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Em resposta à carta • que
Carlos Lacerda lhe enviou

dos Estados Unidos D. Helder
..

Câmara, bispo auxiliar do Rio

de Janeiro, escreveu a carta

que, a seguir transcrevemos

na -íntegra:
"Meu prezado Amigo

f A sua carta, de que tive

conhecimento pela TRIBUNA

DA IMPRENSA de 26 do mes

passado, me dá a ocasião pro

;videncial de prestar, a você e

a amigos seus � meus, ím

portante:> esclarecimentos' sô
bre minha posição em face

do Governo, do Congresso
Eucarístico para cá. Confesso

que, embora sem a pretensão
de modificar seus pontos-de
vista e ás de muitos amigos
oue inclusive, ficarão magoa

dos' com minha resposta, me

sinto, uma vez interpelada,
na obrigação moral ele falar,

,para não pecar por omissão.

RECEIO ESSENCIAL

"Seu grande receio é o de

ver a "Oligarquia que domi

na o Brasil há 25 anos" "pôr
a mão na Igreja como fonte

de .poder e de contrôle sobre
as massas". Explicando a ra

zão de ser de seu alarme, sua
carta apresenta a Igreja -

ao lado das Fôrças Armadas

__ como esperança de salva

cão para a Democracia· em

�m país sem escola, s·em jus
tiça; sem associação - profis
sional e s·em partidos politi
coso

"Para você" o Governo que

aí está não é legítimo: foi

restaurada a ll,dt) novembro
a Oligarquia. Aparecer de pú
blico com o presidente da

República, reconhecê-lo como

dirigente, democrático, rece

ber subvenções do atual Po

der Público é retardar o pro

cesso de restauração da ,de
mocracía que você espera das
Forcas Armadas, e abrir ca

mini10 para a. guerra civil.

"S;m "Carta a Juscelino
Kubitschek", publicada na

TRIBUNA de 27 do mes pas
sado, não está à altura de
sua inteligencia e de SUa

cla::se' de jornalista. O dr.

Juscelino Kubitschek -- per

dõe, Carlos, que lhe cause d�
cepção -- é o legítimo Presi

dente do Brasil.
,"De onde viria a ilegitimi

dade de poder do atual Che

fe da' Nação? Do fato - di

rão alguns - de na pessoa
dele e nas de seus auxiliares
ter ,'/oltado a Oligarquia cor

rupta e corruptora de antes
de 24 de agosto? Mas quandO
voce aceitou a batalha eleito

ral ao lado da candidatura
•
Juarez Távora implicitamen'::
te aceitou a possibilidade de

vitoriE, das candida.turas que
se oplU1ham à do nosso dig
no e comum amigo. Negar
eSSa conseflucncia será con

fessar uso antidemocrático
das eleições que para você,
no ca:o, só teriam valol: se o

resultado fôsse o de seu agra
do.
"A ilegitimidade do atual

Presidente decorrerá ela cir

cunstância de ter sido eleito

,

ou a apuração.

"E' evidente que.. tôda essa

argumentação se aplica de
cheio ao companheiro de __

• .....W_..-..__...............

chapa do presidente da \tepú- � OlHE fOR ;:-
blica, o vice-presidente dr. � Rubens dü �João Goulart.

�
....

..

"Não tem cabimento, não Arruda Ramos �
�

tem justificativa acoimar de GER:ENTE
'"

ilegítimo o atuai Poder Exe- 5
cutívo da RepúbliCa. Ora, vo- -Domins_os F. ':
,cê conhece a clara, constante de Aquino, \.�.'e invariavel doutrina da Igre-
ja em face da Autoridade 1e-

• �_�_�_...-,_..........__

':'w'
_

gítíma. Edição de hoje 6 páginas

vor dos 'tanks",
"A alusão a "tanks" prova,

aliás meu caro Carlos, come

você anela apaixonado: afinal
você OS teme ou os deseja? p,

Impressão deixada por sua

carta é a de que você os de
seja se êles saírem à rua em

defesa dos pontos de vista

que coincidem com os seus.

QUANTO PIOR, MEI.HOR

"Cuidado, Carlos, para nãc
incidir no per.igo de superpor
s-ua paixão aos Intoresses do

pais: não ,Se entrtsteca se lhe
chegarem notícias de atos a

certados do Governo. '

'-------,--------�-'�----'----

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

Florianópolis, Quinta-fei ra, 5 de Abril de 1956 1,00ces
--------�---..-< -�-_.=----._-----

O edital tem o prazo de dez "HABEAS-CORPUS" EM FA

dias, findo o qual correrá no-' VOR DO CHEFE DO PSP
vo prazo - este de cinco dias
-- para a defesa que poderá
ser apresentada pelo proprío
interessado ou por delegado
do partido. De acôrdo com o

Codigo Eleitoral, este poderá
ainda requerer a dilação pro
batoria por mais cinco ou dez

RIO, 4 (V. A.)

"habeas,-corpus" Vem de Ser

impetrado em favor do si'. A
demar de Barros,'desta vez

por dois advogados do Ama

zonas. O pedido d€l1 entrada
no Supremo Tribunal Federal

"Vocêjá'me incriminou de

E' U<:GI'tlMO O ATUAL P'O- ausencía- de ')nálícia no exa-

-DER;ol'!JXE(lUTrVO 'DA . ;n1e\dos;prol!l'é :. polítícos.
REPUBLiCA 'E': tã�'difiên

�

, �\tihar .

nâ)'
intençoes e subintenções de

proximo! Deus permite quç
mUltas vezes nos julguem de
maneira errada e má, para
ver se assim nossos �lhos Sr

abrem para a impossibilida- ,

de prática de julgar os ou-
I

tros.

"Aflijo-me em nome de a

migos quéidos como você,
marcados pela 'sêde de justi
ça. Nosso Senhor no Evange
lho (S. Mat. VII, 1 e 2) adver
te: "Não julgueis e não se

reis julgados. Com o mesmo

juizo com que julgardes, se

reiS julgados; e com a mesma

medida com que medirdes,
sereis medidos". Reconheço
que o· )ornalista, com sua

missão de orientar o públiCo,
tem de conciliar passagens
como estas da Sagrada Escri
tura com seu trabalho pro
fissional. Uma das conclusões
é a do escrúpulo com que a

gir e outra a d03 limites a não,

ultrapassar ao atingir a cria
tura humana, por mais mi

será:vel que ,seja.
"Sua responsabilidade, Car
los, é 'tremenda. Você que,
'em contato pessoal, é tão se

reno., equilibrado e razoável,
liante do teclado de uma má-

em prélio fraudulento :e sem quina ou diante de um mi

obtenção de maiori[\ absolu- crofone ganha embalagem e,
ta? Tenho contra essa ma- em breve, rompe todas as

neira de ver o te�temunho medidas, é capaz de todos os

qualificadíssimo do general excesSoS, tanto no louvor I
Juarez Távora: S. Exa. me quando quer bem (haja Ivista

Ideclarou que, se tivesse sido lo artigo sÔbre, Êsse padre
eleito nesta mesmíssima elei- franz'ino, que tanto tem de

ção e apenas pela margem de amig'o quanto de exagerado),
8 votos, se bateria Peja diplo- como no ataque quando está

llução e posse. O general S:1- (le mal. Creio, sinceramente,
'

bis, muito be111 'que fraude no l1ue a intenção é boa; maS as

_ interior, não é monopólio de consequencias são terríveis.;
nenhum Partido e tambem Estou pensando não sÓ em

sabia como a exigencia ele jovens amigos I?eus, que, vão
maioria absoluta, ràzoivel às últimas consequencias das Iembora, supõe reforma ,da a-I

asserções que você levanta,

IlHal Constituicão. maS tambem e sobretudo em

"Virá a ilegitimidade do i11-
I venerandas senhoras que o

tenegno de 11 de novembro a 'escutam h distância: boas e I
31 de janeiro? Mas ninguem piedosas matronas, Incapazes:
P?de desconhecer que as elei- €ie matar uma mõsca, e que jço�. de 3 ele outubro. par;'\, se tomam de ódio, se enchem

I'glol'la do pl'e2·idente Café Fi- ele rancor.

lho, se inscrevem entre as . "Mas voltemo.? à sua carta, '

mais livres realizadas no país às suas dúvidas e objeções. Ie o citado interregno em na-
da lhes alterou Os resultados (Continua 11'], 'próxi-,

I
ma e�lição)

ESTRANHA MANEIR'j\ DE
SER DEMOCRATA C d R

R

t'"Você não só considera ile- ,assa o o r eg IS r'o
gítimo o .atual Presidente, '

.

mas declara com todas as le� 'E Ieitcra I de Ad e'ma rtras onde põe sua esperança ,',
de restauração democrática:
em um movimento das For- RIO, 4 (V. AJ -- O juiz da díaz cabendo ao juiz a con-

ças Armadas. Em país sem segunda: zona eleitoral de S.
i
cessão desse prazo.

U·
"

d tid Paulo fez publicar edital noruversica e, sem par 1 os e Ao ex-governador paulístn,
-

f'" qual dá ciencia ao sr, Ademarsem orgaos pro issionais, se- que é eleitor inscrito sob o
-

I
.

d de 'Barros de que foi ordena-rao e as, am a uma vez, as número 38 na segunda zona
" .

d t
. -

"d do o processamento de sua '

corroias e ransmissao a eleitoral, cancelada sua íns-
,

t· exclusão' eleitoral daquela zo-sociedade democrá ica,
na em consequencia da con- críção, cabe ainda recorrer ao

"Que dirá você aos que Tribunal Re,Jional Eleitoral
concluirem flue se reabre � denação criminal que lhe foi

d d 'I' dCC.
t 1 Trlb I d

no prazo e ez (las a pu-
-

do eolne? A lbi impos a pe o 1'1 una e
. -pregaçao

.

o go Pe. p02S1 1-

Justiça. .-bhcaçao de sentença.
Iídade de publicar as cartas

dirigidas a mim e, ao Presi

dente contradizem sua afir
mativa de que a liberdade de

expressão no Brasil é um' ra-

Duem Perseguiu 1
Nerêu" ou lrioeu, 1

ATOS DE PERSEGUIÇÃO DO SR. IRINEU 'BOR-
NHAUSEN, NOS'

PRll\'íE�OS
MESES DO

-

" "�. '

. ,sim GOvtRN
" •

... "' '- l;.,. -! "( 11" �" "'Á '� •

:{3)�:....'·�O M�NIC1�i �E_'���J�:'," "f
441 ..... Prófa. Laci souza'�, emitida'� 25�;-gi.
442 - Pt·ofa. Rosa ele r.ourdJs Vieira __: Demitida

- 25-6-51.
443 - Joaquim Ludgel'o Vicira

22-6-51.
Demitido -

444 - Profa. Lilia Filomeno Grumiché - Renlovi
da - 16-4-51.

445 - Profa. Lavina Santos Bonatelli - Demiti
da - 20-6-51.

446 - Prof. Euclero Carvalho Gonzaga - Demiti-
do - 20-6,-51.

447 - Lauro A. BelIo - Removido - 2-5-51.
448 ,......Aldo Prazeres - Removido .;::._ 8-3-51.
449 � Proia. Iolancla Pinto Cabral - Removida -

18-6-51.
'

450 -- Juiio TeixeiÍ'a - Demitido - 16-2-51,
451 - Hermano Marinho Pereira - Remiwiào

30-4-51. í
452 - Profa. Tere�a Bezerra de Ataide - Demiti-

da - 6-6-51.
453 - Profa. Maria A. G. Simão - Removida -

6-6-51.
Removida -454 -- Proia. Maria G. França

29-5-51.
455 -:- Luis Santo:. Sehé - Uemovido - '29-3-51.

'.

456 - Nicolau G. Vicira - Removido - 26-3-51.
457 - Antonio F. Flo·res - D�mitido -- 8-3-51.
458 - João P. dos Santos - Demitido .:_ 19-2-51.
459 -- Profa. Eulalia K. de Campos - Demitida -

26-2-51.
460 - Lui� Martins (le Almeida -- Demitido -

19-2-51.
461 - Camilo Nicolau Mussi -- Demitido --, 19-2-51.
462 -- Profa. Lourdes Vieira - Demitida - 21-2-51.

463 -- Prof. Aujor o. Wiéthor Removido

3-7-51.
464 - Mozart L. Ozorio - Demitido - 26-<1-51.

•
6

465 - Vitor Vieira - Demitido - 5-3-51.

466 - Salentim C. FI'eitas - Demitido - 13-2-51.
467 - José W. Silva - Demitido - 5-3-51.
468 - Benoni Schmitz -- RemovidQ - 17-2-51.
469 - Baltazal' F. 'Schnlidt - Denlitido' - 19-2-51.
470 - Profa. Walda C. 'Furtado Demitida -

4-5-51.
471 -- Severo S. Ramos - Demitido - 27-2-51.
472 - Avelino Jóão Soares - Demitido - 27-2-51.
473 - Oswaldo F. de Melo � Demitido - 19-2-51.
474 - PrGfa. Lidiá S. de Paula - Demithla ,-

26-1-51.

li:: x

x

Observe-'se, na retação acima, I) ªlto número dit
pl'ofessoras l'emovidas e demitidas. Elas' foram" em
gl'ande maioria, substituidas p<!r fi�has de chefet�s
da U. D. N., llomeat}as por injunções da 11,olitica
gemo Daí porque, ao fim .do seu desastroso 'C desas
trado Govêrno (). sr. Bornhausen fingiu�se espan
tado com a percentagem de- reprovação ao fim de

ano: mais de 50%. O Govêrno que passou foi o co

veiro: do Ensino catárineuse,
.

diluindo-o na mais

grosseira llolithruice.

x x
* TODOS os estabelecimentos comerciara pagam

RIO; 4 (V. A.) - A's 20 ho- impostos. Excluir este ou aqunla dos rorneclmentos ao Es
ras da noite de ante-ontem, tado, por motivos de ordem política, é fazer administracão
realizou-se, no Catete, uma facciosa, discrtmínatorín, de fílhcttsmo, com prejuízos para
reunião sob a Pl'e.:idencia do o erário, de vez que Os monopolízadores acabam sempre
sr. Juscelino Kubitschek, à em exploradores.
1ual estiveram presentes lí- \

deres ele partidos e mais 08

,n. José Marta Alkimín, Er
nani do Amaral Peixoto e Lu
'as Lopes, O assunto princi-r
�al, conforme declarou o pra
';idente do �SD, foi a mudan-
ca da capital. O presidente x x

Juscelino fez uma exposição -
':. O GOVEHNADOR Lacerda, todavia, se merece

lo plano 'éxlstente a respeí- louvor Pela nota acima; merece as mais severas restrtcões
�o. Tratou-se, em' Ilnhas ge- por estar continuando a polítíca de perseguIção aos pro
.rais, ele diversos projetos de fessor!"s que tantos males fez ao Ensdno, na administração
interesse do governo em an- )assada -Ó,Há dias passados protestavamns daqui contra a

iam�nfno legi,S,'lativo. A re-, '

.:;dió.;a remoção do Prof. Teotonio Carvalho" da escola inis
�t:l1?a 'n:�ti"t�siO!\ttl foi' ob- ta d'e 'Rio dos Patos" em ClU"�tiljanos, par� DiOn1siQ Cer

'jeto ele 'debates fl, se'g1.ll1dç: queii·a. O rE1lnovido �ntftva com' mais de 16 atlos' de sel'vi-
ainda o sr. Amaral Peixoto, o' ços ao Ensino e o ato está marcado de 'me'sciüinhá polJtica
Ex�cutivo não. enviará ne- gem.' Agora, de Sombrio nos cnega nOIVa ,e 'dolorosa noticia:
nhUll1a mensagem propondo por ato de l6 de fevereiro a Profe�,sora Ondina Borba elos
a medida, que é de compe- Santos, depois de 11 anos de servidão ao Ensino, foi sumá-,
tência do Congresso. riamente' demiti,da. Para o seu lugar; como nos tempos

bornhauseanos, foi nomeada uma sua jovem ex-alun:t. Lp,.
vítima do Governador Lacerda não sofreu isolaelanienle � o
ato, porque este se refletiu sôbre seus 9 (nove) filhinhos.
Basta um ato desse, de pura malvadez política, para mar

çar um ,governante. Ainda valerá pedirmos o reexame dessa
odiosa persegUição? Sôbre êla, como--em outras, não caira
o doloroso silencio oficial?

Silencio de culpa e silencio de remorso? Aguardemos.

MADRID, 4 (U. P.) � "O

explorador frances Fernand
�avarra teria descoberto a

arca de· Noé no Monte Ara

rat", anuncia hoje o jornal
madrileno "Haja deI Lunes".
Relvela o jornal que Navarra, Ereção de monumento HOJE GRANDE
que atualmente se encontra
en1viagem na Espanha, teria ao Presidente Getúlio BINGO
dirigido quatro expedições no RIO, 4 (V. A.) - O depu- Realizar-se-á hoje 'nos sa-

monte {irarat, sendo a últi- tado carioca Georges GaIvão Iões do Cluze Doze um ,gran
ma na primavera do ano apresentou na Câmara Fede- de BINGO cuja renda rever

passado. Assevera-se que o ral um projeto áutorizando o terá em benefício da manu

explorador encontrou uma Executívo a abrir créàito de tenção do Preventorio dos fi-
carcasSa de navio que afirma cinco milhões de ,cruzeiros lhos dos Lazaros. �
Ser a arca de Noé. Se mante- CQlUO contribuicão da União a Com premios bons, é de--Se
Ve silencio até agora a 1'eS- : favor da prefeitura do Distri- esperar que numerosa seja a

peito dessa elescoberta, e3cla- : to Federal, para englr um assistencia a este util e di-
'receu Navarra, foi porque'monumento à memória do 'vertido entretimento:
queria conhecer antes, Ó re-I ex�presidente 'Getúlio Varg'as I O preço do cartão é de ape
sultado d�s exames dos peda- num dos logradouros do Dis- ,nas 50 cruzeiros·, no horário.
ços de madeira trazidos do trito Federal. � I das 20 horas.
monte Ararat e apresentados ��<:l���fP m;;t�!,.���

I a la?oratórios parisienses e -----'---.----------------,_;.-----

11ond;::ler50%do ORISO DA CIDADE
:l1undo

na tarde de ontem. Os im

petrantes alegam nulidade elo
crime imputado ao sr. Ade
mar de Barros e mais ainda

que o ex-governador de S:io
Paulo tem direito a uma

prerrogativa constitucional,
qual sela a de ser processado
por comissão esPecial. O pe
dido foi ontem às mãos do
ministro Orozimbo Nonato,
presidente do STF para des-

pacho.

Novo
Juscelino debate a mu

dança da Capital

Telia descoberto a

Arca de Noé

Em palestra através
"Voz do Brasil", durante a

qual salientou que 50% da

espéCie humana é composta
de analfabetos, o sr. Paulo
Carneiro. Delegado Perma
nente do Brasil junto a ....

UNESCO, declarou que a cria-'
ção do "Centro de Pe.sq}lisa",
com Eiede no Brasil e elo
"Centro ele Formação de Pro
fessores SO,ciais", com

'

sede
em Santiago do Chile, "as ci
encias sociais adquil"irão um

corpo pessoal e um plano ele
amplas atividades".
Ae�'escentou que a UNESCO

I dhrõe apenas de 1:0 milhõe?
de dólares anualmente para

I cumprir o seu programa in
ternacional 'de educacão ci-

, .

.. ,

i enCla e cultura, orçam�ento

I·
que é inferior ao ,de uma siru
pIes fundação americana.

Nótulas
"

�, OPOSIÇÃO raivosa e sistemática desserve à cole
tívldade, por que só vê erros e falhas em tudo quanto tenha
procedência oficial. Esse tipo de opostção já está supe_rado
entre, nós. Ela, aliás, só teria equivalante negativo,' rias si
tuações passívas, ele apoio incondicional. O atual GOVêl'110
cat.al'inense tem acertado e errado. Merece- elogios, sem

dúvida, a seguinte nota do Gabinete do Governador, di-,
vulgada na quinzena que passou:

,
<

,O Senhor Governador, tendo em .vista
a necessidade de a,perfeiçoa... o sistema de
compras para o Estado e,. .sobretudn, aten
dendo à .Ieg'islação que instituiu, o Tribu
nal de Contas, recomendou aos Senhores
Secretários o estudn de normas - as mais
rigorosas - regulaêoras das concorrências
e tomadas de preços, as quais deverão ser

adotadas com a maior brevidade.
Gabinete do Governador em 23-3-1956

x x

-
':' NO GOVERNO passado.. uma c&nstl'u,�ão -. da

Joletoria de Ifajaí - fora vencida em concorrência por
dois engenheiros que não .eram da situação. Bastou isso
para que o processo, fôsse anulado e a construção 'entregue
ao jogo político. Triste e-xemplo, que se espéra não seja
repetido no atual Govêrno,

da

Você jura IlHe 11rW -nd ciuel'er voltar
em 60?!

,

i •

....,-�'.". .. "

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



,

M É D I

DR. W-ALMOR ZOMER
GARCIA

Uiulomado pela Faculdade Na
elcnal de Medicina da Univer- DOENÇAS NERVOSAS E MEN-

sidade do Brasil TAIS - CLINICA GERAL
E.-Intel:'no por concurso da Ma- Angustia Complexos

ternidade-Escola Insonia - Ataques - Manias -

(Serviço do Prof. Octávio Ro- Problemática afetiva e sexual
drigues Lima) l Do Serviço Nacional de Doen-

Ex-interno do Serviço de Clrur-
.

ças Mentais. Psiqui ábra do

gia du Hospital I. A. P. &. T. o, Hospital-Colô.nia Sant-Ana.
do Rio de Janeiro CONSULToRIO - Rua 'I'ra-

Médico do Hospital de Ca�:idad� 1 jano,. 41 :- Das 16 às 17 h�l·as.
e da Maternidade Dr. Carlos }{I�,SIDENCIA: Rua Bocaíuva,

Corrêa

1139
TeL 2901

DOl!:NÇAS DE SENHORAS -
- ..•-------�---

PARTOS - OPERAÇõES DR. ARMANDO VALÉ-
Cons: Rua João Finto n. 16, RIO DE ASSIS

das 16,OÚ �s 18,00 hor�,s'l Dos- Serviços de Clínica Infantil
�ela manha aten�e dia- da Assistência Municipal eRos-
l'lal�lente. no Hospital de

I pital de Caridade
. C_al'l�lade. CLlNTCA MÉDICA- DE CRIAN-

Resfdência :
ÇAS E ADULTOSRua: General Bí ttencourt n. _ Alergia _

101. Consultório: Rua Nunes M&-
Telefone: 2.693.

chado, 7 -' Consultas das 15 às
18 horas.

•

Residência: Rua Marechal Gui
lherme, 5 - Fcne : 3783

DR. ROMEU BASTOS
PIRES

DR. JúLIO DOIN
VIEIRA
MÉDICO

ESPECIALISTA EM OLHOS
OUVIDOS, NARIZ E ::iARGANTA
TRATAMENTO E OPERAçõES
tnfra-Vermelho - Nebulização -

Ultra-Som
.(Tratamento de l!inusite sem

operação)
Anglo-retlnoscopia' - Receita de
Oculos - Modern� equipamento
de .. Ot�-Rin':ul�l'gQlogia'

- tÚnlco.
. .- no' Éstado)
Horário das 9 às 12 horas e

da� 16 às 18 hora�.
Consultório: - Rua Vitor Mei

réles 22 ....é.. Forie 2675 .

.

Res. _I Rua São Jorge 20 -

Fone 24 Ih.
.

. �

DR•.MARIO WEN-'
'DHAUSEN

CLI�ICA MJlJJ}ICA DE AfiULTOS
E CRIANÇAS

.

Consultór.io,,- .;Rua João Pin
.

to, 10 - Tel. M. 769.
Consulta�: Das 4 'às 6 horas.
Resi'llênéia,' },tua' Esteves Jú

nior, 45. Tel. 2.812.

DR. NEY PERRONE
MUND

Formado pelá' 'Faculdade Nacio
nal de Medicina Univel'sidade

do Brasil
RIO DE JANEIRO

Aperfeiçoamento n& "Casa de
Saud" São Miguel"

Prof. 1"ernand(' Paulino
Interno por 3 anos do Serviço

de Cirurgia
. Prof. Pedro de Moura

OPERAçõES
CLINICA DE ADULTOS

DOENÇAS DE SENHORAS
CONSULTAS: No Hospital de

Candade, diãriamente pela ma"

nhã
RESIDtNCIA: - Rua Duarte

·3.;l,Rg - I

"
.� J_ '�

sexos.

Doenças do aparelho Digestivo
e do sistema nervoso.

HOl'ár'io: 10% ás 12 e '2% ás fi.

Consn ltório: .a. Til'adentes, l.:l
.- 1" Andar _- Fone:' 3246.
Hesidência: R. Lacerda Cou

do Espanha)

DR. ALVARO DE
CARVALHO

MÉDICO DE CRIANÇAS
PUERICULTURA - PEDIATiUA

,- ALERGIA INFANTIL",
Consultório: - Rua Tiradel.

tes n. 9.
Residência: - Av. Hercili.o

Luz n. 155 - 'fel. 2.530.
Horário: - Das 14 às lS ho·

't'as diáriall1ente

DR. NEWTON
D'AVILA

CIRURGIA GERAI.
Doenças de Senhoras - Procto

logia - Eletricidad� Mlidi,'ft
Con['lltório: Rua Vitor Mei

reles n. <!8 - Telefone: 3307.
Consultas: Das 15 horas el1l

diante.
Residência: Fone, 3.422

.

Hua: Blumenau· n. 71.

Florianópolis, Quinta-feira, 5 de Abril de 1956
----_._---------------

crianoas
DR. JUAREZ f>HILIPPI

Edifício João Alfredo

!\fÉDICO
Com prática no Hospital SãQ DOENÇAS DO APARELHO DI

Francisco de Assis e na Santa _

GESTIVO - ULCERAS DO ES- A D V O G A DOS
Ce ..a do Rio de Janeiro TOMAnO E DUODENO, ALER-

CLINICA MÉDICA GIA-DERMATOLOGIA E CLI-
DR. JOSÉ' MEDEIROSCARDIOLOGIA' NICA GERAL

Consultório: Rua Vitor Mei- DR. JúLIO PAUPITZ VIEIRA
reles, 22 Tel. 2675. FILHO - "-DVOGADO -

Horári?s: Segundas, Quartas e Ex-interno da 20" enferma:r.a Caixa Pos�al 150 - Itajai
Sexta fell'�s: , e Serviço de gastro-enterologia

I
Santa C:;atarma.

Das .1� a.3 18 horas.
. da Santa Casa do Rio de Jeneiro __

o --, -

.Resldencla: o
Rua Felipe Sch-

(Prof. W Berardinelli). l'R. CLARNO G.
n;ndt, 23 - 2 andar, apto 1 -

I Cu-(;so' de neurologia (Prof. GALLETTIleI • .:�. Aust"Jg�silo).. I
_ ADVOGADO _

DR HENRIQUE 'PRISCO !
.

Ex-interno do Hospital mater- I Rua Vitor Meireles, 60.
• \ n idad e V. Amaral. FONE:: 2.468

PARAJSO DOENÇAS INTERNAS Florianópolis _

l\-IÉDICO Coraçã ô, Estômago, intestino,
Operações ,., Doenças de Se- fígado e vias biliares. Rins, ova-

nhoras - ClíI\lcã "de Adultos. rioc e úte.r,,! . '.
.

Curso de Especialização no Consultô rio : VItor-Metreles 22.
Hospital dos Servidores do

Ez-I
Das 16. às

18 horas.
tado. Residência: Rua Bocaiuva 20.

(Serviço do Prof. Mariano de Fone: ,3158.•
Andrade). -------------

Consultas - Pela manhã no DR. MARIO DE LARMO
Hospit-rl de Ca:ddade.. CANTIÇÃOÁ tarde das, 1.5,3-0 ,hs. em dian- M É D I C O D E N TIS TAS
te no consultoTIO .a Rua Nu.nes CLÍNICO DE CRIANÇAS DR. SAMUEL FONSECA
Mac�ado 17 Esquina de Tlra- ADULTOS CIRURGIÃO-DENTISTACuutll�h.? 4.4. Tel.: 3120.

. Doenças Internas Clínica _ CirurgiaRe�ldencla - Rua Preaiderrte

I
CORAÇÃO .- FIGADO - RINS PROTESE: - Pontes Moveis e •Coutmho 44.

_ INTESTINOS Dentaduras em
--�---��-

'_�---------------I
-

CLINICA . Tratamento' moderno da Nylon. #I
de

. SIFILIS DIA'fERMI1.: - Tratamento de

OI,HOS _ OUVIDOS NARIZ Consultório - Rua Vitor Mei- canais pela al-
E GARGANTA eles, 22. ta freqlle.ncia.

DO HORÁRIO: Raios X e Infra-Vermelho
DR GUERREIRO DA Das 13 às 16 horas. Consultório e Residência: R. Um belo e espaçoso palacete, para residência clube• Telefone: Consultório - 3.415 Fernando Machado nU. 5 .

FONSECA Residência: Rua José do Vale Fone 2225 Repartição Publica.
Chefe do Serviço de OTURI- I

Pereira 1?8 � Praia da Saudade / f
TRATAR NA

NO do Hospital de Florianópolis. - Coqueiros Consultas: das 8,uO às II

hO-*"
.. I "A MODELAR"Possue a CLINICA os

APARE./----
-' .

T ras e das 14,00 às 18 horas nllftAN'r'6! Ti� "'. ILHOS MAIS MODE'RNOS P.t\RA Ul{. CONSTANTINO Exclusivamente com hora mar-
_.

_ UVIUU"� UUII.,.,. • ' .

TRA'fAMENTO das DOENÇAS DIMATOS ,cada.. /
I '" <. '.�'" nos W/Jt T)FJO� ",;' �

,_

•••

__

•••�••,�••••.••••.•.
_,

..

:.:�.�

..
da ESPECIALIDADE. MÉDICO CIRURGIÃO ! Sábado - das 9 às 1�. .

�", " I1I<L J .
_

Consultas - pela manhã no , I Partos
.

re �HOSPITAl,' Doencas d� SenlOr�s -. �r.(Js DR. LAURO -CALDEIRA

i e' - Opernçõee - Vias Urfnárí as I R�'
\

t
."

:':'--t.�'-",p
,

IA TARDE - das 2 as 5 -

CUI'SO de aperf'eiçoamentv e , DE ANDRADA �' '"IJ ""

",'-S-�LH�g�S�L�ÓRIO
- Rua dos

longa prática nos Hospitais de CIRURGIÃO-DENTISTA �;;�.,

�e G ��G�RESIDtNCIA - Felipe Sch Buenos Aire�. . I C(JNSULTóRIO IDdiflcio

_;<;
� � i:-

..
,2:

c

i,
�.

,

,." (i'M ,.'idt o 113 'I'él 2365 CONSULToRIO: Rua Fehpe Partenon - 2° andar -;- sala
.. '..... •

I
,-

nn11 n. e ..
Schmidt, nr, 18 (sobrado). FONE 203 - Rua Tenente Silveir-a, 15.

:(/5DR. ANTóNIO MONIZ 351? Atende diáriamente das> 8 à� .l.-..,-�-
-'''

c.: ...J ''''''''�'- II
.

r ' \

. HORÁRIO: das 15 á� 18 ho- 11 horas.

!
í .,.

- �-
i � \. IJfI

.
,

DE ARAGÃO rr.s 3.lt e 5as das 4 as 18�húra!.,�
E

"
.-

CIRURGIA TREUMATOLOGIA
I

ftesidêncla: Avenida Rio llran- - Hl as 22 ho1'a� I I" fi
· , "'_

L d __�....;�::!:;:::::;:;::..::::�;:::::;:;;:::��cOilsuIi;ór��tof01�apinto, ·18. !
co, n. 4�tende chamad08 te;O����:��o�� r;:l���ul'as !l_:n, j. ·ApreSSO.�' OrlanOpOIIS I 1

.... ,'Da's 15 às 17 diàriàrnente. Telefone: - 3296. _, U ..

Menos aos," Sábados I�NDEREÇOS ATUALIZADOS DO EXPRESSO
Res: Bocaiuva 135.
Fone: - 2.714.

DRA. WLADYSLAVA
W. MUSSI

e

DR. ANTONIO DIB
MUSSI
MÉDICOS

CIRUlWIA CLíNICA
GERAL-PARTOS

Serviço completo c esperi:lli
zado das DOENÇAS DE SENHO·
RAS com modernos métodos de

diag�ósticos e tratamento. tinho, 13 (Chácara
SULPOSCOPIA - HISTl<.;RO -' --- Fone: 324S.
SALPINGOGRAFIA - METABO- ------------

LISMO BASAL
R.'lIlioterapia por ondas curtas

Eletrocoagulação - Raios Ultra
Violeta e Infl'a Vermelho.
Cons'ultório: Rua Trajano, n. 1,

10 andar - Edifício do Montepi6.
Horát'io: Das 9 às 12 horas -.

Dr. MUSSI. 1

Das 15 às 18 horad - Dra.,
MUSSI Trom-IResidência: Avenida
powsky, 84;

DR. LAURO DAURA
CLíNICA GERAL ADMINISTRAÇÃO

Er.pecialista em moléstias de Redação e Oficinas. à rua Con-
, SellLloras. e vias urinárias. I t.'llieiro Mafra, n; 16tl Tel. 3022

I Cura radical das infecções _ ex. Postal 139.
aguJas e cronicas, do aper�lho Diretor: RUBENS A. RAMOS
gcnito-urinál'io em ambos os Gerente: DOMINGOS F. DE

AQUINO
Representantes:

Representn�ões A. S. Lal'a.
Lt.da

Ru'a Senador Dantas, 40 � 60
andar,
Tel.: 22-5924 - Rio de Janeirr
Rua 15 de Novembro 228 5°

anrlar sala 512 .:_ São Paulo.
ASSINATURAS
Na Capital

Ano ..........•.. ,. Cr$ 170,00
Semestre Cr$ 110,00

No Interior
Ano ...• . . . . . . .• Cr$ 200,00
Semestre .. . . • . . . .. Cr$ 110,00
An lincio mediante, c.ontráto.
Os originais, mesmo 'não pu

blicados, não serão devolvidos.
A direção não se responsabiliza

pélos conceitos emitidos nos ar

tigos assinados.

INFÚRMAÇõES UTEIS
O leItor encontrará, nesta co

luna, informações q..e n.;;cessita,
diài'!amellte e de imediato:
I.TORNAIS Telefone
lO Esi!ldo ,.............. 3,022
. A G.'l.zeta • .. . . .. .. . . . .. • 2.656
Diário da 'l'aràe 3.579
Imprensa Oficial .•..... : 2.688

: HOSFI1'AIS
Caridade:

(Pr()vedor) ,,' • 2,314
(Portaria) •........... '., 2.036
Nerêu Ramos ..... ,...... 3.!lSl
Militllr •.....•.. ,.,...... 3.15'/

DR. ANTONIO BATISTA . São Sebastião (Casa de
Saúde) •............... 3.153

JUNIOR Mltbrnidade Doutor Car-
3.\21 ConsufteIll nossas tarifas. �XPRESSO FLORTANóFOLIS

CLíNICA ESPECIALIZADA DE It'3 Corrêa , .. , ...

C lUANÇAS ,CHAMADOS UR- -Fones: 25-34 e 25-35 -

Con'l;ulta� das 9 ás 11 horas. GENTES
.'

o ----

Res. e Cons Padrlf Miguelin'lO, ,Corp.o de Bombe,ros .... 3.J13

12. .

'" Ser�lço Luz (Raclama-
çoes) 2.4u4

Po!ícia (Sala Comissário., 2.038
Polícia (Gab. Delegado) 2.594

DR. I. LOB.\TO COMPANHIAS DE-----
FILHO TRANSPORTES

Oüenças no aparelho respiratório TAC .................• 1.7�0

TUBERCULOSE. ! Cruzeiro do Sul •..•.... 2.500

RADIOGRAFIA E RADIOSCOPIA' Panair ,.... ::.553

DOS PULMõES . Varig , .. . .. .... 2:325
Cirurgia r10 Torax Lóide Aér�o ..........•• 2.402

Formado pela Faculdaue ·Nacio- Real ,................... 2.377
nal de Medidna, 'Tisiolo�ista eScandinavas ,.. .. .. . . . .. 2.300
Tisi,ocIrurgião do Hospital Ne- HOTÉIS

rêu Ramos Lux , . . . . . . • . . . . . . 2.021
Curso de especializac;ao pela Magestic ,......... 2.27ô
S. N. T. Ex-interno e Ex-ussis- Metropol ', ,. .. ... 3.147
tente de Cirurgia do Prof. Ugo La Porta ..............•. 3.321

Guimarães (Rio). Cacique .......• ,........ .$.449
Cons.: Felipe Schmidt, 38 - Central .......•••• ,...... 2.694

Fone 3801
'

Estrela ..... ,............ 3.371
Atende em hora marcada.

lIdeal....................
3.669

Res.: - Rua Esteves Junior, ESTREITO .

RO - Fone: 2396 Disque :,... 06

10 andar.
Salas 1 e 2 - Rua Jerônimo

Coelho, 1
Horário; 8 às 11 - 16 às

18 horas
Atende exclusivamente com

hora marcada.

DR. CESAR BATALHA DA
, SILVEIRA

Cirurgião Dentista
Clínica de Adultos e

Crianças Raio X
Atende com Horü Mar

cada.
Felipe Schmidt 39 A Sa

las 3 e 4.

õR."ÃNTONIO Go'MES DE
ALMEIDA

- ADYOGADO -

Escritório e Residência:
Av. Hereí lio Luz, 15
Teiefone: 3346.

,

•••••••••••••••••�e�s.

o ESTADO

DR. IVO VON WANGENI{ElM
.. �. D�EN.TISTA -�.

.

rua Bocaiuva, 42

•

Com ês�. ve.lo� V.S.
<lo.b..i..é. uma. cont� que
I�e ..ender'6 jur'ó cam·
pensa.dór' • 'I?M

e

��.6�S626§�lIfl[ê leVA"';' pAr'a. sua. resid,,.,-
,

eie, um lindo e útil p"esente:
.

um BELISfllMO rJOFI?Ede J4CO eROMADO.

APr'dcu..-e hOje" NOVO
NCO

_ GRiCOLA
- �c7� 1'6 .

FLORIANÓPOLIS -' SA,!.TA CATA�_� --_li·ii·....,

••••••••••••••••••00 .

I .

.

.�

� Restaurante .. Hapoli• •

•

:
'

Rua Marechal Deodoro 50. .

•

: Em Lajes, no �ul do Brasil, o melhor! "1: Desconto especial para os senhores viajantes. t
..........�•••••,..ilia6l .

Viagem com· ,segurança
e rapidez

so NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS: DO

R'AP,IDO �(SUL-BRAS'ltBIBO)
,Florianópolis - !taiaf .;;_ Joinville � Curitiba

AgênCia: Ilua' Deouoro esquina da
Rua. Tenente Silveira' I,

FLORIANÓPOLIS LTDA.

Transportes <:]e Cargas em Geral entre: 'FLORIANóPO
LIS, PôRTO ALEGRE, CURITIBA SÃO PAULO, RIO
D-E JANEIRO E BELO HOR�ZO�YPE.
Matriz: FLORIANóPOLIS' Filial: CURITIBA.
Rua Padre Roma, 43 Térreo
Telefones: 25-34 (Depósito)

2G-35 (Escritório '\

Caixa Pestal, 435
End, Teleg. "SANDRADE"

Rua Vi-sconde do Rio Branco
932/�6

Tele:t'!me : 12-30
End. Tel€'g. "SANTIDRA"

,

Fili!il: S..\O PAULO Agência: PôRTO ALEGRE

I"Ríomar"
AVetlida do Estado �6!i6/76 Rua Comendad0r Azevedo.

64
Telefone: 37-06-50 Telefone: 2-37-33

Atende "RIOMAR"
Elld. Teleg. "RIOMARLI"End. 'relego "SANDRADE"

Agência: RIO Dlt JANEIRO
"Rioruar"

Agênôa: BELO HORI
ZONTE
"Riomar"

Avenida Andradas, 871-B
T.elefone: ·2-90-27
Aten de "RIOM;\R"

Rua Dr. Carmo Netto, 99
Fones: 32-17-33 e 32-17-37

Atende "RIOMAR"
End. Teleg. "RIOM.ARLI"

NOTA: - Os nossos serviços nas praças de Pôrto
AlegrE', Rio e Belo Horizonte, são efetuado::! pelos nossos
agentes

"RODOVIÁRIO RÁPIDO RIOMAR"

EMPRESA NACIONAL DE NAVEGACAO
,

HOEPCKE
NAVIO-r.tOTOB «CARL

ITINERA1HO
.
sAlDAS DE

I D A VOLTA

I�ajaíFpolis. Santos

26-3
8-4

20-4
3-5

24-3
6-4
18-4

. 1-5

1-4
13-4

2-4
14-4

. 26-425-4
8-5 9-5

O horário de saída de Florianópolis será às 24,00
1,oras e do Rio de Janeiro às 16,00 horas.

'Tanto mcIda como na Volta o navio fará escala nos

i10rtOS de São Sebastião, Ilh:1 bela e Ubatuba. .

! �ara Ip.elhores iI�forr}1ações, diJ:ijam-se.à séde da
Empl'êsa,. à rua Conselheiro Mafra, 80 - Telefone 22-12.

das Esquadrias
DE ALBERTO �jeHTER

R\ia 24 de Maio, 612 - Estreito - li'lorianópol1s
Portas, janelas, caixas, meia-caixas, vistas, etc., cora

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

e sem defeitos.
Pdeços baixos - Examine e compre o que está pron

to para cntréga imediata
Férro - Tubos - Sanitários e Azulejos para Importa

ção do Rio de Janeiro da Cía. Americana de Intercambíc
(Brasil) CADIB.

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

FARMACIA DE PLANTA0
DEPARTAMENTO DE SAúDE PÚBLICA

Mês de Março

3 - sábado (tarde) - Farmácia Catarinense
Rua Trajano.

4 - domingo - Farmácia Catarinense - Rua T.ra

jano.
10 - sábado (tarde) - Farmácia ,Noturna - Ruà

Trajano.
11 - domingo - Farmácia Noturna - Rua Trajano.
17 - sábado (tarde) - Farmácia Esperança ,-:

RUR Conselheiro Mafra.

I is - domingo - Farmácia Esperança - Rua Con-
selheiro Mafra.

I .

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

,Felipe Schmidt. .

I 25 --: domingo - Farmácia Nelson - Rua Felipe
, Schmidt.
I 30 - dia santo (sexta-feira) - Farmácia Moderna

1- Rua João Pinto.
O serviço noturno será efetuado. pelas Farmácias

I
Santo Antônio e Noturna, sitnadas às ruas Felipe Sch-

. midt, 43 e 'I'rajauo, '?

II A presente tabela não' poderá ser alterada( sem pré-
via autorização dêste Departamento.

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

ALUGA-SE NO CENTRO

Comercio Transpúl't.,
Hutl Joio Pillto, iJ §poU!

C, RAMOS SIA.

LA.C. TRANSPORTES AÉREOS
CATARINENSE

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

critório desta Sociedade, à rua Felipe Schmic � nesta

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

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

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

ALUGA SE
ALUGA-SE Q PAVIMENTO TÉRREO

mo NO. lO DA RUA JOÃO PINTO.
TRATAR NO MESMO.

DO PRÉ-

A HORA
DE PÔ�TO ALEGRE

Um novo jornal realmente novo.
Constante noticiário a respeito de Santa Cf.1tnl'ina e

pnrticularmenté de Florianópolis.
,

À venda nas principais bancas de jornais.
Para maiores informações procure o agente e LOJ'

'espendente, à Praça 15, na 27.

En8ina�se na

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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·CLU·BE DOZE DÊ' AGOSTO
,.

GRANDE, BIN,GO DE BENEFICENCIA
HOJE - às (20) vinte horas, nos sa Iões -do-(Iube Doze Grande Bingo em Beneficio do Educandário Santa Caia rina, Auxiliai esta sl
fruisfica Campanha para, à manutencãn dos filhos dos lazaros, comparecendo eo grande Bingo Prêmios valió sos ao preço de Cr$.

. -
-

50,00 ao cartão. BHhet�s à venda na noite de 5 do corrente!
_

r-.ar#l@rêêêêr.:3.êê@êr#lê@:t\êê��.f#J_ê.F-�-lêi@f#.!ê@êêlêêr§l.�têliêêêt#léir#lêr;::l�@@riéli§fª
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.cINE SAO JOSE

•
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BOTAFOGO 3 X SAO PEDRO·2 FIGUElRENSE FUTEBOL CLUBE TENENTE HIGINO DA MASCENO DE ANDRADE

Perante uma grande as- Osmar defende e larga e

sistência no campo da Cos- este que vinha na corrida

teira';'preliaram domingo à manda o balão as redes,
tarde as equipes .do Botaf'o-

I
mas o juiz invalida ó tento

go E. ',C. e São Pedro F. C. sob alegação qe impedi
local. rnen to do seu colega Juran-
Eram precisamente 15,50 diro que não vimos.

horas quando o juiz sr. Mais aos 35 minutos Os-'
Wilson Mello deu início a mar defende a bola fora, de

partida. area o juiz marca tiro índi-
Nos primeiros minutos -'eto. Pereira é dasignado a

notava-se qUe o Betaf'ogo raze-Ia e cobrando com ma

estava mais agressivo, mais estr-ia coloca a bola nos

a defesa dos locais muito oés de Hamilton e este sem�
firme aliviava o perigo. rabalho nenhum' manda as'
Eis então quando eram -edes assinalando o 3° ten

decorr-idos 35 minutos sur- 'o botafoguense. Aos 40 mi
ge o 1° goal da tarde, as- rutos Mirínho é retirado
sinalado por Guaracy apos de campo por contundir-se,
passar por dois adversários voltando logo após. Quan
arremata forte de fora 'da lo erãm decorridos 47 mi
área, Osmar tenta mandar a :tutos de jogo o juiz dá por
�scanteio, mais esta já ti- .ncerrada a partida saindo
nha endereço certo. .e vencedora a equipe do

Os' locais não desanimam .otafogo por S x 2 ..
e aos 42 minutos, Vadoca No vencedor gostamos de
atira rasteiro e forte indo a .;odos, sobressaindo-se Agri-'
bola aninhar-se no fundo da pa, Laurí e ,Guaxacy, este
redes. Estava decretado o último o melhor da, cancha.
empate. Nos vencidos com altos e

Aos 45 minutos Augusto .ixos.
com um bonito Ch'lIte desem- As duas equipes jogaram

,
pata a partida para os bota- ssím �onstituidà':
f'oguenses, indo a bola ao BOTAFOGO - Agrip'�;

: centro 0 jujz dar 1101� f,er-

tLaUl'i
,. e Pedro � 'Mãfi�}1o,

.

m'Í1Il'Udo' Ó '1:0 tempo. ,"� .' ôsni e' o rrando i Pel."�ü,a,
.

':APO'S 16 minutos de .des- Augusto, Valdir (Hamilton),
.

cMSO voltam as duas equi- G,uara�y e Hamilton \,J�l�il.l�
'. pes- sob a ordem do NOSSO -rír). - �._r"

-juiz sr. Djalma. O Botafo.� SÃO' PEDRO - Osmar;
gb' jOgàl1.do a favor o vento, Anú e lVIirinho; Gentil' Ati
quando eram decorridos 10 lio e- Benoni; Miro- Valmir
minutos de jogo Babá numa hdoca, Nauri e Babá.
bonita jogáda empata nova- . O jüi.z

'

sr. Wilson Mello
mente a partida, logo após êste';e regular sendo substi
falta perigosa contra os .bo- caido p,el0 sr. Djalma" sua

tafoguenses, Mirinho cobra ltuacão foi cheia de falhas
"- violento e a bola vai chocal'- anuland·o 1 tento legitimo do

ªe contra o travessã.o, mais :�otnfogü.
'

-Laurf. conjuria o perigo Na . preliminar venceu a

mandando para lateral, mi- equipe do Botafogo pela con-

,nutos depois Hamilton pas- i;agem de 5 x �.
sa por 1 adversário e chuta,. Escreveu W� Lohmeyel'

Recebemos e agradecemos
o ofício abaixo:
"Florianópolis - feverei

ro - 1956
Prezado Senhor:
De ordem do Sr. Presiden

te, temos o prazer de comu

nicar a V. S. que em Assem
bléia Geral foram eleitos e

empossados os seguintes
Membros' do Conselho Deli
berativo "deste Clube:
Presidente - Charles Ed

gard Morjtz
Vice-Presidente _ Milton

Lehmkuhl
'

Secretário - Amo Lippel
Membros:
Thomaz Chaves Cabral
Humberto Machado
Osní Damiaui

,

José Leal de Meireles
Abelardo Arantes
lVIercelino Cunha

-

Nicolau Haviaras

,Hamilton Berreta
Osni 'Ortiga
Fernando' B. Viegas,
Nivaldo Machado .:

José Dias
Abelardo Andrádc;

te e Vice-Presidente destà

t M· d 7· d
·

A h
Associação, sendo que, pelo

-: 15,5-a e· Ia o SA;ATIJ;ü DE
Senhor 'Presidente, foram . ICR STAL
nomeados os demais Mem- Viúva Etelvina Peixoto de' Andrade, Osní Peixoto P Ll 00 550

. reços: , -, .

bros da Diretoria com man- Cereja e família, e demais parentes do extinto, vêm por

I
Censura até 5 anos.

dato de dois anos; assim .êste meio agradecer a todos que compareceram ao sepul- As' _. 8,15hs.
:onstituida: ,

, Lamento de seu espôso, pai, Higíno Damasceno de An- I "FRINEA" A CORTESÃ DO
Presidente Thomaz d d b

. " d
.

t� t I1':1 e, e em aSsIIU a .0 os que enviaram cal' oes, e e-.I. ORIENTE
Oh'aves Cabral gramas e flores. I Preços: 11,00 - 5,50.
Vice-Presidente - Fer- Outrossim, convidam a todos os parentes e pessoas, Censura até 18 11l10S.

nando B. Viegas de S�JHs relações para ri missa de 7'ó dia, que mandarão I
Secretário-Geral - Mário rezar, em honra de sua. boníssima alma, hoje às 7 h01'8<'1

li",ii!-�-!1-r.Iliiir=1!ii5iil1'iIi-il["!.-'F'rayealeben na Catedral Metropolitana, no altar do Sagrado C�l'ação !'.�:! ,,§ : 'A
-

20 Secretário - Nicolau de Jesus. j=_---=;;.-_�--

Hal\�ia;::oureiro - Aécio
.

P A R J I C I, P A ç A- O "Cahral Neves _

20 Tesoureiro - Murtlo

As - 8hs.
O SAPATINHO DE

CRISTAL
Preços � 10,00 - 5,00.
Censura até 14 anos.Rodrigues SOVERAL BARRETe ANGELO PEDRO COSTA

Di!'. Depto. Fute501 pro-I :e: •
.

:e:

fissional - OSIÜ Damiani EÚLINA VIEIRA BAR- HERCíLIA BÀRBOSA

II"'j .-�ID�Dir; Dpto.Esportes Ter- (RETO --- COSTA I •• ,.11
restres - Paulo fi. F. Ca- participam aos parentes participam aos parentes �_ ,�� i
bral e amigos; o contrato de ca- e amigos, o contrato de ca- II 'A

-
.

d filh C '1 s - Shs.:
Dir.,'Social e' Propagan- samento de sua filha Maria sam€nto ' e seu 1 o ar �s 10) TRAFIC

"

m,d� >-':�MiltOIi Lehmkuhl Amélia, com o sr. Carlos Pe- Pedro Costa com a senhor-i-
BAR."

O DE-BAR

'.Dii"�tor ·do Patrímôuio � dro Costa.
-,

ta Amélia Barreto, ·�b
OIS

Oswaldo Carpes CARJ',OS- : AlVIÉLlA
� ) A RAINHA DE SABA

Orador _ Dr: Wilson Noivos
' • Preços: 8,00 - 4,Oô.

Censure até 14 anos.Imaru í 2 -: Abril de 1956Abraham..
Na certeza de que recebe-

PONZONI -BBANDALI·SE- ·S. 4�'
Com,értio Ind�stria e . Transportes

- Q atacante gaucho Car_
lifo, vinculado 'ao Fig'uei
rense, já retornou da sua

viagem à sua terra natal,
onde passou. as férias uni
vers._

.

�'l. E' provável seu

reaparecimento no próximo
compromisso db alvl-negro.
,- Será hoje o segundo
enc'ontro entre Cruzeiro, de
Joaçaba e Guakurús, de
Concórdia, pelo certame es

tadual. Desta vez atuando
em seus domínios; o Guai
curús espera vingar-se dos
4x3 sofridos no reduto ad
versário e assim ir à pror
rogação que dai'á a connecer
o adversário do Aliados, de
Lages.
- O 20, �ugar -da regata

do dia 25, segundo agora
foi-nos revelado, coube ao

Riachuelo e não ao Aldo
Luz, em vista de ter o alvi- - Domingo próximo o

rubro apresentado irregula-' onjunto do Paula Rámos
ridades nas .inscrições de rá a Itajaí disputar amis
vários de seus remadores. :osc contra o Marcilio Dias,
Assim, foi o seguinte o côm- em homenagem ao governa
,puto de p.ontos: Martinelli,' dor Jorge Lacerda.

i�'
"--O '

50 e Aldo

Carlos Moritz i'e11l0S sempre o apoio e a

Waldir Albani .simpatia de V. S., queira
Getulio Zommer' aceitar

,

.

'-' �

', ,:lI�or...F·ewa'i+' :::.,"é',
/ ': 7,.....: l'�:-<'S)bídª"�ÇÕ�i?

AIvi-negras

_

E_�te COll��Lh,q;:::.�'�w·�e�::� � . ·'tl�,?itf�,� -�}�av:es Cabral
sao

,
'de 3-1·1U5.� -,

��geu
e � �o,�,' �re�íldente .

.emVpsso:u,' de çQuflr midade
>

�,cJ\la.riÓ;" l,;'l'éyesleben
com, Q.S .E"í:ÜtÜos, �iâen-' �,-,,' Seâ�íá.i'io-Geral -c

",.,.,..._-.....-...-�=;.�� 1Iã.' �_,. _ ��1_.�""-� _ ..,-��� ':"
'-

147 JOGOS JA' DISPUTOU .() BRASil

ASSEMBI"Éllt GERAL ORnlNÁRIA

CONIVOCAÇÁÔ

As _ Shs,
AS GAROTAS�DÂ PRAÇA

DE ESPANHA
Preços: io.oo - 5,00 .

.Censura até 14 anos.

'ir para o México, onde um

�lube está necessitando de

P:.rbli'éa uma estâtistica
. lue o Brasil já disputou
147 jogos, vencen!io 84,
empatando 25 e perdendo
.:lO,' tendo assinalado 370
gols contra 218 de seus ad
versários.
E' o seguinte o cartel

,ficial do nosso país:
Contra a Argenti�a - 31

iogos, 10 vitórias, 5 empates
! 16 derrotas.

•

Contra o Uruguai _: 34
jOgoS, 15 vitoÓrias, 7 empates
12 derrotas.

.

Contra o Chile - 18 jo
�'os, 14 vitórias, 3 empates e

I. deITota. ,

Contra o Paraguai - 22

jogos, 12 vitórias, 6 empates
! 4 derrotas.
Contra o Perú ---, 7 Jogos,

:5 vitórias, 1 empate e 1 der
.ota.

Contra a Bolívia - 5 jo
gos e 5 vitórias.
Contra o Equador - 4 jo

gos e 4 vitórias.
Contl;'a a Iugoslavia - 4

jo'gos, 1 vitória, 1 empate
� derrotaiJ.

Contrá "� Colombia - 2 São convidados os senhores aciõnistas da PONZONI

jogos e 2- vitórias. BRANDALISE S/A - ,Comércio, Indústria e Transpor-
C0ntra a Checoslováqui3 tes, para se reunirem êm Assembléia Geral�-Qrdinária no

_ 2 jogoS, 1 vitória e 1 em- Qia 28 de Abril de 19515, às 14 horas na séde social,'
pate. à Rua do Comércio, s/n, n�sta Cidade, para deliberarem

Contra a Espanha - 2 sobre a seguinte
jogos, 1 vitória fi 1 derrotª" ORDEM DO DIA

Contra a Itália - 1 jogo a) - �elatório .çla 'Diretoria, Balanço G.eral, Conta

e. 1 derrota., de "lucros e perdas" e pare0€r do Conselho Fiscal, rela-
Contra a' Polônia - '1 jo-- tívos ao exercício de 19'55;

go e 1 vitória. b) - Eleição dos membros efetivos e suplentes" do

,

Contra os Estados Unidos I Conselho Fiscal para o exercício de 1956;
_ ljogo e 1 vitória. c) _ Fixação da remunena'ção (honorarios) da Di-

Contra a Suécia - 2 jo- retol'Ía e dos membros efetivos do Conselho Fiscal para

gos e 2 vitórias. o exercicio de 1956;
Contra a Suiça - 1 jogo d) - Outros assuntos, liI,e iriteresse social.

e 1 empate. A V I S O

Contra o México _ L1 jo- Acham-se à disposição dos senhores' aciçmistas, na

g"OS e 4 vitórias. séde da sociedade, à rua do Comércio, s/n, os documen-

Contra o Panamá _ 1 jo- t:os de que trata o artigo 99, do Decreto Lei nO 2.627, de

go e 1 vitória. �G de Setembro de 1940.

Contra a Holanda _ 1 jo- Videira, 15 de Mat'ço de 1956

go e 1 vitória. Saul Brandalise - ,Diretor
Contra o Luxemburgo _

1 jogo e 1 vitória.
Contra a Alemenha - 1

jogo e 1 derrota. •

Contra a Hungria - 1 jo
gb e 1 derrota.
Contra a Cesta Rica - 1

As _ 8hs.
l{)j O MORRO DOS

MAUS ESPIRITOS
2°) O CEGO DAS lHON

'I'ANHAS
Preços: 8,00 - 4,00.

• Censura até 14 anos.

..::' NOTICIAS DE TODA PARTE
PRECISA-SE

105; Riachuelo,

De uma empregada. Tra
tar à Rua . Cõnselheiro Ma
fra, 145:

.:..:__ Segundo revelou o jor
'1al " II;ORA", de Porto Ale
gre, o crack catarinense
fuarez, pertencente ao Grê
nio Porto Alegrense e que
�compan.hou a vitoriosa se

',eção brasileíra ao Paname

dcano, está estüdando a

iossioilidade de se transfe-

,!m centro avante.
- Rumo a Lisbôa segui

,'am ante-ôntem os craques
'omponentes da seleção bra
�ileira que empreenderão
1m giro pelos paises do Ve
ho Mundo. A estreia será
lomingo próximo contra a

'eleção. de Portugal.

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁI'HA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

jogo e 1 vitória.

SINDICATO DOS EMPREGADOS NO
COMERCIO DE lLORIANÚPOUS

VENDE-SE
Ficam, pelo presente, convocados os associados

,

te Sindicato, para a reuniãp de· Assembléia Geral Ex
traordinária, que terá lugar na séde social, à rua' Tra
jano, esquina da Felipe Schmidt (altos da Confeitaria

Ch�quinho), a fim' de se eleger a lista tríplice, a ser en

viada ao Tribunal Regional do Trabalho. para a eSfolha
do yogal representante dos empregados da Junia de

Conciliação e .Julgamento de Florianópolis.
A reunião t,erá início às dezenove horas do dia 9 de

abril p. vindouro, em primeil'a convocaçã.o, e caso não
houver numlH'O legal"para seu funcionamento, fica ....desde
já, convocada pa-ra iúício 1 hora após, isto é, 20 horas,
funcionando com qualqúer número.

Florianópolis, 28 ele março ue 1956.
Paulo Malty
Presidente

VENDE-SE uma-ótima residência, à rua José Elias,

237, no Estreito, próximo a Escola de Aprendizes Mari
nheiros, tendo ótima garagem, 3 qtútrtos, 1 sala de visita,
sala de jantar, 'cópa, cozinha, banheiro. Mede a casa 1-0
de frente por 30 "de fundos, o terreno mede 12 por 36.

Tratar na mesma.

ALUGA-SE
:rrecisa-se. urgente de uma casa ou apartamento, no

centro da cidade ou no Estreito, até 3.500,00.
Tratar eom o sr. Chaves, na Pensãó Elite.

','
'. ,--'

L:avando COm Sabão

'Vir·aem Especialidade
i da CIa. YlftU. 1'�,lmAt-J81D11118. (1IIrcafretflltratla)t·�, eoonomlza-se .fempo� e dinheiro

C!_��-�-�f
----------........._'----,-------_,...-----------..;._,-�--�-- ---_._---_.�".
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rm_t ALVARO DE CARVAI.lHO 12

DIA 8 - DOMINGO, COQUETEL COM ·INfCrO ÀS 9 HORAS .

..... ",\1> �<Bw*Cl$._.� "õ ;;04lh;•••---------r:iõivAD()-�llllÜ·Gciiú'lANN-=-'�iEill.Ã--.-----
.. ---.-.-.-.-

o ,. ��.U$fij;t·$�O.5.Nh;C"";t,;f$-""tIi'G.�·$��>lf,Il;tG>tll'-e,;;.�.-.,�*"""''''' .... ''v.;'�'.
• •

• • •

: Zury Ua"hado e : Com a prendada senhorita DOí'is Myrian Bl'ilg'- �

PI"SO DE ASF" LTO PAil"'oA
•

:
lTI ". , ••• /: n.mznu, [Iíleb fliha {lo sr. Fl·üf .. Henrique Brüg- 1: -'..' A -

- K _' :
� : - 1.;'i'm:Ulll e de sua exma. eSl}mm; ;::1':1. lIilda nügg-ll- 2 I
� ACONTECIMENTOS SOCIAIS: mann, vem de ajustai' nüpéÍa;; o' sr, dr. Itn:v Soares X ARMAZENS E FABRICA.S •

.

§ : Vieil'a, da sociedade -eartnea, e filhO' do sr. Depu- : :
tL� () tauo EIí'íauo Viiera esra.: ••
fi. � O contrato fil; celebrado nesta Capital, na rasa e Sua mercadoria está se estragando devi- •
"'& ..11•••••..,•••.-...... •••••••••••••••••"••1f • do à humidade '! •

dos p!1;S tia noíva, flue recebeu, com seu jovem not- • •

vo, os cumprimentos das numerosas amiguinhas : O piso de seu a rmazem não- está resistin- :
das relações de Dorts Myrian, ornamanto da nossa : do ao trafego de carrinhos?

-

;
sociedade. :

"ECOPEL" Emp reza Coi.cessionaria de :
Aos distintos noívos e aos seus dignos país, • Produtos SIA. •

nossos votos de felicidades. : 'Rua, Libero Badaró, 3!16 - fone: 32-6293 - !
-----.�--_._ : s. Paulo I

• •

-: Queir-am enviar-me, sem compromisso, deta- :
:

lhes e prospectos •

• ENDEREÇO............... .
:

: 'CIDADE.................... :
: NOME.................... :
1t

-
-

.' •
1J.&.O@••O••8�•••••••e".S".1&198••5G.��.e�••i1Iç,':!I

CONCURSO MISS SAN'rA CATARINA

o Si'. Z:avier, diretor do jornal "A Nação", em Bl u
meus u, é a, pessoa encarregada da organização dêste cer

tams, em nosso Estado. Ao sr. Xavier, os meus votos de

sucesso li" escolha da mulher catarinense qui;.jrá repre
sentar nosso Estudo no Concurso Miss Brasil'. .

.
.

,)�J5i,XX
8" m11'a Ccclho de ·SqiFiá, a "Rainha do. Charme" es-'

ia.ú à.esfi1itEdo sábado, dia-�7:,: no salão do Lira Tenis Clu

te, ([eando será apresentadó'u 'soéiedade flórianópolitana
às mais modernas e lindas padronagens das afamadas'
"Là-s Charme", fabl'icaçã.o L. CALDAS S. A ..

;...- , XXX
'I'cl'ezinha Dutr�.�_rrj. visita a nps'sa cidade, mais uma

'\ (·z, upreciarnos g,ua beléza graça e elegância. Sem dúvida
Terezlnh3, será lima forte concorrente ao título de Miss
SnIlb Cabl'in:1, caso aceite sua candidatura.

XXX
NOIVADO

Com pr:::ze.r rcg-ióltl'O em minha coíuna, o contrato elE'

cas,unentô di), srta. Doris Brüggemann,.. com o sr. Ruy
SOBres Vieira, DOl}is e Ruy, marcaram seu enlace m:<.tri
monial em 7 de junho próximo, na Capital da República.
AOil noivos e dignas famílias os cumprimentos' da coluna

social de "O Estado".
.

XXX

,- .�dASA.l\>lENTO 'NA IGREJA SANTO ANTóNIO

,'" .�\.. ," .:_"' "��! r�.. •

.
\ '·Na bol1ita rrta'l1hã de seguJlda-feira, a Igreja Santa

AntôniQ,: r�ci:b;@u 'ps b,o{VOj:l que. então, realizavam seu en

lac\, il1ã.ti'imo;rÜ�L'si·'( Antônia ':Beckà�.e,"srta. Olga Tere-\
zinl;; Alves: El'�mC_inllmeros os cor{{i·ldados que lá esta
'vam tai,; clesej{\;"â.b jov,em par os melhores votos .de fe

licidades.� .

.

No Lux Hotel, em seu salão de recepção, foi oferecido
um fino -cock-,tail ,aos convidados.

�

A cohm� sociâ'l deseja aos nubentes, sinceras felici,

tsç.ões.
XXX

,
Aniversariou-se no dia 10, o menino Henrique Ferra

ri, filho do casal sr. e sra. Djaln:ta Ferrari. No dia 4, o

dr. Yoldorio Bitté11court festejou mais um aniversário.

ANIVERSÁRIOS
FAZEM ANOS, HOJE:
- dr. Pedro Gallotti, re

sidente no Rio de Janeiro
- sr. Agamenon Nocetti

.

- sra. Guilherrnína C. da
Silva, esposa do sr. Aniceto
B. da SiJva;

\

. '

sra. Iria Prazeres
Hacher, esposa do sr, F're
.Ier ico Hacher, alto funcio
nário da Alf'andega :

- sra, Riria Atherino, es
cosa do sr, Jorge Miguel
Atherino, do alto Comercio
nesta Capital; e dínamíco
agente da Panaír do Brasil
S/A;
- sr. Paulo Preís, digno

Prefeito Municipal de Cri
CiU111.l1 e valoroso correligio
nário;
- dr. Alfredo Damasce

no da Silva. nosso prezado
cclega-de-imprensa, residin
do atualmente em São Pau-
lo.

.

* '" *

Experimente D'oje
CREME GELADO DE

_ LIMÃO

Aí vem o verão. Guarde
com CH r in ho esta receita,
ju e r.o tempo de maior calôr
.he Vil) ser extremamente
útil. E como é' gostosa!

I

INGREDIENTES:
1 litro de água
1 xícara de aClicaI!
2 112 colhu'es" de sôpa -de

,

ma izena
2 mias
Suco de dois limões gran

des

Retorno Impossível
HELIO C. TEIXEIRA

Bruma do sonho tímido, primeiro,
recordação do tempo de menino,
agora é pensamento derradeiro
na amargura cruel do meu destino!

Antigo sentimento verdadeiro,
o que era puro como a voz do sino,
hoje é tão diferente companheiro,
ferido por meu próprio desatino!

Dói-me tanto a fatal transformação:
criaram garras, não parecem flores
os lírios que trazia minha mão r

ó misterioso tempo, sonhadores
faze de novo os olhos que hoje vão

pela estrada sem luz de minhas dores!

«NO teodcul-o»)

'Com a Biblía na Mão
Que foi sepultado e ressuscitou ao .terceíro dia, con

forme as Escrituras. (I Cor. 15:4). Ler I Cor. 15:1-8.
CERTA manhã da Semana Santa um guri estava

parado diante ,d-é uma vitrine contemplando o quadro -_
"A Descida da Cruz". Estava o quadro em exposição nu

ma loja da cidade. Um cidadão aproximou-se e mostrou
se interessado também. O menino falou-lhe dizendo:
"Aquêle é Jesus na cruz. Homens maus o crucificaram.
Aquêles homens bons o estão tirando da cruz e vão enter-:
l'l1=10 no túmulo de um homem rico, no parque." O ho
mem replicou: "É isto mesmo meu filho", e retirou-se.
Antes 'de sumir de vista, o rspazlnho correu atrás dêle
'?,'ritando :_"8enho1'! Senhor! Esqueci-me de dizer-lhe que
Ê!e ressuscitou dos mortos e agora está vivo para sem-

pre."
_

T .. .ntos são Os que pretendem ser seguidores de
Cristo e no entanto agem e vivem como se Éle estivera
morto ao invés de vivo e triunfante.

O cristão tem um Redentor vivo. Êle tem todo o po
der no céu e na terra e tem prometido ir conosco até ao

fim do .rnundo. Que história maravilhosa para ser con

';adr, a êste mundo necessitado!
------------....; .•._--------_._---� .

.,--'._--

PA R 11 (-IP A C A O
,

DR. HENRIQUE DE BONA
SÔNIA-l\1:AnIA SIMõES DE BONA

Par tic ipam :10S parentes e amigos o nascimento de'
'eu .f'ilho Roberto, ocorr-ido na Maternidade Dr. Carlos
;ol'reia.

Florianópol is. 3 de abril de J 956

'Prolongada a Venda ExcepCionais
dos Colchões DIVINO até dia 15

Como é do conhecimento de todos, dada a profusa
'p'ropaganda fcita e o sucesso extraordinário alcançado,
'A Modelar", de moveis.,_, realizou uma venda popularis
sima dos afamadissimos colchões.t'Divino". Tanto a con

�;ição de suavissimos pagament08 -mensais como a entra
da inicial de apemlS trinta cruzeiros proporcionaram a

oportunidade à tentenas e centenas de pessôas, de ad
quirir ésse confortabilissimo colchão.

Em face do sucesso dessa venda resolveu a -fir-ma
proprietaria do estabelecimento 'prolo;lgá-Ia {\!té o dia 15
do mês corrente.

MANEIRA DE FAZER:
1. Ponha ferver, ,durante

10 minutos, a água e o açu
cal'. Bata bem as gemas dós .

J
L

ovos. unte às mesmas, a

maizena e o suco de limão.
2. Tire a água fervendo

fio .f�go adi�iollando-Ihe em

IsegUlda, a mlstu�a de limão.
Quando esta �istÍ]ra tôda

.

estiver morna, leve-'a de no-Ivo ::>'0 fôgo deixando-a fer
ver ainda. Retir� logo.' Po, I
nha na geladeira' sirva bell1

.

I
\. > •

o:e ;Jela. Para quantidades'
maiores, dobre. os ing'�·eai�.
entes. (APLA)'.

xxx

PreCeíiõ �o Dia
I. ALIMÉN'fOS CONS'l'RU

'fORES -

o organismo humano é
uma máquina que trabalha
;em ceSsar. lVIesmo em re

pouso ou durante o sono es

tá .'i'uncionando e, portanto,
'o?'astando-se. Daí a neces

sidade de compensar êsse
desgaste, dando-lhe elemen
tos para re'parar as perdas.

Inclua sempre em suas

refeições carnes, peixe,
fiueljO, ovos, leite, le

gumes e frutás, para as

segurar ao organismo
a reparação das perdas

I. contínuas. - SNES.

MAGROS E FRACOS'

SINDICAJO DOS CONTABILISTAS DE
FLORIANÓPOLIS

. ASSEMBLÉIA GEHAL EXTRAORDINARIA
EDITAL DE CONVOCACAO

Ficam, pejo presente, convocados �s associados des
te Sindicato, para a reunião de Assembléia Geral Ex
traordinária, que terá lugar na séde social, à rua Tra
jano, esquina da Felipe Schmidt (altos da Confeitaria
Chiquinho), a fim de, se eleger a lista tríplice, a ser e11-

dada ao Tl'ibunal Regional do Trabalho para a escolha
do vogal representante dós empregados da Junta de Con-'
{'iliaÇ7ão e Julgamento de Florianópolis.

.

A reunião terá início às dezenoze horas do -dia 7
do corrente, em pl·imeil'a. convocação, e caso não houver
lJumero legal para seu funcionamento, fica, desde já,
convocada para início 1 hora após, isto é, 20 horas, fun
cionando com qualquer número.

Florianópolis, 28 de março ce 1956.
João MomU1
Presidente

-

_d./f"..
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�' lndica.do· rios' cases de fraqúe;a;
palidez; magreza e fastio. p,orqjJe em
sua fórmula entram substâncias tais
corno Vanadato de sódio, Lícítína, Gli
cerorosratos, pepsina, noz de cola. etc.,
de ação pronta e etícaz nos -casos de
fraqueza e neurastenias. Vanadiol é
Indicado para homens, mulheres. crían-:
ças, sendo sua fórmula conhecida pelos
grandes médicos li está Iícenciàdo pela.
Saude Publíca.:

)

.

. .� -

.

.

N'O r' P'AS'SA DO
5 DE ABRIL

em 1625, os holandêses, na Bahiá, começam a so

frer ataques das tropas de D. Fradiqu'e d.e Tole� .

do que assestou as primeiras 'peças de artilharia
em São Bento;
em 1626, Jacques I, Rei da Inglaterra, fez con

cessã0 especial a Robert Hal'court, que estava
associado com o Capitão Roger Nortzh, na em

présa de colonização do Rio Amazonas;
em 1779, o Vice-Rei do Brasil, Marques do La.
vradio, que governava. desde 4 de. novembro de
1769, entregou o Poder a .seu substituto Luiz de
Vasconcellos e Souza, que o exerceu até 9 de ju
lho ,de 1790;
en1:' 1816, no Rio Grande do Sul, faleceu o Tenen
te-coronel Manoel dos Santos Pedroso, cognomi
nado o "terror dos revol ucionários espanhóis e

fiel vassalo de Sua Magestade".- Entre os con

quistadores da Província das Missões Orientais,
nà guerra de 1801, figura destacadamente -Ma
noel ·dos Santos Pedroso, riograndense do sul de
'nascimento; .

em 1831, membros exaltados do pal'tldo político
"lib-eral exalta.do" iniciaram a excitação à revol
tá, de....oficiais e praças dos corpos d� artilharia
de posicão sediados no Rio ele Janeiro. Em di
versos l;ontos deram-se conflitos entJ:e brasilei
ros e portug'ueses, saindo alguns feridos 'e mor

tos. À tarde dêste dia, o Impenidor Pedro I, ven
do que o Gabinete liberal, que fora organizado
em 19 de março, não punha têrmo a essa agita
ção, despediu os ministros e formou novo Gabi
nete, qualificado' como racionário, dele fazendo

parte Villela Barbosa,' o Marques de Paranaguá;
em 1866, o General lVIanuel Luiz Osório deter-'

.
minou a um corpo de tropa, sob o comando do
Tenente-coronel Vilagran Cabrita, que ocupasse
o banco de Itapirú (também denominado Ilha
da Redenção).

HOJE

AVENTURAS DO ZE-MUTRETA o ESfADO
i

- O mais antigo Diário de

��:.�a Catarina leia e as-

I
,..IfI..J5...a......._• .,•.u.JIIj.·_·_·.....•••••...·.·�·1I

,I Olhos que S�duzem

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO

Liquidação 'tótal, de se das e retalhos de seda, por
do custo atual.

AcontecimelÜo soem pre cedente no comércio de te

Sedas a' começar de . lO ••••••••••••••••••••••••••••

Sedas estampadas e xadrez .. , ...................•

Sedas estampadas e lisas .

Sedas estampadas, larg. 90 ..........•............
Sedas estampadas, largo DO ....••••..•.••..•.••••

Tafetá xadrez .

Seda tafetá estampado ......................•..•

Fa.ile escocez, largo DO .•.....•••.•....••••••••••

Nylon liso da Rhodía, largo 1,00 ..

: I ••••

Langerie : ..

'I'afetá fa.ile, artigo bom .

Tafetá faile, artigo superior, largo 90 .

Faile superior, largo 90 .

Nylon salpico da Rhodia, largo 1,00 .

,

Organdy 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 1,00 .

Puro linho n/ 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 Iun idade e seja o primeiro
Casa Oriental - Rua Conselheiro Mafra, 15 -

34�,�.

JUiZO DE DÚmITO DA COMARCA DE SÃO JOSÉ

EOTOCÓPIAS
SERVIÇO,RÁPIDO E PERFEITO

� Flol}anópolis

Flortanépolís, Quinta-fei ra, 5 de Abril de 1956 5
-----.-

JUIZO DE DIREITO D,A te sentença: "Vistos, etc ...
f ulgo por sentença a justí-

COMARCA DE TIJUCAS.
í'icacão procedida nestes
autos de Adio de Usucapião
requerida -po� Onório João

Silva, para que produza to-;
,lu3 os seus efeitos legais e,

de direito. Citem-se, por
mandado, os confinantes do
imóvel usucapiendo; pes
soalmen le o Sr. Represen
tante do Min istério Público;
por editais, a serem publi
cudcs uma vêz no Diário da
Just ica e três vezes no [or
ual "-0 Estado", de Floria-

FAZ SABER aos qUe in-
núpol is, com o prazo de

teressar possa o presente trinta dias, na forma do
edital, com o prazo de trln- estatuído no artigo 455, § 10,
ta dias, de interessados au-

do Código de Processo Ci
sentes, íncertose desconhe- vil, os interessados incer
cidos, que por pãrte de tôs; e, finalmente, por preOnório João da Silva lhe foi catórta a ser expedida para
dir-igida a petição do teor

o Juizo de 'Direito da la
seg uínte : -'- "Exmo. Sr. Dr. Vara da Comarc'a: doe Floria
Juis de Direito da Comarca nópolís, o 'Serviço do Patrí
de '.rijucas. ONóRIO JOÃO m6nio da Uflião, na pessôa
DA SILVA, brasileiro, ca-

de seuDiretor, Sem custas.
sad ....

, residente e' domicilia- P.lU. Tijucas, 2 de abril
do na localidade "Are�l::, de 1956. (a) Francisco Jo
distrito de Itapema, mumci- sé Rodrigues de Oliveira _

pio de Perto �elo, d�s�a Co- Juiz de Direito." E para que
marca, �or mtern:ed�o., �e chegue ao, conhecimento, de
seu assI�tente - judiciário I Lodos 'e n iuguem pO§,flá ale
infra-assinado e com f'unda-,

gar ignorância, mandou ex
mento no a:'t: 55? do C. C.: f pedtr 9 presente edital' que
com a modificação da LeI

1 será afixado na sede dêste
nO 2.437,. de 7/IIl/J_955,e ',Juizo, no !llg�:r .do costume,
454 e seguintes do C. P. C.,

,e" por cópia; publicado UMA
expor e requerer o que se ; VEZ no Diário da Justica e
segiie : - �. - que o re-! TR:t;:S VEZES no jornal "O
querente juntamente

..

com Estado", de Florianópolis.
Nilton Santos adquiríu a Dado e passado nesta cidade
posse de um ��rre�o. de de T'ijucas, aos três dias do
Francisco Sebastião Vieira, mês de abril do ano de mil
que por sua vez adquiriu de

novecentos e cinquenta e
Primo Silva; 2. -. que, CO�l- seis. Eu, (a) Gercy dos
forme documento JU�o, NIL Anjos, Esciívão, o datilo
ton Santos transferiu sua; grafei, conferí e subscreví,
posse ao ora requerente : I

(a ) Francisco José Rodrí-
3. - que a .refenda posse: gtl':':il de Oliveira - Juiz de
t�m as seguintes confront�- I Direito. Está' conforme o
çoes : - ao No.rte co� ter-

I original afixado na sede dês
ras de Bernardll1a LUlza da 'te .J li izo no lug'âr do costu-

t
- di'�ilva, numa ex ensao

_

e
me, sobre o qual me reporto

.200 braças e um deflexao
,e dou fé.

l1a altura das 300 braças I Data supra. O ESf:rivão:
(na estrada do Areal); Sul Gerey dos Anjos
com terras de Crispim Se- I ' •

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA
10 SEMESTRE DE 1956

• ta CONVOCAÇÃO bastião, hoje de João nosa,
De ordem' do sr. DiretOl! São corivi�l:ldo.s os senhores acionistas desta sociedade

na extensão de 1.200 braças
do Departamento de.. F�?�ll' ;J?.ara a... ,,"s-e�blé.ia-geral orelimírla, a realizar-se em Sua

�é-I
sem deflexão; Leste no tra- ., ABR'll E' O MÊS DAS' . �. "�, -

. . . , . vessão geral de Itapema, '-\"]a, torno pubh,co q�Je, du- (1e SOCIal, a Praca 15 ele Novembro, EdlflClO Sul AmerlCa, .

t] O
' .

, ;,
.

, . .. . ',confron ane o com SOrlO

HORTA'lICASmnte o corrente mes" se(: ,4°' andar, nesta 'CIdade de Flol'lanopohs, no (lIa 18 de abnl
J

-

d S'l t 1-
'

,

•
\

d" b d _\
d' 1956' 150 h l' .

,.oao
a Iva, numa exel

j)l'oce era, a co rança os e- ,as , O oras

pa,ra
de lberarem o segumte: -

90 b' . O .t
. m f

impostos e taxa acima men- ORDEM DO DIA: sao de r aJas 'h es � cOdci<klJ.ados, correspondentes to - Leitura, discussão e aprovacão do balanco . conta
60 braças( a ,c apa a

)
o

Se você ainda não prepa-- - ,

morro croqUIS anexo J

110 10 semestre do corrente de lucros e perdas, relatório da diretoria e pare-
t

.

'
rou a sua 'horta, aproveite o

exercício. Os proprietários 'Cer do conselho fiscal, relativo ao exercício de
4. - .que n? terreno

aClma
mês de abril que é a época

los imóveis situados no 1955. descrito eXls e �lma, peque- ideal para as s-ementeiras de
Cais Fl'ederic,o Rol�, Cais 20 - Eleição do conselho fiscal e seus suplentes. n� casa de madetu'a50nde re-

hortaliças.
Raulino Horn, Largo Fagun_ 3° - Assuntos de interesse social. Sl?e o .requer�n e; .

- que Adquira as sementes de
ie3,' Praça 15 de Novembro Florianópolis, 22 de marco de/1956. ha �alS de vlllte anos °d re- sua ,prefel'ência nos Postos

J
-

p. t T' d 'J
-

D
.

F
-. . querente vem ocupan o o

V G CARVAe ruas oao ln o, Ira en-
• oao aVld erreua Lima

. f
.

d
. ,

I
. de enda de" . A. _

ces, Vit-or Meireles, Salda- Diretor-Presidente l'� en .0 .�move t sem

t
OpOSI- J,}IO" _ Rua Esteves Júnior,

nha Marinho, Nunes Macha- �a� e ldnl edrrup a6men 'e com
58 ou no Ilalcão instalado,

do, Fernando Machado; Se- ann!lO e ano; .
- que a

bem no centro do Mercado
�e de Setembro Alvaro de

VE ',IO'E -'S.E
pOS>3e do requerel1�e tem.o [·úblico.

Carvalho, Tene�'te Silveil'a,
�' prazo necessário a Plrescrl- DR. YLMAR CORR1l:A

Vidal Ramos, n� trecho ção aquisitiva: pe o que CLíNICA MÉDICA
compreendido entre as ruas REQUER. ' depOIS d�·pr.o�es- CONSULTAS - das 10Vende-se uma limousine marca HUDSON 46 d I d t fDeodoro e Arcipreste paie ,

s�?. e JU ga a a JUS 1 Ica- às 12 e das 14 às 16 horas.
' em perfeito estado de conservação, ver e tratar à rua

çao na forma do art 454 e Rua. 'Nunes l\!fachado 17.va, Jerônimo Coelho, Deodo-
. d' CC'd: d

' ,uFelipe S�hmidt, 11. 46. t
'

ro, Trajano, Felipe Schmidt segUll1 es
. o. o Igo e Fone 2911.

e Conselheiro' Mafra, pode- Processo CIVil, presente o '---- ,

rão, desde já, efetuar o pa- OPERoA'RIO'
'

A',' VOSSA' DISPO-SIC.A-O Repl:esentante do M. P. e
• _. t d aI didos im OUVIdas as testemunhas Ijlt.fIgamen o os ,u -,

, b
-

1 d 'do "lItal!lpostos e taxa na Tesouraria a alXO a;ro a as, se .lgne r JI!!
da Prefeil:ura MlJnicipal, CONSERTA�SE FOGõES ECONOMfC,OS. SER- mandar. cI,tar os confman- i
tornando-se para isso ne- tes do Imovel, o

Represen-jcessário, para maior facili- VIÇO RAPIDO E GARÃNTIDO. ATENDE-SE CHA-
tante do ��nistério ��bli-
co, o DomlÍllo da Umao e,dade do serviço, a apresen-
bem assim, por editais de!

�iIiI�-=I.;jIQ�':�:'���tacào dos respectivos avisos CHAMADO A- DOMICILIO

1d
>

I a t d'dos
.

trinta dias, os interessados 1/0
e anç melL os expe I

, ...... _

por êste Departamento. QPERÁRIO - VALDEMAR POSSAS - RUA 3
incertos, para contestarem,

V dOs demais contribuintes no rrazo da lei, a presente
ação, em virtude da qual ' .::-en e ·sedos referidos impostos e ta- MAIO (Beco), NO ESTREITO

xa poderão efetuar o paga- ._ .t"._ _..........................................
e na forma do artigo 550 do

Vende-se um terreno com
'nento dos mesmos a medida Código Civil deverá ser re-

,>. dconhecido e declarado o tio- 230.000 m� apro:Gma amen-
que fore!l\ recebendo os avi-

, . te. Tem ótima pastagemd I t

18ANCOd
CDtl\lTO POPULAR

I
nllmo do requerente sobre o

t "ts�s e, ançamen O.
11 e 1\1;U I terreno acima descrito, com agua corre.n e; mUl.a'..

A I .

d de lauha e barro fmo proprlOD t t d F d AGRICO" I lros,segulll o-se como
'..epar amen o e azen a

• e' L lireito até final sentenca,' par�,. ll1dustrw. Sltuado a
da Prefeitura Municipal, RM.o. JIt.aA.o.M.l'l 16 .. ,

,

'
lue servirá de título hábil 20 IlllllutOS de auto de Bar-

em 21 de março de 1956. • --'a-' --, reiros. :nformações à rua
. f'LORlANOPOllS - 5ro..eo.ro.rln� , Jara transcrição no regis-

24 de Maio 470 _ Estreito.tro de imóveis. Protesta-se
')01' todo o gênero de provas, DR EWALDO JOSÉ RA-

'

inclnsive depoimento pes- MOS SCHAEFER
soai de qualquer interes-
sado, inquirição de teste- CLlNICA MÉDICA DE ADULTOS

mUllhas, vistoria, etc. Dá-se E CRIANCAS - REUMATO-
-

LOGIAá presente o valor <;Ie Cr$ . . Consultório '_ Rua i�unes Ma-
3.000,00. Termos em que,' rhado, 17.

ped,� deferl·mento. T'
. Horário das Consultas '- das

, 1.1 uca s, 17 às 19 horas (exceto aos sá-
21 de março de 1D56. (a) bados).
Jos0 Gallotti Pêixoto - As- 'Residência: Rua Visconde de

• • ., • • ,JU1'O Preto, 123 - Te!. 3559.
slstente JudlcIarlO." Em (h-

, - ta petição foi exarado o se- : _

guinte despacho: "R. '
,

Séde: Rua Trajano 12 - Edifício São Jorge, sala..�, ,ÍJoie. A., designe o Si'. Es-

V dtO �'ndar. ,crivi'ío dia e hora, n� 151��1 . en e-seFlorianópolis -:0:-
�

Santa Catarina do cos,tl1me, para a JUStlft-
cacfio, feitas as intimações 1
devidas. Ti.iucas, 22-3-Úl56. I Uma éãsa de madeira pa
(a) F{'ancis�o Jo;:;é Rodri- 'ra clesmanchar, -sito à Rua

guef; de Oliveira - Juiz de
.

Afonso Pena, 420, fundos
Direito." Feita a jLl-stifica�,

."

.

.�; . ':; __�_., . .>;:�.' ..
' _'. ,'. C-i·";;-:.

menos da metade tio preço

ED'ITAL-Àrrazüdora queima de artigo de verão da

CASA ORIENTAL

Dr. Samuel Fonseca, ci
rurgião Dentista, comunica

O doutor Newton Varella, Juiz de Direito da Comar- a sua distinta clientela que
ca de São José, Estado de Santa Catarina, lia forma da atenderá às quartas e sex

lei" etc. - tas-feiras das 19 horas às
'Faz saber 'aos que o presente edital virem ou dêle 21,30 horas.

tomarem conhecimento expedido dos autos de ação de .Exclusívamente com hora
usocapião requerida por Ar iston Vieira da Rosa; que se marcada.
processa neste Juízo e cartôrio do escrivão que êste su-

bscreve, que, atendendo ao que lhe foi pedido pelo autor,
que justificou devidamente a P?sse par� usocapião d.o .

r

referido imóvel situa-do em Praia Comprida, neste muni-

':1"11"'Ialcípio, pelo presente edital, cita !1 todos aqueles que por ':,
.

.

,ventura te�h�m q�1alqllel·. Íl:teresse ou possam al�gar I _.'
,

cualquer dlrelto sobre o Imovel, para no prazo de trmta

(Ü:1S que correrá na data da primeira publicação �e faze-
-Impostos Tel'ritorial, Pl'e

rem representar na ca,usa por <t�vogado leg;almente ha-
dial e atos de economias do

bilitado e contestarem nos �ez (lias subsequentes, a pe-
Município e Taxa de Lim-

tição inicial abaixo tr.anscnta, alegando e l�es oferece
peza Pública

em defesa de seus direitos sob pena de decorrido o prazo
marcado considel'ar-se perfeita a. citação dos interessa-
1(105 ausentes e desc011hecidos e ter início o prazo para
contestacão na forma da lei. Petição. Exmo. sr. dr. Juiz
de l>i1'eiLD de São José. Diz .A:riston Vi�il'a iJà' .Rosa, b1'a�

sileiro, casado, comerciante aposentado, re3idente e do
miciliado em S?to José, por seu procurador inf_ra-assinado,
1,1:dvogado inscrito na O. A. B. Secção dêste Estado sob o

n. 47-9, residente em Florianópolis, à rua Uruguai, 15,
vem expor e afinal requer�r a V. excia.: 1'0 - Que o su

'plicante, por si e por seus antecessores, possui ,há- mais
de trinta anos, um terr�ll1o, em forma de poligono irre

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

étist.rito séde do município de São José, mansa e pacifi
camente, e com o "animus domini". tendo dito terreno a

I!:i'ea -aproximada de 8.174 m2., com as seguintes confroll
t.acões: fl'ente a oeste, na estrada geral para São Pedro
cle-Alc:ântara e com tenas do Suplicante; fundos, a leste,
onde mede 17 ms., com tenas de Benjamim Gerlach e

Adolfo Bl1nn; de um lado, ao no'rte onde me,de 29D ms.,
com terras de Adolfo Bunn e Gentil Silveira Sandin; e de
outro lado, ao sul com terras de Benjamim Gerlaeh e do
requerente, onde mede 252 ms. mais ali menos; 20 _ Que
r;o dito terreno o requerente possui benfeitorias () plan
L:1çÕeS, c, como não tem títulos sôbre o imóvel configura
se o usocapião extraordinário, na forma do art. 550 do
('ódigo Civil; 3° - Que, pretendendo. legitimar sua situa
ção àe fato, requer a V. excia., na forma dos arts. 454 e

seguintes do Cód. Proc. Civil, -designação de dia e hora
p:1ra a justificação inicial, ouvindo-se as testemunhas
Joaquim Fernando ,da Silva é Aristides Fontes Domin
gues, qUe comparecerão independente de mandado, citan
do-se em seguida os confrontantes e seus conjugues, o

Órgão do Ministério Público, por edital, os ihteressados
incertos, com o prazo de 30 dias e o Domínio da União
rOl' ofício com Ã. R., para contestarem, querend0 sob pe
na de revelia, expedindo-se afinal, mandado da sentença
l�ara transcriçãó no registro, de imóveis. Protesta-se por
todo o genero de provas admissíveis, inclusive depoimen-
to pessoal dos interessados. Dando-se o valor de .

Cr$ 2.100,00, para efeito de alçada, e autuada esta com

os inclusos documentos, P. deferimento. São José, 18 de
janeiro de 1956. (Ass.) p.p. Paulo Félipe. Despacho. R.
hoje. A. A conclusão. São José, 12-1-1956. (Ass.) Gerv'á
s�o' Nunes Pires, Juiz Substituto. Vistos, etc. Julgo, por
sentença, para que s'urta seus jurídicos e legais efeitos,
a justificação 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 Diá:cio Ofi
cial do Estado e duas (2) vezes no jornal '\0 Estado" que
se edita na Capital do Estado. Expeça-se, outro51sim, man-
<brio de citação, afim de serem intimados os confrontan
teR do im6vel, dando-se, de tudo, ciência ao dr. Promotor
h�lblico. P. R. e intime-se. São .José, 22-2-1956. (Ass.)
Newton Varella, Juiz de Direito. Dado e passado nesta ci
ciade de São José, aos doze dias do mês de março do ãn,o
de mil novecent_os e' cincoenta e seis. Eu, Arnoldo Souza,
escrivão, a fiz dactilografar e s'ubscrevo. São José, 12 de
março de 1956. (Ass.) Newton Varella, .J li iz de Direito.
Era o que �e continha em o dito �dital que bem e fielmen-
te o fiz extrair a presente cópia, que dou fé. Eu, Amoldo,
SOLlza, escrivão a fiz dactilogrr..far ,€ ;lUbscrevo. São José,
12 de março de 1956. Newton Val'efla, Juiz de Direito.

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

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

tinha a Luiz do Rego Al
meida - Rua Conselheiro

,

Ma'frã Í45 --:- Fone 3894.

.JUiZO DE nnnnro DA 4a• VARA - FEITOS DA FA:
L.ENO.\ PüBLICA DA COMAHCA DE ,FLORIANóPOLIS

�
,

1Ediütl de primeira praça com o prazo de trinta (30) dias
<; ,

cidcs desta cidade.
Cr8 8,00
de 25,00 r,or 10,00
de 30,00 por
de 30,00 por
de' 65,00 por
de 20,00 por
de 25,00 por
de 50,00 por
de 70,00 por
de 29,00 por

O doutor Manoel Barbosa de Lacerda, Juiz de Direi
lo da 4au Vara - Feitos da Fnzenda Pública da Comarca
de F'lot-iunópulis, Capital do Estado de Santa Catarina,
I;a forma da lei, etc.

F,lZ saber aos que o presente edital de primeira pra
ca com o prazo de trinta (30) dias virem ou dêle conhe
,:'imeuto tiverem que, no dia 30 de abril, próximo vindou
ro, às 10 horas, à frente do edifício do Juizado da 4a Va-
1';1, à A ven ida Hercílío Luz, 57, o porteiro dos auditórios
do J uh: .. Ü',ll'Ú à público pregão de venda e anrematação
fi quem ma is der e nraior lanço oferecer. sôbre a respecti
V:I avn li.rcão, o seguinte: 10 - Uma décima quarta parte
do prédio situado nesta cidade, .1. rua Visconde de Our-o
Preto, 62, construído de tijolos, coberto de telhas, forra
do, assoalhado e envidraçado, COr:1 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 metros ao ,nOl'te e confron
ta com propriedade de Maria Adelaide Caldeira Oliveira
e pelo sul, com 40,92 metros, onde confronta com proprie
dade 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 de tijolos, coberto de telhas, forrado, as-

o soalhado, e envidraçado, com diversos compartimentos,
situado nesta cidade à rua Saldanha Marinho, n. 25, hoje
11. 129, em bom estado de conservação e seu respectivo
terreno, medindo D,61 metros de frente para a dita rua,
por 15,5 metros de frente a fundos, confrontando pelo la
do norte com propriedade de Maria Adelaide Caldeira
Oliveira, e pelo sul, com propriedade do mesmo espólio
de José Mor itz, 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

Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Ifidustriártog.
E, para que 'chegue ao conhe�imento de todos mandou ex

pedir o presente edital que será afixado no lugar do cos

rume e publicado na forma da lei. Dado e ,passado nesta
cidade de Florianópolis, aos quinze dias do mês de março
do ano de mil novecentos e cincoenta e seis. Eu, Vinicius
Gonzaga, Escrivão, o subscrevi. (Assinado) Manoel Bar
bosa de- Lacerda, Juiz de Direito da 4a Vara. Confere com

o,origi:pl. O Escrivão: Vinicius Gonzaga.

13,00
25,00
35,00
12,00
15,00
38,00
52,00
10,00
�o,oo
,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 Q melhor.
Florianópolis - Telefone

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

T.-A� C. - TRAN5PORTES AÉREOS
CATARINENSE S.-A.

Gllnlca �N,o 1urDi
nn, SAMUEL FONSECA

----.---.----------------------------------�-----

W. D'Aláscio

Organização Ju'ridica
,

Confabil Lida.

Perdeu-se uma Pasta cor

Uma casa situada à rua

Souza França n. 46 - Pei'
to Campo da Liga. Preço a

tratar na mesma.

DE

Dr. Ney Douglas BelIo - advogado
Onofre Alves Pereira - contador

--:0:-
OBJETO -P.ERDIDO

E$critas comerciais e fiscais - Contratos - Dis�
tr:.:tos - 0rgtmização de Sociedades Anônimas - Peri
tagens - Cobranças amigáveis e 'judiciáis, etc.

NOTA: Atendemos todo e qualquer serviço do in
terior junto ;às repartiçÕes públicas, desta Cài:iità'l.:�:

I"

Edital de citação de interes
sados ausentes, incertos e

desconhecidos, com o prazo
de 30 dias.

O Doutor Francisco José
Rodrigues de Oliveira, Juiz
de Direito da Comarca de

'I'ijucas, do Estado de San
ta Catarina, na forma da

lei, etc ...

DIHÊTA�
rLvn,,.nvl'ullS, - RIO· ÁS 3d'
FFOPS;-:-S, PAULO ·RIO !_' 40',
flrOm.'::', tURlTlSti RIO AOS SABS

':',SE.RVIÇOS AÉREOS
rnl 1"'7r"II'''

.- --'-_-__"

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



Debil
.

menlal lentou' incendiar
Casa Branca

WASHINGTON, 4 CU. P.). dos. Ela própria, pelo que se
- Uma senhora, cujo estado' infere, conseguiu provocar

mental parecia duvidoso, pe- ! quatro outros pequenos in-·

netrou na- Casa Branca e ati- cêndios nas oficinas e depó
çou fogo a uma parte do sa- sitos da Casa Branca, do lado

Ião vermelho. O incendio, de da aivenida oeste e no edifício

Pequenas proporções, f.oi rá- do antigo Departamento de

pidamente sufocado pelos Estado.

guardas, enquanto a mulher Mais tarde, OS guardas, fi

desaparecia aos olhos de to- nalmente, conseguiram pren-

VIOLENTA CENA DE SANGUE EM
CAMPQS NOVOS

,

T rês mortos e um ferido é o passivo do
pavoroso conflito

Violento conflito ocorreu, I corridos 3 dias, após a víclen

dia 17 do mês em curso, nas I ta cena de sangue, a policia,
proximidades da vizinha ci- I em co��anhia de m�is al

dade de Campos Novos, quan-
)
guns ClVlS·, ao descobrirem o

do foi morto o ruralista AI- paradeiro'de Pedro e efetua

berico e, posteriormente, pe-I rem sua prisão, encontrou sé
dro Alves, conhecido, pela al- l ría resístencía por parte do

cunha de Gmiraxaim e mais criminoso, o qual teria toma

o soldado Bento, do destaca- do essa atitude por fazer par
menta policial da sede daque- te da escolta um vísínho seu

le Munícipío serrano. De con- de nome Lauro com quem era

formidade com informações intrigado. Dasse tirotsíro, que
que nos vêm daquela cidade, se origiI1ou com a rnsístencín

.o fato ocorreu mais ou menos de Pedro, saíram vitimas este

da seguinte mzneíra: - por e o soldado Bento, que tom

motivos ignorados, Alberico e bou morto no cumprimento
Pedro Alves se empenharam do seu dever.

em sério atrito, quando e�te Os tres mortos deixaram na

último tira a vida de seu de- orfandade mais de vinte fi

safeto, fer.indo tambem a ba- lhos.
la um companheiro deste, (Informa o Correio de

escapulihdo em seguida. De- Lajes)

Casa tipo colonial, (quatro Ela deve estar aqui no dia

aguas). - Mulheres fazendo 22, domingo, quando se apre

renda de birro. - Mulher fa- : sentará no TEATRO "ALVA

zendo crochê. - Viajante an- 'RO DE CARVALHO" e após
tigo. I numa brilhante Soirée no

.

CLUBE DOZE DE AGOSTO.

Casa tipo colonial. (meia cencia para a construção da

.agua). - Mulher benzedeira. nova séde social do Veterano.
- Mulher torrando café na Aguardamos novos ii1for
torradeira de barro. - Mu- Imes.

a FLORIANÓPOLIS APRECIOU UM
ESPETA'CULO ADMIRÁVEL

o QUE 11'01 A 4a.

EXPOSl:"1
dor Jorge Lacerda, Secretá

ÇãO DE MOTIVOS FOLCLó- rios do Estado, Desernharga-
RICOS DO PROFESSOR dor José Rocha Ferreira Bas-

der � senhora, qnaue}o., pre= :
FRANKUN CASCAIS to Pr id nte da Côrt de

tendia provocar mais mcen-I
s, :s e

. e. .

di d I d Na "Casa Santa Catarina" Apelação, Cotonel vírgínío
lOS, sen o eva a para o ser- .' ':

.

.

t d f' d tid sob o patrocinio da Secreta- Cordeiro de Melo, Cte. do 14
VIÇO secre o, on e.01 e 1 a- ,-

.

mente interrogada. O chefe. ria de Educação e Cultura, B. C., Dr. Old Rocha �ma�al
desse serviço, sr. U. E. Bau-

I Departamento de Turismo da e �enhsora, .pr;.f. ?tavlo �ll
ghman, e o'secretário de ím- Prefeitura Munícípal de Flo-- veira, eV�j o lmoes.e sen 0-

d .' , Irianópolis e Associação Cul- ra, Jornalístas Martmho Ca-
prensa a Casa Bt anca, SI.,

. , , . lado Doralacío Soares Adão
James C. Hagerty, foram os i

tural e ClV!Ca Monteiro Loba- .'
,

tícínara to realizou o talentoso pa-
MIranda e Ildefonso Juvenal,

que par iciparam Os sucessos, , t· t d
aos jornalistas. I trício Sr. Professor Franklin �s e repres:n an, ato �osso

. Casc is escultor desenJ1ista Jornal, Moacir Igua emi da
DIsseram eles que, ao ser I

a, ,.

Silveí
presa, a mulher estava com; e modelador de reconhecido 1 veira e mumelra� exm�s.

-

I mel·l·to a 4a Exposicão de senhoras e cava heíros, cujos
os cabelos desgrenhados e se ,. ..

expressava com incoerência. Motívos Folclóricos. nomes nos escaparam.
-

'1 O Professor Franklin Cas-
Aduzíram que o ínterrogató- A ínauguraçao deu-se as O

dí 9 d
A

f' cais, a quem devemos tão
rio trouxe Pouca luz ao caso. horas. do la ornes p. in-

I d t importante E,?{posição, unica
3eu nome é Julia M. Chase, do, ac ran o-se presen es o

d G no genero no sul do pais, e

natural de Hagartstown, Es- ajudante de orden.s o ovar
sua Exma. Senhora, sempre

tado de Maryland, tendo ela nador do Estado, Dr. Secreta-
presente a todos os atas, fo-

Florianópolis, quarta-feira, 4 de Abril de 1956 afírmado 'que assim procedia rio de Educação e Cultura e
ram vivamente felicitados

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

porque pretendia acabar com outras autoridades estaduais,
por todos que visitaram tão

Os desperdícios da Caca federais e municipais, jorna- -

- bela mostra de trabalhos ar-

Branca. Pelo que disseram listas, exmas. famílias e ínu
tistícos, trabalhos que desper-

foi em seguida enviada ao meros convidados,
taram a curiosidade não ape-

hospital, para exame do seu
A exposição que esteve a-

- nas dos florianopolitanos,
estado mental. Explicou Bau- berta durante 11 dias, foi vi-

. , pois, sabemos de alguns inte- . .

f' t b Ih

jlh
h b d f'

.

ghman que a mulher levará à siAtada por cerca de 6
..
000 pes- cais, cujas iguras .ra a a- er c um an o ca e no PI-

AI d C I ressados que .víeram de ou- das em gesso, algumas bron- Ião. - Homens fazendo corda
Casa Branca algumas caixas soas. unos e varies o e-

tros Estados á nossa Capital,
de rósforos e papéis do'bra- ! gins, visitaram. incorporados, zeadas, mediam de 30 a 40 de cipó.

� -
- com o fim exclusivo de apre- t' t··t

.

dos. I tao bela Exposíçao, entre os cen ime ros, mm o sxpressi-
cíar Os trabalhos do Prof'as- t líd d it

" I quais os Grupos Escolares
C

.

t d Ih
vas, com na ura 1 a e 111Ul o

SR. PRESIDENTE E NOBRES nando Ferreira de Melo, João ! Laura Muller, Silveira de
Sal' a s c aIS, en 0- e caracterís.t i c a s, dando-nos

SRS. DEPUTADOS: Gualberto Furtado, José An- . Sousa, Arquidiocasano São proposto a compra do con- idéia clara, perfeita, das ce- 'Capela tipo colonial. - O

I I·
..

I 411' ti E
.

D
I junto de trabalhos ali expos- f' I t t d I

Pe a ei provmcia nr. tônío de San iago e snio e- Pertencem ao Estado José, Colegio Coração de Je- nas que ie men e represen- pas 01' e a mas.

de 17 de abril de 1856, a hís- maria Cavalazzt, que brí- " sus, Escola Industrial de Flo-
tos, O que foi recusado pelo tavam.

t" íd d d L f
.

d as cartas de amor de , artista, pois, o seu maior de- E h h
anca ci a e e aguna, 01 lhantemente vem osempe- L rianópolís e Asilo de Orfãs. ngen os, casas, ranc os,

I d t' d êd I 1 f 1
selo é que os referidos traba- Ih t

'

t
e eva a a ca agoria e se e nhando essas e evac as Ul1- Musso ini Todos os dias, durante a apare amen os, eares, e

.

lhos não saiam para fóra da . .

t d I
de Comarca, imciando assim, ções". visita dos colegiais, ali esteve

- maquinismos expos os, em Dança os ve hos do Ca-

um período de atividades fo- Laguna tradicional cidade ROMA, 4 (U. P.) - As car- o Professor Franklin Cascais, Capital. tamanho regular, suficientes xangás. - Diversas figuras).

renses que honra a magístra- do Sul, depositária de um dos tas de amor trocadas entre afim de recebe-los e minis-
Seria muito interessante, para dar uma· demonstração

B ít M 1"
útil e patriotico, fossem os f lt d

tura de Santa Catarina e do mais valiosos arquivos, [udi- em o- usso 1m e sua aman- trar-Ihes explicações sobre os per el a o seu emprego.

Brasil. Foi seu priíneiro Juiz ciários do Estado, contribu- te, Clara Petacci, continua- motivos expostos.
trabalhos do Professor Cas- Satisfatoria e vivamente

o Dr. Aci.nli de BrHo. "Da se- indo desta maneira para
_
o rão nos arquivos secretos do Graças à patriotlca inicia- cais, integrantes da 4.a. Expo- impressionados com tudo o Dança de Cacumbí - (Di-

ql!encia luminosa de Juizes engrandecimento da história governo italiano. O Supremo tiva do industrial sr. Jorge
slção de Assuntos Folclóricos, que vimos na 4a. Exposição versas figuras).

que souberan",'enaHecer a se- Pátria, comemóra em 17 do Tribunal de Apelação não a- Daux, foi'a Exposição filma-
adquiridos pelo Estado, afim de motivos folclóricos, rei-

- de constituir oS mesmos Ex- t f'
c\lI,;r "Santo Antonio dOR corrente mes o centenário. da provou a decisao de outro tri- da, devendo por estes dias, eramos ao Pro essor Fran

Anjos" j,J1'lll1Üi\'a denomina- sua Comarca. E' este o moti- bunal subordinado, dispondo tanto os florianopolitanos que
posição perm a n e n t e, em klin Cascais, aS felicitações

ção da Comarca, é dever ci- vo Sr, Presidente e nobres que aS cartas fossem dellolvi- não tÍlveram o prazer de apre-
uma das salas de algum dos que já lhe dirijimos pessoal

tarem-:;e os nomes respeitá- Srs. Deputados que me levou das à família de Clara. A fa- cia-la, C01110 os residentes fó-'
nossos principais estabeleci- mente. Que não seja esta a

veilO de Gustavo de Toledo requerer ouvido o plenário, mília alega que a;; cartas ra da Capital e do Estado, vê-
mentos escolares. última exposição de tão belos

P· lf d
. I ti'

Foram Os seguintes, os tra- d'
.

t b Ih
lza, A l'e o MO!'úlra Gomes, urna comissão par amen ar' eram pessoaIS. O governador la através do Cinema. e a mlravels ra a os .

• -

t' I
..

I t· t t t
balhos em, miniatura, que O I' d'

,

.. ouo C[f' Dl'u, Faus 1110 da Si - que representara o LeglS a 1- Ire ruca, en re anta, que as O enCerramento da Expo- xa a, possamos a l1Ural

va, Mário Simões Portugal, vo Catarinense nos festejos cartas continham informa- sição deu-se a 22, achando-se
constituiram a ExpOsição: por muitas vezes os trabalho� Terno de Reis. - (Diversas

Je,<é FOIJSeCa Nunes de Oli- programados.
'. I

ções sobre o Estado fascistà. presentes o Sr. Dr. Governà- do Professor Cascais, em Ex- figuras).

veira, já desaparecido; José _

posição Permanente. Assim

Ferreira Bastos, Magistrado

Ad. d J'
.

Q.uadro N. 1 - A Farinhada tomem os poderes publicos

insigne, atualmente exercen- Ia o o concur5" ?a.sa de Engenho:- Ma- interesse em adquirir tão im-

do com excepcional brilho a

.

,'-
. '. .

U
,.'

i�;��:od:�·:n�i�::.ncoca�'� PO����r�sb��'scarocantlo al-
Folia do Divino. - (Diver-

Presidcncia do nosso Egrégio O Governador Jorge Lacer- lhe permIta pagar, em dIa, os cUJo numero, como mssemos, 1'0 de boi transportando a . d- Ih'
_, sas figuras) .

• Tribunal de Justiça; Belisário d t· lt d t f blT'b I
. '"

�
gO ao. - Mu er batendo no

, a, an e os resu a OS nega- aumen os e o a u Oso 1'1 u-; excede c�nco vezes ao Q va- mandioca para o eng!')l'l'ho.:_, . ,_ ..

RamJ:; di Costa, que empres- tivos da arJ:ecadação, nos pri- nal de Contas e manter nos o'a
'

. I
travesselro algodao Cescaro-

t
.

d
.

t I'
. .' _

"

L' S.
.' .'

Mulheres raspando mandIO- c.ado. - Mulher fianelo aloo'o-
a o VIgor e sua m e 1gencla meiros meses c1êste ano, 131'0- Bf�NCOS, saldos elevados, A salda- do Gover nadar, no ca. _ Homem cevando man- 'd- b t'd

'

moça à Câmara Criminal do .-

d
.

pt" p-j"a
.

d dI' t f' l' I
ao a lona Roca. - Mu-

moveu reumao e ms e ore,� " aJu ar o esenvo Vl- momen o, 01 ae lar o con- dioca - Homem ntensando Ih I
.

Colendo �ribunal ?atH��ne�-1 de fazenda, atribuiu-lhes per- menta das fontes de proclu- curso, como tábua de salva- �ass� de mandioc� cevada d_er tr_ec�dhendo fI? de algo

se; Alceblades Valeno ollvel- centa'gens sobre multas - ção do Estado - não é seu' ção. 1_ Mulher peinerando mas;� ala ll1fl o no sanlho, para

ra ,le Souza; Oscar Leitão; medida amplamente concle- Gellésió?' Será que S. Excia., tambem de'mandioca cevada. _

Ho-l� ��a- o ;a d�ubadou�a. b
-

Joaquim Luiz Guedes Pinto nada pelas classes conseflia- E' natural, assim, que pre- nesse setor, vai c(}ntinual' amem forneando massa de d
u er alzen o .na ou a-

(.l��I'.mbargadores _ftl.)(,!'!enta- .

.

d' t d I'..
.. -,

oura nove o de flO de algo-
-

- doras do palS - e man ou en a rea Izar um concurso adUll111straçao do sr. IrIlleu mandioca prensada - Mu- d- t...
.

dos; Osvaldo Area3 Horn, Acl- que se realizasse concurso àe seI ção funcion I não B I
-

h
. ao ll1g1do, aflm de ser urdl-

gari] Abreu de Oli 110' :';l e ou- ! h' t d U l't.ce , da:. .

orn lausen, nt�to PIrecnc fet�- lher faZendo roscas e brôas 'do. - Mulher urdindo na'Orquestra Internacio-
..

I para preenc lmen o as va- .'
o lIa, como agra aua ,ao as va,gas por 1 u ares e e 1- de massa e polvilho _ Ho- ._

tros. ,gas que o sr. Irineu,Bornhau- q' Bornhausen vos, habilitados em concurso, f
.' doubadoura, flO de algodao, nal "CASSINO DE

A' frente da Comarca, ze- I
sen, cabeçudo como sempre,

-

A dificuldad� está em que ["mO manda a lei? ��('md aze.nlhdo ClgaHrro de Pt�- para coloca-lo no tear e te-

la d I t ". -
. - - .

.a e mIo. - omem 1- cer fazenda riscado toalhas SEVILLA"
n o pe as suas rlJ.úlçOes, teimou em manter ocupadas os plstoloes nao deSIstem da Vamos ver corno o sr. Jor- rando fogo da ísca para cen-

"

.

'

encontra-se êsse Magistrad� por interinos, durante os cin- aprovação de seus protegidos ge Lacerda sai dessa. d'
.

a
..

,.colchas, etc. - Mulher tecen-

digno e ilustre por t.odos os

' , er o CIgarro de palha de ml- . do no tear.
Co anos de seu malfadado go- lho, (para-terra). _ Mulher

títulos, que é o Dr. J07C Mar- veAr·no. Os EE. UU. vendera""o fazendo café no Engenho.
condes de Mattos, dedicado extrato de Piretro
amigo ele Laguna e .'Ua gen- O concurso deveria ter ini-

te, cio no dia 3 do corrente. NOVA IORQUE, 4 CU. P.) - Ocorrências' Policiais
Nâ qda)i(!Scte de Juizes Su- Mas surgiu, à última hora, A Administração de Serviços

bstitEt.• � <õxerCeram a judica-- um impasse sério, serissimo. Gerais dos Estado.> Unidos Encontradas na pritlca de
Rancho de Pescadores. -

tura com verdadeiro amor à As vagas são apenas em anunciou '1.-.:'; a partir de 17_ atos imorais, foram, na noite
Homens fazenelo linha para

justi�!l, Agenor Viana Carnei- número de 20 e os candida- de setembro, os Estados Uni- de ontem, recolhidas à D. R.,
espinheI.

.

Homem reco-

1'0, Dgvi Amaral Cf:margo, tos inscritos vão além de uma dos oferecerão à venda 75,000 Zenita Gonçalves, Alvlna Ma- lhen?o o espmhel enxuto, no

Eugênio Trompowski, Taulois centena. O problema compli- libras de extrato de piretro, ,
ria de Assis, Vergínia Souza e'

balaIO. ,- Homem preparan-

Filho, Newton Var�lh:t,' Ari cou-se porque a maioria dos retiradas de seus "stocks" de Marina de Jesus. I'
do a red� para a Pesca. -

-
.. . , .

. Mulher fIando tucllm no fu-
Pereira de Oliveira, Jusé Ta- candidatos tem pistolao res-

I
matel'las estrateo'lcos e cntl- Por terem se oposto à pri- f t

·t' 1 d'" ao t m
b

- SO, para azer arreia. -

vare.s da Cunha Melo, José pel ave, esses q'le, e -

coso Funcionarios da Admi- sao das mulheres ac�ma fo-
I Homem torcendo tucum no

Pedro Menqes de Almeida, po do sr. Bornhausen, remo- nistração disseram que a pro- ram tampem recolhIdos os! fuso fazer'
J 'C 1St· -L

. d ·t·an1 e no-neavam d
-

d t· d'
.

I
' para tarrafa. Ho-

ase ar os an lago e eo- VIam, eml � 11 ,uçao e um compos o quí- m lVlduos Antonio ela Silva e mem fazendo tarraia d t-
nardo Antônio Lobato, êste já e o número de vagas, por in- mico g,intético substituto tor- Geraldo Guerra Nonato, a111- ':!um.

e u

falecido. felicidade, não coincide com
i nau passiveI a Hberação do I Rb�s marítimos e 118, turais elo I Quadro N. 3 _ A tecelagem

Pela Promotpl'ia de Laguna as justas pretensões de tan- extrato. I lO Grande do Sul. I manual
uevemos assinalar, entre ou- tos interessados. I .-�---------_

__::_-
__

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

tros valores do Ministéio Pú- Ha ainda o problema, não i C t
' � d C d l "

blico Barriga Verde, fi passa- menos sério, de o_s int:_rinos,! en enano a omarca a aguna
gem de Antonio Guimarães com raras excessoes, nao es� :
Cabral, o consagrado tnbuno tarem pre,parados para o:
lagunense e o de He!'r:ulano concurso, cujo programa não 1
Furtado ambos de �;,1.udos:1 Ilhes dá chance de obterem:
memória; de Claribaiu Gal-Inatas

além de zero.

!Vão, Marcílio Medeiros, Ivel1s Ora, o sr. Secretário da

de Araujo, Waldir perclenei- Fazenda, homem prático e

ras Taulois, Adão Fernandes, 'experiente, não deseja que

Cantídio Amaral e Sil;ya, issó continue assim, pois pre
Henrique João Muller, F'er- cisa de muito dinheiro que

c

CENTENARIO DA COMARCA DA
LAGUNA

Discurso na Assembléia do
I

Sr. lpitacio Bittencourt

Quadro N. 4

Quadro N. 2 - A Pesca

Quadl'o N. 5

Quadro N. 6

Quadro N. 7

Quadro N. 8

Quadro N. 9

Dança dos bichos do jogo.
(25 bichos).

Quadro N. 10

Quadro N. 11

Quadro N. 1�

Vovó aos 15 anos.

x x x

FQram deveras surpreen
dentes os trabalhos expostos
pelo professor Franklin Cas-

Novamente esta Capital
irá ter o prazer de escutar a

GRANDE E FAMOSA OR

QUESTRA INTERNACIONAL

"CASSINO DE SEVILHA".

Estas, apresentações serão
feitas em caráter de benefi-

AGRADECIMENTO
RECUPERAÇÃO DE AUTOMóVEL

Tendo logrado l'ecupel'ar o automóvel que me foi

roubado em dias do mês p. pnss_ado, C'umpro o dever de

ngl'adecer de públic0. a valiósa f'ooperação e interesse

demonstrado por S. Excia. o Dr. PeIagio Parigot de Sou-'
za, D. D. Secretario de Segurança Publica; O'el. Mario

Guedes D. 'D. Comandante da Policia Militar; Cel. Tro

gilio de Mello, energico Delegado Regional; Julio 'Gon

;alves, Diretor do Serviço de Transito; Francisco Mas

cl1renhas, Diretor da Radio "Diáriq da' Manhã"; ao Co

missario Oscar PereÍi'a, cujas deligencias no Estado do

Rio Grande do Sul resultaram no levantamento da pista
finalmente, Comissario Nilson Mattins pela valio-

onde o carro foi apreendido.
'';St('

'.

:n
.

. '· ........,--1

A propósito de aumento de impostos e de ban
quetes, recebemos esta quadrinha:

Esta prova está no centro
Destes banquetes de agora:

Quem come fica de dentro,
Quem paga fica de fora!

Em 1725, Francisco Brito Peixoto, embora velho e do

ente, t<ecebeu ordem do governador para conquistar o Rio
Grande do SuL

Impossibilitado de o fazer pessoalmente, enviou o gen
ro João de Magalhães.

E' o que representa a notável tela do consag-rado pintor
Willy ZumbliCk, de 2 x 1,20 metros, adquirida pelo Museu
Ílistól'fcô inaug'Ul':tilo rio pí:oxim() dlã I , chi Lagltna.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina


