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e ANUNCIANDO os pro-pósitos

.

de intN�,ell_l)io no

Leglslattvo, _já reiletinun JliH� aí, a l'f;;lleU" da I·l'l';:;hl.�(ída
da Assembléia, que o Governadcr Jorge Lncercta dari :t úl

tima palavra no caso. Sei-á, p.ois, filwrhmo Ieznbrar li'> pa

lavras que S. Exa. proferiu ao tomar passe p�i'::mtf' ti Le&ls�
lativo, dirigindo-se 30S SI·S. dellUtados:

"Este contado com os Senhores Dr-ll11LH'ü;.:, no mn-

Florianópolis, quarta-relra, 4 de Abril de 1 !)56 Cr.$ 1 (lO �

_-o
�� ���_�_�

.

_-_'_."-_.........;. mento mesmo da minha lnvesttdura, ofel'�c('-mt' ã 0lIOl'ÜI-
nídade de manifestar os sentimentos de admiração e de

respeito por esta Casa, de que me sinto possuldo, como de

putado féderal que fui em duas legislaturàs, e os meus pro

pósitos de manter as mais cordiais relacões com o Legisla
ElO, 3 (V. A.) - Atenden- tivo Estadual, sempre no sentido dos superiores Interêsses

cio à exposícão de motivos do' de.Santa Catarina e do aprhnoramentn dos nossos costu

Conselho 'Nacional de Pes- mes pnlitteos,
quisas, o presidente da Re- Nem foi outro o espírito {lo velho Moiesquicu ao esta

pública autorizou aquele ór- belecer a clássica divisão dos poderes, os quais, se os queria

BUENOS AIRES, 3 (U. P.l

I
governo paraguaio foi lento gão a adquirir, por intermé- livres e independentes, não os desejava, tudavia, distancia-

RIO, 3 (V. AJ - Os tenen- estão lutando em defesa de - E' possivel que as relações em eliminar a influencia ,pe- dio de sua Comissão de Ener- (los entre si, como entidades abstratas e extrínsecas à rea-

tes do QAO, .subtenentes e seus direitos. entre Argentina e Paraguai ronista, depois que Peron dei- gia Atômica, um reator nu- Iidade circundante".

sargentos prejudicados COl� a Conseguimos obter infor- tenham superado outro obs- xou Assunção, clear experimental, tipo "pls- x x

rejeição do, veto pelo Con- mações sobre o numero exa- taculo. Pelo menos é esta.a Talvez desejando aliviar a cina", destinado não só à for- -
':' SERA' VERDADE? Do interior do Estado recebe-

'gresso Nacional ao projeto de to ele militares prejudicados impressão nos dois wíses, de- sltua çâo, Stroessner deu a mação, no. país, de pessoal mos-as seguintes copias, segundo bilhete esclarecedor:

criação do Quadro de Auxí- com a decisão do, Congresso pois da visita do ministre do Osorio uma acolhida excep- experimentando em enge- Florianópolis, 16 de março de 1956

liares de Administração, a- em favor dos oficiais da re- Exército da Argentina a As- cional. O presidente foi ao nharia e' ciencia nucleares, Prezado Senhor.

proveitaram OS ultimas dias ser:va: são mais de 35 mil sunção na semana passada, a aeroporto para receber o mi- como também à produção de Conforme já é do conhecimento de V. S., as diárias

para a -realização de nume- subten�nte� e sargentos e convite do presidente gan. nístro do Exercito e lhe deu quantidades experimentais de para sustento de presos pobres recolhidos as cadeias publí

rosas reuniões, nas qu�is a- 11350 prrmerros e segundos te- Alfredo stroessner. O gan: g:ande ab:·aço. As trop�s .des- l,sótopos. radi?-�tivoS tão uteis I cas de nosso Estado, foram aume.ntadas de c-s 10,00 para

certaram todos os detalhes do nentes. .

.

Arturo Osorio Arana, acom- rílaram diante do ministro

I
a tarapta médica e de outras Cr$ 15,00, a partir de 1° de Junaíro de 1955.

movimento destinado.a �al-I RIO, 3 (V. fi:) � Confir- panhado do seu chefe do Es- argentino, que ainda foi al- numerosas aplicações, entre

I
.

Acontece porém- que tenho em mãos documentos que

vaguardar OS seus dlreltos'lmamos a notícia dada em tadoMaíor e dos seus prínci- vo de grandes homen�gens, a.s quais aquela impo.�tantis- provam terem Os -'ereiros a receber desele 2-9-54, o que

postergados pelos próprios primeira mão_ por esta coluna pais ajudantes de ordens, vi- durante sua permanencin no sima para o nOSSo. pais, qual há uma diferença a seu favor de Cr$ 5,00 por preso, até

representantes do povo. na semana .passada: o �re� sitava as guarnições argnnti- Paraguai. Antes ele partir, seja o estudo do ciclo de tó- 31-12-54.

sidente Kubitschek enviara nas, perto da fronteira, com osorío deu a Stroessner uma rio na produção de energia Já fiz 12 requerimentos com as devidas exposições, pa-
Da reunião levada a efeito brevemente ao Congresso o Paraguai, quando recebeu a grande Imagem de Santa atômica. Consoante o que re- ra carcereiros seus colegas neste sentido, sendo que, todos

sápado no. Clube de Subte- mensaaem restabelecendo os notícia de que ficaria muito' Barbara patrona dos artilhei- za o acôrdo celebrado entre até agora foram despachados favoravelmente, o qus ga

nentes e Sargentos, do Exér- direito� dos sargentos, subte- satisfeito ern receber a vísi- ros. Ambos iniciaram sua car- os governos de Brasil e dos rante o sucesso de V. S ..

.

cito, participou um represen- nentes e tenentes prejudica- ta de Stroessner. reira na Artilharia. Estados Unidos, em 3 de a- Caso V. S., esteja interessada em reivindicar essas diá-

tante dos militares p.rejudi- dos com a rejeição do veto Osorío Araria, nesta quss- gosto de 1955, os Estados Uni- fias atrazadas, bastará apenas, assinar a carta, a mim di-

cados que servem na Zona aposto pelo então prestdarite . tão teve pleno apoio publico R f
""

t
dos nos fornecerão, sob for- rigida, anexa a presente, assinar, selar e reconhecer a fir-

t S- P lo
. epresen 'açao con l"a

Militar Cen 1'0, em ao au , da República (sr. Nereu Ra- e na semana passada, foi ao ma de arrendamento, o .urã- ma da procuração tambem anéxa, e pela volta do correio,

tendo trazido a solidariedade mos) no projeto que criava o Paraguai. Desta forma, foram O CeI' Adil nio enriquecido dé isótopo' .. dentro do menor prazo possivel nos remeter. Adianto que

de seus colegas aos .que aqui Quadro de Auxiliares de Ad- realizadas as primeiras dis- RIO, 3 (V. AJ - Procura- U-235, necessário ao funcio- se V. S., não desejar participar desta demanda, ficaria bas-

ministração. 1 cl!ssões, nas. altas esferas, �n- do novamente pela reporta- namento do mencionado I:ea- tante grato se me fosse dada alguma resposta.

Deseja, desse modo, o Che- tre argentmos e paraguaIOs gem credenciada junto ao tor de pesquisas. Tão lógo me sejam remetidos documentos reclamados,

fe do Governo reparar a in- desde que Juan Peron foi Ministério da Guerra, o gen. Será, o primeiro a ser ins- escreverei para V. S., explicando o movimento do processo.

justiça praticada contra mi- der;rubado do poder, em Se- Maurell Filho não quis falar talado no Hemisferio Sul e o' Esclareco que, peço a metade da importancia a recla

lhares de militares oriundos tembro do ano passado. Os sobre o� rumores -de que o seu valor atinge a soma de mar porqu; terei altas despesas, coisas que lliio posso (lis-

. da tropa em benefício de uns observadores das d,uas na- ministro da Guerra estaria 738.000,00 dólàres e, ainda, criminal' por carta, mas us.oim mesmo pode-se fazer um

RIO, 3 (V. A.) - A propo- poucos militares da reserva. ções acham que as conversa- empenhado na punição do nos termos do acordo acima juizo do que seja.

sito de noticias divulgadas A decisão do Congresso, re- ções podem levar a melhores coronel Adi! Oliveira pelas referidO, a Comissão de Ener- Sem mais, no aguardo de SU:l estimada resposta, subs-

pela imprensa, segundo as jeitando a.quele veto, à falta, r�lações er:tre Paraguai e Ar- desatenções com que ele o g'ia Atômica dos Estados Uni.- crevo-me.

quais, na ultima reunião, da de maiores esclarecimentos gentina, que durante meio tratou pela imprensa e em dos, dispõe-se a auxiliar a Atenciosamente

Superintendencia da Moeda e sobre a matéria, criou, como' ano estiveram bastante frias> juizo. Disse apenas !,star Cer- aquisição desse reator com a (ass.) Alcebiades Faoro

do Credito, sob a presidencia se sabe, um grande descon-' A influencia peronista se pro- to de que há Ba lei nos re- quantia d� 350 mil dólares. Diretoria de Serviços Especiais, ou

elo ministro José Maria Alk- tentamento entre o.S milita- pagou até o Paraguai e os' re- guIamentos militares meios Autorizou, ainda, o sr. Jus- Hotel Metropol _ Fpolis. _ S. C.

mim se teria atacado a refor- res, diretamente atingidos, os Vblucionári�s argentinos cri-. de punição do coronel Adil. celino Kubitschek, que a pi- Distinto Senhor.

ma cambial, apuramos no qúai� se mobilizaram em to�o I ticaJ'am .bastante StJ'oes�ner Se d�sso t_:5.0 e-:tives.se con- lha a ser adquirida venha a
P�ra que eu possa ter uma ideia anteCipada de qual

pro.prio gabinete do ministro o paI/) em ,defesa de

se"
us dl�

f,jP,ela
amlza,de

C01,U
o eX-d,I,ta-

v�ncH1Q

na,
o tena-

aglLio,
;,Como ,ser i_n�t.�I3;da n� iJidad1e un.i.� ,s�ja o pron�ncia�:ento de V. S., soli�i�o )\>asi:lar-me u� ra-

que ,;e trata de informação l'eitos', .c��sÍ!'Í!"fandb inc:�lsiv.-e ·i::Í'ol'. Talnpem. cJ.Jl;s:rarn qU�::o i ��z. :"." " ,".,. ':/''''
� 've;sltapa p.c ,�a?- �u.Q, ,la, ttIo ijUI'P: DU'etorla de Serviço.> EspeCiaIS - para A]cebIadcs.

d'esÚtuida ele qualquer
-

fun- a pos:;iblhefade de \sef Impe-
,

�
_

� ,� 1, '
• t...-

,

.

, �.. . t... /, ' 'haVe11QO'um cq_tl:v�mo ent,l'e o .

-, ' Sen-har AXcebiade,;.
..!' >

•

elamento. Da pauta dos tl'a- ti'ado um mandado de segu- ,.

' Conselho e a Universidade Estou anexando a presente. uma procuração para que

balha.:; constou apenas a. Ilraatnl'VçOa,' contra o _ato do Legis- O u-em' Per'. seD.U I-U 1 daquele ERtaélo..
-,

V. S., pleteie junto a Secretaria de Segurança PulJlica,' o

questão. algod0eira. '. --: 'recebimento de importancia atrazada que me J:;esta a l'ece-

lb
"

f
• ber, referente a diarias de presos pobres recolhidos a Ca-

N'ere" u� OU Irl·neu 1. _

os a:.�es:it���:e��: :l:�� 1��!�5!0�a�1��;�5:.esta Delegacia, dmante o tempo de ....

,.J•• Esclareço ainda que V. S., terá 50% (a metade) da im-
çoes geraiS

SANTIAGO DO CHILE, 3 portância que for cobrada a meu favor, referente a este

(U. P.) - Apesar da opinião casa.

Sem mais, no aguardo da sua resposta, sub3crevo-me.
elos oposiCionistas-radicais, o Atenciosamente.
governo do presidente Carlos
Ibanez acha que a3 eleições P R'o C U R A' ç Ã o

g.el'ais de ontem foram uma .Pela presente pl'ocuração, por mim feita e assinada,

demonstração favora,vel às passada nesta cidade de , constituo e 'no

meio o Sr. ALCEBIADES FAORO, �'asileiro., solteiro, ba

I providenCias governamentais
contra a inflação. charelando em direito, residente a rua Conselheiro Mafra,

I 45, na Capital deste Estado, meu 'Qàstante procurador, com
Esta manifestacão foi ex-

a cláusula "ad-judicia", para pleitear junto a Secretaria de
pl'essa por um informante de

lbanez, o qual a.õ:sinalou que Segurança Publica, o recebimento de uma importancia em

embora tenharú os radicais dinheiro, referente a uma difel'ença de diarias atrazadas,

saido revitalizados,' conquis- correspondente a 2-9-54 a 31-12-54, com a menção especial

! tando seguramente vinte por de transigir, receber, dar quitação e substabelecer.

I Selar esta procuração com um selo de Cr$ 3,00 e uma
cento do eleitorado, com cer-

- taxa, em 'ambos federais. RECONHECER A FIRMA.

I ca de um milhao de votos, a

I maioria foi obtida pelos'par-
I tidos direitistas, conservador

H b Diretor'da Escola Su-
: e liberal e o partido agrario- a e.as-corpus para
trabalhista, que é de centro. Adernar perior de Guerra O'

Os dois primeiros, embora Brig. Alves Seco
anteriormente tenham sido D

,.

d b
' RIO, 3 (V. A.) - eu en- RIO, 3 (V. AJ - O presi-

�dversanos e I anez, c�n- trada ontem na Secretaria dente da ReIflíblica assinou

Juntame�te co� os agrano.'l,
do SupI'emo Tribunal Federal decreto nomeando para o

vem apOIando vIgorosamente d'd d h b
'

lt d d" d E
as medidas de combate à 10

pe I o e a eas-corpus a o cargo e Iretor a s-

d
.

fI
- .

1
em favor do ex-governador cola Superior de Guerra o

agu a m acao especJa men- . . .

t '1'
>

d .
paulIsta, sr. Ademar de Bar- Bngadelro Vasco Alves Seco,

e ,as !e aClOn.a as com o Co- 'ex-ministro da Aeronáutica.
merclo extel'1or. O porta-voz

ros.,
,............-.........,._...............�..-................-._-..'*l-...-�.........- •••••.

desmentiu as noticias de que
os resultados provocariam a

ORISO DA CIDADEqueda do gabinete. Apenas Se

demitirá o ministro da Edu

cação, sr. Tobias Ban�os, que
aceitou a embaixada chilena

na ·!taHa.

, O VETO DO SR. NEREU RAMOS
ESTAVA CERTO

-

35.000 os prejudicados

Não houve ataques a

reforma cambial

INICIATIVA DO CONGRESSO A
REFORMA CONSTITUCIONAL

Esclarece o líder Vieira de Melo o

"modus' facie.ndi" da revisá,o pro·
posta à Câmara de Deputados·

,

"':"'� ;(.",�� IV
RIO, 3 (V. A.) - O depu- constitucional. A propôS�to,

tado Vieira de Melo, líder do I revela-se que as conclusoes,

governo na Câmara Federal, do governador serno apresen

desmentiu a noticia divulga- tadas à bancada paulista no

da anteontem, de que seriam Congress.o, que aS defenderá.

propostas dIlas r e f o r mas Por outro lado, assinala-se

constitucionais: a do Minis- que em decorrencia do#movi

tério da Justiça e a do Con- menta do PSD no âmbito fe

gresso, ", ":;0 é verdade que deral com vistas à reforma

pretendamos iniciar a, refor- constitucional, os circulas

ma da Câmara antes de re- partidários paulistas consi

cebermos os estudos destina- deram a possibilidade de re'�

dos pelo sr. Nereu Ramos - formar tambem a Carta Mag

assinalou o sr. Vieira de Me- na estadual, além c\o regi

lo que, a seguir, aduziu: menta da Assembléia Legis�a
"qualquer revisão na Carta i ti;a. e E�ta.tuto dos FunclO

Magna precisa ser proposta,' nanos PublIcas do Estado.

no mínimo, por um quarto do f

número total de parlamenta
res OU doutra casa do Con

gresso. Nem pode o executilvo
enviar mensagem ao legisla-,tivo propondo a reforma pois, SEATTLE, 3 (U. PJ
do iniciativa pertence sempre: Trinta e tres .assustados pas

aO Congresso. E' claro que o ! sag'eiros foram recolhidos a

COngres20 não irá realizar I salvo hoje, quando um avião
duas revisões constitucio- teve de descer no mar, for

nais: uma de "motu própriD" I çado por forte vibração das

e outra para atender aos asas, pouco depois de decolar

desejos· do sr. Nereu Ramos. I vôo do aeroporto local.

Consequentemente, sÓ e- i O serviço de guarda-costas
x:ste uma reforma. I cJmunicou que quatro pes-
Está sendo estudada- no soas hauiam pereCido ao a

momento pela comi�são de
I
fundar-se o avião, entre as

Justiça e pelo Ministério' da I quais uma criança d--2 nove a

Justiça e irá depois aos par- nos.

ti.:los, ou melhor, à comissão I Os trinta e tres sobreviven
Parlamentar formada por re- tes se salvaram sentando-se
pl'esentantes de todos oS par- i sobre as aSJS elo quadrimotor,
tidos. E' esse o "modus faci-1i durante os poucos minutos
endi" da reforma". que ele fhituau. Não havia

I ",aiva -vidas no aparelhO, por-
JANIÓ ESTUDA A I que ele fazia uma viagem pe-

REFORMA los Estados Unidos, com pon-

_' 1 to de chegada em No�a Io�:-
Em San Paulo 8e informa que. Entre os pãssagen:os fI

que, enquanto repousa, o go-
i

gmavam oito imigrantes chi
vernador Janio Quadros estu- 'neses, pl'(Jce'clentcs de Hong-
da reforma !congo

'

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

Salvas 33 pessoas
noutro acidente

ARGENTINA E PARAGUAI VOLT-4M AS
BOAS, APÓS O ESTREMECIMENTO PROa

VOCADO PELO INCIDENTE PERON

(continuúão)
ATOS DE PERSEGUiçÃO DO SR. IRINEU >BOR

NHAUSEN, NOS PRIMEIROS MESES DO
SEU GO"t'f!RNO

NO MUNICIPIO DE FLORIANÓPOLIS

416 - Candido lIa Silva Freitàs - Renlóvido
26-7 -51.

417 -'-' '.reodoro dos sàlltos - Removido '_,. 2,2-·6-51.
418 - Proia. MaI'ia dos Passos _.:. Dem.itida

18-6-51.
419 - Prof. Rell�to Wendhausen - Demitido

26-4-51.
420 - I'}'ora. Hemelinda Bianchiili - Removié!a _

26-4-51.
421 - Pi.·of. Fabiano Sebastião Vieil'u - Removido

- 14-6-51.
. 422 - Profa. Ada de Oliveira

- 14-6-51.
Melo - Removida

423 - Profa. Norma Henriqueta de SOJlza - Remo
vida - 13-6-51.

'

424 - Profa. Anadia Rosa Silva - Demitida -

33-7-51.
425 - Manoel Paulo Filho - Demitido - 19-2-51.
426 - Waldomiro Bonifacio Livramento - Demiti

do - 5-3-51.

427 - Manoel João de Souza - Demitido - 9-2-51.
428 - Fel'mino Braz de Souza

9-2-51.
Demitido

429 - Valério João (le Souza - Demitido - 21-5-51.
430 - Profa. Zenaide Maria de Andrade - Demiti

da - 14-5-51.

431 -' Agenor José de Andrade. - Demitido
2-4-51.

432 - Ricardo L. de Oliveira -, Demitido - 2-4-51.
433 - Profa. Nilda Lima Silva - Deltlitida

22-5-51.
434 - Juvencilio Angelo da Silveira - Demitido -

21-3-51.

�� - Antonio João Jaques - Demitido - 22-6-51.
436 - Anibal Alves Cabr.al - Demitido - 4-4-51.
437 - Luis Cândido da Luz - Demitido - 2-4-51.
438 - Waldomiro Manoel Oliveira - Demitido -

2-4-51.
439 - Leandro José da Silva - Demitido - 1-3-51.
440 - Nabuco Duarte Silva - Demitido - 1-4-51.

x: x:

x

Na Capital do Estado os atos de perseguição e

vingança política do sr: Irinen Bornhausen, nos

primeiros meses, foram em média de tres por dia!
A média' de removidos e demitidos entre o profes
sorado e ,os demais funcionários f6i de mais de
40%!

Para não abor,recer nosso's leitores- não publi
car.emos li, relação total. das vitimas: quando atin

girmos 1.000 poremos fim a estas relações" que se

referem apenas aos, primeiros meses do govêrno do

SI'. Irineu Bornhausen.

REA.TOR 'NUCLEAR
PARA O BRASIL

CITADO O EX-MI
NISTRO ALVES

SECO
RIO, 3 (V.' AJ - O Minis

tro
�

SaLvador Guimarães, ci�

tou o ex-ministro da Aero

náutica, Brigadeiro Alves Se

co, a "fim de apresentar, no

prazo de 10 dias, sua defesa
no. processo que lhe move o

brigadeiro Guedes Muniz, co
mo se recoI'da, ao tempo elos

acontecimentos de Jacaré

ACanga, o ex-mtnistro man

dou prender o' brigadeiro
Guedes Muniz, em conSe

quencia de um telegrama pOl'

e�te dirigido ao brigadeiro Al
ves Cabral, que comandava as

tropas que estavam cercada3

i pelo.s rebeldes,

Nótulas

.

.."

..
Por amôr de Deus! Chega de candidatos! Ela já
cst:'t COInlll'Ometid!1 CGm o Paulinho, com o Vol-

nei, com o Luís, com o J,ael'te, ..
. � ...

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



2 Florianópolis, quarta-feira, 4 de Abril de 1956
------ -----_.__.-._-----_---�---�------------_.-

INDlq�p'<?� PROFISS�ONAL� .. .

�.
DR. WALMOR ZOMER - - -- ,-_"

"-"T--";'� Dentista. para ('ut:
GARCIA : DR. JOSÉ TA\ ARES _. ' v.. .....

Uiolomado pela Faculdade Na- IR�CEMA crianças
$100DO �I�:"'"cícrial de, Medicina da Univer- D�EN,ÇAS NER,VOSAS E MEN-

DR JUAREZ PHILlPPI 'C : :: .

sidade do Brasil TAIS - CLINICA GERAL' , r" : . :
E:(-intemo por concnrso da Ma- Angustia Complexos Edíficio João Alfredo _;_"

- �
, •.••• o •

ternidade-Escola '
lnsonia ---: Ataques - Manias -

,''';�'! ,

.:: 0,0: •• ,

(Serviço do Prof. Octávio Rp-' Prob lernátí ca afetiva e sexual 1° andar. --

-

drigues Lima) Do Serviço Nacional de Doen-
Salas 1 e 2 _ Rua Jerônimo

Ex-interno, do Servi ço de Cirur- ças Mentais. Psiquiátra do
gia do Hospital I. A. P. E. T. C. Hospitul-Colô_nia Sant-Ana. Coelho, 1

do Rio de Janeiro CONSULToRIO - Rua Tra- Horário; 8 às 11 - 16 às
Médico do Hospital de Cavidade 1 j an o , 41 - Das 16 às 17 horas:
e' da Maternidade Dr. Carlos i RESIDÊNCIA: Rua Bocaiuva, 18 horas

Corrêa 11:"9 TeI. 2901 Atende exclusivamente com
DO'I!:NÇAS DE SENHORAS

-I "DR ARMANDO VAL'É hora marcada.PARTOS - OPERAÇõES. •.
•

Cone: Rua João Pinto n
.. 16, ; RIO DE ASSIS

..�-

(las 16,00 �s 18,00 hor�,s. Dos Serviços de Clínica Infantil
DR. CESAR' BATALHA DA

P,ela manha atcn?c dià- da Assistência Municipal e Hos- SILVEIRA
rla�lente no Hospital de

j pita I de Caridade Cirurgião Dentista
, �arl?ade. r CLíNICA l\Ü:DlCA DE CRIAN- Clínica de AdultosH�sl.dencJa: , j' ÇAS E ADULTOS

Rua: General Bittencourt n. _ Alergia _ Crianças Raio X
101; o Consultório: Rua' Nunes MI<- Atende com Hora Mar-leldone: 2.?� I chado, 7 - Consultas das 15 às

DR ROMEU BASTOS i 18 horas.
• -! Residência: Rua Marechal Gul-

PIRES i ]h.er�le, 5 - }<'one:' 3783
MÉDICO

DOENCAS 'DO APARELHO DI-Com J>i'ática no Hospital São G'ESTIV'O _ ULCERAS DO ESFrancisco de Assis
-

e na Santa
C d R· d J' 'rOMAnO E DUODENO, ALER-
exa o 10 e anerro

i GiA-DERMATOLOGIA E CLI-- CLL�ICA MÉDICA I NICA GERAL
•

,
DR. JOSÉ MEDEIROS

CARDIOLOGIA l
Consu ltô i'io : Rua Vitor Mei-; DR. JúLIO PAUPITZ YIEIRA

reles,' ,2� Te!. 2675. ' I FILHO
,

- ADVOGADO -

.

HOrarl?s: Segundas, Quartas e
i Ex-interno da 20a enfermai-.a Caixa Pos�al 150 - Itaja! -

Sexta feIr�8:, 'e Serviço de, gastro-enterologia

I
Santa Catarina.

Das, 1� a," 18 horas
. da Santa Casa do Rio de Jeneiro ,

-----

,ResldencIa: ° Rua Fehpe Seh-
(ProL W. -Berardinelli). DR. CLARNO G.

midt, 23 - 2 andar, apt, 1 -, CU{SO de neurologia (Prof. GALLETTI
r,�'.!:_O� Ausl,.�gesilo). '_ ADVOGADO _

DR. HENRIQUE PRISCO Ex-interno do Hospital matar: I Rua Vitor Meireles, 60.
n l d ad e V. Amaral. FONE:: 2.468

PARAlSO i DQENÇAS INTERNAS Plortanôpo lls -

']\;lÉDICO ! COTação, Estômago, intestino, -, -

Operações �,Doenças de Se- : fígadiJ e vias bi l.iares. Rins, ova- DR. ANTONIO GOMES DE
nhoras - Clínica de Adultos. i rioc " útero ALMEIDA
Curso de -Especialização no t Consultório: Vital' Meireles 22, -

Hospital dos SerVidor.es do Ea-j Das 16 às 18 horas.
tado,

,

Residência: Rua Bocaiuva 20.

(Serviço do Prof. Mariano de Fone: S158.

Andrade), j - -----------

Consultas - Pela manhã no

I
DR. MARIO DE LARMO

Hosp its l de Caridade. CANTIÇÃO
teÀn!a���s�!:óI\�30 lkueamN���; _ f]\f }<� DEIcCROIANÇAS DDRE• SANMTUL'� ;O!S:CAS
Machado 47 Esquina de 'I'ira- '1

CI. NICO D '"

ADULT-OS CIRURGIÃO-DENTISTA
dente�.•Te�. 2766... Doenças Internas Clínica _ CirurgiaResidência - Rua Prestdente I CORAÇÃO, - FICADO - RINS PROTESE: _ Pontes Moveis e
Coutinho 44. '

,I � INTESTINOS
'

Dentaduras em

CLINICA
. Tratamento moderno da Nylon.

de SIFILlS DIATERMI1.: - Tratamento de

OLHOS - OUVIDOS NARIZ Consultôrio � Rua Vitor Mei- canais pela al-

E 'GARGANTA eles, 22. ta frequencía.
DO HORÁRIO: Raios X e Infra-Vermelho

GUERREIRO D \ Das 13 às 16 horas.. Consultório e Residência: ,R.DR. • .t Telefone: Con-sultório - S.415 Fernando Machado nO. Ii
FONSECA Residência: Rua José do Vale Fone 2225

Chefe do Servi co de OTORI- ;JOereil'a_158 � Praia da Saudade / ,NO do Hospital de F'lortanôpo l is. 1 - Coqueiros Consultas: das 8:UO às 11 ho-

*
,-,,' "

Possue a CLINICA os APARE-I----------
_- •

ras e das 14,00 às 18 horas ftI�"" l/IJ'Pr Ti\AAAI AIA
I.HOS MAIS MODERNOS PARA DR. CONSTANTINO Exclusivamente com hora mar-

-, -
.

UVI04lJl� VllII ""-

r:Aist��fI8D��k DOE�ÇAS " MÉDI��M���:GIÃO (a�ábado - das 9 às-12. /, [:,.�, ���,-",",;;;i,- U,f!$ \lA/)�\JOS", -. i.�, �.,<��.,,�.�;;
••

,�:::��.�
••••

��
•••

,�:,�.,._,
•••••••

H5�����tS
- pela manhã no

Doenças de Senhor�s - .Pl!r�(Js -

DR. LAURll CALDl!}IRA.·

....
' � e IIIe � -�

. •

5
- Operaçõe�, - Vias UrmarIas I

V . I

.�.,...,.
. -

.t'
'- ,,'

, ----",�'" "",n,
.',�-i' �--,"';"--- IA TARDE --: das 2 M -

Curso de aperfeiçqamenb e ;OE ANDRADA ;,> , � �S��Hig�s��;;oRIO
- Rua d05

longa pl'á�ica nos Mp,apitais de, . ÇIBURG;IÃO-PENTlSTÂ: , .

.- ,_" ,

�e ..,� \

'M��G/lRESIDÊNCIA - Felipe Ser, Buenos Ali'e�; , .! ,CONSULToRIO - EdIÍlcHl •

.,
-

� � � � .'
i,
U ',,', ,-,', . ,� (4

,

'

'_ _. _' _

. °

- .

CONSULToRIO: Rua FelIpe Partenon - 2° andar - sala' ".
nudt n. 113 Te!. 2365.

Schmidt, nr. 18 (sobrado). FONE f2Ú3 - Rua Tenente -Silvéira, 15. :P�DR. ANTôNIO MUNIZ 3512. Atende diáriamente das 8 às
t 1 � S't.."",,_. �"

'
. /'-' :I \

Ã
HORÁRIO: das 1Q á� 18 ho- 11 horas.' I'

-
,

DE ARAG· Oras 3as e 5as elas 14 as 18 horas.,

E--------
...----------------

CIRURGIA TREUl\iATOLOGIA riesidência: Avenida Rio Br,an· -, '9 as 22 horas "I

fi
'. ,

-

'"

L dOrtopedia ! co, n. 42. C�n�ee�iona D��taduras e Pon-: xpress'O OrIOnOpOII-S I 1
COilsultório: João Pinto, 18. II

-

Atende chamadoa tes ,>'loveIs dp Nylon, ,.
'

'

, U '.
Das 15 às 17 diària!11ente. Telefone: - 3296.

Menos aos Sáh-ados

I
ENDEREÇOS ATUALIZADOS DO EXPRESSO

Res: Bocaiuva 135. DR. LAURO DAURA O· ESTADOFone: � 2',714. " FLORIANÓPOLIS LTDA.
DRA• WLADYSLAVA CLíNICA GERAL ADMINISTRAÇÃO

I ELpecialista em
. n:o�éstias da Redação e Oficinas. à rua eon ..

W. MUSSI I Sen1,I01'aS e v,ias urll1anl!o,s. _ Inlbeiro �.\fra, n_ 160 Tel. 3022

e
I Cura radIcal das mfecçoes _ ex, Postal 139.

DR. ANTONIO DIB
! r.gu:]as e cronicas, do apertlho Diretor: RUBENS A, RAMOS

I g;enito-uririário em ambos os Gerente: DOMINGOS F. DE
MUSSI sexos. ;,\QUIN0
MÉDICOS Doenças do aparelho Digestivo Representantes:

CIRURGIA CLíNICA e do sistema 'nervosa. Represéntações
.

A. S. tara_
GERAL-PARTOS Horário: 10V. ás 12 e 2% ás fi, Ltda

Serviço completo é
_ especial.i- Con;;ultól'io: 'R. Tiradentes,' ! 2 Ru'a Senador Dantas, 40 - 5°

zado das DOENÇAS DE SE)'.;Ho- -- 1° Andar - - Fone: 3246. anilar.'
d 't I' Residência: R. Lacerda Cou- Tel.'. ?2-F.924 ,_- RI'r de Janel'r'�,RAS, COIll mo ernos me O( os Gl' '_ _ v ,

diagnósticos e tratamento. I tinha, 13 (Chácara do Espanha) Rúa 15 de Novembro 228 5°

SULPOSCOPIA -' HIS'l'ERO -1- - Fone: 3248. andar sala 512 - São Paulo.

SALPINGOGRAFIA - IV1ETABO-; ASSINATURAS
LISMO BASAL I Na Capital

R'\dioterapia por ondas curtas-l DR. ALVARO DE Ano ..........•.... Cr$ '170,00
Eletrocoagulação - Raios Ultral CARVALHO Semestre .....•.. ' .. Cr$ 90;Ó0
Violeta e Infra Vermelho. I .

No Interior

Consultório: Rua Trajano, n. 1,
.

MEDICO pE CRIANÇAS_Ano •.•..• ' ••.•....• Cr$ 200,00
10 andar - Edifido do

M'ontePI.'O,{
PUERICULTURA - PEDlATiUJ\ Semestre ... , •. , .. _ Cr$ 110,00

Horário: Das 9 às 12 -horas -
.

-:- 'ALE,RGIA INFAN�IL,. Anúncio mediante contráto.

Dr. MUSSI. Cousultnno: - Rua TIradel.- Os originais, mesmo não pu-

Das 15 às 18 hOJ:a. - Dra� tes n. 9.
,', hlicados, não serã,o devolvidos.

MUSSI ,
I l1esidência: - Av. HUCI"IO A direção não se responsabiliza

Residência: Avenida Trom I Luz n, 155 - Tel. 2.530. pdos conceitos emitidos nos ar- End. Teleg. "SANDRADE'�
I y 84

� HOI'á!.'io:
- Das 14 &S 18 ho, tigos assinados._P!lWS t,.

__ ,'ss diáriamente

DR. JÚLIO DOIN ; --------
INFHRMAÇõES -Ul'EIS

�IEIRA . I
T ' O 'leitor encontrará,' nesta co-

MÉDICO

,..
DU. NEWTON luna, i,nforma�ões q ..e n.:cessita,

ESPECIAI:.ISTA EM OLHOS' D'ÁVILA
-

. diài'iumente e de imediato:

OUVIDOS, NARIZ E 3ARGANTA CIRURGIA GERAL 'JORNAIS Telefone

TRATAMEN'J;'O li: OPERAÇõES Doenças de Senhoras _ Procto- O Estado . ,-............. 3.022

Infra-Vermelho - Nebulizaçào -l logia � Eletricidad� Médk-a : A, ,�;·.zeta .. :. 'd'
...•....•• 2.6_56

• '

-ii
j Ultra-Som 1 Cone '!ltório' Rua Vitor Mei- DlaIlo da 1 �r, e 3.579

(Tratamento <de .sinusite sem, rel�s �. �8 _:_ ,Telefone: 3307. I Imprensa
OfICIal 2.688

-,

,operação) I Consultas: Das 15 horas elil I·HOSFI�AISAn,glo:retinosco,pia - Receita de diante.
CarIdade:,

-

Ocul08 �_Moderllo equipamento Residência: Fone, 3.422 _ I «�rc�ed,or» ...........• ". 2.314
-

de ,Oto-RinolaringQlogia (único Rua: Blumenau n. 71. I ' o: ana .....•... , .. '.. 2,036
" c� <ÍÍó ;Est;ldo) iN��eu Ramos. ,.......... 3.831_

e
'Horário das 9 às 12 horas e IM_lhtar

.,.

',�"""""'" 3,157
da! 111 às' 18 hora,s. '.. 1'0 B'ATISTA' Sao .SebastIao (Casa de

':-, éón-sultório: - Rua Vitor Mel- DR. ANTON Saud�) 3,153

�'eles 22.;:... Fone, 2�75. JUNIOR M atermdad! Doutor Ca�-
3.1'21 Consultem nossas tarifas. EXPRESSO FLORTANórOLIS

Res ..:_:. Rua Sã'o J-orge 20 - CLíNICA ESPECIALIZADA DE lw Conea
-Fones: 25-34 e 25-35' _'

Fone '24 21.
'

,

CRIANÇAS I
CHAMADOS UR-

_-;.._""----�"'--'--- Consultae das 9 ás 11 horas.
- GENTES

_ .

DR. MARIO WEN- Res. e Cons Padre Miguelinho, Corp,o de Bombel.l'o,s c,3 • .313

;� '12 SerVIço Luz (Raclama-
_ DnAUSEN. ' I ções) 2.40 ...

CUNICA 1\1ÉDICA DE ADUIJI'OS 'j' Po!ícia (Sala Comissário.. 2.038

.
,

' E CRIAN_ÇAS Polícia (Gab. Delegado) .. 2,594

Conshltório - Rua João Pin- DR. I. LOB_\TO'

:ICOMPANHIAS DE

to, J.Ó',__:_ Te!. M. 769.
c

FILHO ' TRANSPORTES
/ .Consultas: Dás 4- "às 6 horas. O.:e\nças dG, aparelho respiratório I

TAC " �'.... 1.700
.' Residência; Rua � Esteves -.Jú· TUBERCULOSE ,Cruzeiro do Sul •....... 2.500

nior: 45. Tel,;,'2;812. RADIOGRAFIA E RADIOSCOPIA! Panair ...•.......... .__... :),553

DOS PULMõES Varig 2:325
Cirurgia '.lo Torax Lóide Aéreo ..........•• 2.402

formado pela FaculdaJe Nacio- Real .... ".............. Z.377
nal de Medicina, Tisiologista eScandinavas , 2.300

Tisi-ocirurgião do \Hospital Ne- HOTÉIS
rêu Ramos

-

Lux .. , . . . . • . . • . • • . . • • . . 2.021

Curso de especia:Iização pela Magestic .........•...•.. 2.276

S. N. T. Ex-interno e Ex-assla- Metropol .-; ....••.. : 3.147

tente de Cirurgia do Prof. Ugo La Porta •.. ,............ 3,321

Guimarães (Rio). Cacique ...........• , . . • 3.449
Cons.: Felipe Schmidt, 38 - Central ....•...•..•..... , 2,6!14

Fone "g801 Estrela , . : . .. .. . . • . . 3.371,
,

I
'

Id I 3.659
Atend,,e em hora marca( a,

I
ea ,

-

.

Res,:' - Rua Esteves JUl),ior, ESTREITO ,
-

�ll --- F'Jue': 21196 Disque •. , .••...•••.•....

e
• � oe•••••••••••
• a

! Restaurante Hapoli 3 _ sábado (ta,�,ê;
de

:::�:"a
• Rua Trajano.
I 4 - domingo - Farmácia Catarinense - Rua 'I'ra-

A D V O G AD o S. Rua Marechal Deodoro 50.
e I jano.
... Em Lajes, no Sul do Brasil, o me1hor! '10 _

b d (t d) F
,.

N t Re....
" . .

- sa a o ar e - < armaCla o urna - na

: Desconto especial para os senhores viajantes. , . T
.

'

........._•••se•••••a i raJano.. , . '
.

11 - domingo - Farmácia Noturna - Rua 'I'rajano,
17 - sábado (tarde) - Farmácia Esperança -

Rua Conselheiro Mafra.

I 18 - domingo - Farmácia Esperança - Rua Con
l selheiro Mafra. _

I .

24 - sábado (tarde)- � Farmácia Nelson - Rua

Felipe Schmidt. �

25 - domingo - Farmácia Nelson - nua Felipe
Schmidt.

30 - dia santo (sexta-feira) - Farmácia Moderna
___" Rua João Pinto.

O serviço noturno será efetuado 11elas Farmácias

(Santo Antônio e Noturna, situadas às ruas Felipe Sch
midt, 43 e Trajano.

A presente tabela não poderá ser alterada sem pré>
via autorização dêste Departamento.

D. S. P., em fevereiro de 1956.
Luiz Osvaldo D'�âmpora
Inspetor de Farmácias

cada.
Felipe Schmidt 39 A Sa

las 3 e 4.

- ADVOGADO .

Escritório e Residênc\a:
Av. Hercilio Luz, 15
Te lefone: 3346.
.................8.0••

---�-- ......

DR. NEY PERRONE
MUND

Formado 'pelà� Faculdade -Nacio
nal de Medicina- Universidade

do Brasil
RIO DE JANEIRO

Ape-rfeiçoamento nu "Casa de
Saude São Miguel"

Prof. };'ernand!' Paulino
Interno por 3 anOEi u\) Serviço

de Cirurgia
Prof. Pedro de Moura

OPERAÇõES
CLINICA DE ADULTOS

DOENÇAS DE SENHORAS
CONSULTAS: No Hospital de

Caridade, diáriamente pela 'm!'l-

",b .. il"ái ume. ,'(ldnt", que
lhe ..endel"6 jul'O com·

pens�ol"
-

-

,�
'e <

lev61"Á p61'''' SU6 I'esid4n-
,

,ció um lindo e útil presente:
um BEUS!NMO eOFI?Ede ;4CO eROMADo.

AP_"ocure hOje <' NOVO
NCO GRiCOLA

. � c7uu�, 16 .

FLORIANÓPOLIS
_ r', SANTA CATAR!.P!A -�"_"'!li-I'Iií-'�iiiI-ii"iI

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

Viagem com segurança
\
e rapidez ,

80 NOS CONFORTAVEIS MICRO.ONIBUS�DO

RAPIDO ,<SUL-BRAS"ILEIBO)
Florianópolis - Itaía! - Joinville � Curitiba

art������J'-

Age"nCt�a .' nua Deoaoro e�quiona da
,

e

• Rua
....Tenente SIlveIra

-------��.�._------�----------------------------

Telefone: 37-06-50'

Agência: RIO DE JANEIRO
"Riomar"

Agência: BEI"O HORI ..
ZON'fE

Rua Dr. Carmo Netto, 99
F(')nes�: 32-17-33 e 32-17-37

Atende '''RIOMAR'' •

End. Teleg. "RIOMARLI"

"Riomar"
Avenida Andradas, 871-B,

Telefone: 2-90-27
Atende "RIOMAR"

NOTA: - Os nossos serviços nas praças de Pôrto •

Alegr.-', Rio e Belo Horizonte, são ,efetuado:! pelos nossos

agentes
"RODOVIÁRIO' RÁPIDO RIOMAR"

EMPRfSA NACIONAL DE NAVEGACÃO
-

,

HOEPCKE
8AVIO�r40TOB «CARL

ITINERAtilO
SAíDAS DE

BOEPCKE··
I D A V O L T A

J.'polis. Itajaí R!c' ,: "

P' 'S_ant�s
'
....

�,

,

24-3 26-3 ]-4 - -

2-4
6-4 8-4 13-4 14-4

.

J-8-4 20-4 25-4..::- 2.6-4,
1-5 3-5 8-5 ��' , 9-5

06 O' horário de saída de Florianôpol<is será às 24,00
hOl-'-lls e do, Rio de Janeiro às 16,00 horas.

'

I' 'Tanto na Ida como na Volta o navio-fàrá escala nos

_portos de São Sebastião, llhabela c Ubatuba.
·1 Para- melhores' informações, ,dirijam-se à séde da

Emprêsa. à rua Conselheiro Mafra, 30 -,Telefone 22-12,

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

,I
-i

das Esquad'rias
DE -<\LBERTO ),(jCRTER-

,

rcua :!4 de ,:Maio, 612 - Estreito - F'lorian9polis
Portas, janelas, caixas, meia-caixas, vistas, etc., com

estoque para entrega ímedíata,
Execução aprimorada em Canela da melhor qualidade

e sem defeitos.
J

Pdeços baixos :'_-E:iãinlne e compre o que está pron
to para entrega imediata
Férro - Tubos - Sanitários e Azulejos para importa

ção do Rio de Janeiro da Cia. Americana de Intercambio
(Brasil) CADIB.

Se vai construir anóte o nosso endereço.
Sua visita nos dará prazêr.

fARMACIA DE PLANTA0
DEPAR'rAMENTO DE SA'ÚDE; PÚBLICA

Catarinense

ALUGA-SE NO CENTRO
Um belo e espaçoso
Repartição" Publica.

TRATAR NA

palacete, para resídência 'Clube

"A MODELAR"

Diatribuldor

Comerclo
R,u�· Joió

TranSporte.
Pinto, i tpoUr

C. RAMOS S/A

IÀ.C. TRANSPORTES AÉREOS
CATARINENSE

AyISO Àos SRS. ACIONISTAS
Acham-se à disposição dos senhores acionistas, no eS

critório desta Sociedade, à rua Felipe Schmidt, 14 n "tª
Capital, os documentos a que se refere o artigo 99, do De·

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

Florianópolis, 3 de março de 1956.

LUI� FIUZA LIMA
Diretor Superintendente

�/A l U G A ,- S E
ALUGA-SE O PAVIMENTO TÉRREO

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

DO PRÉ-

A·HORA
DE PôRTO ALEGRE

Um novo jornal realmente novQ" .. '
Constante noticiário a respeito dOe -Sadlta 'C�t:trina e

particularmente de Florianópolis.
À venda nas pl'incipais bancas de joniaI�.
Para maiores informações procure,o agente e ... 01'

'espondente, à Praça 15, na 27.

Ensina-se

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



Sociais
ESPIRITUaLISMO·

ARAúJO JORGE

E' no sonho que o amor engrandece o seu mundo

para morrer depois nos sentidos Exausto ...

Nasce, como o de Conte e Clotilde, profundo,
morre, feito desejo, 11a expressão de um Fausto!

Mais sublime talvez, talvez menos fecundo
antes da posse, é apenrz perfume ... luz ... hausto ...
- até que atinge o instante imortal de um segundo
e111 que a êle ofertamos tudo em holocausto!

o que possui de grande, esplêndido, complexo,
está, nessa afeição mais de homem que de fera,
mais do ser propriamente que do próprio sexo ...

Está mais na visão do que se imaginou,
- e é por isso que o amor maior é o que espera,
E eterno, é o que se espera ... e nunca nos chegou! ...

FAZEM ANOS HOJE:

- sta. Dalila Dias da Silva,
destacada funcíonária da
Farmácia Catarinense, e ele
mento de destaque na socie
dade local onde goza de me

recido conceito pelas altas
virtudes que ornamentam
seu Qarater;
- sr. Eduardo Nicolich,

dedicado Secretário da .run-'
ta qomercial de Florianópolis,
elemento destacado na socie
daele local;
- menina Geni Bandeira

Scheidemantel
- sr. Orlandíno Nocetti
- sta. Maria Gusmão

-:- sra. Estefa Grams No-
vaskí, esposa do sr. Nestor

- sr. Oscar Meira
- sta. Maria Ferreira da

Cruz
- sra, Maria Campos de

.Mallo, esposa do sr. João An
tonio de Mello
- sra. Sonia Linhares Sa

lum.

',ULTIMA MODA

o NOVA YORK DRESS INSTITUTE I-DEALIZOU UM
ELEGANTE "TAILLEUR" cinza"de saia de panos e ca.
saco de mangas 3/4; gola esporte, botões na frente e

barra em cinza mais claro. (APLÂ).. i

Plcrianópnlís, quarün-feira, 4 de Abril de 1956

Ma·r.8vilbosa A.p:rasBntaoão do lor· ilperlDl8Dle D�j�
'tlmento de 1IIIroo da A' Iodeto,; :�ÜMA;ES RECHEADOS

Conforme está sendo amplamente noticiado, llllCI,OU
A Modelar" :18 SNil.S programadas vendas de inverno.

A exnetativa reinante em torno desta iniciativa. do

popular magr zin bem se reflete no numeroso público que
otou durante todo o dia de ôntem as suas dependencias,
curiosa em conhecer o que a moda criou para aproxima
estação.

r

Realmente "A Modelar" está apresentando este ano

Lima maravilhosa seleção de artigos para o inverno tan

to para senhoras, como pai-a homens- e crianças.
Merece destacar-se que o atual sortimento. do co

-ihecido estabelecimento se carateris:l' por um extraordi
.iário volume de modelos, cada qual mais sugestivo, ca

da qual mais elegante. A escala de qual ida de merece,

igualmente uma menção, posto que ela vai dos artigos
mais modestos, ao alcance dos menos favorecidos, até o

de majs requintado luxo.
,

Vale .a pena conhecer as belissimas criações que es

�e ano apresenta "A Modelar", cujo lançamento se veri
ficou simultaneamente com os mais 'importantes maga

I zíns das principais capitais do País, numa reafirmação
do seu firme proposito de vender o melhor sempre por

preço menor.

GENTE DE SANTA -CATARINA

INGREDIENTES:

6 tomates de tamanhojmé
dia
sal e pimenta .

1 xícara de pão picadi
nho

1 ovo cozido picado
1 xícar.i de presunto 1110i-

lo
2 pimentões grandes

cados
1 cebola picada
i ninha de rosca

manteiga

MANEIRA DE FAZER:

AVENTURAS DO ·ZE-M.UTRETA

1 - Corte uma rodela na

par te superior d� cada to

mata, e retire -

a polpa 'do
mesmo. Tempere por dentro
.om sal e pimenta.
2 - Prepare o recheio,

niswl'ando o pão com o ovo,
e presunto, os pimentões e a

cebola. Coloque dentro dos
tomates deixando sobrar um
montinho por cima.

3 � Espalhe sôbre o re-

��:��;r;�:a;'�:h�l n�,:n;�����- D-ESENVQLVIMENTO ESP'ERA·NTISTA
,

��1�11:;����7:s p��;�� ����� Esperantista Klubo de Fpolis \

de-pírex, bem untado com CLUBE DE ESPERAN· países. Pioneiros do movr--c.;
manteiga, I'O - O Clube local- vai a- menta de 1905, quando se

4 - Asse em forno quen- n-ir um curso para prfncí- realizou o primeiro Congres
te durante uma meia hora oíantes. Os interessados te- 50 Universal de Esperanto,
na is ou menos, até os toma- lefonem para 3627, depois participaram na ses são
tes ficarem macios. das 15 horas. O presidente, inaugural, o Presidente Ern-

5 - Antes de servir, pode- prof. Fãraco, estará à dis- frrd Malmgren, estava la
se enfeitar com salsa, ou co- posição dos candidatos. O deado pelo On. Giuseppe
IOGar uma azeitona em cima Curso funcionará em meia- Dozza, Prefeito de Bolonha,
de cada tomate. (APLA). [os ele abril. e Monsieur Héguenette,
PORQUE APARECE A HRAZILk ESPERANTIS- Prefeito de BOULOGNE-
PRISÃO DE VENTRE ro - A revista mensal Bra, SUR-MER, cidade em que se

A progressão do bôlo ali- z.Ia Esperautisto atingiu em realizou o primeiro- Congres
mental' no intestino realiza- �('n�mbro o quingentésimo so Universal de Esperanto,

A data de hoje_reCQfda;noS que:··� . -i
se graças

-

a movimentos de (;íOl)°) número, em 49 anos que foi o primeiro triunfo
, "músculos especiais. Se ês-. de publicação. O Brasil é o público da língua de Zame-

en11635, 'os capitães Gaspar André e Antônio ses músculos trabalham di- t;,) país do mundo que editou' r:hof.

Gomes atacaram iI,o arraial do Bom, Jesus, em reito, o intestino funcion-a publicação dêsse tipo. Hoje NOVOS CURSOS DE ES

Pernambuco, {orçás ·líolandesas, saindo ferido norrnalmente : mas, se se r-m dia há 138 países que PERANT,O - Nas cidades
"

o respectivo -coma'niJante Coronel A)ciszews-kY; tornam preguiçosos ou se editam jornaia, revistas e' que se seguem foram insta-

em 1775, três navios de' guerra portugueses, sob c?ntraem demais, o intes- ,L'HR em Esperanto. lados cursos novos da lín-

.;
'

••;. ;;..... ;.:-->;.';,; ...;.•••c ....;.. ° comando de George Harcastle, fOl�çaram a en= tino pas�a a tr�b:lhai' mal CONGRESSO UNIVER· gua internacional auxiliar:

)�Y�I;�l!� i���]!ivn!�ô�ta �,:��..,..êóq J:�:� �,t::�::f::��:t�::e;� !�::'f1������r*�,:� fl�;��:�����:�:;,��:lt:;
.. :;...;;.......,

.....

-:::;;};':;::.>;�. ..,
"em 18'l(j" D:' Jbão�'VI Passou em revtiftã a lnian- ventre procure o médi- (idade do Norte da Itália. A h.a), Santanésia, Itabora í,
-taria da Divisão de' Voluntários R.e!Bs, chegada co sem demora. f:.le compareceram cêrca de (Estado do Rio), Pinrlamo-

a 30 de março de Lisboa e sob o comândo do Te-' SNES. 1.W;0 representantes-de 36 nhangaba (São Paulo), Bal'-
nente-co1'onel L·EÇOR, mais tarde Vi;,>conde tle lacena (Mi�âs Gerais)
L

' em dezembro findo.aguna;.. ",

Iem -1819, no Rio de .Janeií·o, nasceu à. Princeza COIMBRA do choupal, és

Maria da Glól'Ía,'que mais tarde se tornou Rai- «NO· tendeu lo)) inda a capital ... - A f:l-
I _ - A

nha de Portugal, com, o nome de D. Maria II;

( B.bl- M�
11108a cançao portuguesa a-

em 1831, na Bahia, estourou uma sedição militar,
- om a I la na ao- P "'éce agora verti(�a pal'a o

contra o General Calado, que exercia o Comando � E.3pel'anto sob o titulo NI-

dasArmas;' QUAR1'A-FEIRA, 4 DE ABRIL I GRAJ MANTELOJ (Mant.os •
em 1832, durante a guerra civil d-o Ceará, tra- Ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. r egros, com referencia à

VOU-Se o combate do Icó. O MajOl' Fra,ncisco Xa- (João 21 :4). Ler João 21-1-6. I \!.3;ia dos acadêmicos co

viei' Torres, com as tropas do Govêrno, derrotou A VIDA se havia esfacelado para os discipulos com
. 1:111'rãos), em disco Capaca

o COl:Ol1el de Milícias Pinto Madeira, que' se re- ii, morte de Jesus. Seu companheiro querido estava 11101'- I �)aJYl, dç 78 rotações por mi

voltara, protestando contra a Revolução de 7 de co. Mesmo depois de Cristo se ter revelado a êles 'após ,
11 li to, gravado por Dolores

abril de 1831; , ressmreicão o mantô de trevas que os envolvia se ha- ! Um ano Encontra-se nas cu-
• I

d
A

em 1852, o Exército Brasileiro do 'General Luiz ia dissipa do de todo. .

s,,:-; o gel1 ero, ao preço de

Alves de Lima e Silva, Conde de Caxias, então Alguns dêles voltaram a pescar, retornaram aos (:1'$ 40,00.
acampado '10S arredores da Colonia do Sacra- seus barcos e rêdes. Naquela noite porém, nada apanha- PLANTAS DE JARDINS

menta, iniciou a nurcha para a fronteira do Rio ra1.l1.
-- Sôbl'e as doenças dessas

Grande do Sul, depois de terminadas as campa� Aqui surge um dos versículos mais dramáticos e bri- pbntas e os remédios cabí-

nhas do Uruguai e de Buenos Aires; lhantes do. Novo Testamento: "Ao clarear da madrugada \ {:',i:; surgiu um 11v1'o do ge-

em 1866, continuavam os tremendos combates de �st:1Va Jesus na pt·aia". Foi mais uma de suas aparições ne:ÍC:h;ta PAUL NEERGA

'artilharia no Passo da Pátria, entre Brasileiros (,pós a ressl1l'reição. i\.f�DJ em original, na lín

e Paraguaios; Aqui está a solução para uma vida em tôrno da qual gua Esperanto, com exce

em 1869., nesta então Desterro, ficou organizada -le- alin·ham as expel'Íências da adversidade: uma madru- 1("1,tes gravuras a.côres, com
uma Enfermaria Militar; . �ada, um Salvador, uma praia. Para todos nós chega a mnis de 200 páginas de tex.
em 1869, em Assunção, no Paraguai, faleceu o ,oite quando não há cânticos. Mas para todos os ocasos

I tt·. E' obr_a ele importância
General Jacinto Machado Bittencourt, nascidõ .1á um romper de aurora, para cada pecado, um Salva- I (� mais uma prova de que ...

nesta então Provincia de Santa Catarina. No co- dor; para cada náufrago há uma praia. 10
Esperanto funciona!

meQo da guerra do Paraguai comandou uma Bri-
gada de Infantariá e na primeira' Batalha de O R A_Ç Ã O .

Tuiuti, a 24 de maio de 1866 slIc'edeu o General
Antônio Sampaio no comando da cefebr-e Tercei
ra Divisão de Infantaria, cognominada a "Divi
são Enéouraçada('. Este bravo catarinense ,tem
seu nomé sempre lembr::do pebs páginas de nos

sa H istória Militar;
em 1872, no Morro da "Boa Vista", nesta então
Desterro, foi inaugurado o HosIlital Militar des
ta Guarnição. E� o atllal Hospit�l da GlIàrnição,
existente no mesmo local.

André Nilo Tadasco

"'-·..·•..· ..· ..........· ................. 1
Nowaski, residente em Ca- i) GRANDE PROGRAMA DO HADTO CATARINENSE
noinhas fIOMENAGEARA, AMANHÃ AS 20,30 O CEL, PEDRO
- sr. Carlos Neyfeld LOPES VmlRA
- sr. João Zacarias da Sil- As homenagens prestadas por êsse programa, que

va. visa antes e acima de tudo, destr..car as altas qualidades
- sr. Roberto Zumbick mor:lis' e Iisica das grandes figuras do nosso Es-tado,
- sr. Hellen Jacques Ca- serão amanhã destinadas ao CeI. Pedro .Lopes Vieira.

bral Pelo lidl.mo merecimento dessa homenagem falam
- sr. Orlandíno Oliveira nilhares e milhares de coracões Catarhienses, mais es-
- sta. Elza - Terezinha -iecialrnente de Plorianópolitanos, que, amanhã á noite

d'Avila �starão com os seus receptores ligados 'à Radio Anita
-. - sr. Osmar Luiz Vieira. Garibaldi, num pleito de comovida solidariedade 'ao home- .

- sr, Guilherme Speck d.iagea O.

1695
APLA

"
-

.
,

4 DE ABRIL, i
.1.

H QJ E NO PASSA.DO

'1ocê sabia que ...

HÁ UH
NOVO A
PARElH)
AUTO�
TlCO

____'f/l_ j 1_
I_I�

EMPIltGA{fO No UOGO DE IH)L/CHE
QUE EM 17 SEf}UNDOS REGISTRA o NÚ.

MERO DE PAUS NAO DERRUBADOS, 'IRA
TODpS_OS PAU$,COLOCA OUTROS 10 EM
POSlCAO CORRETA E DEVOLVE A BOLA

2.8� '1- F?Pl A

() Deus, nós te agTadecemog as noites de nossa vi·
';a, por que a· aurora não pode raiar no horizonte sem

'jue a noite a preceda. Ensina-nos a aguardar o""l'ompér
la madt'ugada, o Salvador e, a praia. Em nome da Luz
do mundo. Amém.

PENSAMENTO PARA O DIA

"Deus é luz e n�!e nf.o há tre\'a alguma". (I Jãoo 1 :5'
J. D. 'KAVICH (Indiana)

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

Vend,e-.e
Vende-se um' terreno com

230.000 m2 aproximadamen
te .. Tem ótima pastagem
com agua corrente; muita
lenha e barro fino proprio
pai", industria. Situado a

20 rninutos de auto de Bar
reiros. ;nformações à rua

24 de Maio 470 - Es'treito.
Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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-�t �v;iJôiuameDto do Recurso do. Avai
O Tribunal de Justiça Desportiva estará reunido na noite de hoje sob a presidência do dr, Arnoldó Suarez Cúneo,
para aprecier o recurso interposto pelo Avaí no caso da inclusão, pelo -Figueirense; no jogo entre os dois rivais,
dos joga'd�res Plácido eJalínhn que o alvi-celeste considera come irregular, Se fôr dado provimento ao recurso

do Avaí, o Figue.irense perderá os pontos emjavorde clube "eszurra" e haverá assim necessidade de uma quer
ta partida que será efetuada possivelmente .emenhã ·r enorme à�'expectãtiva na cidade pa-ra conhecer o "veri-

diíum"do org'ãó' di's_ciplinaf
'

dá. F.. 'C. f i� nc'rumoroso caso. _

• Florianó lolÍs
....."..... _""'_ �, __��""�_"'lt' ..,..,���� .... � �-_�!

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

�----.........-� - --_._--- - --

o Comerciário Adversario do Campeão da Capilall�landO Sobre
. Basqueteból

..

Eliminado o Henrique lage na, segunda prorrogação por um penalv .; r;;::�!��!�:er��I��:���osE :����ide���;�m:�\�.en����. d�
O· Baependi elimincu o-Peri Ferroviário' - Vitória 'do Cruzeiro sobre o �3(;;�,\l����f��(Js eS:��é�o��ça "; ��I�a i:�"�, ���)��a��� �e��:

-, ,
> /' nossa profissão, que às ve- rar também o índice técni-

, êueicurús zes nos obriga a longas in- �o, M:smo .porque o traba-

,

cursões pelo interior dêste lho foi racional.

Domingo -último' a E. G. F. '

ca l, derrotado que foi no rada a pugna com -ti. vítória I da. Assim, eliminando seu nosso Brasil imenso. Agora' perguntamos nós:
deu prosseguimento' �o domingo anterior pelo con-: do Comerciário' e conse- antagonista, o Baependí fi- E foi,.em nossa penulri- - Porque a nossa F. A. C.

Campeonato Catarínense 'de junto do Henrique Lâge, I quente eliminacão do Hen- cou dasstjicado para enol ma viagem que vimos. �m .ambém não 'passa a olhar
Futebol de 1955,' fazendo por quatro a zéro, coiiseguiu ! rique Lage. Assim, o Comer- frentar o 'Caxias no próximo; POl-'cO do �basqueteból- ao .orn ma'[s interesse os nos!
realizar três partidas sen- derrotar nítida e insofisma-II ciái io classificou-se para domingo, em Jaraguâ. Ren-I norte -do país. O surto pro- "os garotos? Porque não

do duas constantes .da se- v�lmente se�1 forte an tago- Cl,lf:,cntar o campeão :la '�a- da : Cr$ 5.575,00. I gr�ssista no campo técnico tac ilita a vinda de equipes
gunda rodada e uma da: prí- n ista, quasi devolvendo a

I plt,n., deve�do a prrmerra I eXIstente no Ceará, é nota- juvenis do Rio Grande do

meira, visto que f'icara sem goleada de Lauro Muller. nart ida ser efetuada do- Vitória do Cruzeiro I' vel.\Baia, Pernambuco e Sul e Paraná, promovendo
efeito o cotejo entre Sadia e :3 x 0, o escore dos noventa I ;ni:wo próximo, no estádio. n:ais para cá, Goiás, também .ss im o intercâmbio? E sa-

Cruzeiro, visto não ser o minutos, Feita uma pror-I da F'. C. F. A renda foi mui- O primeiro jogo entre tiveram um grande progres-, bemos perfeitamente a im-

primeiro o verdadeiro carn- rcgaqão de trinta minutos, to boa: Cr$ 17.030,00. Cruzeiro e Guaicurús, este! da técnico e tático. )ortância enorme que tem

peão da Liga de Concórdia. ;110 houve decisão, pois acu-I ' campeão de Concórdia e i Um dos fatores maiores l intercâmbio esportivo!
,

I sou empate de dois tentos. Classificado o Baependí aquele campeão de Joaça- senão o maior, foi o incen- Mesmo porque, o seu tra-
Comerciário, o adversário Ti.ealizada uma segunda I 'tivo total e indiscutivel da- ralho seria acima de tudo
do campeão da Capital ! prorrogação de quinze mi- N,\ ��dade de, Jar�guá, o, ba, teve lugar domingo úl- do pelas Federações do Nor- ratriótico. Estaria assim a

. .. I nU\í;S, logo?, �os de� mmutos
I carn;:eao local, C. A. Bae: tfw:o nos � rlomínios do pd- te, aos juvenis. Está é a·

Na CIdade ·�e 'Or'lclUn:a I
Cl ComerClal'lO fOI contem- pendI ��lt.ou a vencer o PerI mell"O que venceu pelo esc�- principal preocupação dos nossa' F.' A. C. melhorando

travou-se a hatalha maIs. plado com um penalty, o FerrovIarIo, de Mafra, pelo I
re de 4 a 3. O �egundo pre- nortistSl.s. E os frutos já es- tísica e mentalmente a ju

importante da rod;:tda. O es-I ql1a) bem batido, redundou e;;;core de trê'i tentos a: um, lia terá lugar amanhã em tão sendo colhidos. E com .'entude. Estaria também

quadrão do Comerciário, 10- em gol, sendo logo encer- o mesmo da primeira parti- Concórdia. "tvidez. Com apetite imen- iinbndo o futuro de nossos

COLUNA DO ESPORTE UNIVERSITÁRIO I DECIDE-SE HOJE O CAMPEONA10 CA- I�';:::t�m;:i,.::d:'�;:;�;: ::�:;��:�::fii� ;:���:��
Jorge Cherem RIOCA AME-RICA X FlA�AEt\tr,o Lá pelo norte de nossa, Aqui vAo duas suges-

.
.

. :'
,

1''11 h LJ !látl'ia, foi realizada uma tões: - 1) - Permitir que

Em reUlllao de diretoria, .emo, atletismo, tenis e ve- Com a. espetacular vitória 30 mil1l{tos', em caso de em- ,:::imprtnha de incentivo aos disputem � campe.onato ju-
foram debatidos vários as- la. do América, alcançada no pate no �perio-do regulan'len- avens, Fizeram diversos y venil, qualquel' cl'nbe que o

fHlI1tOS referentes às ativi- xxx i\Lu.iic;lnã, ..... .Canweon�to ta!', Pre-tralecendo ainda o campeonatos e torneios! :jlJeirà, mesmo que êstes

daqes da Federação Catari- Os JOgOS Universitários i C�,:"ioca de' Futeool será empate na- pl'orrogação, o ;ibertos, para il1fantís e ju- não concorram nas outras
nense de Desportos Unive_r- Catal'inenses de 1.956 serão, I :Íl�ol1g'ado de mais um cotejo, Flamengo, como cnmpeão I'

ca teg-orias.

l'litárl,Os, in cl11sÍ\te a pattici- dest!'L feita, realiza·dos por
'

�'lecisivo da serie "melhor de len-Í>;. Olh!1ram com o má-

pacii� 11.0 Campeonato Brasi- etapas, já determinadas pe- �J'�s" entre rubros e rubro- dos dois primeiros turnos, dmo carinho. Gastaram 2 i - Organizar um cam

loi�':'Universittário a rea- la F. C. D, U. negros. A "negra" será tra- será beneficiado, conquis- verdadeiras fortunns. A loeouato infantil obrigató
!izar-se em Setembro do Em Maio serão disputa- ','.lei" hoje a noite, no Está- tando o titulo maximo da campanha inclusive entrou rio ,.....
corrente ano em Pôl'to Ale· dos os torneios de volei, bas- dio do Maracanã, sendo sus- temporada de-1955, isto é, o cluhes a dentro. E estes es- No próximo comentário,r
gre. quete e futebol; em Junho, ceptivel de prorrogação por tri-campeonato da cidade. ::ão hoje mais do que gora- �alaremos sôbre a partida
Entende o presidente da o de tenis; finalmente em I �os. Gratíssimos, mesmo. De .mü-e as equipes jüvenis do

FCDU, coleg-a Aldo Belarmi- Agosto., os de remo, xadrez

I'
InIClO, as Federações .nor- Clube Doze de Agôsto é Ca-

no. inteiramente apoiado pe- e atletIsmo, tistas d1el,'j'aram até a tra- ,'aV.lna do Ar E. C., que ter-

los rlemais membros da -dire- xxx I CARA'VANA 3 X INDEPENDENTE 2 !)alharem pelos clubes. minou com a brilhante vi-

toria, que se deva, desde já, H.oje, teremos o tOl'l1eio
..

P0UCO' teml'lo após o início' tórÍ1 do primero por 44 x

cuidar da organização e do de basquetebol, com a se- Defrontaram-se, domingo, toso, pelo escore de 3 x 2. da campanha, já sentir,am 17.

exercitamento das equipes guinte tabela: em Santo Amaro da Impe- Marcaram os tentos no

se-, que até o interesse do pú- Até lá, pois.
levando-se em cónta a im- 10 jôgo, às 20 horas: Ciên- ratrtz, os conjuntos do Ca- gundo tempo: Célio e Co-

portância d,{j),magno certame cias Econômicas x Direito; ravana. desta Capital e do l'.inho para os metropolita- . ----------

da ;'í\etrópole gaúcha. 20 jôgo: Vencedor x Far- Ind(�pe.ndente local, saindo: 1103 i! Carioca para os locais. .,""��
Os Jogos 1:Jniversitários mácia e Odontologia. vencedor o primeiro pelo II' O quadro vencedor· for- CLUBE DOZE, 'DE -AGO�STO

Catarinenses, que terão iní- Finalmente, sábado, às 15 escore, de 3 x 2. mau assim: José Charuto e

cio em Maio próximo, servi- horas, no estádio da FCF, A partida, considerada Nízjo; Tainha, Cá e Alci-

rão como base para atestar 'das melhores já efetuadas des;. Culica, COl'in ho, Be-

as nossas possibilidades e �orEeio de futebol, com os il:1qucla localidade, agradou tinha, Celio e Euni.

os valores -de que dispomos. I jogos
assim dispostos': en cheio ao gránde público N:t preliminar, entre os ;\"'f.r,�"'!;?,�1�;;'?"'���

Sabe-Se que a FCDU está 10 jôgo: Ciências Econô- prl'spnte, pela disciplina e quadros secundários, ven-

disposta a enviar a Pô�'to 1l11i��S.,X Dif;itO;d F .Ipej� corageI? dos littig.abn�eds, ceu t1amobénf1 o Cduravana, Chá-Chines, <

Ale�'fe suas rep�esentaçoes' ':. ,logo: vence ?r x ar- trr!�(\ par� ISSO con rI Ul o por x, orn-:aJ.l o com
.. .,.' '.'���-5"-'�' �_,_' .;":��

de futebol, vaIeI, basquete, macIa e OdontologIa. ,:l ooa arbItragem. O tento Amauri; Eleutel'lo e Nor- -

_____'____ -.--------.,--------- 'nícial foi marcado aos 15 ton, Culica, Carlos e Jacó; EM BENEFICIO NO NOVO LAR DO VETERA-

FERROVIA'.R"O, CAMPEÃO DO 30 mir,lltos, num chute de l\�lalel,I':oid.o, Pó,. Zuca, Tito e NO ...

ri Euni. Mais 15 minutos e ..1.'_

'-TURNO. PARANAE,NSE os locais igualam. por inter- Luiz Alves da Silva HOMENAGEM A S. EXCIA. DR. JORGE LACER-

.

médio de Adolfo" terminan- DA, DIGNISSIMO GOVERNAD'OR DO ESTADO E

do a fase inicial empatada SUA EXMA. ESPOSA; DR. OSMAR CUNHA, GOVER-

nar 1 tento. No segundo pe- NADOR DA CIDADE E EXMA.'ESPOSA. SERÁ APRE-

�'íodo o conjunto dirigido SENTADO PEJLA PRIMEIRA VEZ NESTA ÇAPITAL, i
pelo sr. Tiago Silva, reali-

-_'
.

O CO�PO CORAL DO PREVENTORIO. OUTRAS
I

zando uma partida de gala, ATRAÇôES ABRILHANTARÃO A ESTA FESTA DE '

oassou ao domínio da can- ELEGANCIA. ORGANIZAÇÃO DE ANTONIO BOA- I

�ha, para, assim-; assinalar I' IBAm,
AUXILIADO POR EDUARDO ROSA.

duis tentos contra um

dO'\
;:::::::

seu opositor, vencendodes�, MESAS A CR$ 100,00 - RESERVAS A PARTIR

trr forma o seJ1sacional amis- rDE 5, DO CORRENTE NA SECRETARIA DO CLUBE.

(

CURITIBA, 3 (V. A.)

-I
Silva", bateu o Coritiba F.

Decidiu-se domingo o tercei- C. pela contagem de 3 x 0,
1'0 turno' do certame paxa- ficando, deslojado da lide

na�nse, havendo o C. A. Fer_ ! rança. Agora, o Ferroviário

roviário, sem mesmo parti- terá que disputar o titulo

cipar da rodail-a, se sagrado n1ilximo com, o C, A. Monte

campe,ão, pois o Guaraní ! Aletre, em "melhor de três",
E. C., de Ponta Grossa, ,io-

I
realizando-se a primeira

gando nesta Capital, 110 Es- i p:'\l'ULla 11J proximo tlomin

tacHo "Durival de Brito e Vn.

G. E, DUQUE DE
CAXIAS

Domingo último, reuni
rum-se em sua sede social,
os associados do Grêmio
Esportivo Duque de' Ca
xias, para empossar a Dire
toria eleita a 28 p. p.

O G, E, Duque de Caxias,
'!l11 sua fase de reorganiza
ção. necessitava, c o mo

constatamos, de elementos
.apnzes e dinâmicos. E, é
com alegria, confessamos,
que vimos e sentimos que a

diretoría eleita e empossada,
preenche todos os requisi
tos que necessitavam o pes
soal Duquense.
Está, portanto, de para

bens o G. E. Duque de Ca
xias, pela escolha bem acer
tada que fêz.
Áos novos Diretores do

Grêmio Esportivo Duque cte
Caxias, almejamos-lhes uma

gestão profícua, na espi
nhosa missão que têm avo-",

J

ra, e que os dias futuros se-

jam cheios' de glória para o

Grémio Esportivo Duque de
Caxias.

L. C.

atletismo
Estava programada para

o dia 1-4-1956, uma ,homena
gem ao atletismo barriga
verde, representado nas pes
soas de seus expoentes má
ximos, ou sejam os seus re

cordistas de todos os tem

pos. Seriam oferecidos di
plomas aos mesmos e me

dalhas aos atuais recordis
tas.
A fim de dar minha inte

gral colaboração e incentivo
'1. essa acertada iniciativa
la Federação Atlética Ca
tarinense,. que bem demons
.i",Wa o real interesse da no

la diretoria da eclética ca

tarinense em, dessa forma,
nov:,mente incrementar o

.tLtismo catarinense, com

)letamente abandonado dês
te 1952, dirigí-me para o

Estidio San ta Catarina,
pronto para bater muitas
palmas.
Já nas proximidades, che

garh-me sons de músicas

cat'nav�lescas e penso: "Na
da foi esquecido" Seria uma

manifestação suigeneris a0

esporte helênico, mesclando
o panorama de Colizeu em

ruinas do Estádio da F. A.
C. em os sQns bem brasilei
ro de cuicas, tamborins,
bumbos, surdos e pandei
ros .

Eis porém a triste desilu
são. A homenagem havia
sido transferida sem prévio
aviso e, quem lá foi, só viu
o ensaio da Esco'la de Sam
ba Protegidos da

-

Prince-
za.

Confesso que caí, junta
mente com os representan
tes do espOl'te-base no Esta- .

do (lue lá compareceram, em
.Im verdadeiro e autêntico
primeiro de abril.

(a) Atlel:icus.

-fS'ao�
PASTILHAS

VALDA,

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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��rrOHEs DE JORNAIS �I Unido. (3_1 milhões), Japão
i'P r (:-:0 mIlhoes), Alemanha 0-

O brasileiro é um leitor ciden�al, França e Polôni'a.

�(: jornais dos mais assíduos O melhor leitor de jor
do mundo: diàriamente, de nais do mundo, ou pelo me
'aela cez pessoas, uma com- nos 0 mais bem servido, pa
'1'<\ a ,>ua fôlha. As estima- re<!c ser o inglês: a cada

ins indicam uma venda co- 1.000 habitante do Reino U

�;elian:1 de 106 'exemplares nido eram distribuídos, dià

pOi' 1.000 habitantes. Calcu- riamente, 615 exemplares.
�ld,\ sôbre a população alfa_ Na Suécia, de cada duas

betizada, essa proporção de- peSf;Ol1S, uma comprava seu

,'e aproximar-se de um e- 'jol'na: todos os dias. Na

.. l'mp';,r diário para cada Austrália, Japão e Nova Ze

rfs ]!ossíveis leitores, qua- làndia, além dos já meneio

() a IY·esma aplicada à tota- nad.os, à proporção era de

lidll.de da população de paí- três t'ventuais leitores para
'1'S ;,umo a Bélgica, os Esta- cada exemplar adquirido. O

-los Unidos, a Noruega e a melhor índice de leitura da

')inílfdarca, onde a percen- América do Sul foi apresen
,1gen' de analfabetos é mui- tado pelo Uruguai, com 233

to baixa. exemplares para cada mil

P A R T I C I PAC A- O TO�1emos como ponto de hab!tantes. Já em Portug_al
.

-

,
. :.-derêr:cia o �1ll0 de 1952. (J nível de circulação dos

SOVERAL BARRETO ANGELO PEDRO COSTA qt,;jz:l!ldo para êsse fim a C1júlicls era relativamente'
\

:e: - :e: �abela reférente à publica- baixe: para 1.000 portug-vê-
EUUN:\ VIEIRA BAR- HERCíLIA BARBOSA !�à() (�;_, diários em diversos �ef· havia apenas 64 exem-

RETO COSTA oaís('�;, incluída n.o "Anuá- plfires.

p,nticip::m aos parentes :participam aos parentes 1';0 E!;;tatüi;�c() 00 "Brasil -

c amigos, o contrato de ca- e amigos, o contrato de ca- ,�t!)4·'. As �30 pÜbHc'ações
',�mento de sua filha Maria! samento de seu filho Carlos comnítadal't em l'952 ven

'\mélh, com o 31'. C.arlos Pe-_I'l'edro �?sta com a senhori- diam' 1)01' dht 5.?50 111�1 e-

,1['0 Costct.
_

tA Arnelta Barreto. I x.emp!üyes. (�na�ltldade_ mfe-
CARLOS : AMÉLIA '

.

" 1':01' �lJelll1:-l' u. cJf'eulaçao no.s
Noivos E�ltr:(lOS Unlflu3 (55 - ml-

Imnrui 2 - Abril de 1956 ·1 ih 5es), U. R. S. S. e Reino

"

DE P,ITIGRILLI olhar uma mulher na nuca! turbação. Quando você dis-

BUENOS A I R E S para fa��-la voltar-s: você II cute _

com alguém e quer le-

(A;.. la) - Um gentleman .mesmo ja o tentou. Nao lhe var vantagem sôbre êle,
inglês e uma senhora nasci- deu resultado, não é verda- fite-o num ponto débil do

da, em Estarnbul e converti- de? Pois bem, garanto que I corpo: as unhas que ínvo

da em inglesa por haver se deu resultado. A mulher cam a intervenção de uma

casudo com o referido gen- "sentiu" seu olhar, mas não lixa, os punhos que neces

tlcinan, mas contin uando qu is voltar-se. Uma mulher slts.i'Iam de um ceraido, as

turca como nos tempos de não se volta jamais; depois ruelas - de mulher - que

Pie: re Lotti e do Grande do que aconteceu com a mu- foram lavadas demasiadas

Serralho, comiam no "rcof- lher de Lot e a Atlanta, vezes, uma perna que se en

gai den" de um hotel de Ni- í1S mulheres não olham para roscou no pé da cadeira. O

ce. Levando aos lábios uma trás nem para ver uma pai- método que aconselho é des

ostra, a senhora assinalou sagem interessante, nem pa-. leal. mas dá resultados ex

ao marido, com um olhar, ra recolher uma maçã. Por celentes, Observe a mímica

um jovem que comia' apenas não olhal' -para trás para metriza os silogismos com

um pouco mais adiante, e buscar o sapato, a Gata as mãos em esquadrias, di

lhe tlisse que o jovem a es- Borralheira encontrou ma- lata as imagens e as metá

tava observando com exces- rido. for 's com os dedos em le

siva assistência. A mulher sente e vê tudo que, e terá desmontado o

Eu não ,sei quando um o que se passa a suas cos- pe-rucno mecanismo de sua

ol.h::r começa a ser insis- tIlS, e é precisamente esta dialética.
-

tente, e quando um olhar sensibilidade sua que a As pessoas que não tem a

insistente começa a tornar- impõe aos homens
.
ter o consciência tranquila e re

se demasiado, mas quem sa- olhar fugidio e ligeiro. Os solv em os problemas da vi

b : que coisa passou pela cu- homens que usam óculos (h por meios não de todo

beca da senhora, quem sabe devem ser mais prudentes e ennf'essaveis, fazem grande

qu� dados se chocaram no discretos que os outros, por, uso dó telefone e dos óculos

copo cerebral do marido; o que as lentes intensificam o com armação grossa e len

fato é que este deixou o olhar. Um homem de vista tes de cõr. A sabedoria po

gUl1rdanapo, fez uma breve normal pode ter o ar de ver pu 'ar e a psicologia instin

e sêca inclinação para o sem olhar, um míope com tiva aconselham desconfiar

conlpunheiro, du-igiu-se pe- óculos, em compensação, daqueles que não fitam a

lo. caminho mais curto para quando olha, olha! No tea- cara do interlocutor.

a mesà de onde o desconhe- tro, parece-me que os bínó- O olhar insistente é uma

cido manobrava com os culos estão um pouco fora espécie deagressão: É uma

raiou incendiários de seu de moda. Há ainda alguns crítica silenciosa. É um

olhi.r e houve entre os dois atrasados em que luzem a julgamento não expressado.

homens uma troca de pala- lente de nacar através do )1-.: a gente não quer jul-

l vras qUe terminou com uma qual passaram os bigodes Óe. gamentos conselhos nem crí

troca de três disparos fi Caruso ou as pernas da Be- tícas. Benjamin Franklin,

quinze metros, sem resulta- la Otero; assim como o .pI- homem de tacto indiscuti

do, com um aperto de mão timo modelo de prismático vel, foi embaixador dos

ES-,Iinul, uma f'otografia nos Zeiss. Sem a saber, -evoca Os t.:>'ldOS Unidos na França num

jornais vespertinos e um tempos em que as protago- quarto de hora bastante di

jantar no Hotel Negresco. nistas das novelas -de cava- fiei! - dizia: "Eu não cri-

-- A h sim? ftle te olha '! Iaria se sentiam molestas e tico ntnguém ; digo todo o

__ rievia ter contestado o nervosas sob o olhar arden- bem possível".

marido a essa mulher. - te de um oficial de cavala- Não criticar; não julgar,
Êle te olha? Mas . se para ria, do camarote defron- Não dizer "engorda, estás

fazer com que te olhem pas- te ... No outro dia, dizia ao emagrecendo, não tens pas

sriste a tarde no "coiffeur", imprudente: �ad') bem?" Formulas não

gastas uma fortuna em cre- - 'I'emi que meu marido aconselháveis que os ingle
;11e:; para dilatar os poros, percebesse. ses chamam de "'persQnal

em cremes para fechar os Se você possui um binôcu- remarks",

POIOS, em rimel, água de pe- 10 e se permaneceu na êpo-
I E não dizer tampouco

pinos, ruge. sombras azuis e ca desse instrumento roman- "mas tens o próprio rosto

violetas para as órbitas. .. tico, empreste-o a seu vizi- .da saúde", porque o. "mas"

Privas a agricultura de 1'0- nho, mas abstenha-se de parece o grito de protesto

bustos braços de massagis- explorar o decote da senho- de todos os gerentes de em

tas, pedicuros, manicuras... ra ou a boca do marido que I
::>:tesas funerárias da cidade,

.

. Iri,.s a Nova York ao Fer- boceja na penumbra do ca- Nãr, aconselhar os remédios

regano para conseguir um marote. que te fizeram bem a ti; não

par de meial'! de Francescki; xxx 3st.i escrito que lhe façam

e organizarias uma escala- O olhar incomoda, tarde bem a êle; os mesmos lubri-

da ao Himalaia se houvesse ou rede. Até o cão mais in-I ficantes não servem para

alí uma flôr que não têm as te]i�fente e mais afetuoso, motores diferentes, nem pe

outras mulheres. se você imóbiliza sua cabe- I ças diferentes do motor. Não

Metade das atividades hu- çu entre as mãos e o fixa
.

da�' conselhos. Um senhor

m�nas está a serviço da be-
I

nos olhos, se retorcerá, tra- car1'E:gado de anos e- de au

lez':1- e da elegância (não fos- I tarú de libertar"se e, não tori elude diSSe à jovenzinha

seu as mulheres, a batata I podendo ir-se, voltará a ca- para não fumar porque o

tomaria o lugar da rosa nas beça em. tOC:flS as direções fumo ...

cob> ções dos poetas), e parel subtraJr-se ao fogp de

maio'r piu·te das coisas que seU3 olhos. Os velhos foto

váo' vel' as mulheres (tea- grafos, que diziam "Olhe

tl'Od, quadros, cerimonias) aquí", alternavam sua fi

vão ver para serem vis- 1 slonomia sem O' querer, por

LlS ... e tu - devia ter res- I' que" aquela objetiva que

pondido o marido - protes- mirava sem pestanejar cria

tas se um senhor, olhaúdo- va 11m incomodo e lima per

te, cede a teu desejo de ser do que medeas palavras en

(Jlh�da ? tre () índice e o polegar, geo_
Apesar disso, a boa educa

cào ensina a olhar com in-

fin:ta delicadeza para as

S'- '1horas. Se estão com um

homem, o 01 ape-

JUS lhes 1'0 ar,
rosto ou co' o

'Eela interposta: tre nossos

olhos e o infinito. Quando
estlo sós, um olhar furtivo

seria quase uma ofensa.

Um olhar comprazido é uma

homenagem que nenhuma

mulher repele, venha de

onde vier: Madame Reca

mieI' começou a sofrer como

um ultrage à sua decadente
beleza no dia que os_ peque
nos limpadores de chaminés
- "les petits Sav�yards" -
já uão se voltavam na's ruas

de Paris para olhã-Ia.
Quando na rua você se'

cruza COm duas mulheres

da mesma idade e do mesmo

valor estético, aconselho-o
.

â n!'io olhar nem para uma
.

nem para outra: sendo im

-possível distribuir o olhar
em duas partes iguàis, aque
la para a qual não olhou ou

ha_h-l fjxaclo menos 'intensa
mente explodilá nu'ma gar-

I

galhada em seu prejuizo.
- A esquisita sensibilidade

,da mulher lhe permite sen

,ti,r-se olhada embora não o

,tej� ela, embora você se

:}':ellte atrás, a suas dostas.
O' famoso experimento de I

;loventa anos - disse a se

I; h (H·Ha.
-- E que queres dizer com

l"tO'! Teu avô morreu aos

10vrn ta anos e fumava?
- Morreu aos noventa

anos e não se intrometia

nU!lCa na vida dos outros.

- Meu avô morreu aos

MOLÉSTIAS da BEXIGA
) A Irritação intolerável e oS,ardores s, Ilproduzidos pelos distúrbios da bexiga,

,-� , :: .'
sio frequentemente a origem do �

.
.

I

mal-estar geral. Se9do a bexiga a t
p�rta de saida das su�stância� tóxicas ,
e Impurezas que os nns separam do

sangue. sofre-se dores cruciantes
devido a constante passagem de tais��
substâncias por êste delicado órgão.

-

� _ ;:';,

..

� t'stes males e o ex... �:� ���-":::..-=::.:--!�,'
Em Vidros de 40 gerado desejo d. aliviar ���
e 100 pílulús • bexiga. dev�m ser com.

"'- �
batidos. tomando. ainda hoje. as Pilulas De Witt. Su••�;.,
calmanté e Intisética. faz .. se sentir logo na bexiga. nos rins e

em todas as vias urinárias. As Pílulas De Witt são fabrica ..

das especialmente para .5 doenças dos Rins e da Bexiga.

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

Ginecológica da Universidade

de Hamburgo, o Prof. dr. G.

schubsrt, Para muitos cons

tituia um enigma sem 'solu

ção que o único médico na

Comissão Atômica fosse j us-

tamente um espacíalísta de

doenças de �enhora,!.
As perguntas cessaram e a

opinião pública deu-se por

:;;atisféita quando o profeszor
Schubert pronunciou em

Hamburgo psrante uma so

císdade científica uma confe-

rência sôbre a importância e

as possibilidades ela medici

na atômica, e isto Pouco de

pois de a Comissão Atômica

Alemã se ter reunido pela
primeira VeZ em ·Bonn. Já

muito antes de se pensar na

nomeação de um ministro, na

constituição de uma comissão

de peritos, na investigação
em moldes mais amplos e na

aplicação prática da energia
atômica, o Prof. Schubert de
dicara-se à investigação elas

irradiações nucleares com a

-fínalídade de as utilizar na

luta contra o câncer. Há já
'15 anos, O Prof. Schubert de-:
díeou-sa ao estudo destas ra

diações, competindo-lhe o

mérito de ter sido o primeiro
médico do mundo- que estu

dou a aplicação de ísótopox
rádio-activos na medicina.

Nessa época, em que ainda

não existia reactor atômico

algum, produziam-se OS isó

topos com um cíclótrono.

" Pouco depois da guerra, o

Prof. Schubert utilizou o pri-
meiro betatron alemão em

Goettingen para investiga
ções biofísi.cas e médicas. A

sua clínica em Hamburgo dís-
.

põe hoje de um bétatron e

de um instituto para a inves-'

tígaçâo experimental da me-

dicina atômica. Delve-'se a um

mero acaso que o Prof. Schu-

bert não tenha usado palavra
na conferência da ONU sôbre

a utilização pacífica da ener

gia atômica, realizada em Ge

nebra. A maior parte do pú
blico alemão só soube estes

dias, para sua grande surpre

sa, que a medicina atômica
alemã realizou nos últimos

anos trabalhos de projecção
mundial.

No instituto do Prof. Schu

bert em Hamburge> desenvol
veram-se várias novidades

neste domínio, figurando en

tre elas o mais simple'3 apa

relho detector de radiação
nuclear. Sob a acção dos
raios X ou das irradiações
nucleares uma substância

química produz ácid0 hidro
clórico. Basta acrescentar
um indicador comum para,

pela coloração, determinar
com a maior facilidade a dose

da irradiação. No mesmó ins
tituto desenvolveu-se um mé

todo de limpar as mãos de

vestígios de substâncias rá

dioactivas. Num laboratório

de i':ótopos é às Vezes impos
sível evitar o contacto dírecto
com estas substâncias. Os pe
ritos de física nuclear, os téc
nicos e os economistas da Co-'

missão Atômica Alemã mani
festaram a sua grande sur

presa quando o seu colega clã

faculdade de medicina apre

sentou resultados baseados

ep investigações que se pro

longaram por alguns anos.

Os médicos, e entre eles
-muito especiaimente o Prof.
SChllbert, ocupam-.:;.e há já
bastante tempo do problerna

��I:el�Uí:�lc�li:����r����I�� ��Qi"---�I--:ígm'ou injecções que, Pl:otejam .

"- ,�; '0 I
contra a doença at0l11lCa. Es- ! !l__- ::!!
tes comprimidos ou eSsas in- I

- , -.

jecções' teriam, além di so, I As - 8,30hs.
•

importância primordial para I "Sessão Popu]ar"
toda a terapêutica de raios-X Burt LANCASTER em:

ou de outras irr!:,diações nu- O PIRATA SANGRENTO

cleares, pois a resistência elo Lechnicolor

organismo e dos tc(:ic1"3 sàCt3
.

No Programa:
O mais- antigo Diário de'

I
permitiria intem:ificar o tm- Fl.tos em Revista. Nac.

S:mta Catarina leia e as- tamellto ele certos tumo:'es l'i'eços: 3,GO - 2,00.

sine. maJignos. Ao que parece, par- C:>nsur,:-. :ll:é 14 anos,

-AH! MÃEZINH'AI INUTILMEN
TE TENTO CATlVÃ-LO, FAZEN
DO NOSSO LAR CONf"ORTÃ""
VEl E ACOLHEDOR. PELO

JEITO, POREM .. _

-MAS O PRINCIPAL, QUERIDA, ES
TÁ EM VOCÊI ÊSSE CABELO ... ON
DULE ISSO! NÃO TEM TEMPO?
USE TONI, A PERMANENTE-CRE
ME A FRIO ..

' ..

... QUE SE FAZ EM CASA. TONI
DA' NOVO ENCANTO AOS CA
BELOS. VOU AJUDA:LA VEúA:
ENROLA-SE O CABELO COM
GIRO-ONDULADORES TONI ...

."AGORA, APLICA-SE A LOÇÃO
ONDULADORA TONI. ENQUAN
TO A ONDULAÇÃO "PEGA: CUI
DE DA CASA. QUANDO MEU

GENRO CHEGAR, 'itEREMOS ...

- MAMÃE TINHA RAZÃO. TONI PROPOR

CIONOU-ME, COM EÇONOMIA DE TEM

PO, UMA PERMANENTE SU�VE E NATU

RAL. POSSO FAZER OS MAIS LINDOS

PENTEADOS. E, O QUE MAIS IMPORTA, ..

MEU MARIDO ESTA', OUTRA VEZ, CAI
DINHO POR MIM ...

ONDULAÇÃO
PERMANENTE

EM CASA
1.500.0UO unldadn

vendidaS no Brasil

A.gora, mels fácil com OI

GIRO-OnJu/aclores

II·UI

(P�kSTICOS
SEM ELÁSTICO)

ALUGA-SE
Precisa-se urgente de uma casa ou apartamento, no

entro da cidade ou no Estreito, até 3.500,00.
Tratar com o sr. Ch�ves, na Pensão Elite.

fSANGUENOI:J. TôNICO DOS CONVALESCENTES. .i

TôNICO DOS DESNUTRIDOS A

contém excelentes elementos tônicos:

Fósforo, Cálcio, Arseniato e Vanada'to
de sódio.

OS PÁLIDOS,' DE'PAUPERADOS,
E S G O'T A D O S, MÁES QUE
CRIAM, MAGROS, CRIANÇAS
RAQUíTICAS, receberão a toni

ficação geral do organismo, com o

--'-_ ..-'--�---

RETRATO DO BRASil

o ESTADO

;;:,.."'

'UM GIN'ECÓlOGO NA COMISS\�O DE
ENERGIA ATOMICA

Os átomos e as mulheres - Comprimig
< dos contra a doenca 'af.omica

t

HAMBURGO - Causou te ela doença atômica consis-
te numa Intoxícacào por cé

lulas dostruídas e numa per

turbação do metabolismo. Já

se conseguiu elevar consíde

rávelmente !1 reststêncta de

certos mamíferos contra as

irradiações por meio de de

terminadas injecções. O Prof.
Schubert declarou que se po

deria concluir daí que as

mesmas substâncias teriam
efeito semelhante' no erga

I
nlsmo humano. Se bem que

I
estas ínvestígaeões ainda es-

I
tejam na sua primeira fase,
devem desempenhar mais
tarde papel ímportantíssímo,

i não só na medicina mas tam-
; bém em todo o domínio da
i
técnica átômíca.

'

Ernst. Burkhardt

certa sensação na população
dá República Federal da Ale

manha quando o Ministro, de

assuntos referentes à energía

atômica, Franz Btrauss, no

meou para o cargo de perito
médico da Comis são Atômica

Alemã 'o 'director da Clínica

As 3 - 8hs.
Atenção: Todos os saba-

(los às 22 horas. "Pré Es
treia" no - Cine São ,Tosé.
Lesl ie CARON - Michael

WII;D ING em:

b SAPATINHO DE
CRISTAL

techn ico 101'
No Progrnma :

Repórter Na Tela. Nac.
Preços: 11,00 - 5,50.
Censura até 5 anos.

1 .••.••
As 5 - 8hs.

'\CINEMASCOPE"
Robert TAYLOR - Ava

GARDNER -'Mel FER-
RER em:

OS CAVALEIROS DA
TAVOLA REDONDA

teclmicolor
No Programa:
Apresentação da Orques

h'a da Metro. Short.
Preços: 18,00 - 10;00.
Censura' até 10 anos.

As - 8hs.
1°) Cine Noticiario. Nac.
2°) TIUI,'ICO DE BAR-

1];\.1108 - Com: Rod Ca-
:neron -. c.inecolor
3°) GAROTAS DA PRA

ÇA DE ESPANHA - Com:
Lucia Rosé
Preços: 10,00 - 5,00.
Censura até H anos.

As - 8hs.
]O) Cine Noticiario. Nac.
2°) TERÇA FEIRA TRA

GICA - Com: Edward G.
Robinson ,

3") 'l'UAFICO DE BAR
BAROS - Com: Rod Came-
1'011 -- cinecolor
Preços: 8,00 - 4,00.
Cpl1sura até 18 anos.

As - 8hs.
"Sessão Popular"

Burt LANCASTER em �

O PIRATA 'SANGRENTO
technicolor

No Programa 1
"

F::ttos em Revista. Nac.
Preços: 3,50 - 2,00.
Censura até 14 anos.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Arrazadora queima de artigo de verão da

CASA ORIENTAL

Li
O doutor Newton Varella, Juiz de Direito da Comar

ca de São José, Estado de Santa Catarina, na forma da

lei, etc.
Faz saber aos que o presente edital virem ou dêle

tomarem conhecimento expedido dos autos de ação de

usocapião requerida por Ariston Vieira da Rosa; que se.
processa neste Juízo e cartório do escrivão que êste su

bscreve, que, atendendo ao que lhe foi pedido pelo autor,
que justificou devidamente a posse para usocapião do
referido imóvel situa,do em Praíu Comprida, neste muni

cípio, pelo presente edital, citá a todos àqueles. que por
ventura tenham qualquer interesse ou possam alegar
qualquer direito sôbre o imóvel, para no prazo de trinta ....

"-

dias que correrá na data da primeira publicação se faze- Impostos 'I'errtterlal, • Pre
rem representar na causa POl' advogado legalmente ha- dial e atos de economias do
hilitado e contestarem nos dez dias subseqüentes, a pe- Município e Taxa de Lim-
ticão inicial abaixo transcrita, alegando e lhes oferece .

peza Pública
em defesa de seus direitos sob pena de decorrido o prazo
marcado considerar-se perfeita a citação. dos interessa-
'{los ausentes, e desconhecidos e ter início o prazo para

contestação-na forma da lei. Petição. Exmo. sr. dr. Juiz
de Direito de São J,osé. Diz Ariston Vieira da Rosa, bra
"ileiro, casado, comerciante aposentado, residente e do
miciliado e111 São José, por seu proéurador infra-assinado,
hdv.o-gado inscrito na O. A. B. Secção dêste Estado sob o

n. 479, ·residente em Florianópolis, à rua Uruguai" 15,
vem expor e a.final requerer a v. excia.: 1° - Que o su

plicante, por si e por seus al1tecessores, possui há mais
de trinta anos, um terreno, em forma de poligono irre

gular, sito em Morro da Olaria, em Praia Comprida, no

distrito séde do município de São José, mansa e pacifi
camente, e com o "animus domini". tendo dito terr8J:IlO' a

li,rea aproxima'da de 8,1U m2" com as seguintes confron

tações: frente a' oeste, na estrada geral para São Pedl'o
de Alc,ântara e com terras do Suplicante; fundos, a leste,
onde mede 17 ms., com terras de Benjanilm Gerlach e

Adolfo Bunn; de um lado, ao norte onde mede 299 ms.,
com terras de Adolfo Bunn e Gentil Silveira Sandin; e de
outro lado, ao sul com terras de Benjamim Gerlach e do

requerente, onde m�de 252 ms. mais ou menos; 2° - Que
no dito terreno o requerente possui benfeitorias e plan
tações, e, como não tem títulos sôbre o imóvel configura
se o usocapião extraordinário, na forma do art. 550 do
Código Civil'; 30 - Que, pretendendo legitimar sua situa
cão de fato, requer a v. excia., na formà dos arts. 454 e

�eguinte8 ao CÓd. Proc. Civil, designação de dia e hora

para a justificação inicial, ouvindo-se as testemunhas
Joaquim Fernando da Silva e Aristides Fontes Domin
gues, qUe comparecerão independente de mandano, citan
ao-se em seguida os confrontantes e seus conjugues, o

Órgão do Ministério Público, por edital, os interessados
incertos, com o prazo de 30 dias e o Domínio da Uniãó

[01' ofício com A.' R., para contestarem, querendo sob Pe
na de reveliâ, exp�dindo-se afinal, mandado da sentença
para transcrição :no registro de imóveis. Protesta-se por
todo o genero de provas admissíveis, inclusive depeimen-
to pessoal dos interessados. Dando-se o valor de .

Cr$ 2.100,00, para efeito de alça/da, e autuada esta com

os inclusos documentos, P. deferimento, São José, 18 de
janeiro de 1956. (Ass.) p.p. Paulo Felipe. Despacho. R.

hoje. A. A conclusão. Sãó Jo:;;é, 12-1-1956. (Ass.) Gervá
sio Nunes Pires, 'Juiz·'Substituto. Vistos, etc. Julgo, por
sentença; para que surta seus jurídicos e legais efeitos,
a jl!stifi(;a.ção de fls. a fls. Decorrido o prazo legal, ex

peça-se o sr. Escrivão, editais de citação pelo prazo de
trinta (30) dias, a ser publicados, uma vez no Diário Ofi
cial do Estado e duas (2) vezes no jornal "O Estado" que
se edita na CalJüal do Estado. Expeça-se, outrossim� man

dado de -citação, afim de serem intimados os confrontan
tes do imóvel, dando-se, de iudo, ciên<!ia ao dr. Promotor
Público. P. R. e intime-se. São José, 22-2-1956. (Ass,)
Newton Varella, Juiz de Direito. Dado e passado nesta ci
dade de São José, aos doze dias elo mês de março do ano

de mil novecentos e ...c_Íncoenta e f'eis. Eu, Arnoldo Souza,
e�cl'ivão, a fiz- daG'iiÍogl'afar e subscrevo. São José, 12 de
março de 1956. (Ass.) Newton Varella, Juiz de Direito.
Era o que se continha em o dito edital que bem e fielmen
te o fiz extrair a presente cópia, que dou fé. Eu, Amoldo
Souza, escrivão a fiz dactilografar e subscrevo, São J oS'é,
] 2 de março ele 1956. Newton Val;�lla, Jüiz' d.e Direito.

--------- _-...,....-- marrom gravada com o no-

F O T O C o, P I· A S me Rhodia. Gratifica-se'
bem a quem devolver os do-
cumentos que a mesma eon
tinha a Luiz do Rego Al
meida - Rua Conselheiro
Mafra 145 - Fone 3894.

6

I,

Liquidação total de se das e retalhos de se da, por
do custo atual.

Acontecimento sem pre cedente no comércio de te
Sedas a começar de ,

,
.

Sedas estampadas e xadrez., .

Sedas estampadas e lisas .

Sedas estampadas, largo 90 .

Sedas estampadas, largo 90 .

Tafetá xadrez
,

.

Seda tafetá estampado .

Faile escocez, largo 90 , .

Nylon l iso da Rhodia, la rg. 1,00 .

Langerie , .

Tafetá faile, artigo bom, ; .

Tafetá f'aile, artigo superior, largo 90 .

Faile superior, largo 90 .. " .. ; .- .

Nylon salpico da Rhodia, larg. 1,00 .

Organdv suisso branco, largo 1,15 .

Organdy suisso em cores, largo 1,15 .

Tule de nylon, -Americano, largo 1,40 " .

Brodery, suisso, largo 90 ., � , : ..

Organdy estampado , , .

Organdy permanente Bangú, largo 1,0'0 .

Puro linho pI vestidos, larg. 90 , .

Linho especial, p/ ternos " .

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

Puro linho em cores marca 3 zeros, largo 2,20 .

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

349�. J

ECITAL
.

.

'..J

JUiZO DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO JOSÉ

SERVIÇO RAPIDO E PERFEITO

JUIZO DE DIREITO DA te sentença : "Vistos, etc ...

COMARCA DE TIJUCAS. Julgo por sentença a justi
ficação procedida nestes
autos de Ação de Usucapião
requerida por Onório João
Silva, para que produza to
dos os seus efeitos legais e

de direito. Citem-se, por
mandado, os confinantes do
imóvel usucapiendo; pes
soalmen te o Sr. Represen
tante do Min istério Público;
por editais, a serem puhli
cadcs urna vêz no Diário da

Justiça e três vezes no jor
nal "O Estado", de Flot-Ia

FÀZ SABER aos qUe in-
nópolís, com o prazo de

teressar possa o presente trinta
-

dias, na forma do
edital, com o prazo de trin-

estatuído no artigo 455, § l0,
ta dias, de inter�s2dps au-

do Código de Processo Ci-
sentes, incertos e desconhe-

vil, os Interessados in cer-
cidos, que por parte de

tos, e, finalmente, por preOnório João da Silva lhe foi
catór ia a ser expedida para

dirig ida a petição do teor
o Juizo de Direito da la

seg uinte : - "Exmo. Sr. Dr. Vara da Comarca de Floria
Juiz de Direito da Comarca

nópolis, o Serviço do Patrl
de 'I'ijucas. ONóRIO JOÃO

momo da União, na pessôaDA SILVA, brasileiro, ca- 'de seu Diretor. Sem custas.
sado, residente e domícilia-

P.R.I. Tijucas, 2 de abril
do na localidade "Areal", de Hl56. (a) Francisco Jo
distrito de Itapema, munici- sé Rodrigues de Olíveirn _

pio de Porto Belo, desta Co-
Juiz de Direito.vE para que

marca, por intermédio de
chegue ao conhecimento de

seu assistente - judiciário todos e ninguem possa ale
infra-assinado e com funda-

'tal' ignorância, mandou ex-
mento no a�-t: 55� do C. C.: pedir o presente edital que
com. a modificação da LeI

será afixado na sed dêste
n? 2.437,. de 7/1II/1955 : " Juizo, no lugar' do c�stume,454 e segumtes do C. P. C.,

, e, por cópia, publicado UMA
expor e requerer o que se ! VEZ no Diário da Justiça e
segue: - �. - que o re-! TRÊS VEZES no jornal "O
q�('rente juntamente

..

com
I Estado", de Florianópolis.Nílton

.

Santos adquir iu a: Dado e passado nesta cidade
posse. de um ��rre�o. dé

I
de T'ijucas, aos três dias do

Prancisco Sebastião y�elra, .juês de abril do ano de mil
qu: por .sua vez adquiriu de

.novocentos e cinquenta e
Primo SIlva; 2. -. que, co�- i seis, Eu, (a) Gercy dos
forme documento .1un�o, NIL ; Anjos, Escrivão, o datilo
tau Santos transferiu sua: Qrafei conferí e subscreví.
posse ao ora requerente ; I (a) ,F�ancisco .José Rodrí-
3 - que a refenda posse, dOI" J

.

d
.

,.

t f t I g'lh!.O: e Ivelra - LUZ e
tem as segum es con ron a- : Direito, Está conforme o
ções : ao Nort com ter-I ' .

.
-

. e. original afixado na sede dês-
r�s de Bernardma Lu.!za �a I te Juizo, no lugar do costu
SIlva, numa extensao � e �me sobre o qual me re: rto
1.200 braças e um deflexao

i e dou fé.
na altura das 300 braças, Data supra. O Escrivão:
_(na estrada do Ar�al!; Sul

Gercy dos Anjos.
com terras de Orispim Se-' , ,

ASSEMBLÉIA GER,AL ORDINÁRIA
bast ião, hoje de Joã.o R.os3:, I, .

' .

,

ta CONVOCAÇÃO _ ---_------,---
S- íddI' íst d t

.

d
na extensão de 1.200 braças I

-

ao convi a os os sen lares acioms as es a socíeda e
d fl

-

"1 t t' _.

�

para a assembléia geral ordinária, a realizar-se em sua sé- sem
_

e exaoi -'�s �tno ra

'ABRil E' O ME�S DASde saciai, à Praça 15 de Novembro, Edifício Sul América,
vessao � ge1t (e óe;n�, q •

4° andar, nesta 'Cidade de Florianóp'olis, no dia 18 de abril Jco�frodn aSI1.clo
com SOtl'lO HORTAllCAS'

. .

I
oao a I va numa ex en-de 1956, as 15,00 horas para delIberarem o segumte: -

d 90 b
'

O t '

ORDEM DO DIA: ' sao, e raças; es e com

't
,- - 60 oracas da chapada dol° - LeI ura, discussao e aprovaçao. do balanco, conta .

(' )
Se você ainda não prepa-

de lucros e perdas, relatório da diretori� e pare- 4morro croqtuls anex?: l'OU a sua horta, aproveite o

d Ih f· I I t'
..

d
.
- que no erreno aCima.

cer o canse o Isca, re a IVO ao exerclclo e
d 't

.

t
mês de abril que é a época

1955. es(;rl o eXlS e u.ma peque- 'd I
.

t· dt ea pal'a as semen eIras· e
na casa de madeIra onde re-

hol'taliças.
Adquira as sementes ·de

sua preferência nos Postos
de Venda de "G. A. CARVA
LHO" - .Rua Esteves .Jqnior,
58 ou no Balcão instalado,
bem no centro do . Mercado
Público.

DR. YLMAR CORR�A
CLíNICA MÉDICA

CONSULTAS - das

prazo necessário á prescri
ção aquisitiva, pelo que
REQUER, depois de proces
sad:>. e julgada a justifica
ção na forma do art. 454 e

�eguintes do Código de
Processo Civil, presente o

Repre�entante do M. P. e

ouvidas as testemunhas
abaixo arroladas, se digne
mandar· citar os confinan
tes do imóvel, o Represen
tante do Ministério Públi
co, o Domínio da União e,

.bem assim, por editais de
trinta dias, os interessados
incertos, para contestarem,
no rrazo da lei, a presente
ação, em virtude da qual'
e ná forma do artigo 550 do

Código Civil deverá ser re

conhecido e declarado o do
míJiio do requerente sobre o

terreno acima descrito,
prosseguindo-se como de
direito até final sentença,
'que servirá de título' hábil
para transcrição' no regis
tro de imóveis. Protesta-se
por todo o g'ênero de provas, DR. EWAI,DO JOSÉ RA-
inclnsive depoimento pes- MOS SCHAEFER
soaI de qualquer interes
sàdo, inquirição de teste

munhas, vistoria, etc. Dá-se
á presente o valor de Cr$ ..

3.000,00. Termos em que,
p,ed.>!. deferimento. Tijucas,'
21

'

de marco de 1956. (a)
Jos/ Ga'llotÚ Peixoto - As-
'sistente Judicíário." Em di
ta petição' foi exarado o se-

g'uinte despacho: "R.
Hoje. A., 'ôesigne o Sr. Es- V./ cIcl'iviío dia e hor3, n? .10��11 en e-sedo costume, para a .lustIfl
cal:;ão, feitas as intimacões

Escritas comerciais e fiscais I� Conh'átos :::_ Dis- dev�das. Tijucas, 22-3-Ül56. Úma casa de madeira pa-
tr�tos - Organização de Sociedades Anônimas - Peri- (a) Francisco José Rodri- : ra desmanchar, sito'à Rua
tagens - Cobranças amigáv,eis. e, jud-ici-áis, ·et<f.

".

'gue� de Oliveira - Juiz de 'Afonso Pena, 42-0, fundos,
NOTA: Atendemos todo e' qualquer. serviço 'do in- Direito." Feita a justifica- Ino Estreito. Tratar na 111e8-

teria!' junto às repartições _pú})lica�, qe�ta G_apital.
.

'çã,o_ foi proferida ,a ieguin" : !la.

Florianópolis, quarta-feira, 4 de Abril de 1956
_._--_._-_._-- _-�.- --_._._--------------------------

men(\� da metade do preço

EDITAL

cidcs desta cidade.
Cr$ 8,-00
de '25,00 r.or 10.00
de 3,0,00 por 13,00
de 30,00 por
de 65,00 par'
de 20,00 por
de 25,00 por
de 50,00 por
de 70,00 por
de 20,00 por

JUíZO D.E DIREITO DA 4a VARA - FEITOS DA FA
ZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE FLORIANóPOUS

bdj'a' de primei ra .praça com o prazo de trinta (30) dias

l O doutor Manoel Barbosa de Lacerda, Juiz de Direi
'to da 4aa Vara - Feitos da Fazenda Pública da Comarca
de Flol'ianópolis, Capital do Estado de Santa Catarina,
na forma da lei, etc.

Faz saber aos que o presente edital de primeira pra
ça com o prazo de trinta (30) dias virem ou dêle conhe
cimento tiverem que, no dia 30 de abril, próximo vindou
ro, às 10 horas, à frente do edifício do Juizado da 4a Va

ra, à Avenida Hercílio Luz, 57, o porteiro dos auditórios
do Juízo trará à público pregão de venda e arrematação
à quem mais der e maior lanço oferecer sôbre a respecti
va avaliacão, o seguinte: 1° - Uma décima quarta parte
do prédio' situado nesta cidade, J. rua Visconde de Ouro
Preto, 62, construído de tijolos, coberto de telhas, forra
do, assoalhado e envidraçado, com diversos compartimen
tos, em regular estado de conservação, com as seguintes
dimensões e confrontações, isto é, o terreno, frente para
a dita rua Visconde de Ouro Preto, onde mede 16,33 me

tros, de um lado mede 40,72 meti-os ao norte e confron
ta com propriedade de Maria Adelaide Caldeira Oliveira
e pelo sul, com 40,D2 metros, onde confronta com proprte
(fade do sr, Oswaldo Lobo Haberbeck, avaliada. dita dé-
cima parte pela quantia de trinta mil cruzeiros, .

(Cr$ 30.000,00). 2° - Uma décima quarta parte do pré
dio, construído ele tijolos, coberto de telhas, forrado, as

soalhado, e envidraçado, com diversos compartimentos,
situado nesta cidade à rua Saldanha Marinho, n. 25, hoje
n. 129, em bom estado de conservação e seu respectivo'
terreno, medindo 9,61 metros de frente para a dita rua,
por 15,5. metros de frente a fundos, confrontando pelo la
co norte com propriedade de Maria Adelaide Caldeira
Oliveira, e pelo sul, com propriedade do mesmo espólio
de José Moritz, e nos fundos onde tem 'a altura de 7,86
metros' com propriedade do mesmo espólio de José Moritz,
avaliada dita décima quarta parte em trinta mil cruzei
ros, (Cr$ 30.000,00). Os bens acima foram penhorados a

Walter Morítz, na ação 'executiva fiscal que lhe moveu. o
lnstituto de Aposentadoria e Pensões dos Industr-iârios.
E, para que chegue ao conhecimento de todos mandou ex

pedir o presente edital que será afixado no lugar do coso.

turne e publicado na forma da lei. Dado e .passado nesta
cidade.de Florianópolis, aos quinze dias do mês de marco
do ano de mil novecentos e cirrcoenta e seis. Eu, Vinici�s
Gonzaga, Escrivão, o subscrevi. (Assinado) Manoel Bar
bosa de Lacerda, Juiz de Direito da 4a Vara. Confere com
o original. O Escrivão: Vinicius Gonzaga.

25,00 '

35,00
12,00
15,00
38,00
52,00
10,00
30,00
44,00

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

por '18,00
por 48,00
por 98,00
por 60,00

210.00
• 230,00

para escolher o melhor.
Florianópolis Telefone

de 25,00
de 70,00
de 160,00
de 85,00

T. A. C. - TRANSPORTES AÉREOS
CATARINENS.E S. A.

�UDica No1urna
DR. SAMUEL FONSECA

Dr. Samuel Fonseca, ci

rurgião Dentista, comunica
a sua distinta clientela que
atenderá às quartas e sex

tas-feiras das 19 horas àr.

21,30 horas.
Exclusivamente com hora

marcada.

Editai

1° SEMESTRE DE 1956
De ordem -do sr. Diretor

do Departamento de Fazen-.

da, torno público que, 'du
rante o corrente mês, se

pl'ócederá a. cobrança dos

impostos e taxa a.cima men

cionadós, correspondentes
ao 1G.-..semestre do corrente

�xercía%Os 'proprietários
dos im6veis situados no

Cais Fr�derico Rola, Cais
Raulin�Horn, Largo Fagun_
des, Praça 15 de Novembro
e ruas João Pinto, Tiraden
tes, Vitor Meireles, Salda
nha Marinho, Nunes Macha
do, Fernando, Machado, Se-·
te de Setem'bro, Álvaro de
Calvalho, Tenente Snveira,
Vidal Ramos, no trecho
compreendl_do entre as ruas

Deodero e Arcipreste Pai
va, Jerônimo Coelho, Deodo
ro, Trajano, Felipe Schmidt
e Conselhell'u Mafra, pode
rãó, desde já, efetuar o pa
gamento dos_ aludidos im

postos e taxa na Tesouraria
da Prefeitura Municipal,

CONSERTA-SE FOGõES ECONOMICOS. SER-

2° - Eleiçào do conselho fiscal e seus suplentes,
3° - Assuntos de interesse social.

Floria;nbpolis, 22 de março de i 1956.
João David Ferreira Lima

Diretor-Presidente

VENDE-SE
Vende-se uma limousine marca HUDSON 46,

. em perfeito estado de conservação, ver e tratar à rua
Felipe Se.hmült, n. 46.

OPERÁRIO' A VOSSA DISPOSICÃO> , .' •.

tornando-se para isso ne

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

.
Os demais contribuintes

dos referidos impostos e ta.:
xa poderão efetuar o paga
mento do_s mesmos a medida.
que forem recebendo os avi
SGS de lançamento.

VIÇO RAPIDO E GA�ANTIDO. ATENDE-SE CRA-

CHAMADO A DOMICILIO.

OPERARIO - VALDEMAR POSSAS - RUA 3

MAIO (Beco), NO ESTREITO
•••••••_• ._-•••�_••v._._..r_._...._...�.",._._......__............,...J"...._...�

1<
",

·BAHCO deCRff)ITO

POrULAK'1e�AGRiCOLA I
"

�(J�.16
". ,

,

FLORIANÓPOLIS - 5ró..eó.r6rin�

OBJETO PERDIDO

Departamento de Fazenda
da Prefeitura Municipal,
�m 21 de março de 1956.

W. D'A'láscio
tit -

. I·

organizaçA�·�,·tJamlica.,
Confabil� Lld'8.Vencle,-s.

Uma casa situada à rua

Souza Franca n. 46 - :per
to Campo d� �iga. Pr�ço a

tratar na mesma.

DE

Dr. Ney
Onofre

!

Douglas BeJlÓ"� - anvogado
Alves� Pel:eil!a - contador,

-:0,:-" .I'

Séde-: Rua Traja!}o 12 - Edifício'· São Jorge,. s:ala 4,
Pt�rdeu-se uma Pasta .cor 1° �·ndaí·.

Florianópolis -·:0':-
' s-ãnta: Catarina'

.

o liSTADO

EDITAL.

Edital de citação de interes
sados ausentes, incertos e

desconhecidos, com \ o prazo
de 30 dias.

O Doutor Francisco José

R'bdrigues de Oliveira, Juiz
de Direito da Comarca de

Tijucas, do Estado de Sano.
ta Catarina, na forma da

lei, etc ...

side o requerente; 5. - que
há !TIais de vinte anos o re

querente vem ocupando o

referido imóvel, sem oposi
ção e initel'ruptamente cóm
âniulo de dono; 6. - que a

posse <!o requerente tem o

•

10
às 12 e das 14 às 16 horas .

Rua Nunes Machado 17.
1,'ó�911.

·�i�gens.. DI R É TA S
rüfRIA'NÓPOUS, .,... RIO ÁS 3a •.
ff'Olls.:,_S: PAULO.-IIIO �' 4,,,,
FPDlrs';!. CURITIBfi'-RIO AOS SABS,

.��'.·SERVjÇOS AÉREOS '

.'�WZElff DO SUL
-" -: ,.;. _. _-_,-_ ._. '. --.-'.

COSTUREIRA
rrecisa-se de uma com'

erlUita prática. Tratar na "A
Mt-DELAR".

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

CLINICA MÉDICA DE ADULTOS
E CRIANÇAS - REUMATO

LOGIA
Consultório - Rua l'funes Ma

chado, 17.
Horário das Consultas - das

17 às 19 horas (exceto aos sá-
bados). '.

, Residência: 'Rua Visconde de
Juro' Preto, 123 .- 'Te!. 3559.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Edital de citação de interes

sados ausentes, incertos e

desconhecidos, com o prazo
de 30 dias.

EDITAL EDITAL
JUIZO DE DIREITO DA por precatória ern Ftorianó-

JUIZO DE" DIREITO DA por 2,200 m. de comprímen- COMARCA . nI�' TIJUCAS polis e o Sr. representante Ministério da Guerra Zona I dílha,
Francisco Pedro Perei-

COl\L'VWA DE BIGUAÇU to, com a área de 242.000 .do Ministério Público nesta Militar do Sul 5a R 1\1 e 5a, ra, FalimMaúoel Adão, Fran-
m2, com as seguintes con- Edital de citação de interes- Cidade, afim de contesta- D I 140. BTL de Caçadores, cisco SaBes Ganhmi dos Reis,

Edital de citação com o pra- frontações : frente em terras sades ausentes, incertos e cem a presente ação no pra- Repartição Alistadol'a ' I Henrique P�dl},l dos sontos,
,

zo de .frfnta (30) dias i pertencentes ao autor; fun- de�conhecidos, com o-prazo zo de dez dias, de conforrni- Hamiltü[1 Fernando Cunha,

I dos com quem de direito; de 30 dias. dad., com o disposto no ar- Tendo os Oficiais da Ressr- HanlÍLton Amaral, Ivo Pe- �

O Doutor Jaymor Guima- Sul também com quem de tigo 455, - sendo afinal va e os Reservistas constan- reira, 1;0 Sí lveir.i de Souza,
rães Collaço, Juiz de Direito' direito; e Norte ainda com O Doutor Francisco José reconhecido o dominio 'do tes da relação abaixo, íncor- Ireno Aquino de Espíndola,

,

J
' ria Comarca de Biguaçu, E:;;- quem de direito. II - Que Rodrigues de Oliveira, Juiz requerente sobre o referi- rido em :MULTAS por falta João Daniel Ferreira, João

O D�utor Francisco ose �

01" J' tado de Santa Catarina, na vem possuindo e possue o de Direito da Comarca de do imóvel, 'cuja sentença de comunicação de MUDAN- de Souza, João Justino de
Roddgues de iveira, UlZ -

. fórma da lei, etc. dito terreno com ânimo de 'I'Ij ucas, do Estado de San- lhe servirá de título hábil-: ÇA DE RESIDEN.CIA (Pará- Fartas, João José Pereira,
de Direito da Comarca de.' f

,.

d t 105 d L'
d d S dono, explorando o mesmo t:t Catarina, na forma da para o respectivo registro. gra 9 UnICO o ar a ei .João elos Santos, João Ra-

'l'íiucas, do Esta o e an- ,

ta' Catarina, na forma da' FAZ saber aos que o pre- com cortes de madeira, que- lei, etc". Dá-se a presente o valor de, do Serviço Militar) a REPAR- mos Júnior, João Alfredo

sente edital virem ou dele rendo assim adquirir o do- Cr$ 3.000,00 para os efei- TIÇÃO ALISTADORA anexa Doba, João Alexandrino de
lei, etc... conhecimento tiverem que, minío sobre Q imóvel, de FAZ SABER pelo presen- tos legais. Protesta-se pro- ao 14° B C, os convida a apre- IvIelo, José Augusto da Sil-

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

d' TONIO CARDOSO, por seu 552 do C. C. e na fórma es- pr!1ZO de trinta dias, de in- munhas e vistorias, se ne- no prazo de 30 dias a contar ria, Filho, José do Amaral,
presente edital e citação

advogado Dr. Reinaldo La- tabelecida pelo art. 454 do teressados ausentes, incer- cessário. O sinatário desta' da data do presente Edital, os José Francisco Espíndola,
de interessados ausen.tes in-

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

tição seguinte: _ Exmo. Exa., sejam ouvidas as tes- do rios- autos de Ação de Cidade, onde recebe citação. Delegados de ,Recrutamento Custódio, Joaquim Manoel
o prazo de trinta dias, virem

Sr. Dr. Juiz de Direito da cemunhas abaixo arroladas, Usucapião requerida por Nestes termos P. deferimen- os residentes no Interior, sob Pereira, Júlio Arcelíno Dias,
ou -dele conhecimento tive- . .

F
.

N T" d b
.

d'
.

I d J'
l'ern"expedido nos autos de Comarca de Biguaçu. Ma- que virão em Juizo sem que

I
Manoel 'í.'anclsco unes, to. ijucas, 8 de .março de pena e co rança JU reia as . arme José dos .Santos, Jaí-

noel Antonio Cardoso, bra- para tal precisem intima- que se processa perante ês- 1956. (a) Claudio Caramurú referidas MULTAS e de OU- me Silva Pires, Jacob Ra
Ação de Usocapião requeri- sileiro, lavrador, casado, ção, para a justificação pré- te Juizo e cartório do Escri- de Campos - Assistente TRASque se acumularão até nulfo Lacerda, Jací Rosa,
'I" por João Benedito Guer,- J di

,,- '.

t L
.

,,, residente e domiciliado em via, e sendo esta julgada se 'vão que êste subscreve, que u Iciârlo." Em dita petição que o reservis a cumpra, em- UlZ Fernando' dos Santos,
reiro e s/mulher, qUe se

Sorocaba, nesta Comarca, proceda Je acôrdo com os por parte do Requerente su- foi exarado o seguinte des-' bora com atrazo, o parágra- Luiz Fernando Martins de

pro,�:s�;iOPe��n�scê:i�eã���� vem respeitosamente, por t�.'ts. 455 e §§; e .456, ambos pra mencionado, lhe foi di- pacho : .,;_ "R. Hoje. A., f'o único do art 105 da LSM, Andrade, Luiz Lídio Teíxeí
e cartórt

, seu procurador e advogado do C. P. C., para que o au- rigida a petição do teor se- designe-se dia e hora, no isto é, comunique sua rssi- ra Martins, Manoel Macha
êste subscreve, que por par- infra assinado promover a tor adquira, com' o julga- guir.te : - "Exmo, Sr. Dr. local do costume, para à dência atual. Os reservistas do de. Souza, Manoel Arino
te do� Rdequ��'en�e� ;,l��;·t I presente ação de usucapião, mente final, o titulo neces- Juiz de Direito da Comar- jusbif'icação, feitas as inií- em causa são os seguintes: de Souza, Manoel Brazilia

menclOn� _os le 01 lIl.
-

para o que expõe e no final sârio à transcrição no Re- ca. jVIANOEL FRANCISCO mações -devidas, Tijucas, Oficiais da Reserva: - no da Silva, Manoel Paulo
da " petição do teor SegUl�- I

requer: 1- Que tem a pos- gistro de Imóveis. Protes- NFNES, brasileiro, lavra- 9-3-1956. (a) F'ranciscõ Jo- Acacio Silva, Alzir dos Santos Machado, Manoel Machado,
te : -

.itcde CSr. Dr. J�I.Z se mansa, pacifica, contí- tando por todos os meios de dor, viuvo, residente e do- sé Rodrigues de Oliveira - Antunes, Amilcar Goyheneix Marcos Belina Bittencourt,
de Direi o ar omarca., I�

nua ha mais de 20' por prova em direito nermitidos miciliado no Distrito de São Juiz de Direito." Feita a Gígainte, Antônio Serur, Bra- Mauro Gaspar. Schmitz, NU-
JOA-O BENEDITD ." anos, lo< '- •

zem t b e. dando a presente o valor João Batista, desta Comar- just.if icação foi .proferida a silio Vieira, Djalma Burigo ton Manoel Florentino, Nil-
REIRO Ih r

'SI e an eeessor, 80 re um.. - 1

GUSR kA�IAe s�la �u: e
terreno sito em Sorocaba, de Cr$ 2.100,00, P. deferi- ca, quer mover' a presente seguinte sentença: - "Vis- Faraco, Eloy Schneider, João �eo de Jesus Andrade, Nil-

- dona ,

I
'

d
raSI ell'o�, neste Municipio e Comarca, mento. Biguaçu, lê de ja. ação de usucapião em que� tos, etc-... Julgo por sen- Guimarães da Costa, Jorge ton Guimarães, Nilton Pe

casados" avra ores, reSI-
contendo 110m. de largura neiro de 1956. (Ass.) Rei- expele e requer a V. Excia.. tença a justificação proce- Radziminski, Luiz Renato Pe- l·e.ira, Nilton de Souza, Nel

dentes em Porto Bello, co- 'laldo Lacerda. Selada le- o :;eguinte: _ I - O su- dida nestes autos de Ação. droso, Mario LauTindo, Mau- 30n Camilo Machado, Osval
marca de Tijucas, pelo ad-

--..�_............... galmente. Testemunhas: plicante é posseiros há. mais de Usocapião requerida por 1'0 Alice, Natalino Ballin, - do Alipio Silva, OsnÍ Viei
vogado infra, com residên- David Crispim Correa, Leo- de trinta anos, de um ter- l\'ItL!1oel Francisco Nunes, Newton Linhares D'Avila, Ney ra, Osmar Sipriano dos Pas
cia e domicíliado á rua Pa- direito permitidas e úteis. �lel Saturnino Cardoso e reno situado no lugar Tim- para q-ue surta todos os seus Diehl Baptista, Placido' Terra sos, O'svaldo 'Silva, Oravo
r;ná nO 8, em Blumenau, Á presente, para os efeitos Olimpico Manoel Gomes. _ bésinho, do .Distrito de jurídicos e legais efei- de Souza e Silva, Plinio Ca- Jorge Nunes, Olivio da Sil
dêste. Estado, registrado na fiscais, o valor de Cr$ .... Despacho: A. Designe o dht São João Batista, desta Co- tos. Cite-se, pessoalmente, chuba; Severino Btlzel'rn. Lei- \!:l, Orlando Maximiano da
O. A. B., secção de Santa 2.500,00. Termos em que l0. de fevereiro para a au- marca, com 220 metros de o Sr. Representante do Mi- te, Walter Stodiek, Washing- Silva, Osvaldo Joaquim An
Cabrina, sob na 269, que, PP. Deferimento. gobre Cr$ liencia de justificação pré- frentes e 550 ditos de fun- nistério Público; por edi-' ton Cezelio Luciano Gusso, tunes, Olavio Marcolino
com estribo nos artigos' 550 4,0') de estampl'lhas est"'du- .

d C' t
-

d "d 'f t -.t'
.

d'd Wilson Abrahan T;'e"nande 'Ot�Vl'O Manoel.. VIa a posse. len e o re- os, - fazen o ren es, ao als, a serem expe 1 os e . l' •
. $, "

'e 552 do Código Civil, qtte- ais e mais a respectiva Ta- presentante do Ministério Norte em terl'as de herdei- publicados uma vêz no Diá-' Reservistas: - Antonio JO-, Fel'l'eÍl'!1, Orlando José da
rém promo�er uma Ação de

xa de Saúde, lia-se: - Ti- Público. Biguaçu, 17-1-56. ros de Joaquim Francisco rio da Justiça e três vezes sé,da Silva, Ántônio Rosa de SilvH, Orlando José Domin
USLicapiào, expondo e. afi-_ jucas, 12 de março de 1956.' (Ass.) _Jaymor Guimarães. dos Santõs e fundos ao Sul no jornal "O Estado", de Matos, Antonio Carvalho -- gos, Pedro José Helena, Pe
nal requerendo o se.gumte: PP. (a) Ademar Luz." Rol Co'llaco _ Juiz de Direito. em terras devolutas; extre-' Flor·janópolis, com� o prazo Soares, Antonio Francisco da
- 1. que, os -�u�hcante�, _ 1) _ João Atanázio de Proce'dido a justificãção foi m::melo atual�lente a Leste de trinta diaR, na forma Rosa, Alcides João de Olivei- ciro Laurencio Martins, Rau
por escritura publIca dev�- Souza; 2) - José Ponciano; esta julgada pOl'· sentença �m terras de herdeiros dos do ;.\l'tÍgu-455, § 10, do Códi- ra, Aldo Geronimo do Nasci- lino Femandes Philippi, Ra
damente fOl'malisada, adqUl_ :3) _ Luiz Batista. Todos" do teôr segnintê:- _. Vistos, :t:TUEC'S e a Oeste em ditas do f),'O te. PÍ'ocesso Civi'J, os in- -m:nto, Ald.o José dos Santo.s, I f<,:el d?mi�lgOS Dútra, �afael
l'iram uma área de t.erra no brasileiros, casados, lavra- etc. Homologo, por senten- J'cqlwrente. _ II _ O refe- tel'��)sados incert.os; e, fi- Arnoldo Gomes, Augusto Ll- LlbanIo da Costa, Remaldo

perímetrO' UI'b�no de, Por�o dores, residentes em Forto ça, a justificação requerida" Í'id') imóvel foi adquirido pe- nal.mente, por Pl'ecatória a
dio Pires, Adhemar Homero: Mariano, RLii Hoffmann,

Bello, onde resldem ha malS Bello. _ Em dita petição foi a fls. por Manoel' Antonio,-"-Ià" s.uplicante de �Felipe sei- expedida ,p.ara o Juizo Ventm:a, Artu� B�ek, Ar�ur i SIlvio Patricio, Saulo da Sil
de trin!� C.30)- anos, sendo'l exarado o seguinte despa- Cardoso, para que produza Reinert; há mais de trinta de Direito da P. Vara da Rodolf.o da Sllva, Altamvo va, Salomé Miguel José Fa

tra]lsmn;e�te ,H E, L E N A
c'ho: "R. Hoje. A. e -paga a seus juddicos e. legais 'efei- -

ano�, cuja pos,;;;:· sempre foi Con1area da Capital, 0 Sr. >Rocha Linhares, Affonso Ju- rias, Santolino Rufino Flo
FONSECA, segundo. o. com, 'Ta'xa

",

Ju.diciárii!" voltem..: tos. Cite-se pe8s.oalinente, ""mantida pacífiea e Í11int.er_ Rep!'esentante do Sel'v.iço' lio Marques,
A 'tino Clemente rentino, Silvio Isaac da Cos

pl'ova o doctm�ento,:,'Junto� Tijtlcas, 13-3�5ii;"(a) Fl'an- por mandadeJ, o I).r.·Prolna-"'ruptanlénte lJeél<JlWpl'icante·' clU'-.Parr'Í'rnÔ'n-j·o da ....·Uniiio.- de:.Lima, A ,_oal Inacio Ca- ta, Vald,.irGosta,.Va,ldi.rWil-
2. que, postenormente, os

"isco José Rodrigues de tor Público.e os confinantes com "animus-domini" _ eo- Sem custas. P.R.I. Tijucas, bral, Ajór àe Souza, Aprigio ki', Va-lmor� :Antônio de Frei-
f l'lplicantes promoveram ÕÜveira - Juiz de Direi- do imóvel em questão e por mo é público e notório. - 26 de março de 1956. (a) _

Pereira Filho, Avanil' da Sil- tas, Valmor Dutra, Valde
uma megição no t-erre.no to." DESPACHO: - "De- edital, com o prazo de trin- III _� Em 'vista clQ exposto FrancIsco José Rodrigues v�� AmacIe,uSilveira, Ad�ir da miro Soares, Vilton Rosa dos
comprado, e encontraram sígne o Sr. Escrivão dia'.e ta dias, a ser publicado uma quer o suplicante regulari- de Oliveira _ Juiz de Di- ;.Sllva, BenIto Romano PlCcolo; Sa-ntos, Vilson Cabral de_
um excesso de trezentos e

hoi';" para a justificação, no vez no "Diário de Justiça" zar a sua posse sobre o re- re-ito.'! E para que chegue 'fenicio Donato de Oliveira, Oliveira, Valdo Leandro
cin20 metros quadrados; 3.

tocaI do costume, féitas as e por três vezes em jornal ferido imóvel, de conformi- no conhecimento 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 possà Carlos. Rocha, carl,indo Ma- Waldori José" da Silva, Wol
urna nesga de t.erra com cen- 15-3-1956. (a) Francisco Jo- incertos, para todos, que- 7 de março de. 1955, que ,alegar ignorância, mandou n?el.Plres, con�tanclo K.ones- nei Gordeiro e Waldemar Jo
to e trinta metros quadra- sé Rodrigues de Oliveira'� rendo, c<lntestarem o pedido modifica o artigo 550 do CÓ- expedir o presente edital kl Fllho, Dalmlro Acaplto - sé Neves.

,

dos, comprada' pelos Supli- Juiz de Direito." Feit.a a nos dez dias subsequentes digo CiviL E para' o dito que será afLxudo na sede Mafra, Dolciano Domingos da Quàl'tel em Florianópolis,
cun·i.es a João Atariázio de jusLificação foi proferida ao termino do prazo do pre-

.

fim requer a designação do dêste Juizo, no lugar do cos_ costa,. Dalmo Manoe.l Veras: 20 de março ele 1956.
Souza; 4. que, finalmente,

a sr,guinte sentença: :__ Vis- ilente edital. Custas afinal. dia., lugar e hora para a tume, e, por cópia, publica- ErnanI da Cos.ta Meu'a, Eh Arnoldo Vequi - 2° Ten.
somando êsse excesso á nes-

tos, etc ... Julgo por sen- Biguaf#ll, 15-3-56. (Ass.) justificação exigida pelo ar- do UMA: VÊZ no Diário da Fortunato, Emo Gomes Pa- Chéfe R-A anexa ao 140 B.C.
_ga em referência, obtem-se tenra a justificação. proc'e, Jaym.o1· Guimarães coua._ço tigo 455 do Código de. pro-I Justiça e TRES V1l:ZES no\. .' ,

a. aTea de quatrocentos e did� nestes autos de Ação de - Juiz d� Direito. E para cesso ,Civil, - na qual de- I jornal "O Estado", de Flo- SINDICATO DOS 'AR'RUMADORES DE· t.rinta e cinco (435) metros lTsllcapl'a-o, pal"a que produ- h 'o h' t. d
-

'd t t "1' D d d.

c ega.r ao c n eClll1Cn o
.

os i .venta ser OUVI as as es e- I na?IOpO IS. a o e passa o ." ....

C1l.wdradoR, conforme se vê
za todos os efeitos legais e interess�d08,

.

passa o 'pl'e�
i.
rillmhas João Militão Costa nesta ,cidade de Tijucas, aos FLORIANO'P·OLIS

'

do croquís em apenso, a
(�.e direito. Citem-se 1)01' t d t 1 d J' M I' F I .

tse� e e. ! a com o p,razo .e 'I e o�e .

ar�e mo ranco, - vmtc c se e dias do mês de
_

qU"l) enseja o presente usu- mandado os confinantes do tl'lnta dIas, que sera

PUbh-1
o pl'lmelrO lavrador e o 8e-1 março do ano de mil nove-

capião; 5. qu�, efetiva�en- imóvel,' sendo que a Igreja ca.do e afixado na fórma da
.

gundo . fUllrionário público centos e cinquenta e seis.
te,. (JS suplic�ntes eX�l'Cltam I na pessôa' do Vigário da lel. Dado e passado nesb I aposentado, _ residente e Eu; (a) Gercy dos Anjos,

E D I T A L

sobre menclOnada area - Paróquia, Cônego Augusto Cidade de Biguaçu, aos de-l domiciliados no distrito de Escrivão, o datilografei, Pelo presente ficam convocados todus os· Sócios
qa, confronta ao N., com o ZucCo'; pesoalmente o Dr. zesséte dias do mês de mar- . S. João Batist.a, os quais conferí e subscreví. (a) 1uites e em pleno gozo de seus direitos,' para Assembléia
üceano Atlântico; ao S., Re' ·�re"e·ntante do Ministé- d d- 'I

- .

J'
.

F'
,

R d
.

G I
.

L
..,." ço o ano e 1111

novecen-, cOJ.nparecera..
o

.

em, UlZO

m.
- 'l'311CISCO J08e o ngues de . era que será realizada no· prÓXImo dia 5 de Abril as 8

com Durval Rocha; a ., rio' Público; por editais, com tos e cinquenta e seis. Eu, clependentemente de citação. Oliveira - J"üiz de Direito. horas em sua séde Social a rua Conselheiro Ma�ra nO
com o Requerentes, e .a O., o prazo .de trinta dias, que (Ass.) Pio Romão de Faria, , Requer mais que, depóis da Esbí co-nforme o original ::l5 - 10 andar com a seguinte Ordem do Dia.
cor1 a Praça

.

da J?r:ep. 10- serão publicados ·na forma

Esc.revente Juramentado, no ,ljUSt..ificação, .seja feita a I afixado na sede .dêste

.

Jui- ESCOLHA DO VOGAL E RESPECTIVOS SUPLEN
cal - IlPsse trmtenal'l.a, l'em do art, 455 § lOdo Código impedimento' ocasional do I citação dos inter.essados in- zo, no lug'ur do costume, so- TES, QUE COMPORÃO A LISTA TRíPLICE PARA A
pposição nem interrup�'io e de Proc�sso Civil; os inte- Escrivão, o datilografei e

I
certos e des.conhecidos por I bre o qua.l,me reporto e dou JUNTA DE CONSILIAÇÃO E JULGAMENTO.

"o· que é mai'),. - sempi'c J'es- ressados incertos; e, final- subscrevi. editnis de trinta dias, hem fé. Antonio de Oliveira
'. peitada. ,Logo -assim,_ que- mente, o Representan.te do Biguaçu, 17 de março de como a citação do 81'. Dire-I Datn, supra. O Escrivão:· Presidente

· _l:e!1do,adquil'ir o'don.líhio da n.or-ll1'nl·:0 da' Unl'a-o, POI' pre- 1956 t d Pt'
A •

N' 1 G dA''"
.'

. .01' ,o a rImomo aClOna, ercy. os aJos.
áre'1, em :;tpreço,- cúja l!le'tra- catória, a ser expedida para (Ass.) Jaymor Guima-
gem é

"

de quatrocentos e
o Juizo de Dir�ito da'la Va- rjes Collaço - Juiz de Di-

trinta e cinco metros qua- 1'a da comarca de Florianó- rei to.
eli'ados, com apôio nos arts. polis. CUfltas afinal. P.R.I. Confére com o original
citados'do Código Civil, res- Tijucas, 24 ·de março de afixado 1'10 lugar de costume.
peitosamente requerem a 1956. (a)· Francisco José O Escrevente, Pio Romão de
V. Excia:. sejam ouvidas as Rodrigues' de Oliveira - Faria.
te.,temunhas infra-arrola- Ju�z de Direito." E, para
das, que comparecerão em

qu� chegue ao conhecimen-
Juizo indepen-dentemente de to ce todos e ninguem possa �'

_ COBR.ADOR-lnEmação, pará a justifica- alegar ignorância, mandou
ção "ab-initio", procedendo- expedir o presente edital
se, a seguir, de acôrdo com que seFá- afixado na sede
{IS arts. 550 e 552 do Código dêste Juizo, no lugar do cos_
Civq é 4M do Código de

I tume, e, por cópia, publi'
Pl':;ces�o Civil, presente o cado UMA VEZ no Diário
ch'. ReprCRcntante do Minis- ':h Jnstica e TRll:S VEZES
UI' la púl:l_lico. Processada e no iorl1aÍ "O Estado" de

j,�lgada a j.ustificação, se Flo�'ianópolis. Dado e pas

q:�?'ne V. Excla. de mandar sido nesta cidade de Tiju
�lt/r Os confinantes dO'imó-1 C::lS, aos vinte e sejs dias
'i e,. e o dr. Representante I elo mês de marco do ano de
do.l\1�nistér,io Públi'co, e por

II. mil novecentos" e ,e inquenta
edItalS d� 30 di�s, os inte- e seis. Eu', (a) Gercy dos
l'e'l';ados lllcertos, pu ra cou- Anjos, Escrivão, o datilo
tedarem, no prazo, apre- grafei, conferí e subscl'eví.
sente ação, por onde l'esul- (a) FraJ1cisco José Rodri-
tal' l'ecoh .

I d
.

d' n, �CI( o e eclara- g'UI'!" de Oliveira - .Juiz de
" 'O o dOmll1lO dos Requeren- Direito. Est.á conforme o

t�� sobre a área em téla, original afixado na s�de
a 1I!1 de que obtenham ês- dêste Juizo, no lugar do I

te;:; título legal á transcl'i- costume, sobre o qual me 1'e- !
ção no R�gistro do Imóveis porto e dou fé. I .

tcomlpetente. Protesta-se por Data supra. O Escrivão:
Ol') gêner

' .....t:Jw',·'''-l,..IH'I.W dos Anjos.

Edl1811
· JUIZO DE DIRE,ITO DA

COMARCA DE 1I.JUCAS

LIRA TENIS CLUBE
PROGRAMA DE FESTAS (M�S DE ABRIL)

.CUII ��rulW D.�UI. J.. &U�.1 '?�i; .:.,.

, <c;utllT_
.'

I1UGIIA.... PRO:fIE.....
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 ,noitada - às 22 horas.

.IN-

Dia
Precisa-se de um com prá-,

;'ica e ativo e que apresen
'e fiança. Tratar na "A Mo
elar".

PREFEITURA 00, MUN·IC�PIO DE·
�

.. ...

FLORIANÓPOLIS' CtUB� DOZE DE AGÔSTO
DEPARTAMENrro DA FAZEN;DA

. .

PROGRAMA PARA O M�S DF.... ABRIL

E, D I T A L DOMINGO --' Di� 15 de Abril - Tarde Dançante
(Na sede Ba lneária.).

SÁBADO - Dia 28 de Abril
,cargo do Bloco dos "Acal1hados").

Gran_de Soirée (ADe Qrdem do FJxmo. Sr. Prefeito Municipal, torno

público que êst.e Depa.rtamento está organizando o ca

dastro de todos' Os veículos registrados ,no município, de
acôrdo com o que estabelece a lei.

Os l)l>opl'ietál'ios de veículos, qUe ainda 11.ão paga
ram ,o Imposto de Licença, de.vem procel:ler o pagamento
a,té 0 fim do corrente mês, sob pena de cobranÇ'a judicial.

Outrossim, solicito aos interessados que. façam fi

devida transferência nêste Departamento, na ocasião da
venda de seus veíeulos, a fim de evitar taxação para o

MINISTÉ'RIO DA VJACÁO E OBRAS
1

PÚBLICAS

Florianópolis, 23 de março de 1956.

.. f"".�
A Diretoria Regional dos Correios e Telégrafos de

Santa Catarina, avisa [lOS Renhol'es possuidores de 1'e

'.!ept.ores de Rádio-Recepçfw, que o prazo para registro,
sem multa, destes aparelhos, expirará a 31 do cor.rente
mês de márço. A pártir de IOde abril serão registrados

próximo exercício.

Reinoldo Alves _,_ -Hiretur

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, quarta-feira, 4 de Abril de 1956

"A PRINCESA DA SERRA E VIDAL
RAMOS JUNIOR"

Escrito por: Ilhense : o seu busto erigido no jardim
LAJES, distando em linha I principal defronte àquele edí

reta da Capital do Estado fício da Prefeitura e Matriz,
cerca de 180 quilômetros, com simbolizando uma homena
um clima temperado, adorá- gem sincera do Pôvo lajaano
vel e saudável, fui conhecê- a tão honrada figura do pas

la por volta de 1945. Cidade sado, espelho do presente, 01'

hospitaleira, dada a cativan- gulho das gerações víndou

te bondade do povo serrano, raso Conhecí, como dizia, Vi
lá viví, senti, gozei e- desfru- dal Ramos Junior, homem
tei de sua fidalguia, razão simples, a fIgura do atual

pela qual na saudade me rea- Prefeito Municipal de Lajes,
firma sólidamente o desejo vulgarmente chamado Vidal

de sempre querê-Ia bem e zinho, é um dêsses tipos de

revê-la em breve. Cidade Ser- homem de pouca fala, calmo,
rana, localizada no planalto, sincero, acolhedor, bondoso,
cujo crescente desenvolvi- honrado e prôbo, se fez uma

mento progressista a fez cog- espécie de ídolo elo Povo La

nominada tão acertadamente jeano, o que bem demonstra

de "PRINCESA DA SERRA". do está. A sua recondução ao

A bela "Princesa da Serra", a alto Cargo de Prefeito pela

IJnda e pitoresca cidade de segunda ve·:i, equivale dizer,

Lajes, cujo territór}o munici- que é estimado e acreditado.

paI foi desmembrado da' an- Laj es, com o temperamento
tiga Capitania de São Paulo! de um Vidalzinho, calmo, de

e anexado a Santa Catarina, ! pouco falar, mas de muita

poi: alvará de 9 de setembro I ação, se equipou de tudo o

de 1820. Município criado a I que de bom desejava seu Pô-

4 ,de setembro de 1770, e ins- vo e precisava sua cidade no

talado a 22 de maio de 1771.1 seu desejo de ver sua Lajes

Lajes foi elevada a categoria. progredir. Sendo como é séde

de cidade pela Lei 500 de 25 I de Bispado, Lajes de IU'bani
de maio de 1860. Vários fo-I zação moderna, estética, con

ram seus admi�istradores, I fôrto, possuindo ótimos ho,

SeUs Prefeitos, tortos desejo- téis, ótimos e luxuosos cines

sos de vê-la, cada vêz mais I como o elegante Marajoara,
próspera e evoluida, deram OS Lajes já com a sua sólida �a
seus melhores esforços no se progressista; há de por

sentido de ampará-la e dig- certo, na administração dês

nificá-Ia. Lá, na saudosa La- se homem, idealista, 'adn1i

jes, conheci modesto, simples, nistrador de larga visão e co

afetivo e solícito, um filho do nhecimento, só ter a lucrar e

ilustre e saudoso CeI. Vidal evoluir, para que cada vez'

Ramos, Ivarão dos mais ilus- I seja
a linda "PRINCESA DA

tres e que, não éra favôr al- ; SERRA". E o Vidalzinho, mais

gum, e sim um dever de JUS-I estimado e prestigiado pelos
tiça e de gratidão mesmo, ter ; se�s concidadãos.

CENTRO ESPIRITA "CAMINHO DA
REDENCÃO"

,

Recebemos e agradecemos:
Barreiros, 25 de Março de 1956.

Exmo. Sr.

Diretor .do Jornal "O ESTADO"
Florianópolis

Tenho o imenso prazer de Vos comunicar que, de acor

do com o capítulo III dos nossos estatutos, foi empossada,
hoje, a diretoria eleita em 26 de Fevereiro do corrente ano,

para o exercício social de 1956 a 1957, igualmente foram

empossados os membro3 do conselho fiscal.
A administração deste centro, acima citada, ficou assim

constituída:
DIRETORIA

Presidente - Manoel Peéiro Alves -- (reeleito)
(eleito)Vice-Presidente - João Jorge do Amaral -

1.0 Secretário - Eugenio Krische - (eleito)

2.a Secretária - Otilia Krische - (eleita)

1.0 Tesoureiro - Lyheste Montino da Costa

(eleito)
2.a Tesoreira - Nunila Nunes P.arente -

Bibliotecaria - Aprina de Souza Alves -

CONSELHO FISCAL

(eleita)
(eleita)

I

Clemente Bl'llfning - Sebastião'dà SÚva e Jovita An

dré da Silva.
Desobrigando-me ao dever de faZer-nos esta comunica

ção, tenho a satisfação de nos apresentar meus sinceros vo

tos de paz.
Sa]ldações fraternais

Manoel Pedro Alves - Presidente
1.0 SeCl'etário

:M. F. DELEGACIA FISCAL DO TESOURO
São

NACIONAl- FlORIAN-ÓPOLlS, S. C.
TABELA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE· 1956

Abril dia 2 - Ministério da Fazenda

3 - Demais Ministérios
4 - Procuradores de atives
5 - PensionistfLs Militares e provisórias
6 - Pensionistas Civis

.

7 - :J;>rocuradores de penSionistas
9 - AposentadoS definitivos

10 - Aposentados provisórios e Salário-Fa
mília

11 - Procuradores de inativos
12 .15 - Os que não receberam nos dias tabelados.

MARIO S. T. COELHO
DELEGADO FISCAL

o LOTEAMENTO DE
-

'CA'NASVIEIRA
daPrefeituraMunicipal de Florianópolis

DECRETO N. 8 i rão de vinte mil a quarenta do sinal, e os restantes cín- Ellg�nharla, Urbams�o e rada de utilidade pública, to- 'tal' da publicação deste de- \ Artigo 16.0 - E:te decreto

: mil cruzeiros, de acôrdo com coenta por cento em vinte e Barvíço Rural da Prefeltura.' da a faixa de marinha que ereto, afim de serem regula- i entrará em vigor na data da
O Prefeito Municipal. a tabela anexa.

I quatro .prsstações íguaís. Artíao 12 o Apó publi límít Praí d C
. . I

"

I I r
'" .

-

t

s a - U111 � a rara e anasvieira. rlzados os terrenos situados sua publícação, revogadas as

de Florianópolis, no, Artigo 3.0 ...:::: 03 interessa- Artigo 6.0 -- Todo' adquí- caçao deste Decreto, os dez Artigo 14.0 - Os atuais na área de propriedade do dísposíçõ ert contr ,.

uso de suas atribui-
.

dos na compra de lotes, deve- rente deverá Iniciar a cons- Pdrim,eiros diasdselrãto destina- posseiros, qu.e Possu_irem títu- Município.
.

.

Flori��óP'O\s, 21da�IOA'bríl
ções, face ao que dís- "rão inscrever-se previamente trucão no terreno dentro de

. 1 d bê f
�

.. "os � re�e:va e ? �s �ara os os e oa e. de�erao se apr�- Artigo 15.0 - Todas as des- - de 1956

põe o art. 5° da Lei n.
!
no Departamento de Fazen- um ano da assinatura do tuncíonáríos murncipars. sentar na Pref'aitura Munící-

.

. pesas de escritura, (!iJrrerau à

2 de 5 de março de 1956
.

da, mediante o sinal de dois compromisso de compra e Artigo 13.0 - Fica 'deela- pal dentro de 15 dias, a con- conta 'do comprador.•
; mil cruzeiros. venda, concluindo-A. em tres

DECRETA: I Artigo .4.0 - Efetuado o anos.

Artigo 1.0 - Fica aprovada depósito, Os interessados re- Parágrafo único - Os ter-

-----

SaePrlaef�etra dOesltotear:ne:nltoma qtue
.

cebedrão Ut� taltãO d�lllmeradlo, renos não edificados dentro A REABILITACA�O DOS INCAPACITADOS A condessa dá a d. Outra experiência
e

.
e gu a en o, sen o, en ao, a en ic os pe a do prazo estabelecido, rever- • .

de autoria do Departamento ordem de inscrição. terão, automaticamente, 'ao' Sara O hospital atômica- russa
de Engenharia, Urbanismo e! Artigo 5.0 _ Feita a-reser- patrimônio municipal, pelo JOVENS BRASILEHUS ES- No Brasil conhecemos os pro-

RIO, 3 (V. A.) - Em car- WASHINGTON, 3 (U. P.)

Serviçó Rural; a "qual fica fa- .�, de acôrdo com a ordem de preço do custo. TUDAM NOVOS 2\,IÉTODOS' blemas mas é maravilhoso
ta dirigida à sra. Sara Kubi- - A Comissão de Energia A-

zendo parte integrante deste inscrição, rar-se-á um com- Artigo 7.0 _ Aos servido-
-

\ saber domo são resolvidos na
tschek, a condessa Maria An- tomíca informou ontem à

decreto. promlsso de compra e venda, res municipais, fica assegu-> Londres (B. N. S. ) - As I Grã-Bretanha. O que esta- gela Matarazzo comunicou noite que a Russia levou a

Artigo 2.0 -, A planta a sendo o pagamento realizado rada a aquísíção de um lote, duas psicólogas brasileiras, mos aprendendo em nossas
que doará à Associação das efeito, recentemente mais

que se refere o artigo ante- nas seguintes bases: trinta pela metade do preço de ven- que se acham atualmente na
I
visitas a hospitais, centros de Pioneiras Sociais uma uni- uma prova com armas nucle

rior espacíficará a' situação por cento no ato da assina- da, facultando-se o paga- Grã-Bretanha, a convite do
I

reabilitação profissional e co-
dade dos hospitais-volantes ares. O comunicado, assinado

dos lotes, cujos preços varia- tura, deduzida a importancia menta em prestações mensais Conselho Britânico, expresa- légios de treinamento será de que levarão aos desampara- pelo sr. Lewis L. Strauss, ob-

de quinhentos cruzeiros. ram em Londres sua admira- incalculável valor para nosso
dos do Distrito Federal e, servou que este é o sexto no-

Artigo 8.0 _ Os demais
I ção

pelo sistema ele atenção futuro trabalho no Brasil". posteriormente do Brasil, tícíario norte-americano so-

servidores (estaduais,
. fede-

I
aos inváLidos que aí observa- As duas psicólogas foram

uma assistência médico-social bre as provas sovíetícas no

raís e autárquicos), poderão ramo ao Belmont Hospital, espe-
em moldes modernos e inédi- campo atômico nos últimos

adquirir um lote com o abati- Trata-se de Maria H. da cialdcado no tratamento psi-
tos na América do Sul. oito meses. Strauss não índi

mento de vinte por cento sô- Silva Novaes e Irene F. de Sá quátríco dos inválidos, e pre-
A contribuição da condessa cou qual tipo de experiencia,

bre o preço de venda, sendo Carvalho, dedicadas ambas sancíaram nêsse estabeleci-
Matarazzo eleva para oito e se explosão atômica ou de 11i

o pagamento efetuado na ao trabalho de orientação menta 'o proeminente psi-
número de hospitais-volantes drogenío. O comunicado dis

forma do artigo 5.0 deste de- profissional no Rio de Janeiro quíatra Dr. Maxwell Jonas
com que já conta a associação se: "Dias atrás a União So

ereto. e que têm o propósito de es- dírígir um grupo de psico-te- presidida pela Primeira Da- vlétíca realizou outra prova

Artigo 9.0 _ Será concedi- pscialisar-se na
. reabilitação rapia. Dirigiram-se depois ao

ma e cuja ação 'efetiva será nuclear da série atual. E' a

da uma bonificação de vinte de inválidos (iuando voltarem Banstead Hospital, dedicado
iniciada já em maio próximo. sexta comunicação dos Esta-

por cento sôbre o preço de ao Brasil. : ao tratamento de doenças dos Unidos sobre expsríen-

venda para os pagamento à "Congratulamo-nos", de- mentais, e impressionou-as
COMBATE AO CANCER cías atômicas russas nos últí-

vista. elarou Maria da Sil:va Novaes, 'aí a insistência para que os
Além dos trabalhos de pla- mos oito meses".

Artigo 10.0 - A escritura "por termos tido essa oportu- ,pacientes tenham uma vida nejamento ela campanha de WI"VV' - - -�......... w' ___

definitiva será lavrada quan- nidade de ver o auxilio que a social normal. Visitaram
assistencia médico-social nos "'Fundação Luiza "Gom'es de

DO estiver' pago o terreno e Comunidade pode prestar aos" também o Colégio de Treina- próprios locais onde' vivem Os Lemos" que será um centro

cumpridas as exigências do inválidos. Estamos estudando mento ",Rainha J!!lizabeth", desamparados, ou seja em de prevenção ao 'cancer oi'i

artigo 6.0 deste decreto. o modo eficiente por quue 03 onde os Incapacitados apren-
todos Os bairros do Distrito entado por conhecidos cliní-

Artigo 11.0 _ Todas �s edi- britânicos enfrentaram Os dem algum novo órícío ou ar- Fe�eral, a �s�ociaç,ão das Pio- cos �ue já ofereceram seus

ticaçõas ficarão sujeitas' às problemas, e ficamos muito te, afim de queu possam vol-
I trabal Sociais �sta em_ pleno serviços a d. Sara Kuhits-

normas do Departamento de impressionadas com os tríun- tal' a ocupar seu posto, como'
a ho para mstalaçao da. chek.

fos práticos conseguidos nes- membros da-sociedade capa-
-------,------�

••.-.- - ••� V' _ .- te campo do trabalho social. zes ele ganhar a vida. '� ..

Em vigor as novas-ta-

.'��:�i�"
"

\\xas sôbre automóveis

L
" �

importados oter.·a do Estado '

/ \\
d'�:�'d! �"oF� -b�X�:"i� • RE&DLT 'DOS OE

.

O ITEM < \, �;
/

"
\

fJ Y '\\portaria autorizando "ad re-
'�.240 _ Cr$ 400.000,00 _.Criciuma' �����':....JII;,

__< / l

ferendum" do plenarío o rea- JJ.997 _ Cr$ 40.000,00 '_ Ara;�ng'uá
'

."
" -"",,- ·1=--=:---,_,_ ..__1i--.

justamento das taxas gerais
"

.

'.
'.

--'--�3'r
-/--�J-�

8.322 -"- .cr$ 30.000,00 - BI.umenau
"

��'"
� _/._. f

da primeira tabela - utiliza- 10.353 _ Cr$ 20:000;00 _ J-oinville . � _

.

--.
""

- ...

-:--
.
" ..I. -f!:::,,;

ção do porto - e das taxas �. , -_ -

�'. t

, ):i 4.067 - Cr$ 10.000,00 - FloriarlÓl)olis
. i f ,I f

25 e 26 tabela - capatazias .__ \
'

)
.

"', ' J I

_ da tarifa do porto do Rio
' f.''' / J

de Janeiro. O ato do coronel S 1 t t CINCO NOVAS D'10-
f· 11 .. /.

I' /.

ano 'agem con ra a
Frederico Mindelo homologa ·Petrobra's

No tempo de dantes, quando o saudoso filólogo José

a proposta do ministro da CESES NAS AN- de Sá Nunes nos meteu na cachola as primeiras lições

Viação e Obras Públicas, que RIO, 3 (V. A.) - O "Diá- TILHAS de análise lógica, as oraçôes que nos fornecia para de-

fixa em 50:000 cruzeiros por rio da Noite" afirmou ontem R b'd t· f
- las destacarmos os sujeitos, os predicados e os coniple-

tonelada de carro importado, em reportagem estampada
ece 1 a com tS,a.'s açao a

mentos, eram ,sempre muito singelas: O Paulinho tem
,

. no ICla .

montado ou desmontado a c?m grande de�t�que que es-
CIDADE DO VATICANO _

uma cadeira". "Paulinho quer outra cadeira". "A Ca-

taxa devida pelo armador e ta havendo cmumosa sabo-
(B N S ) _ O'

deira que Paülinho quer é mais alta do que l'l que êle

em 100 cruzeiros por quilo de tagem nos trabalhos de per- .... Papa �r,o:l duas já tem". "Será que Paulinho vai g'anh"r' a c<=l.del·ra?"
_ . novas dIoceses nas Indlas 0-

.. .

carro montado ou desmonta- furaçao dos poços de petro- 'd' t· B ·tA" 1
Hoje essas frases são mais complicadas. Logo à

do a taxa, devida pelo dono leo na Amazonia e no Mara-
CI en .a1s .

1'1 a�ICas e e .evou primeira lição de achar o sujeito e o predicado, meu
-

h- A
'

·t
.

1
tres vlcanatos a categana de

da mercadoria. Estas novas n ao. proposl o, o Jorna d' ,. - filho primeiranista do Catarinense, teve como. tema
.

h' O ld
10Cese. As novas moceses sao

taxas fazem parte das prQlli- OUVIU o engen e11"O svaO. a análise de várias orações, tiradas ao livro em uso. A.
'

C t 01" h f d
as de Castnos e S. Jorge e es-

dencias drasticas que as au-

Pa: r� lvelr-adex;c e e a
tão localizadas na Ilha de

primeira delas era a,ssim: "Campânulas irisadas ofe-

toridades querem tomar pa- eNro rasf, que_ edc aro.u:. Grenada. Até a presente da-
renda ao Senhor". Pedido o auxilio paterno, mandei-o

ra por cobro ao abuso de lm- a per uracao o Poço plO- t f
. ao dicionário, pois êle não sabia o que eran1 campa-nu-.

a, aZlam parte da arquidio-
portação ilegal de carros de neiro "AZ", tecnicos interes- las nem irisadas, e oferenda lhe parecia substantivo

t U·' sados declar'aram na-o haver'
cese de Port of Spain e Tri- .

luxo dos Es ados mdos. feminino. Foi nece�sário descobrir que calupaAnulasnidad . cujo Arcebispo é o
•

petroleo. O engenheiro Levin- eram flôre que iris d
.

'f' lt·
.............-. __

w u........ J Mgr. 'Fainbarr Ryan O. P. O
.

s, a a slgm Icava mu 1Gor, que oIe-

do Carneiro, então assumiu j d' h d
vicariato de Jamaica tornou- I

ren a Ivm a e oferendar e se traduzia por oferece.

Pa'scoa no Murl'lo toda a responsabilidade e .

I
Vertl'da a oraca- d e na'clt

A

se a diocese de Kingston; o
• o o v r u o para o por ugues, pude-

mand<Ju que perfurassem. m s dizer' conlO d Ad A'
B de Be.lize, Honduras Britâni-

o o r. emar: cOisa agora vai. Flores
raga Quando a sonda atingiu oi- lt· f S h d

cas, na diocese De Belize e o
. mu Icores o erece ao en 01',' e fato, entravam melhor

Teve lugar, anteontem, ás to mil e oitocentos e noventa
-

d
da'Guiana Britânica tornou-

na compreensao . o garoto. E ,na minha, também!
9 horas, a "Festa da Páscoa", e oito metros, o p,etroleo jor- Lembrei-me, a propósito, de uma pa'gl'na Aa'llstl'ca

'd I J d' d I
se a diocese de'Georgetown.

"

promovI a pe o ar 1m e n- rou do poço. Durante setenta ._ ....,.._................ do Agripino Grieco, debulhando a madeira sôbre a3 le-
fância "Murilo Braga" do minutos criou o odor de gaz, tratar-se de' poço surgente. tras dos hinos brasileiros. No à Bandeira, destacou:
erviço Soci�l do Comércio. tendo o petroleo jorrado a Perguntou então o reporteI'
A festa, de cara ter interno, cento e cinquenta pés de al- se esse fato não havia che

reuniu todas as crianças a- tura. gado aO conhecimento da Pe

�ualmente frequentando, a- Mais tarde, aproveitando- trobras ao que o engenheiro
luele modelar estabelecimen- se os tecnicos da ausencia Osvaldo Castro Oliveira res

to, coroando-se do mais pleno momentânea do dr. Levino pondeu.
exito. cometeram o que Se chamou e "Meu amigo, tudo que se

Após varios. números de ainda se chama "erro tecni- passa nas torres de perfura
canto e declamação, as cri- co", cujo unico re3ultado foi ção chega de qualquer modo,
anças receberam cestas con- o entupimento do poço. ao conhecimento da empresa.
tendo chocolates e ovos de Ao visitante dizem, á gui- Porem nenhum inquerito ê

páscoa. sa de desculpa que tal se de- levado a frente e todo ..aquele
.Está, assim, de parabens o Ve ao fato de ter sido retirada que ousa divulga-lo paga com

Jardim de Infancia "Murilo a sonda, o que não tem ne- a demissão. E' o regime do
Braga" pela feliz iniciativa do nhuma importancia, Ivisto terror".
seu diretor, professor Luiz

Bezerra Trindade.

RIO, 3 (V.A.) - Registrou
Parente, se anteontem violento tem

poral em São Paulo, o qual
'provocou desabamento em

Vila- Campestre, no bairro de
Jabaquara, - onde onze case

bres ruiram, ocasiónando fe

rimentos de certa gravidade
em sete pessoas. No alto da

Vila Maria sessenta habita

ções foram destruidas. Hóuve
.

dez desabamentos de casas

em construção, felizmente:
sem vitimas a lamentar. !

��"'�',

Temporal sôbre
Paulo

Osmar Cunha
Prefeito Munícípnl

•

_"Seja um pálio de luz desdobrado
Sôbre a vasta amplidão destes ceus,
Seja um canto de luz, que o passado,
Vem remir dos mais torpes labeus".

O tremendo demolidor, depois de ouvir essa estrofe,
ent].lsiásticamente entoada pelo côro orfeônico de certa

escola, constatou que 03 alunos não sabiam o que eran;
pálio, amplidão, remir, torpes, vasta e labeus.

x x

Mais fácil mesmo é fazer como o speaker de uma

das nossas emissoras, anunciando, no domingo último:
- E agora vai para o ar nosso pragrama SUCESSOS

- QUE PASSOU!.
- E agora, mais um número do nosso programa

SUCESSOS QUE PASSOU!
- Outra vez,· continuando, SUCESSOS QUE PAS

SOU!
- SUCESSOS QUE PASSOU é o progralua que es

tamos irradiando.
- A marchinha "O teu cabelo não nega, no pro

grama SUCESSOS QUE PASSOU.
- E para finalizar o programa SUCESSOS QUE

PASSOU ...
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