .

Puro linho branco marca 3 zeros, largo 2,20 .

Puro linho em cores marca 3 zeros, larg'. 2,20': .

Aproveite-se desta opor tun:0ade e seja o primeiro
Casa Oriental - Rua Conselheiro Mafra, 15 -

cid·,_s desta cidade.

el':: 8,00
d" 25,00 ):,01' 10,00"

(I,:; 30,00, por 13,00
du 30,ao -por ,25,00
ele 65,00 r,or 35,00
d3 20,00 por 12,00
qs _25,00 por 15,00
de 50,00 por 38,00
de 70,00 ;.01' 52,00
de 20,00 por 10,00

30,00
44,00

de 75,00 flor 60,00
85,00
100,00
110,00,
100,00
250,00

de 25,00 por 18,00
d.� 70,00 por 48,00
de 160,00 por 98,00
de' 85,00 p,or 60,00

210,00
230,00

pa 1 a escolhêr o melhor.
Flol'ianópolis Telefone

RJO, 2 (V. A.) - Duran- mantido, a sugestão subur·,
te varias semanas, os clu- bana levou a melhor pOl�
bes carioças reunidos em maioria de votos. Assim sen-

assembléia geral estiveram do, o campeonato voltará a ABRil É O MÊS DAS/"
tratando da reforma do l'e- ser disposto em dois turnos,
guhmellto do campeonatp. caindo outra proposta, do HORTALICASEstando para terminal' o América, para que cada tUl'_ 'f

•
'"

período legislativo era pre- no tivesse um vencedor, lu- Se você ainda não prepa-
ciso que as alterações fos- tando os' dois classificados rou a sua horta, aproveite o

se,n aprovadas para. entrar entre si para a decisão do mês de abr�l que é a época
em \'igor já para esta tem- titulo. ideal para as sementeiras de

porada. Assim é que chegou- Ficou ainda acertado que I hortaliça�.
se a u.ma conclusão, depoi.s 10 Botafogo deverá partici- I

Adquira as sementes de

el,: vanos estudos e

entendl-j
sua preferência nos Postos

Olentos. par dos jogos do Maracanã, de Venda de "G. A. CARVA
setores para organizarem a A alteração mais impor- já que sete clabes terão di- LHO" - Rua Este\'es Júnior,
delegação da F.C.D.U. No l.1'lte no campeonato da Ci-', reito ao maior estadio do 58-ou no Balcão instalado,
setor do basquete foi o no- dade, em sua regulamenta- mundo, reservando-se po- bem no centro do Mercado
me de Rubem Lang aponta- ção foi a extinção do 3.0 I rem ao que tiver menor nu- Público.
do e aceito pelo mesmo 'para turno. Já se esperava que mero de pontos, a data de
formar e treinar a equipe 'esta deliberação, por pr"o- quinta-feira. A redacão fi-
de bascludebol,' no volei f d B fi·

.

' pos�a o angu, osse apro- na do novo reo'ulamento do
outra fIgu�'a de ?l'ôa dêsse .

vacla. Embora clubes como 'campeonato fotentregue aos

esporte. fOI convIdado, ten-l· Bonsucesso e Flamengo ti- srs. Gastão Soares de Mou
do a?elto log'o �e pronto o yeSSEm se empenhado para m Filho e Henrique Barbo
conVIte - Énco Straetz

\
qUe o terceiro turno fo'Sse sa.

Jr.; 110 remo, o conhecido
-

campeão Sulamericano dês- --'-:------ _

se r.sporte - Sady Berber.
A escolha do técnico pa- 'EDITAl DE CO ..lCORRIE�NC· IA1'a !Il'eparar a equipe de fu- '1 "

tebo1, sendo ventilado os

nomes de Saulzinho e Bagé,
atual treinador do Paula
Ramos.

I C;omo vemos, é meritório
o tr"lbalho' que a F.C.D.U.
vem desenvolvendo no senti
do de dar, no esporte Uni
versitário, a org�nização e

I
o realce que, por justiça"

I'
lhe cabe, afim de que Sta.
Cal ;u'ina seja bem represen-

"1 ta�fl, alcan�ando, dessa ma-

Ill�1f'a,
o bnlho que seus di

i'lgelltes e�peram.

NOT�CIAS DE JOIKVlllE
(Do

,

Correspondente. Hugo We
ber, especial para "O ESTADO")
XADRftS: - Sob os auspicias do Tenis Clube

Boa Vista, deverá disputar-se brevemente, para o que

já está sendo providenciado, um certame de xadrês, Sa

he-xe. (j ue inumeros são os enxadristas citadinos desejo-
80S de participar o que faz prever um certame bem dis

put.ido.
_:_ .TOGOS ABERTOS DO INTERIOR: - Continua

a campanha do cronista Rolando Werner (Mariolo) para

que a cidade, desde já se prepare com sua representa
ção aos Jogos Abertos do Interior, si é que é desejo
de Se voltar a disputar os citados jogos este ano. Con

tudo, nota-se que o trabalho do esforçado cronista não

vem, tendo a repercussão que um assunto desse interesse

requer, temendo-se mesmo que como nOS ..anos anter-iores,
se envie uma representação organ iza dn às pressas.
',-

� ''O R'ELATóRIO DO, EX-PRESID:ElNT-E DO,
CAXIAS F. C.: - Veio a público o relatório do ex-pré
sidento do Caxias F. C., sr. Norberto -Campos, em cuja
peça s. S. ao invez de expor o seu plano, o seu 'trabalho,
mostr-ou tão somente o realce contra o presidente da Li

g'a 'Joinvil lense de Futebol, o qual claesif iceu de patife,
invéctivando ainda, sem distinção, contra a-crônica es

portiva, da qual muitos o auxiliaram, quando' solicitou.
Qlleixou-se inicialmente ,de ter sido levado 'a aceitar a

presidên�ia do Caxias F. C., com a promessa de recebeI'
ajuda financeira (não explicou de quem, se dos associa
dos do Caxias F. C., ou de outras pessoas), promessa

que não chegou' a ser cumprida. Enfim, o relatório do
sr. Norberto Car1pos nada apresentou ,de útil, nem na

sua gestão, nem servindo p�ra s�lbsídio à administração
que lhe segue, sendo nada maL" que mais um atestado
de que um clube das tradições e glorias e a idade de um

Caxias F. C. (muito mais idoso que o sr. Norberto Cam
pos), deve saber escolher seUR mandatários.

•

In!ma�

NOVAMENTE EM DOIS TURNOS O
CERTAME CARIOCA

Lucia BOSÉ -- Marcello
fA':::,TROJANNI em:

:�APO'fAS DA PRAÇA DE
ESPANHA

Fica, pelo presente, aberto até o dia 20 de abri'! Pl'Ó
ximo o prazo pára concorrência públic,a que faz a'
União C�,tarinense de Estl;dantes.

Truta-se, da venda de um automóvel Mercury, douas
portas"coupê, modê!.o 1951, que �e em:ontra em exp.osicão
aos interessados na gal'age Delambert.

.

A ofe,rta mínima, fixada peia União Catàrinens'e de
gstudantes, é de Cr$ 250.000,00.

As propostas devem sel:" e�lviadas' para o seguinte
endt:reço: 'União Catarinen se de Estudantes

Rua Álvaro de Carvalho""":' 38 A
Caixa Postal - 441
Flol'ianÓl)olis.

�inésio L�U.Sé� PTBsiderrte da:
c. ".'

7, ,,',., ?: "

-

No Prngrama :

Cine Notiriru-io. Nac,

Preços: I 1,00 - 5,50.
Censura até 1<1 anos.

•

1.'I·1t1
As 5 - 7,30 - 9,15hs.
"Sessão Das Moças"

Williams MARSHAL -

fane F.RAZER em:

VENENO DO PRE,CON-
CEITO

No Programa:
Sul em Foco. Nac.
Precos : 1,50 - 2,00

As - 8hs.

Leslie CARON - Michael
VILDING em:

O SAPATINHO DE
CRISTAL

techn icolor

Preços: 10,00 - 5,00.
Censura fi té 14 anos.

1�1·5••
As - 8hs.

"Sessão Das Mocas"
Williams lVIARSIÍAL

fane FRAZÉR em:

VENENO DO PRECON-
CEITO

No Prcgrama.:
Sul em Foco. Nac.
Preços: 1,50 - 2,00

3,50.
Censura até- 14 anos.

As - 8hs.
Edward G. ROBINSON

:m:

TEnçA FEIRA TRAGICA
No Programa:
Fatos em Revista. Nac.
Preços: 10,00 - 5,00.
Censura até 18 anos.

As 7 - 9hs.
"Sessão Das Mocas"

No Programa:
.

Cine Reporter. Nac.
Preços: 1,00 - 2,00

3,50.
Censura até 14 anos.

DR. YLMAR CORR1l:A
CLíNICA MÉDICA

CONSULTAS - das 10
às 12 e das 11 às 16 horas.
Rua Nunes Machado 17.

Fone 2911.

VOSTU8EIRI
Precisa-se de uma com

muita prática. Tratar na "A

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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AVENTURAS:'OO ZE ..MUTRETA.
- .

Sociais IVomeçou O Inverno de 1 MODELAR
Pretende Q, firma proprietária" de "A Modelar" ta

Z21' do lnvern o de 195G o acontecimento mais destacado
de sun vida comercial. Pejas grnn des, vendas programa

�iliS� pelo volume e beleza do estoque e, segundo tudo
indica pelos preços extra vantajosos e "asseciveis" está
plenamente u ssegurado êsse propósito.

Deve ser ainda posto .cm destaque o fato de apre

sen.tal' "A Modelai" :\I;�eção magn if ica e completa de
artigos da. estação, tanto para senhoras, como para ho
mens e crianças,

A MINHA BATINA
ARCEBISPO AQUINO CORR�A

f

a,

r Minha pobre batina mal cerzida,
Tu "ales mais qUe todos os amores,
Pois, negra embora, enches-me

-

de f'lôres
E de esperanças ímorta is a vida.

FAZEM ANOS, HOJE:

Com seus sórrisos escarnecedorees,
Zomba o mundo de ti, de ti duvida;
Não sabe a força que me das na lida,
Em te eu beijando os misticos fulgores

Tu serenas do orgulho as brutas vagas.
E ao mostrar-me do mundo ;) triste, sina,
Toda. a solupia das paixões apagas.

Oh! como o bravo envolto na bandeira,
Contigo hei de morrer, minha batina,
Ó minha heroica e santa companheira!

•••c••'••••

ANIVERSA'RIOS

..c•••.••. '

José.

I

Sr. Franckco Neves, ele-
mento destacado na política
eatarlnense, tendo exercido o

mandato de Deputado, pela
legenda do P,T:B., na últrma
Legislatura, se conduzindo
dentro da linha de seu parti
do;

-- sra. Otilla de Souza Sch-

ra, esposa do sr. Alípio Viei-
l'a;

jov.em
Gomes

Glauco

mídt, esposa do sr, Francis- - Jovem
co Schmidt, residente em São Souza;

-x X x-

pedro José

Acontecimento Social
E
N
lo
A
C
E

llGOCK.1
-:o�-

CAMPOS
P.�a!izu -se hoje, civil e rellgtosamente, o enlace ma

trimonial da g'entilissim..a sellhorita Mary Lígncki, di
leta filha do SI'. Teodoreto Lígncld, ?diretor-gerente da
C. Ramas S. A. e de sua exma, esposa Jandyra Silva

Lignckí, com o sr. dr; Iris Autõnío Campos, filho do sr.

FrancISCO Campos Sobrinho e- de sua<exma. esposa Ma

ria Ávila Campos.
O ato civil terá efeito às 9 horas, na residência dos

país da noiva, à rua Coronel Melo e Alvim n. 11, e será

púranínfado, por 11urte da noiva, pelo sr. Francisco
Campos e senhora; dr. Nélio Ligocki e senhora; por

parze uo noivo, pelo SI'. Ilto Campos e senhora; Lúiz

V�eira e senhora.
() casamento relig'ioso efetuar-se-á às 9,30 horas,

na Capela do Divino Espírito Santo e terá por padri
nhos: da noiva, João Norberto da Silveira e senhora; •

Edmar Medeiros e senhoeíta Thereza Müller; do noivo,
Teodoreto Ligocki e senhora; Bruno Schlemper e senho

ra, Iron Campos e senhora ..
Servirão de damas as graciosas meninas Elizabeth

Srlolempcl' e Maria Júlia Farta. \

Al}ÓS as cerimonias, os noivos ssguírãc para Ourt-

tiba, onde fixarão residência.
, Aos jovens nubentes nossos votos ele perenes feli-

cidades.

�NO teuàcuIO')-
.

((om a Biblía na
TERÇA-FEIRA, 3 DE ABRIL

Mã,o
Tomé respondeu dizendo: Senhor meu e Deus meu.

.João 20:28). Ler João 20:24-49.

EXATAMENTE na noite em que Tomé estava ausen

e, o Senhor l'essurreto veio e revelou-se aos outros dis

..ipulos reunidos, Ouvindo depois seus companheiros .nar
rarem o fato Tomé não acreditou,

Uma semana depois, êles se reuniram de novo. Des

ta vez Tomé 'estava também. Êle, provávelmente, tínha

teito o propósito de não permitir que coisa alguma impe
disse o seu comparecimento à reunião. Era necessár-io
que êle mesmo visse o Mestre para crer que Êle estava

vivo. De repente, o Senhor ressul'reto apareceu no meio

'lêles e disse: "Paz seja convosco." Então dirigiu-se par-,
..iculürmente a Tomé. Foi quando êste exclamou! "Se-

hor meu e Deus meu,"

/

----------�----------------------

.......e•••••••••••••••••.,
' Nós muitas \"êzes deixr,mos de ver a Jesus por qU,e

i i .10S ausentamos do culto. Perdemo-lo por negligência.
• . PISO DE ASFALTO PARA : r'erdemo-Io por L �nl·ença. Seja q'ual fôr a caus?> que n'os
" :. leva a perdê-lo de vista Êle é sempre o mesmo, bondoso Elo

ARMAZEN-S" E FABRICAS : "0l!lpassivo como bom Amigo. Assim como' Cristo deu
.

, .:- " Tomé a oportunidade de reconhecê-lo como seLÍ Salvaj
• dor pessoal" assim Êle faz conosco, dizendo: "Paz seja
•

. onvosco ... não se,l'ais incrédulos mas crentes."
Sua mercadoria está se estragando de\"Í- •

do à humidade? :
O piso de seu arJ'!'lazem não está resi'ltin- :

do ao trafego de caninhos? :
"ECOPEL" E(npreza Cor,cessionaria de • Nosso Paí, permite que jamais Ilel'Camo'S a tua llre-

: Produtos SIA. : sença por falta de fé. Ajuda-nos a reconhecer o Cristo

: Rua Libero Badaró, 346 _ fOile: 32-6293 : vivo como nosso Salvador Ilessoal. Aumenta a nossa fé

• S. Paulo
• a fim de que te sirvamos em novidade, de vida, Por amp,l'

: : I do nosso Redentor. Amél��
. '(»;;,I.

� ,,_ ii

: Queiram enviar-me, sem com.pl'Omisso, deta-: -. .

�

,-

:,' - _: !�<-

: lhes e prospectos : PENSAMENTO PARA O DIA

:1 ENDEREÇO................. . .1 "B m avellt ad a eAle� qll na-o vl'r'am e cr'e-
CIDADE

. . . . e -, ur os qu "e •

••
" " " " " " " " " " "

:. ram." (João 20:29).NOME , '.' , ..

! I
•.......................� � �

ORAÇÃO

L. E. ALBEN GRAWFORD (IRLANDA DA NORTE)

Edllal
3

Impostos TerritoriaÍ, Pre
dial e atos de economias do
Município e Taxa de Lim

peza Pública

l° SEMESTRE DE 195G
De ordem do sr. Diretor

do Departamento de Fazen-.
da, torno público que, du
rante o corrente mês, se

procederá a cobrança dos
impostos e taxa acima men

cionados, correspondentes
ao 10 semestre do corrente
exercício. Os proprietários
dos imóveis situados' no
C::ti�q Frederico Rola, Cais
Raulino Horn, Largo Fagun,
des, Praça 15 de Novembro
a ruas João Pinto, 'I'Iraden-

. tes, Vitor Meireles, Salda
'lha Marinho, Nunes Macha
do, Fernando Machado, Se
te de Setembro, Alvaro. de
Carvalho, Tenente Silveira,
Vida l Ramos, no trecho
compreendido entre as ruas

Deodoro e Arcipreste Pai
va, Jerônimo Coelho, Deodo-
1'0, Trajano, Felipe Schmidt
e Conselheiro Mafra, pode
rão, desde já, efetuar o pa
gamento dos aludidos im
postos e taxa na Tesouraria
da Prefeitura Municipal.
tornando-se para isso ne

cessário, para maior facili
dade do serviço, a apresen
taçào dos respectivos avisos
de lançamentos expedidos
por êste Departamento.

Os demais contribuintes
dos referidos impostos e ta
xa poderão efetuar o paga
mento dos mesmos a medida
que forem recebendo osuvi
ses de lançamento.

Departamento de Fazenda
da Prefeitura Municipal,
em 21 de março de 1956.

W. D'Aláscio

DR. EWALDO JOSÉ RA
MOS SCHAEFER

•

CLINICA MÉDICA ,DE. ADTJLTOS'
E eRIANçAS - REUl\rATO

i.ocrx
Consult6rio - Hl1R Nunes Ma

chado, 17.
Horário das Consultas - das

17 às 19 h o ras (exceto aos sá
bados),
Residência : Rua Visconde de

Juro Preto, 123 _. Te!. 3559.

GENTE DE SANTA CATARINA
O GRANDE PROGRAMA DO HADIO CATARINENSE
JWMENAGEARA, /HOJE AS �,O,3-0 O CEL. PEDRO

LOPES VIEIRA
As homenagens prestadas por êsse programa, que

visa antes e acima de tudo, destacar as altas qualidades
morais e f ísicn das grandes figuras do nosso Estado,
serão hoje destinadas ao Cel. Pedro Lopes Vieira.

Pelo lidimo merecimento dessa homenagem 'falam
milhares e milhares de corações Catartnenses, mais es.,

pecialmente de Fior ianópolttnnos, que, hoje á �noite es

tarão com os seus receptores ligados á Radio Anita
Garidal, num pleito de comovida solideriedade ao home-'
nugea do.

.

IVende-se
Uma casa situada à rua

Soma França n. 46 - Per
to Campo da Liga: Preço a

tratar na mesma.

A S.ífilis

/

Ataca todo o orrul8Dlo /
EM SIFILlS OU REUJIA."
TISMO DA MESMA OIU.

GEM!,
USE O PUPULAR PREPA·

J RADO

1§I-tJl::&1JA
�" Aprovado l?elo_,D. N. S. P., como auxiliar Di) �
r tr{l.tamento dll Sifilis 'e Reumatismo da mesma :
f çrigem.

Inofensivo ao organismo, as:radivel como (I.
cor. .'

..
'

�;o<-"\
I. _ ... �..........._ ....... .....

H OJ E NO PASSADO
3 DE ABRIL

A data de hoje recorda-nos que:
- em l.637, Salvador Correa de Sá e Benevides foi

nomeado, pela primeira- vez, governador do Rio de Ja
r.elro, tomando posse a 19 de setembro substituindo Ro
rlrigo de Miranda Henriques.

- em l.818, após quatro dia'! de combate ponstantes,
') General Chagas Santos determinou o ataque a Igreja e

s o Colsgto, onde, os inimigos haviam-se entrincheirado em

�;ão Carlos. havendo a rendição e ficando priaione iros
323 of.iciais e soldados corrientinos deatacado-se o pró
orio Tenente-coronel Rodrigues. Neste assalto a São Car
�os e que foi ferido o catarinense Major Camilo Machado
Bittencourt, do Regimento de Infantaria desta então Pro
'lincia de Santa Catarina;

- em 1.818, foi aprisionado no Arroio-Valentim, na

;-lünda Oriental, o então Comandante Juan Antonio La
,alleja (mais tarde General c!ij. República Oriental), pelo
Tenente Olivério Ortiz, do Exercito do General Curado
[ue se encontrava em marcha para Paisandú;

- em 1.823, partiu do Rio .(le Janeiro a Esquadra
Eh'usileirn, comandada pelo Almirante Lord Cochl'ane /

·fim de opernr na Bahia, durante a Guerra da Indepen�
:lênda;

.

- em 1.832, no Rio de J aneÍl'o, promovida pelo "par
.ido exaltado" estourou uma sedição militar, com o fim
le depor a Regência, dissõlver l.:S duas Camaras e con

locar a COllstituinte. Chefü,va este movimento militar o

�l1tã.O Majçn' Miguel de Fal'ias (�Vasconcelos. O então
�lajor Lui7. Alves de Lima e Silva, neste mesmo dia, COll

'eguiu c:ominar o rebelião;
- em 1.840, o COl'onél J. F. de Morais Cid, em ordem

�o dia anunciava e pl'oclamava p pacificação do Piauí'
- em 1.866, o combate ao Forte de Itapirú, durant�

Guerra contra o ditador Francisco Salano ,Lopes, do
::>araguai, continuava com todo vigor.

ANDRÉ NILO TADASCO
--- 1I' ..JCw, - ............

OBJETO PERDIDO

Cllolca Noturna
IlH. SAMUEL FONSECA
Dr. Samuel Fonseca, ci

rurgião Dentista, comunica
a sua distinta clientpla que
'ltenderá às quartas e sex

t:1s-feiras das 19 horas ii::;
21.RO horas.
Exc I tlsÍ\.amen te rom hora

onr('ada.

Perdeu-se uma Pasta cor

lil:'lrrOm gravada com o no

me Rhodia. Gratifica-se
bem a quem devolver os do
cumentos que a mesma con

tinha a Luiz do Rego Al
meida - Rua Conselheiro
Mp.ira 145 - Fone 3894.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Edilal E D I TAL
JUIZO DE nlREI'fO En� I ,!.�"�'t",ia em Plorianó-

JUIZO DE DIREITO _DA JUIZO DE J).IREITO DÃ riO!' 2.200 m. de comprimen- COMARcA DE TIJUCAS polis c o Sr. representante Ministério da Guerra Zona Ictilha, Franc:sco
Pedro Perei-

COMARCA DE TIJUCAS COMARCA DE BIGUAÇU to, com a área de 242,000 lo Ministério Público nesta Militar do Sul 5a R M e 5a ra, Falim'Manoel Adio, Fran-.

I m2, com as seguintes con- Edital de citação de interes- Cidade, afim de contesta- D I 14° BTL de Caçadores, cisco S:.l.l!es Gardani dos Reis,
Edital de citação com o pra- frontações: frente em terras sadus ausentes, incertos e rem a presente ação no pra- Repartição Alistadora I Henrique Paim dos Santos,

zo de trinta (30) dias I pertencentes ao autor; fun- desconhecidos, com o prazo co de dez dias, de conformi- -

I
Hamilton Fernando Cunha,

, dos com quem de direito;' , de 30 dias. dadj, com ovdisposto no ar- Tendo OS Oficiai� da Reser- Hamilton Amaral, Ivo Pe-
O Doutor Jaymor Guima- Sul também com quem de cigo 455, - sendo 'afinal va e oS 'Reservistas constan- �('jl';1, Ivo Silveira de Souza,

rães Collaço, JUIz de Direito direito; e Norte ainda com O Doutor Francisco José reconhecido o domínio do tes da relação abaixo, íncor- [1'.0110 Aquino de Espíndola,
da Comarca de Biguaçu, Es- quem de direito. II - Que i{uddgues de Oliveira, Juiz requerente sobre o referi- rido em MULTAS por falta João Daniel Ferreira, João
tado de Santa Catarina, rra vem possuindo e possue o de Direito da Comarca de .ío imóvel, cuja sentença de comunicação de MUDAN- de Souza. João Justino de'

f'órma da lei, etc. dito terreno com ânimo de l'ijl;C!�S, do Estado de San- lhe servirá de título hábil ÇA DE RESIDENCIA (Pará- Farias, João José Pereira,
dono, explorando o mesmo �.� Catarina, na .f'orma da para o respectivo registro. grafo único do art 105 da Lei João dos Santos, João Ra-

FAZ saber aos que o pre- com cortes de madeira, ,que- �';,. etc , . . Dá-se a presente o valor de do Serviço Militar) a REPAR- mos Júnior, João Alfredo

sente edital virem ou dele ;'endo assim adquirir o do- Cr$ 3,.000;00
-

para os eteí- TIÇAO ALISTADORA anexa Dobs, João Alexandrino de

conhecimento tiverem que, .nin io sobre o imóvel, de :FAZ SABER pelo presen-', tos _legais. Protesta-1e pro- ao 14° B C, os convida a apre- Melo, José Augusto da Sil-

FAZ SABER aos que o por parte de MANOEL AN- acôrdo com os arts. 550 e ,é'eclitáJ. de citação, com o var o alegado com teste- sentar explicações à mesma va, José Miranda, José Ma-

TONIO CARDOSO por seu 552'do C. C. e na fórma es-, ;ji�\·.1Z0 de"Y.'.trinta dias, de in- ·,l1unha's e vístorias, 'se ne- no prazo de 30 dias a contar 'da Filho, José do Amaral,
Presente edita. I de citação "

,

advogado Dr' Reinaldo La tabelecida pelo art. 454 do tercbsados ausentes, incer- cessário. O sinatár!o desta da data do presente Edital, Os José Francisco Espíndola,
de tnteressados ausentes in- '

' .

- )."

certos e desconhecidos, com cerda, lhe foi dirigida a pe- C. P. C. Requer pois, a V. tos e desconhecidos, expedi- "em sua residência nesta residente na Capital, e aos José Mattos, José Zeferino

tição seguinte: - Exmo. �xa., sejam ouvidas as tes- dO'_Jws . autos de Ação 'de Cidade, onde recebe citacão. Delegados de Recrutamento Custódio, Joaquim Manoel
o prazo de trinta dias, virem Sr. Dr: Juiz de Direito da cemunhas abaixo arroladas, Ustlcapião requerida por Nestes hi.l·mos P. deferi�en- Os residentes no Interior, sob Pereira, Júlio Arcelino Dias,
'Ou dele conhecimento tive- -'

d b
'

di
.

1 d J
.

Comarca de Biguaçu. Ma- que vírãc em Juizo sem que

I
Mal').oel Francisco Nunes, to. 'I'ijucas.s S de 'março de pena e co rança JU reia as Jaime José dos Santos, ai-

rem. expedido nos autos de t f íd
-

MULTAS d OU P J b R' noel Antonio Cardoso, bra- para al precisem íntima- Qué; se processa pe_rante ês- 19Q6. (a) Claudio Caramurú ore err as e e . - me Silva ires, aco a-

Ação de Usocapião requeri- sileiro, lavrador, casado, ião, para a justificação pré- 'de Juizo e cartório=do Escri-, de Campos - Assistente TRAS que se acumularão a:té nulfo Lacerda, Jací Rosa,
da por João Benedito Guer-

residente e domiciliado em via, e sendo esta julgada se vão que êste subscreve, que Judiciário." Em dita petição que o reservista cumpra, em- -Luiz Fernando dos Santos,
reiro e s/mulher, qUe se

Sorocaba, nesta Comarca, irocede de acôrdo com os por parté .do Requerente su- foi exarado o seguinte des- bora com atrazo, o parágra- Luiz Fernando Martins de
processa perante êste Juizo

vem respeitosamente, por '-.'ts. 455 e §§, e 456, ambos pra menctouado, lhe foi di- pacho: - "R. Hoje. A" ro único do art 105 da LSM, Andrade, Luiz Lídia Teixeí-
, e cartório do Escrivão que d d d C

.

t'" I M h
, b

.
,seu procura or e a voga o do . P. C., para que o au- dgidn a.,Jile�ição do teor se- desígne-se dia e hora, no IS o e, comunique sua 1'eSI- ra Martins, Manoe ac a-

este su screve, que por par- infra assinado promover a :01' adquira, com o julga- guinte » -'- "Exmo, Sr. Dr. local do costume, para. a dência· atual. Os reservistas do de Souza, Manoel Arino
te clo� Rdequ��'en�es. ;,u�r� I presente ação de usucapião, mento final, o titulo neces- Jl1Í.z .de Direito' da Comar- justificação, feitas as inti- em causa são os seguintes: de Souza, Manoel Brazilia

drenclO�� _?s
d l� 01, ll'l�l- para o que expõe e no final sário à transcrição 110 Re- ca. :YIANÕEL FRANCISCO mações devidas, Tijucas, Oficiais da Reserva::"'- no da Silva, Manoel Paulo

a f" pe.}�ao
o

S eorDSeg�lI�- : requer: 1 _ Que tem a pos- gistro de Imóveis. Protes- NUNES, brasileiro, lavra- 9-3-1956. (a) Francisco J0- Acacio Silva, Alzir dos Santos Machado, Manoel Machado,
te:

D- 't' x�o. C r. r. Di- se mansa, pacifica,· conti- tando por todos os meios de dor, viúvo, residente e do- sê Rodrigues de Oliveira - Antunes, Amilcar Goyheneix Marcos Belina Bittencourt;·

�:m lr�OoÃOa ���'��IT� n.ua, ha mais de 20 anos, por prova em direito permitidos miciliado rio Distrito de São Juiz de Direito." Feita a Gigante, Antônio Serur, Brn- Mauro Gaspar Schmitz, NU

GUPRREIRO Ih
SI e antecessor, sobre um e dando a presente o valor João Batijita, desta Comar- iustificação foi p.roferida a silio Vieira, Djalm� Bur��o

I
ton Manoel

Flor.entino, N!l-..!:

MARIA
e s�la .ilei

er
terreno sito em Sorocaba, de Cr$ 2.1QO,oo, P. deferi- ca, Quer mover a presente seguinte sentença: - "Vis- Faraco, Eloy Schnelder, Joao zeo de Jesus Andrade, NIl

dona ,raSI elro�, neste Município e Comarca, menta. Bigúaçu, 16 de ja- ação de, usucapião em que tos, etc ... Julgo por sen- Guimarães da Costa, Jorge ton Guimarães, Nilton Pe
casados, lavradores, reSI-

contendo 110m. de largura
'

leiro d� 1956. (Ass,) Rei- expõe e requer a V. Excia. J;ença a justificação proce-; Radziminski, LUiz Renato Pe-· i'eira, Nilton de Souza, Nel-
dtmtes em Porto Bello, co- Htldo Lacerda. Selada le- a I!egufnte.: - I - O su- dida nestes autos de Aç-ão droso, Mario Laurindo, Muu- :;on Camilo Machado, Osval-
marca de Tijucas, pelo ad- I T _, U

.

Ar N t li BaU'n 1 AI'· S'l O i V'
.

__ ........ ,. __ ..............� ga mente. estemunhas: plicnnt� é posseiros há maiS.:.le socapião requel'ida por ro Ice, a a no 1, - (O .'">. IplO 1 va, sn lel-

vogado infrà, com residé'fi- 1avid Crispim Correa, Leo- de' trinta":: anos, de um ter- Manoel Francisco, Nunes, Newton Linhares D'Avila, NéY 1':1, Osmar Sipl'ial1o dos Pas-
cia (' domicíliado á rua Pa- direito permitidas e úteis. leI Saturnino Cardoso e reno situado no lugar Tim- )ara que surta todos os seus Diehl Baptista, Placido Terra S0S, Osva.lelo Silva, Olavo
ranh nO 8, em Blumenau, Á presente, para os efeitos 1limpico Manoel Gomes. _ bésinho,' dõ Distrito de jurí(licos e legais efei- de Souza e Silva, Plínio Ca- Jorge Nunes, Olivio da Sil
elêste Estado, registrado na fiscais, o valor de Cr$ .... Despacho: A. Designe o dia São João R-rtista, desta Coo. �os. Cite-se, pessoalmente, chuba, Severino Bt!zerl'a Lei- va, Orlande Maximiano da
O. A. B., secção de Santa 2.500,00. Termos em qUE} lO. de fevereiro para a au- marca, com 220 metros de :) Sr. Representanfe do Mi- te, Walter Stodiek, Washing- Silva, Osvaldo Joaquim An
Cabrinà, sob nO 269, que, PP. Deferimento. Sobre Cr$ liencia de justificação pré- frentes e 550 ditos de fun- nistério Público; por edi- ton Cezelio Luciano Gusso, tunes, 'Olavio Marcolino
com �stribo nos artigos 550 4,0") de estampilhas estadu- lÍa da posse. Ciente o re- dos, _ faZendo· fl;entes, ao tais, a serem expedidos e. Wilson Abrahan. Fernandes, Otávio Manoel
e 552 do Código Civil, que- ais e mais a respectiva Ta- )l'esentante do Ministério Norte em terras de herdei- publicados uma vêz no. Diá- ..Reser.vistas: -=- �ntonio JO-, F.erreit'll, Orlando �osé .da
rem promover uma Ação de xa de Saúde, lia-se: - Ti- Público. Biguaçu, 17-1-56. 1'OS de, Joaquim Francisco do da Justiça e'três vezes se da,Sllva, Antomo Rosa de SIlva, Orlando Jose Domm
Ust;capião, expondo e afi- jucas, 12 de março de 1956, Ass.) Jaymol' Guimarães dos Santos e fundos ao Sul no jornal ;:0 Estado", de Matos, Antonio Carvalho --

I
gos, Pedro José Helena, Pe

nall'equerendo o seguinte: PP. (a) Ademar Luz." Rol ':;ollaç,o - Juiz de Direito.' em ter.rüs devolutas; extre- Florianópolis, com o prazo- Soares, Antonio Francisco (h
- 1. que,

-

os Suplicantes" _ 1) -'- João Atanázio de ::'rocedido a justificação foi mur:do atualmeate a Leste de trfTlta dias, na ··forma Rosa, Alcides João de Olivei- dro Laurencio Martins, Rau
por escritura pública devi- .3ouza; 2) - José Ponciano; !sta julgada por sentença I em terras ,de herdeiros dos. do artigo 455, § 10, do Códi- ra, Aldo GeroniI?o do Nasci-

i lino Fer�andes Philippi, Rà
damente formalisada, adquL 3) - Luiz Batista. Todos do teôr seguil1te: - Vistos, , NUEf>S e,a O:Cste em ditas do 'go de Processo Civil, os iR- mento, Aldo Jose dos ,s.anto:; I f�el d?mmgos Dutra, �afael
rira·m· uma área de terra no brasileiros, casados, lavra- ,�tc. Homologo, por senten-' requererite. __ II _ O refe- teressados incertos; e, fi- 4rnoldo G9mes, Augu:sto Ll- : Llbamo, da Co:>ta, Rell1aldo

perímetro urbano de Porto dores, residentes em Porto �a, a justificação requerida, Irid.) imóvel foi adquirido pe-
I

nalmente, por precatória a .

dio Pires, Adhemar Homero Ma.riano, Rui Hoffmann,
Bel!o onde residem h{j, mais Bello. -'Em dita petição foi 'l. fls. por Manoel Antonio 110 slJplicante de Felipe ser expedida para o Juizo Ventura, Artur Buck, Artur ',:Silvio _Patricio, Saulo da Sil
de trinta (30) anos, 'sendo' eXfl�ado o seguinte despa- Sarcloso, para que produza Reinel't, .há mais de trinta de Direito da la. Vara da RodoUo da .silva, AI�anivo :.va, Salomé Miguel José Fa
transmItente H E, L'E, N' Ache: '<U. Hoje. A. e paga a ;eus juridicos e legais efei-j anoe, Ctljü posse sempre foi Comarca da Capital o Sr. Eocha Linl).ares, Affon,so -Ju- ; rias, SantoHno Rufino Flo

FONSE/CÁ, segundo o com- TaXfe Judiciária,'- voltem. tos., Cite-se pe�soalmente, mantida pa'�íf�ca e ininter-.�l'�l?.;:�se!tàlJtQ do:; ,Sefy),ço lí� :rv�ar.ques, �:ti110 Cle?-TIen��. !JeIltino, .SilviQ IS)laC d.a C�s.
prov.a Õ. document�: junt.o; Tij.....lcas, 13-3-156.r.:(ahFran- por mandaao, o Dr. Promo- ruptamente. ·pelo suplicai1te do Patrimônio da União. de LIma, A _Dal InacJ.o Da- ,,.ta, Valdlr Costa, Valchr Wll-
2. (iUe, posteriorm,ente, os

cisco José Rodrigtíes de tal' Público e os confinantes I com "anirRl:llt:..e!omini" -�'CQ- Sem cJistas .. -P·.R.I� Tijucas, I:m�l,.,,-Ajór. de souza,. Apri�io I lei, Valmor Antônio de Frei
Suplicantes promoveram Oliveira - Juiz 'de "Direi- do irróvel em questão e por .mó é púbTic'õ e notório; _ 2-6 de ;março de 1956. (a) Perelra FJlh�,. A�anJr da. Sl1- I ta.s, Valmor �utra, Valde
uma medição no .terreno to:.' DESPACHO+ -, "De-

-

edital, com o prazo de trin- III _ Em' vista do exposto Francisco José Rodrigues· va, Amadeu Sllveua, Adalr da i tmI'O Soa;res, Vllton Rosa dos

comprado, e encontraram sígne o Sr. Escrivão dia e ta tiias, a ser publicado uma quer o suplicante reg-ulari- de Oliveira _ Juiz de Di- Silva, Benito Romano Piccolo, ,Santos, Vilson Cabral de
um excesso de trezentos e

hor::. para· a justificação, no vez no "Diário de Justiça'" zar a sn� posse sobre o l'e- reito." E para que chegue I
Benicio Donato de Oliveira, I OHvei.r_a, VaIdo

.

Leandro
cin'�o metros quadrados; 3.

local do costume, feitas as e por três vezes em jornal ferido imóvel, de conformi- ao ronhecimento dos inte- ; Carlos Leopoldo Kraemer, Ferreira, Walter Gevaerd,
que anexa ao excesso há

devidas intimações. Tijucas, da Capital, os interessados dade com a lei nO 2.437, de ressados e ninguem possa I Carlos. Rocha, Car�indo Ma- I W�ldori �osé da Silva, Wol
uma nesga de terra com cen- 15-3-1956. (a) Francisco Jo- incertos, paJ'a todos, que- 7 de março de 1955, que, aleg·ur ignorância, mandou 1 n?el.Plres, con�tanClO K.ones- i n:l CordeirO e Waldemar Jo
to e trinta metro§!. quadra- sé Rodrigues de Oliveira -

I'Imdo, contestarem o pedido modifica o artigo 550 do CÓ- expedir o presente edital kl Fllho, Dalmlro AcapIto.- • se Neves.

dos, 'comprada pelos Supli- Juiz de Direito." Feita a nos dez dias s.ubsequentes digo Civil. E para o dito que será afixado na sede Mafra, Dolciano Domingos da I Quartel em Florianópolis,
cantes a João Atanázio de justificação foi proferida ao termino do prazo do pre- fim requer a designação do dêste Juizo, no lug·ar do cos_ costa,. Dalmo Matroe.l Veras: : 20 de março de 1956.
Souza; 4. que, finalmente,

a s"!guinte sentençã: - Vis- :'lente edital. Custas afinal. dia, lugar e hora para a tume, e, por cópia, publica- Ernam da Cos.ta Melra, Eh I Arnoldo Vequi - 2° Ten.
somando êsse excesso á nes-

tos. etc.,. Julgo· por sen- Eigllaf}.1J, 15-3-56, (Ass.) iustificação exigida pelo ar- do UMA V�Z no Diário da Fortunato, Emo Gomes Pa-, Chefe R-A anexa ao 140 B.C.
o·a em referência, obtem-se tenra a justificação proc.e- Jaymor Guimarães CoUaço tigo 455 do Código de Pro- Justiça e TRES V�ZES no

•

. � área ele quatrocentos e did� nestes autos de Ação de - Juiz de Direito. E para' �esso Civil, - na qual de- jornal "O Estado"; de Flo
tdnta e cinco (L135) metros Usucapião, para que produ- chegar ao conhecimento dos verão ser ouvidas as teste- Tia11ópolis. Dado e passado
quadrados, conforme se vê

za todos os efeitos legais e interessados, passa o pre- munhab João· Militão Costa nesta cidade de Tiju'cas, aos
do croquís em apenso, a (�e' direito. Citem-se por sente edital com o prazo �le e José Mal'..:elino Franco, - vinte e sete dias do mês de
qU'il enseja o presente usu- mandado os cohfinantes do trinta dias,.que .será. publi- o primeiro lavrador e o se-l·mar�,o do ano de mil nove

capião; 5. que, efetivamen- imóvel, sendo que a - Igreja éado!, afixado na fórma da gundo fundonário público centos e cinquenta e seis.
te. ús suplicantes exercitam Ila pesso'a do Vigário da l' D d' a s'-ado nesta a 't d 'd t

. ." () G d' • ,elo a. o e P:-8 .

'

posen a o, - resl en e e '.u, a ercy os Anjos, PROGRAMA PARA O MÊS DE MARÇO CORRENTE:
sobre mencionada área -

Paróquia, Cônego Augusto �jidacle 4e Biguaçu, aos de- domie-iliados no distrito de �scrivão, o datilografei,
�qu, confronta ao N., com o Zucco; 'pesoalmente 'o Dr. �esséte dias .elo mês de mar- 3. João. Batista, os quais confel'í e subscreví. (a)
Oceano Atlântico; ao S., R,e·_'l'csentante do Ml'nl'sté- d d'l ' -

J".
' 'o o ano e ml novecel1- comparecerao em· .UlZO lU- Francisco José Rodrigues de

com Durval Rocha; a L., do' Público; por editais, com �os e cinquenta e seis. Eu, dependentemente de citação. 0liveira - ;ft.i�.z de Direito. ção
com o Requei'entes, e a O., o prazo de· .trl'nta dl'as, que (A ) P' R

-

d F' I'J
..

d 'd' Cl t' f- SS. 10 ,�o.rnao e ana, ",eC] ller maIS que, epOls a :�S ',L con orme o original
COr.l a Praça da Igreja 10- serão publicados na forma �screvente Juramentado, no justificaçã-o, seja "feita a �fixado na sede dêste Jui-
cal - posse trintenária, sem do al't.· 455· § 1° do Códig'o· .

1 d '·t'mpedlmlêllto 'ocaSlOna o CI ação dos interessados in- zo, nó lugar do costume, so-

oposição nem interrupção e de PI�ocesso Civil; os inte- Escrivão, o datilog-rafei e cei'Los e desconhecidos por bre o qual me reporto e dou
o que é muis, sempre res- ressados incertos; e, final- >ubscreví. edib.. is de trinta dias, bem fé.
peitada, Logo assirn, que- mente, o Representante do Biguaçu, 17" de'màrço de cama a citação do Sr. Dire- Dab supra. O Escrivão:
re:1Llo adquirir o domínio da Domínio da União, por pre- ,1956. tal' do Patrimônio Nacional, Gercy dos Anjos.
áre:t em apreço, cuja metra- catória, a ser expedida para (Ass,) Jaymór '>Guima
geYl1 é de quatrocentos e o Juizo de Direito da la Va- rães Collaço -;- Jui� de Di-
trinta e cinco metros qua- L'a da comarca de Florianó- l'eito.

. .

drados, com apôio nos arts. nolis. Custas afinal. P.R.1. Confére com o original
cit�tdos do Código Civil, res- Tijucas, 24 de março .de afixado no lugàr ae costume.
peitosamente requerem a 1956. (a) Francisco José O Escrevente, Pio Romão de
V. Excia. sejam ouvidas as Rodrigues de Oliveira - Faria.
te'ltemUlihas inf.ra-arrola- J u;z de Direito." E, para
das, que comparecerão

-

em qUi! chegue ao conhecimen
Juizo independentemente de to ce todos e ninguem possa
intimação, para a justifica- alegar ignorância, mandou
ção "ab-initio", procedendo- expedir o presente edital
se, a seguir, de acôrdo com que será_ afixado na sede
os arts. 550 e 552 do Código rlêste Juizo, no lugar do cos_

Ci v:l e 454 do Código de tume, e, por cópia, publi
Pr�cesso Civil, presente o eaclo UMA VEZ no Diário
dr. Representante do Minis- 1:1 Justiça e TUftS VEZES
tél",o Público, Processada e �o ,�ornal "O Estado" de
julgada a justificação, se Florianópolis. Dado e pas
di'S·J1e V. Excia. de mandar sado nesta cidade de Tiju
citar Os confinantes do imó- I cas, aos vinte e seis dias
vel e o dr. Representante I do mês de março do ano de

do.�!I!niª-tério P�lblico, e. por I mil novecentos' e cinquenta
edüms de 30 diaS, os mte- e seis. Eu, (a) Gercy dos
l'{":;lados incertos" para con- Anjos, Escrivão, o dntilo
teRhuem, no prazo, apre- l-grafei, conferí e subscreví.
sente ação, por onde resül-' (a) .Francisco José Rodri
tal' reconhecido e declara- gu(>� de Oliveira - Júiz de
do o domínio dos Requeren- Direito. Está conforme o
tes sobre a área em téla· original afixado na sede
[lfim- de que obtenham ês� dêste Juizó, no lugar do

1tes tí�lllo legal á tl'anscri- costume, sobre o qual me re-
.

ção no Registro do Imóveis porto e dou fé. ! .

compet:nte. ,Protesta-se por Data supra. O Búrivão:
toeb genero de provas em Gel·cy dos Anjos.

..

-

DOMINGO - Dia 15 de Abril - Tarde Dançante
(Na sede Balneária).· .

SÁBADO. - Dia 28 de Abril Grande Soil'ée (A
cargo do Bloco dos "Acanhados").

De ordem do Exmo. Sr., Prefeito Mun�cipal, -torno
público que êste Departamento está org·anizando o ca-

dastro de todos os veículos i'egistrados no município, de

acôr�lo com o que estabelece a lei.
'

Os proprietários de veículos,' qUe ainda não paga
rmn o Imposto de Licença, devem proceder o pagamento
nté o fim do GOl'I'cnte,mês, sob .pena de cobrança judicial.

Outrossim, solicito aos interessados que façam' a
deviela. fransfeTência nêste Departamento, na ocasião ela "

venda de seils veíéu los, a fim de evitar taxação para o

próximo exercício.

Edital de citação de interes

sados ausentes, incertos ,e
desc:onhecidps, com o prazo

de 30 dias.

O Doutor Francisco José

Rodrigues de Oliveira, Juiz

de Direito da Comarca de

Tijucas, 'do Estado de San=

ta Catarina, na forma tia

lei, etc ...

DEPARTAMENTO DA FÀZENDA

.cOBRADOR
Precisa-se de um com prá

tica e ativo e que apresen
te fiança. Tratar na "A Mo
leIar".

PREFEITURA DO, MUNICIPIO DE
/

FLORIANÓPOU'S

.1 EDITAL

Florianópolis, 23 de mllrço de 1956.

Reinoldo Alves - Dil',etor

,
-

E'CITAL-

CLUBE 15 DE OUTUBRO
Rua Alvaro de Carvalho, 12.

Dia - 31 - Soirée de Sabado de Aleluia.
Apresentação do novo conjunto musical sob
do maestro Hugo Freyesleben.
Reserva de mesas na Alfaiataria Brito.
Rua Tiradentes, 9.

'

a dire-

LIRA lENIS CLUBE
PROGRArAA DE FESTAS (M�S DE ABRIL)

Dia 7 - SÁBADO - ELEGANTE SOIRÉE às

Dia

22,30 horas ..
15 - DOMINGO - Brilhante MATINÉE

FANTIL das 16 às 20 horas.
28 - SÁBADO - "BOITE DA COLINA"

Magnifica 110itáda -;- às 22 horas .

IN-Dia

CLUBE DOZE .DE AGOSTO
PROGRAMA .PARA O M�S DE ABRIL

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

MINISTÉRIO DA VIACÃO E OBRAS
j

PÚBLICAS
/

A Diretoria Regional. 'dOf! Correios e Telégrafos de
Santa Catarina, avisa aos senhores possuidores de re

�eptores de Rádio-Recepção, que () prazo para registro,
sem multa, destes aparelhos, expirará a 31 do corrente

imês de março. A partir de IOde abril serão registrados
! com multa de Cr$ 25,00.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



\

ATENÇÃ.O
Batatas de Rainha

Abismo, a planta da moda,
acha-se a venda aos inte
ressados na Aviculfura San
,a Catarina - Cais Frede
l'ico Rolla, s/no Epolis
S. C.

HOJE:

CR$, 30'0.000,00

A, PGOUeia :lV!ilit�r n�
.

Revolta das letras )i�!�:��il��C��E��RT�1B�I���
overno�que passou . .. , DORESSERA'lOCAlIZADOEM

Antônio I". Santos revoltados, e talvez por êsse SA�-'O PAULO
O

'

M" d' G ti'
motivo, vendo-se em "pal-

-,_.,,({ ator os overnau es» I aque e que" ,:sI��t��/t�,�Sn�;��Z' Ai�:��� ���lO�:s �r�����!�_:�:��,::�,�� o Brasil terá, localizado na tou o passo, para construir a

pelo interessei o d
II d "d" d 'lt

cidade de São J;>aulo, um mo- sua casa, porque enquanto a

r e.se)o e meia uZla e
se revo 'aram era um 'W" solveu fazer um passeiozinho derno centro de recuperação projetos encontram-se· bem
que estava no comando. meio demorado, passando' o

'

h d
.

.. de trabalhadores incapacita- encaminh d d d

Pine a ores de paredes, «v--OUará», nada fez. ca��s'��'�oc�un��r��!��e�O��= ����a:���v�'�: ��: ��qeu!amJ·á dos, instalado pela Organiza- assinado b�'��:�e��:nUl� c;��
t d

ção das Nações Unidas, que vênío entre o Brasil e as Na-:

I I
.an o que estavam sendo andava alí por perto.

•

pe a secu ar corporação e seus fl�:t::�:�sbU��o:��:��n�pco��: o "B", que apesar de nas ��;:���e�����! cO�Ple��s�� ��::v�:i:a�io,Ne��3epri�e��i:��

'I
indicar o contrário, perece técnícbs e ospectalístas. Este d t

d'g t
d 1 d' t

a corren e semana., o proíes-

I nos e emen os
os pelas em:us, que am- ser uma das letras mais la-

'. bé d
'

Centro será o único na: Amé- SOl' Godói Moreira, que, 8.0 ',0,.-
'. em isputavam o seu direi- dínas do abecedário, traba-

'

t d
rica Latina e faz parte de vístar-se com o presidente

tnconteseaveimente a nos- traduzido, nem ao menos a serviços .que presta ao Gover- 'o na ar em de colocação. lhou pouco mas trabalhou um conjunto de seis a ser Juscelino Kubitschek, no Pa-

sa briosa e secular Policia construção de um simples no e à coletividade, são os A partir dessa data, fica- bem!". distribuído pela ON,U' em di- lá
.

d C t
.

'1 b
. acio o a ete, recebeu todo

Militar, de tão assinalados e muro, em substituição a-o an- nossos ardentes e sinceros ram e es mano rando com o Terminado o seu 'tempo, o

I
versos paises. 'o apôío para a iniciativa.

bons serviços ao Estado e á tigo, que apodrecido, teve de votos. abecedário; mas como éram nosso pôvo-acompanhando o

I
Já há cerca de quatro anos; _A escolha de São Paulo pa-

Nação, cujos dignos e opero- ser dalí retirado, pelo perigo Poucos e precisavam de au- grupo ante" derrotado, esee- d
.

..,_ vem se esenvolvando estudos ra sede do Centro Latino-

S03 elementos têm sido a fiel que oferecia aos transeuntes. xiliáres, fizeram uma alían- lheu um "I" para seu co-

I
nesse sentido, sendo o inter- am rlcano de

' . -

garantia da ordem e da Lei, As praças de pré, em todas ca com os "II" e espalharam mandante.
e ve-se a posiçao

CENTRO ACADE-MI
mediário, entre aquela ínstí- práticamente central da oapí-

não t�ve da parte do go- 'as Corporações recebem rou- -I.. - ê-stes pelos Estados, ficando Como êsse '''l'' éra uma le- t
. - .

uiçao mternacional e o go- tal bandeirante no continen-

verno do Sr. Irineu Bor- pa interior. O nosso policial CO "VIII DE SETEM-
êles nos pontos mais estra- tra meio ressentida, por [á vemo do nosso pais, o profas- te, à importância e 300 tama-

nhausen, o carinho e o inte- compra camisa, cueca" e

BRO"
téglcos, para seu melhor ter levado o "pau", logo que Ii_ sor pau 1Sta Godói Moreira, 1 nho do parque industrial

resse patriótico que bem me- meias, com Os minguados 01'- contrôle. assumiu começou a arrancar t d
' I

ca e rátíco da Faculdade de ,paulista e ao fato de já ter

recêra, denados que percebe. FACULDADE CATARINEN- Essas letras manobraram as mamadeiras", a renovar M dí
, I

j e rema de São Paulo. 03 esta cidade um centro médico

Logicamente, o antigo go- Nenhum interesse demons- SE DE FILOSOFIA com as outras durante 15 de leite rrêsco e a entregar I......

t t
. d d

,. organizado em pleno funclo-

vernante não gostava de po- rou o governo an error em anos, mas ven o que e na- aos, nóvos "chupadores", que VAMOS INDO'. 'namento.

licia, embora, por duas ou sanar tal irregularidade, nem Estão se processando, na da adiantou e que a coisa ia desde logo começaram a en- , ,.

t F ld d d d 1
.

I ���.....• ......w_·..·_....• .. '_�

tres vezes, homenageado pe- mesmo aumen ar o valor da acu a e e Filosofia, os e ma a pior, resolveram gordar demasiádamente.
' picareta vae derrubar 38 ca-

la Corporação, homenagem etapa do soldado, o que vem exames de 2a. chamada para deixar como estava antes, Tendo uma dessas "ma- Enquanto o sábado de Ale- sas no Largo 13 de Maio, o

, que não sabemos porque, vis- de Ser efetivado, felizmente, os diversos cursos mantidos. porém com condições de 'não madeiras" caído nas mãos de luía desapareceu para sem- "mais querido" procura abri

to que nem à uma simples pelo Governo atual, pois, Co- Considerável número de éan- serem mais preteridos nem um "S" camarada chupador pre, uma tradição milenar gar seus 2.000 associados. , . E

pintura, mandou submeter mo sabemos, de Abril em di- didatos estão enfrentando as �10Ie?,tados, ,�o contrário o I d: verdade, o seu desanvol- com a consequente malhacão quando olhámos aquelas cal-

os quarteis da Corporação. ante, o nosso policial passará bancas examinadoras. pau corneria. novamente. vimanto chamou a atenção de Judas pela garotada çadas novinhas que estão

Há dias, vísttamosos quar- a perceber mais 300 cruzeiros Com o fim do mês fluente Voltando <O país, ao antigo! de um "M" com quém se da- (agora passou a ser no do- sendo feitas na cidade, com

teis da Praça 17 de Novem- mensais de etapa para ali- terão fim também Os exames regime, cada Estado poderia
I
va, e que entrava na fila de mingo da Páscoa, nuvens e mágua vemos aquelas teimo

bro e rua Presidente Nereu, mentação. e a Caçula das nossas Casas escolher a letra que bem madrugada para arranjar
mais nuvens invadem o cen- sas Avenida Hercilio Luz, lado

Ramos, onde se encontram O aumento de vencimentos de Ensino Superior verá au- entendesse para governa-lo um pouquinho de leite, e ês- tro urbano, tornando os ca- direito de quem vae para a

instalados, respectivamente, dos oficiais e praças operado mentado seu corpo de alunos. desde que éssa letra anelasse te munido de um vidrinho fés e outros lugares indesejá- Maternidade, onde 03 lagos

o Comando Geral e Adminis- no Governo Bornhausen, foi A 2 de abril vindouro terão bem dírettmha, -é claro, fez-lhe uma visita mas '. vol� veis. Depois disto, a luz brín- serenos e límpidos, fecundam

tração e o Batalhão de In- eonsequencia exclusiva do início as aulas. Nós, 03 catarínenses, pôvo tou de rrásco. vazio.
ca de vae-mais-não-vae e a no meio das calçadas, em to

fantaria. Ambos. os propríos aumento geral do funciona- As salas serão invadidas despido de vaidade, escolhe- I Como os "MM" teem fama gente aprende de andar no da a sua extensão, desafian

do Estado, estão de ha mui- Iismo publico estadual, e as- em maior escala e o bom mos para nosso .chérs um de faladores, aquele' não fi- escuro das ruas, passando pe- do os poderes.,. Mas como

to, carecendo de pintura e re- sim mesmo, enquanto um 30 convívio entre professores e "N" meio malTeito, m<1s um cou quíébo e levou ao conhe- los cqnhecídos, ficando na não há mal que não se acabe,

paração em as suas instala- Sargento. do Exército,. Marí- alunos renascerá. "N" que se destacava na 01'- cimento do público: do chéfe duvida se eram ou não dia vírá que as picaretas do

ções sanit;irias, piso, assoa-I
nha ou Aviação, percebe 6 mil' Cinco cursos funcionam. dsm geral das letras! "I" e da Assembléia, que a

eram ... E por falar em luz progresso chegarão até ali,.,

lho, etc" sendo que as "priva- cruzeiros, um 2° Tenente de Os interesses se desenvolvem Terminando o seu tempo, "mamadeira" do "s" estava dizem/que varios motores-ge- E si Iembrarmosdaquels ma-

das" do Quartel do Gomando' nossa PoliCia Militar percebe em cinco campos de altos co- 2 grupos de letras influêntes sendo engrossado com fari-' radores irão ser espalhados ravílhoso filme "Sapatinho

Geral, estão em deploravel .ipenas os vencimentos men- nhecimentos, E' cóm satisfa- na política, entraram em nha de contl'abando; apelan- pela cidade, porque a luz que de Cristal", é que notámos

estado, carecendo de serem sais de 5.1.00 cruzeiros, com o ção que registamos estes fa- ação para eSColherem seu do a quem de direito para
nos ;vem de Capivari, é fonte quê o brotinho à porta elo

completamente substituidos, tão endeusado aumento de tos, esclarecendo'que esta co- futuro "manda-chuva", O que fosse abérto um inquéri- pere�e de circuitos, quando "São José", suspirando, de

tanto os encanamentos como 40%. luria receberá sempre os nos- nosso povo fiél ao grande to!
os ra�os caem sobre a terra. ,. clarou "que só na nossa terra

OS demais pertences: pias, va- O desinteresse do Sr, Iri-
sos informes. "N" e �cei�ando sua; reco-I Como a'�fama do "M"- não I

E com tantos dinamos�g�ra- não acontece isso ... Mas a-

sos de despejos, etc. neu Bornhausen pela nossa men,d�çao" escolheu um "A",
,

éra lá muito bôa nem govêr-I
dores espalh�d?s as. atIvlda- contece que o martírio da-

Ne:> pateo interno deste últi- secular Milicia, levou-Q a tra-
ATENÇÃO r que �a:o so esta,v,a na cabeça no nem assembléia ligou im- d�s de. todos lrao cr.lar novos quela gente no Estreito con-

mo, a parte que no Governo ia-la mesmo com certo indi- d� fIla, como ch.eio de pre-! portância a isso, deixando o

I
dmamlsmos .. , ..�sslm, dora tinúa. Amarga nas filas, ao

Aderbal Ramos da Silva, foi ferentism'o, já desconsideran-
Os calouros de Filosofia se- dICados para satIsfazer seu póõre "s" mamar até o fim avante, a co�fre!l'a A GAZE- guante dos fumarentos ôni-

adquirida ao Sr. Acari Silva, do-a sob o ponto de vista ,da
rão reconhecidos com facili- povo, passando agora -para o rói TA deixou a "rua da impren- bus "pala-filas" ou "papa

para ampliação do mesmo, cfisciplina, como no càso de
dade.

.

Essas letras que-têm fama dos que trabalham" pouco Is.a:', para se aboletar lá pros paciencia" do ·povo ... E por

continuou no Governo Irineu, impôr a readmissão no seu
Florianópolis Os verá de de 'boazinhas, numa terra mas trabalham bem',.. IlàdOS _da Alvaro de Carvalho, falar em povo, a cidade au-

na mesma situação, carecen- quadro, de elemento nocivo,
boina a partir do día 3 de a- como ésua não pódem viver

. onde o JAIRO promete mui- menta muito e dia a dia no:"

do de terraplenagem, para o dela expulso a bem da disci-
bril p. vindour?:

le:TI _,.pa.z. '�,n,�,.tre U,I.TI grupo de F'lorianópolis, 1-4-56. tas novidades e brabezas, já vas lojas aperecel11, só não

devido nivelamento com a plina, já criando um clima
Em AssembleIa Geral do .:�t:,l<�·�,o"'." 9ue deixou o "ar marinho", ., ,aparecem preço.:; melhores e

parte antiga. Por falta de in- de insubordinação, com ma-
Centro Acad'êmico, realizada '

.E pensando bem o veterano acessiv.eis ... Por hoje é só

teresse não foi removido dali, nifes�ações políticn.s por par-
a 12 do corrente, ficou COl1-

DOZE é que fez bem, acer- P E l' E R
.

o restante das báias do Pelo-' te de alguns dOs seus elemen-
vencionado que nossoS calou- , L

-

.

•

dE' dtão de Cavalaria. O pateo tos, e o clima de il1seguran-
ros não to�arão ,pa�te no oterla' O sta O

al'nda esta' cheio de casinho-
. Trote coletIVO; a tItulo de co-

ça em que por vezes vIveram

las de !padeira, onde se en- SeuS oficiais, muitos dos quais operação na ,camparlha pról

contram instaladas oficinas. foram presos por se manifes-
extinção do mesmo, recente-

O Corpo de Bombeiros COl1- tarem contra oS absurdos e
mente lançada por estudan

tinuou na mesma situação, as infustiças, contrarias ás t�s superiores da Capital Fe

carecendo elo mais trivial pa- leis e regulamentos milita-
dera!.

b t 'd'
Estarão submissos ao use

ra em a en er aO serVIço, res; já negando a oficiais e

pois o Governo que gastou praças direitos liquidos e
da �o,i�a e sofrerão outroE

milhões 'em obras suntua- justos como o do cumpri-
sacnflclos externos mas sua

rias; que fez o "palácio_ das ment' da conh cida "Lei da
festa de trotes será a 7 de a

mil e uma noites" da Agr�no- praia?', que vié�a beneficial; I bril, nas depe�dências. da Fa
mica, não adquiriu uma esca- os seus elementos, direito re-

culdade e e conheClda por

d:1 "�Jlargirus" para os Bom- conhecido e aplicado por to-l BAILE DA CORUJA.
.

beiros poderem atender con- dos os Estados; tornando-se Enquanto aguar�am o dia.
_

venientemente ao serviço; de 'Santa Catarina uma exCes.- I d_?s t�'otes <nossos. bIChQs �sa- l�torial1ópolis, 'l'cl'ça-f-e-iI-'a-,-3---d-e-A--b-r-n-d-e--19-5-6-'---
maneira que para apagar in- são dada exclu ivam nte Irao some. �!l. boma ametIsta

, s e a. 1 1
.

b l'

cendio em qualquer dos pre- luanifesta má vontade do ex- i omae a p�,o sIm O_lsmo -

dios de 6 ou mais pavimen- Governador Irineu Bornhau- uma. CO�'uJI?ha em branco.

tos, de nossa Capital, não sen, que a respeito, recorren- Flonano�ol:s, março de 1956.

dispõe a Cor];)oraç"ão de meios, do do julgamento unânime de
éomlssao do Tl:ote.

para atingir com suas man- nossa colenda Côrte de Aoe-
L. Dutra

gueiras, à tais alturas. I lacão ttvéra a insatisfa�ão
I > , -

Comprou tantos automo-: de ver o seu Recurso recusa

veis de luxo para o Palaeio
I

do pelo mais alto tribunal do
I

e Secretarias, tantos "jeeps" I país,
e caminhões e não dotou a Felizmente, o seu suceSsor,

nossa Policia Militar de uma homem de cultura, conhece

única viatura, De maneira dor e respeitador das Leis,
que a Corporação não possue cumprirá, estamos certos, a

um automovel decente i;>ara.o "Lei da Praia", que benefi

Comando Geral, um onibus dou a duas ou tres centenas

para condução dos oficiais e de nOSS03 milicianos, não ad

praças, a exemplp do 14 E.C., mitindo que passem para a

Escola de Aprendizes Mari.. Reserva sem promoção ao

nheir.os, Base Aérea e 50 Dis. posto imediato, os nela com

trito Naival, nem um jeep si- preendidos, e promovendo Os Enxergam os cegos na

quer para o Batalhão de In- que já na Reserva, fizeram Itália
.

fantaria e o Corpo de Bom- jÚs ao benefíCio. MILÃO, 2 (V. A.) - Vem

beiros, quando centenas fo- Os endeusadores do ex-.go- aumentando consider á v e I

ram ve�didos' a agricultores' vernante, cuj o mito vai d�- I mente na Itália o número das ol'�"••••"".",•••••••••••�"•••••••••••••-••••••••••••••...........

sem fazendas,. _

saparecendo como o do todo' operações de. transplantação
A b_anda MUsiCal d�, Co�·� poderoso Stalin, não pOd,erão I de corneas, depois do enxêrto

poraçao,
. quando deSl�?ada jamais apontá-lo como o be- das corneas legadas pelo pa

p.ara toc�r em festas n� mte- neficiador do soldado policial dre CarIo Chocchi aos dois

r�Ol: da Ilha o� do
_ Estad?, eatarinel1se, pois, não déra a jovens cegos Silvio Colagran

vIaiam os mUSICoS e�11 cam�- este o necessario conforto na de--e Amabile Battistello, no

nhoes, com ba�cos Improvl- caserna, nem melhores meios fim de fevereiro último.
sado.;', constrUIdos com ta- de subsistencia _e justiça,. Anunciou-se ontem que te

bôas, e ao rigor do solou da qur,ndo, muita{! vezes, til)ha vif êxito nOiva operação deste
chuva! direito, A Corpciraç5.o,,,se não genero, praticada numa,mu-

As oficinas da Polida nã-o retrogl'adou dadoo valor dos lher (Ie 45 �nos, cega há métis

foram beneficiadas com mo�, seus elementos, tàrnbem não ele cinco, graças aoS olhos

dernas Illaquinas, em substi- progrediu, porque nào foi 'de- legados por uma mulher an
tuição às velhas e remenda- vidamente ajudada. . tes de morrer. A operação
das que possue, Que o novo Gnvernante realizou-se em Lodi, perto de

Em -o pl'oprio da rua ],·/la- olhe com carinhe para a se- Milão e deu resultados satis

jor Costa, onde se encontra a cular e honrada Corporação, fatórios sob reserva, natural

E.nferma.ria , ta m bem
..
n

.. e.-, me::.ececlora
de toda conside- mente, da consolidação do

'. ",,,,.,.l1hum '

.. n:tf).119.ramento fElJ ln- l:açao e
.. apreç9 pelos bons enxêrto.
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NOTA DO GABINETE DO SECRETÁRIO
DE EDUCACAO E CULTURA

,

Enciclopédia de Santa Catarina
do

CONVITE

.

Em nome do 'Excelentíssimo Senhor Governador
do Estado, o Sr. SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E

SAÚDE, tem a honra de convidar as autoridades ci

vís, religiosas e eclesiásticas, o professorado, os �lu-
110S de Curso Superior e o povo em geral, para assis
tirem à Exposição�Conferência que, o Exmõ:" Sr. AL
MIR:ANTE CARLOS DA SILVEIRA CARNEIRO, rea
lizará dia 3 do corrente, às vinte horas, no TEATRO
ÁLVARO DE CARVALHO, sôbre o tema "ENCICLO
PÉDIA DE SANTA CATARINA".

EDITAL DE CONCORRÊNCIA
Fica, pelo, presente, aberto até o dia--20 de abril pró

ximo o prazo para concorrência pública que faz a

União Catarinense de Estudantes.
-

Trata-se da venda de um automóvel Mercury, duas

portas, coupê; modêlo 1951, que se encontra em exposicão
aos interessados na gal'age Delambert.

•

A oferta mínima, fixada pe',a União Catarinense de

'Estudantes, ç_ de Cr$ 250.000,00.
A", propostas devem ser enviadas para o seguinte

endt:reço: eJ1ião Catarinen se de Estudantes
Rua Álvaro de Carv.alho - 38 A
Caixa Postal - 441

.....

Florianópqlis. (
Lin,_ésio Laus - Presidente da UCE.

Para evitar eleitores analfabetos, os juizes come

çaram a dar duro nos pretendentes ao título.
E, em São Joaquim, aconteceu que' o M. M. Juiz.

desconfiado com a prosa de um candidato, que c0nsu�
mia muita saliva como que a modo de evitar o àt:bate
sôbre a sua cultura, lhe indagasse carrancudo'

- �as' você sabe m1smo le�'?
- Tirando letra de (loutor, 'O l'esto eu lek,'

x x

x

O deputado Paulo Bornhausen, depois que foi eleito
candidato à Presidência da Assembléia, está muito sa

,tisfeito de não haver podido publicaI' dois artigos du -

Professor Renato Barbosa. E' que, segundo dizem do
lado de lá, o Governador Jorg'e Lacerda dará a última

- palavra sôbre o caso!
x x
x

O Volnei acha a candidatura Paulinho mal llosta:
- Se o pai nunca jamais consegUiu elege!' ü Presi

den�e da Assembléia, o filho é que vai conseguir?
x x

x

Sabendo da piaqa, o Paulinho vingou-se:
- O Volnei não tem razão de queixas. Quem' i)

chutou foi 'Ü P,S,D.! Nós só emendamos, de primeira:!!
x x

x

,

O Beck, vascaino rubro, guardou-me OS jo,m�ds de

ontem:
- Para ler oS 5 x 1 do Flaméngo'!
- Lerei até os 10 x 3!
- Que 10 x 3?
- Os 5 x .1 do Mengo e os 5 x 2 do Vasco na Oropa!

x x

na

da

x

O deputadO Palma fez alguns cálculos e concluiu:
- O nosso Governador, de escoteiro, te,m maioria
Assembléia. Quando se junta com o dr. Secretario
Viação, OS dois tem minoria esmagadora!!!

x x

de Páscoa,O Governador Lacerda, no domingo,
estava super eufórico:

- Não malharam!

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina


