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S�nla:Calarina:conteIP�ada:t"lrechos da B. R. 59-Curiliba-lIajaí
Florianópolis e Guaruva-Joinvile.

oviário
•

RIO, 14 (V, A.) - o presí- , A segunda, dia 25 próxim
�� ��� dente Juscelino Kubitschek para serviços de teITapl�

. _ . ,

�-
autorizou, ontem, a abertura gem e obras de arte da rod

."..__........�............��_�.-.."V"...._....,. ....._-........_.-':'••.,...-.........
- ...� de várias concorrencías pú- via BR-31 (Vitória-Ma

�, DIRETOR

!�. � O '

t" DO' � blícas, no Mínístérlo da Via- Grosso), no trecho Belo H
� Rubens de I,

•

m a I 5 a n Igo .Ia-,� çã�, para a realização
'" �e rísonte-Monlevade,: no cust

� . �
rio de S. Catarina obras do Plano Rodoviário de 60 mílhões.

� Arr��:E�;:mos
!

� Ano XLII.
. N���n:�tro lado o Chefe (�O '(�u�it�Oa��::ta���I�r�a!!�!

)

�
Governo anunciou, na sua !is), concorrencia para terr

� Dominsos F. .

N' ·viwgem à Bahia, o financia- plenagem e obras \ de art

� de Aquino
.

• 12.453 mento de 125

m.ílhôes de cru- 'no valor de 24 milhões,
� ..

zeíros para o reequipamento No dia 30 desternes terra
r-·.........�.·.·.....-..... ........... ............................".�-

� da Estrada de Ferro / Leste píenagsm e obras de arte, 2

Edição de hoje: 8 páginas Florianópolis, Terça-feira, 15 de Maio de 1956 Cr$. 1,00 � Brasileiro. milhões, BR-59, trecho entr
,

ftmeacalà oossa:exporlação de madeiraJpara I Argentina ����4�Jf����i;:#;� §ª�:fg;l?��
A.speclos políticos e econômicos!;<'da questão,�l\lissãolbrasileira em"vi_����s:r���I,déã�ll�:a��i�:Osu� ��� :e6 5:e��:���'s::�a�:��

• - ia IIIIIIII ..... � Sao Bento, na Estrada BR-56 concorrencia para pavimen

sita ao país amigo, Uma viagem proveitosa e:�portuna, Deelarações] i�e��l::���t����OG��I�i���i�� ��r�;:l��: d�I���!3 �u;;�
do Presidente do Instituto Nacional do Pinho. [J LJ.

"

�::::��...._...� ..�:..::���.::.��:.�::s.
RIO, 14 (Via Aérea) - A' traria sena repercussão em Missão- mereceu a maior sim- de imediato, em êontacto Missão em Buenos Aires pro-

propósito da 'recente viagem nossa economia madeíreíra. I patía da Confederação Nacío- com a nossa Embaixada, e ao porclonou uma trégua na lu

que f.ez à Repúblíca Asgen- Presentemente estão sendo I nal do Comércio, entidade nosso Embaixador, Dr, Orlan- ta viva que vinham susten
-,:tina, na qualidade de Presi- efetuadas as entregas dos I permanentemente interessa- do Leite Ribeiro, expusemos tando, de um lado, os defen

Jde�te da Del:g,ação de Ma-
i saldos

das ve�das fQitas pelo i d3; em toda� as providencias' as finalidades da Missão, de- seres da manutenção do mo

!deu'os que visitou aquele 'Protocolo assinado em 1955, que se destinem a desenvol- clarando-Ihe que, devendo os nopólío do Estado e, de ou

;país para cuidar de questões I com a Cifen, órgão que de-I ver qualquer setor de nossa entendim e n to s efetivar-se tró, os ímportadorcs traelicio-

ligadas à nossa exportação de I tém o monopólio das com-. economia". com as autoridades argontí- naís;
madeira, o ex-deputado Al'i�- pras daquele pais, entr.egas.1 AtiVida.des exercidas nas, dnsejavnmos processá- 30) - Provocou a ida da
tides Largura, atual Prosí- essas que deverao ser ultima- - "Uma vez em Buenos los com a assístencta daque- Míssão .o reatamento dos en-

dente do Instituto Nacional das no decurso do mês de Aires - continuou o sr, Aris-- la nossa representação diplo- tendimentos para uma próxí
dó Pinho e Diretor da Díví- maio corrente. A viagem da tídes Largura -- pusemo-nos mátíca., Devemos, assim, à ma reabertura das negocia-
",ão Técnico-Legislativa da' 'colaboração daquela Emhaí- ções comerciais, através das

Confederação Nacional. elo xada o primeiro contacto es- vias díplomátícas, que se a- Como foi comemorado o gra- Ministério do Trabalho, Ale-
Comércio fez deClarações que tabelecido, que foi com o Sub- chavam práticamente em to acontecimento _ Edição xandre Silveira Lara, Diretor
atestam a oportunidade da DIRETOR JORNAL"O ESTADO" Secretário elo Ministério da ponto morto. especial - Missa em memó- do Serviço de Representações
providencia e o acêrto das Indústria. Por outro Iádo, foi-nos da- ria dos cooperadoras já desa- da A. S, Lara Limitada, vindo
atívídadss desenvolvidas no NESTA,' Iniciadas os contactos, do formal' um juizo .maís se- parecidos. - Coquetél à im- especíalmente, a convite da
país ,vizinho. / êsses se sucederam, de 111a- guro sôbre as perspectivas do prensa falada e escrita e ! redação, para -a referida co-

Razôes da vjag'em
FI

I
.

I' 13 N d'
neíra a verificarmos que a comércio exterior de madeí- amigos de "O ES1'ADO". I memoração, Jornalista Adão

.- "A viagem da Missão ona nópo IS, .

- om'e I re- dificuldade inicial para o r.ei- ras, nos próximos meses, com
,_ .1 �ira�da� 'represent�ndo o

que .tive a honra de presidir nicío de vendas consistia no base nas quais nos sentimos Ao nosso Jornal nao passou Smdlcato dos Jornalistas de
- disse o sr. Aristides La_!- . toria Jornalistas Proflssionais de fato de' não ter ainda o oo- na 'obrigação de tomar uma despercebida -a data de do-! Santa Qatarina, Dr. Djalma
gura, constrtuida pelos re-, -,

. vêrno -Argentino se definiclo série jle medidas para defesa mingo, 13 de Maio, assinala-ILeitão, Prof, Dr. Madeira Ne-
presentantes dos órgãos. ·de S-an't' 'a Cat!::lr; ";',:(

" 3SS�o'·c' ig,·.me· 'hibílrt sübí'é' $. rJ.o�ítiea a

Se�l1ir G01r� .do i!�pOl'tante setor de nos�� ,na nos p.:nuis 4;l;1: Iml')rel'l>Jã ves, Urge1-- Auraral, l'epl'esen-
tlÇ:;;'E7tadós inte.re.)sà.do!�, Pa.- , '. '.. .'. '_

Ui t�Jg �
_ � ": -_ I �.' ....:..! \.1)- J,'-lf:i:ção à, iInT?Ol'taçãiJ_ de ,nps': '<1cônofilla" def�!s.a 0S:'3:" q�,e in- OataJ:inensé, cômo a do s-eu

I
tanto do PT.B, Ja,d Dauseli,

:T.anú, Santa Catál'ina e Rio

t d
'

h
.

d '..
Sa maelem.: se man era o cube ao Instituto "'NaclOual surgimento nO'ano de 1913, dr. Durval 'Henritjues 9.a Sil-

\Úfande do Sul, foi determi- O OS nossos omens e Imprensa monopólio çlo E,;tado, através do Pinho, O grato acontecimento foi Iva, dr. Abelardo Gomes, dr.
:nada pela Junta Deliberativa

pel.o tra nseu rso de' ma 'IS um' a n"I'- md,.ae'l�c'll:fo·end·O; speu'.:11I'leO�\tditQuiBrai"f> O,Oj'IC�-.� Para o eXame de tais medi- comemorado com a publica-
.

J. Quirino Neto, sr. Aldo V:t-
Ô.o Instituto Nacional do Pi-

.

'

.

- ,",' �J ·elas,.iá convocamos uma reu- ção de urna edição e.opecial,! rela, sr, Ari Cabral, dr. Ivo
nho o teve como finalidade

.
fIrmas partlculares, QU. se niã-o ,dos sindicatos dos pro- contendo 49 páginas, dividi-, Montenegro, dr. Renato Ra-

precípua verificar "in loco" versário denodado órgão, ma.is optará por Ullla solUção,ltlls- dutol'es e dos comerciantes ele. das em 3 cadernos, encerl'an-
.

mos, sr. Narbal Vilela, sr.

as condições do mercado ar- .

, ta, mantendo (1 CHen, TI):lS madeira, a se instalar em' do v�l'iada materia ele texto, t}>aulo Silva, sr. Roberto
gentino, que absorve cêrca de

.

t' d'" f' Aten permitindo que, conconütal1- Curitiba, Pal'anl\, no próximo farta colaboração e inumeros Piazza, jornalista Tito Car-
60% c1e_ nossa exportação. de a n. Igo lano Cã �rmense. �

teulente, bmbém opei'c,m oS'ldia
21 do }11es corrente. . I anuncios, nã'O sómente de es- valho, diretor cio "Diário da

pinho, e. espeCialmente veri-

CI.OS.'as' s-alldaco�es, 'Martl'nlno (:il_
impol't::tclores priv�fc��s. Em-

..

A ela �ambem estarão pr�- ,tabe.lecimentos comerciais da:�arde", sr. �rlando Comich�-:'f'h;ar a possibiUd�de dese-. U penhal'tlO-nos, de vauos mo- i �,entes 0;0, delegados ela autal- ,CapItal, como do interior e
r li, sr. Eduartlo Rosa, sellhOrl-

�rem reiniciadas as vendas, ' . elos, para que uma solução; quia, de São Paulo, do Pu,ra- ! exterior do Estado, Tendo si-
r
nha Maria Celma e Flávio

�"vitando uma solução de cori- lado .Junior _ Presidente. 'fô:se tomada o mais cedo; ná, ele Santa Catarina e Rio I
do o dia 13 de Maio, segundo I Amorim, auxiliares da reda-

tínuidade que, a se verificar,' passivei, com o. fim de evitar I Grande do Sul, para que fi- I, domingo do referido mês, ção, e os seguintes funcioná-
-------

. - - ------

_ _ ..... _ 8_'!"J" .. � lO � .�_ ,.._.......
llil1a interrupç-ão - 110s tel'vi- quem a par- do problema rela-

. consag'I'ado ás Mães dedicou rios das oficinas de nosso
. 'd�.,p.p lia_"_" -.,.w.1IIfj ... :.ijiJ ...... -.,.."_ .. _...t.I. ..............._IIii......_Wi_""'-.._.....tI1._�f,j_._,..r_IP.......,Jii.,....".. ".J-�...• rW" "" -. .. fi ... III '" :. I., _

I -, -

::
a � - - _ .. - � w -

• � r ços
normaiS de nOSsa n�ac1ol- ,tIVO a exportaçao do nos�o tambem o nosso jornal, uma jornal: Ernani Sant'Ana,

.. '

VERT INDO'
'ira", , I'PinhO, ou dos (jue dizem l'eS- ;l'iágina, a tão importante co- João Alfredo Luz, Manoel

:� A:D
.

'.

"

� i . . l:elto_à aç5.o elo Instit.ut�, �in- 'memoração; igualmente não Bittencourt, Olegario Ortiga,

;� '\
.

.: I
ReSUltados obtIdos loa nao abol'dadClS, e especml- foi esquecida a data que lotto Valerio, Severo Marcos

:..:' .

'

.

.

-

< - "poqemos afirmar que,' mente quanlo :\ disciplina e lembrava, a libertação em "

I Cunha, Adelcio Cabral, Itaelí

:� :: e:n, conjunto, foi P:'oveitosa a I controle de, produção, que em
'

1383, do elemento ,:ervil, ten-I Pereira, e outras pessôas,

:�
- � I v:sl�a - prosseguIU o, sr. A- I

seu :ltl�al Slstema apresenta do O .

ESTADO, dedicado cujos nomes no� espacar.am.

� Ninguem ignora � e o inóI)�io sr. Governatlor já o confess{lu - que a� fi- � i nstIdes Largura �. pOls .dela senSl-VeiS fal�as. 01l4i�0 assun- tambem longo artigo come-I Saudando '�O ESTADO",
.. naneas do Estado vão mal. Observando os últimos expedientes do Governo � . colhemos os segumtes l'csul- . to a ser entRo exammado se- morativo do acontecimento. usou da palavra o Jornalista

� pass�do, visando a antecipar, em dezembro, parte da receita .que normalm�nte '.' tados:. I rá o relativo à política de Pela manhã, ás 8,30, foi re- Ildefonso Juvenal, nosso pre-

.: seria arrecadada nos pl'imeiros meses do corrente ano - lJrevlmos, pelas no."sas � I 10) - Traz7r. à_ tona o. p:'�-I re�lorestame�to �que vem se- zada nâ Catedral Metropoli- zado colaborador, prod�zindo
,t, colunas, o deficit que o Tesouro está verificando.

. :' ,blemEt da ,defl11lçao da �ohtl-I' glundo o Instltuto. Preo�upa- tª-na, missa por alma de to- a bela oração que publlcams
;� Por outro lado, só os udenistas do, clube da lanterna bornhauseana aCl'Cdl-, .: I ca arge�tma com relaçao a-o

I
nos, neste setor, o desejO �e dos quantos, já desapareci- em �)Utro local, tendo sido

li, tam no saldo de 37 milhões, anunciado pelo-ex-Go'vernador com.. opulenta he- � nosso pmho, que, pelo que dar a essa fundamental obn- elos, exerceram atividades em muitó aplaudido. ,

:: ranca leg'ada ao seu sucessor. O espólio, na vérqade, foi outro: de �í�i�as e_co�- � nos fo� dad? verificar, so�ne�- �ação,d� autarq�i� um :;;enti- as nossas oficinas e redação, Agradecendo em nome do

.:} -llrO�'liSSGS várias V'ezes superiores ao decarit�do saldo. Daq__u�le.s fletlclo� e fU�I- ." te sena obJeto de apreClaçao ao ObJetivo e pratico, envere- tendo comparecido ao ato, nosso jornal e ele todos que

�: dios 37 mil não foram descontados OH esbanJamentos perdularlOs dO' mes de Ja- � posterior; dando decisivamente para o inumeras p!;)ssoas, notadit- nêle laborejam, usou da pa-
". neit.o; as d-;Jcnas de nomeaçó(!s para cargas de v�ncimentoS/ os mais e.le;ados, � 20) Facilitamos-lhes, r�florestamento mais �nten- mente lidadoras da Imprensa lavra o nosso' Diretor Sr. Dr.

� como (JS do Tdbullal de Contas; o aumento da magistratura; a vultosa dlVI�Ia. da � indiretamente, a solúção, SIVO e efetuado em bases re- e exmas. famílias e amigos e Rubens de Arruda Ramos,
� Sidel'l)tgica; o atl'azo no resgate le apreciável qlla�tidade dos bo.nus emitidos � uma ,vez 'que a presença da almente econômicas". admiradores de nosso jornaL em belo improviso, o qual foi

� lU 1951' e um mais que himalaiano montão de dividas, umas já apuradas, ou- � A's 10 l�oras, .

em a nossa vivamente aplaudidO por to-

:: :l'as sur�indo, como decorrência de dir�itos l?sa�os pela anterior a?m.inistração. �..
redação, realizou-se concor- dos os pr�sentes.

� Êsse panorama financeiro - com melutavels_ reflexos �o ,econom1Co :- �es- rido e fl'ug'alíssimo coquetél, i Durante quasi todo o di!1

:. cl'ito aszim a vol d'oiseau, sem outros traços senal) os de rapldo es�o�o, mdICa- .

DR RUBENS DE ARR/UDA RAMOS tendo comparecido ao mesmo nossa redação foi visitada por

!: riam já. ao Govêrno providências energ'icas no uso dos dinheiros pubheos.
'.' � .

"

\. . exmas. famílias,. autoridades pessõas de todas aS classe"

� Infelizmente, em vez desse grito de pou�ança, desse brado de alerta eXlgl�- � e destacados elementos de soCiais. que nos vieram trazer

", 1 nal'cimônia nas despesas e determinando econ�mia em tudo quan,to' nao -

'o

DIRETOR "0. ESTADO"
nossa imprensa falada e es- 'abraços de felicitações. Tam-

� ��a 'ínadjá"'el e irrll;Cl'atívo para a administração - o fiUd se verifica e o c�n� �
_

crita, notando-se a presença I
bem foram inumei'os os tele-

� trário. Ainda agora, em avião fretado e lotado, lá se foram GovernaclM e hlzlda � do Sr. Dr. Osmar Cunha, Pre- gramas, cartas e cartões de

�: caravana para Canoinhas,
• < feito Municipar, vereador: felicit:"ções, recebidos pela

:: Iriam, o Chefe do ExecuY;OteanStUaas fparUessteonsçaase�tNouaraagn'etl:graesoo�::_���:: e:��� � N ESTA, . Adntoc�io APostMOlO,.p,reslidenste I sreeuda4ç3�0'anPI:vlorsta�rai,nOscurso �o
" de calamidade 11ública, a eXIgir . '1

,
. " ._. � a amara umclpa, r. I

e.
"

. I um ésamo CUJ'a abertura fôsse· possivel apenas com < o corO odeolUco
" Celso Ramos, Presidente do .:===- ....4. _I, l'J.a a g s , 4.

.

-
I

d t'1 íl j

.•
�.'.' dos caravaneil'os? Do milagre l'esulta,ria a salvaçao do,Esta o.. . . . � . Flor.I'an·o'po!I�S, 1"2 -758 - Apraz; Dn_ir.I,·etoósrwiOaRleleogiORnoadlrdl·gOuPe·sS'cDa·_' -Prece-III di' DI-a. Não! O sr. Governador c seus acompanhantes foram a ��nomha� s�hClta- � _.

�
d t- � pelo interesse político da U. D. N. e dos srs. Seereta;rlo de V13,çao e dp ': 'I di

- bral, Jornalista., Jairo Cala-
'

:: g::lit���: di;o, do seu Dito, deputado e chefe derrot�do naquele n�unieípio. Fo- � me cumprimentar lustre Ireçao do, diretor do nosso colega A BOM ,DE QUALQUER
I' , ,� l't;CAl' �ln torno dc urnas a serem ah! renovadas alUda csta slf- 'M "GAZETA, Osvaldo Melo, Gus- MANEI.RA
� �::�;�l,e,lR,' po

I>"".
. .

b l"'à
'o de "0 E)TADO" pela-data Q'ue ho� ta.IO Ne_ves, Prof, Dr, Henri- O leite é um dos melho-

:� As elevadàs !lespê�as com êsse passeio polItleo, so exame mora ,,�a se�1 m � que Rupp Junior, fundador res alimentos. Além disso,
� il1defensineis. Facc à crise por que vem .p.as�ando (), Estado - e crls� amda;· � J'.e· transcorre, bem assi.m .t.odos a ...

· de O ESTADO e diretor da pode servir para () preparo
� "

·t·"· t�is O'astos um crlmmoso assalto ao Tesouro. � - Faculdade de Direl'to, repre- de pães, mingaus, bolos,
o' e!ll C0111CC(I _- cons h-ueUl '" ,,'

•• _ " •

, .'. t'
.

o sr Governador' o erarlO nao e InexaurlVel. Esbau-
. � I 'I 't t d' sentado 1)·elo Sr. Te'n', Ilde- SOl'vetes e refrescos, aumen-• )."·'que a a(1ve� '<:11Cla a '.

.

. . . '. qlle es que m ':\m nesse ra Il, jantlo�o cln. deSl}o!�sas llolíticas, S. Exa., amanhã, l'e�tara em PalaClo eom OS,dl�S
�
". I I ti §..'- - fonso J1.1v-enal, Coronel João tando-Ihes o valor nutriti-

� .

ar papeiS sem poder realIzar nada de -nada. O proprlO Candido Alves Marl'nho, Ma- vo"I ref::ervados alIenas a aSSln , .

• '•.

'I'
-

d
'

b'
.

� funcionalismo n5,o terá com que ser pago. Tambem na PoI_ltIca vale a fabula de

. �� clona org.ao a Imprensa' arnga- jor Dr, Julio Agostinho Viei- Aproveite sempre o lei-
• I F t' -

.

ra, Protogenes Vieira, eX-Pl'e- te na sua alimentação,• Ja < ou alne,
d' t d '. d Cd" d

.

J:� Se em mais hl'eve do que espera, os remorsos e elgarra, ean a ena, a

e�:�, ver e. or ials sau ações. orge sidente da Assembléia Legis- quer simples, quer co-

", -

trato (la u. D. N" o assaltal'em, a C\l1ip� sel'á sua, llelos tremendos erros
�' ,lativa, Hermes Guedes da mo componente dos

� está cometendo,
.

� l·ac·.:e.r·da..... '=·60:ve,Y1nado.' r.- Fonseéa,·Dr, João Bonassis; �mais_' vSaNriEadSo.·...•.�.·.•. _f·� -..

�

� _ �lU
_ ';;o� 'i;J_i:.����fA.II....r__...� �-_-• ..._..._�r.. -...w��,.r_";M_...r_J.i.:� "'-' DT. l�aul.·Caldas, ,Delegado (1.0 ...

��J'l��h��..

"!.....j/,;����
...� f.<r:.;:.a_;:;;....�::i:l;;·��...�.;,iiJ_.:;;;.-1iio - - ..- .... � .. - ..,-

_.

SaDda�ão
"O ESTADO"

"-:--',.-." -,
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IR.MANDADE DO DIVINO �SPIRITO
·SANTO E ASilO _DE ORfAOS

FESTA DO DRAGO
1��L�,:��q.,-�����O�'�e����!L'clu�e··GARCIA DR. JOSÉ TAVARES

.

.• U
.

IRACEMA ' "r i!,í n� '.1 \.,Diplomado pela Faculdade Na- \J e IJ \I .1

cicnal de Medicina da Univer- DOENÇAS NERVOSAS E MEN-
DR. JUAREZ PHILIPPI

. aldade do Brasil, ,TAIS - CLINICA GERAL
E:<-intcl:'no por concurso da Ma- Angustia Complexos Édifício . João Alfredo -

ternidade-Elscola Insonia _ Ataques _ Manias -

(Serviço do Prof. Octávio Re- Problemática afetiva e sexual

drigues Lima) Do Serviço Nacional de Doen-

I':x-Interno do Serviço de Cirur- ças Mentais. Psiquiátra do

gia do Hospital 1. A. P. E. T. C. Hospital-Colôllia Sant-Ana,
do Rio de Janeiro CONSUI!.í['óRl0 _ Rua Tra-

Médico do Hospital de Carldade jano, 41 -"lllas 16 às 17 horas.
e da Maternidade Dr. Carlos RESIDÊNCIA: Rua Bocaíuva,

Corrêa 139 Te 1. 2901

D<WNÇAS DE SENHORAS _

-n-R-.-A-R-M-A-N-D-O-V-A-L-É-:-"-.PARTOS _ OPERAÇOES
Cons : Rua João Finto n 16, RIO DE A

..
SSIS

das 16,00' às 18,00 horas.
Dos Serviços de Clínica Infantll

Pela manhã atende dià- da Assistência Municipal e Hos-
riamente' no -Hospibal de

pital de Caridade
Caridade. -

CLíNICA MÉDICA DE CRIAN-
Rê"id-êl'lcia: '.'. 'ÇAS E ADULTOS
Rum General- Bittencourt n. _ Alergia _.

101.
-

_,
.•," Consultório: Rua Nunes -Ma-

Telefone: 2-.693. chado, 7 _ Consultas das 16 às
:--;:-----.�------ 18 horas.DR.' .)lÕMEU· BASTOS .

Residência: .Rua Marechal Gui-

.. 'Pl:{l�S lherme, 5 _ Fune : 3783

DOIS ESPETACULOS EM UM SO'
DIA 2Q (domingo)

..

21 :00 HORAS
Grandiosa soirée dançante, com os cartazes da Tele

visão ..L Rádio Belgrado de Buenos Aires e Discos Co
lumbia : Alfredo de Franco e seu Quinteto Típico - Los
Colegíales e seu jazz espetáculo.

MESA: Com direito a quatro ingressos Cr$ 200,00
INGRESSO: Para os não associados Cr$ 100,00.

A reserva de mesa poderá ser feita na Alfaiataria Bri

to, a partir do Dia 8 do corrente.
CLUBE 15 'DE OUTUBRO

CONVITE
De ordem elo Irmão Provedor, convido os Irmãos,

la tomarem 'parte, revestidos de seus balandráus, n
Festas do Orago, conforme consta do programa que
gue :

'Novenas - Em sua Capela, com início dia 11 às
horas, e que se prolongarão até o dia 19'

.
Missas. - Dia 20, a primeira às 6,3Ó horas, com

munhão geral e a 'segunda, às 8 horas com a assisten
< DA ;DIA 13 (domingo) ,

15:00 HORAS .le S. Excia. Sr. Arcebispo Metropolitano, que pregaráDR. CESAR BATALHA Grandiosa domingueira dançante, em homenagem aq, Evangelho.
SJ�yEIRA • Dia das Mães. Será apresentado um grandioso show in-

.

Barraquinhas Com início às 19 horas duranteC�urglao Dentista fantil, com a participação dos pequenos e futurosos ar- noites de 20, 21, 22, e 23, quando serão .queimados !inC�fnIca �e Adultos e, tístas da Difusão Florianopolitana. fogos de artifício.
.

Crianças I\.á10 X
Atende com Horà Mar- d d

A, Provedoria, na certeza do comparecimento de

cada. CÜSd - as (§qu.a rtas
-

dos os Irmãos,' desde já, antecipa seus sinceros agra
cimentos ;

Felipe Schmldt 39 A Sa-
las 3 e 4.

O ESTADO
ADMIN!STRAÇÃO

Redação e Oficinas, à rua Con

u·Jleiro· (\hfra, n. lGO Te!. 3022
- ex. Postal 139.
Diretor: RUBENS A. RAMOS
Gerente: DOMINGOS F. DE

AQUINO
Representantes:

Representações A. S. Lara.
Ltda
RL':l Senador Dantas, 40. _ 50

andar.
Tel.: 22-5924 .. _. Rio de Janeir.'
Rua 15 de Noyembro 228 60

andar sala 512 _ São Paulo.
ASSINATURAS
Na Capital

Anc CI" 170,00
Semestre Cr$ 90,00

Ano ��. �����i.orCr$ 200,00 Avenida do Estado 1666/76 Rua
Semestre Cr$ 110,00
Anúncio mediante contráto.
Os originais, mesmo não pu

blicados, não serão devolvidos.
A dil'eçã� não se responsabiliza

pelo's conceitos emitidos nQS ar

tig-os assinados.

MÉDICO DOENÇAS DO APARELHO DI-
Com prática no Hospital São GES'flVO _ ULCERAS DO ES
-F'raucisco de Assis 'e na Santa TOMAGO E 'DUODENO, ALER-.

ci'ta. do'Rio de Janeiro GIA-DERMATOLOGIA E CLI-
CUNICA MÉDICA NICA GERAL

,
: CARDIOLOGIA ( 10 PAUPITZ- Co nsu ltó rio : Rua Vitor Mei- DR. J IL

re les, '22 Tel. 2075. FILHO
Horârioa: Segundas, Quartas e Ex-interno da 20a enfermar.a

:Sexta, f'ei ras r e Serviço de gastro-enterolcgía
'Das 16 às 18 ·horas.. da Santa Casa do Rio de Jeneiro

-

Residência: Rua Felipe Sch- 1 (Prof. W Berardinelli).
�d'tt23 .

...,. 2° andar, apto 1 _ � Cll-r;SO
.

de neurologia
I'e l, 3.00ll.

,

' Au s t.tlegesilo). .

�DR-.-H-E--'NRIQUE-PRISCO·- i
. E.x.-interno do Hospital mater- I

" nidade V. Amaral. .

PARAmO DOENÇAS INTERNAS
,., ;' .

ll-I:ÉDICO ,

'

... COI·[lção,. Estômago, i!ltestino,
Operações "Doenças de Se. [lgado.� Vias �I Iiares. Rins, ova-

nhoras - Clínica de Adultos. 1'I0� ". ute,r�.. .'
22

Curso rle Especialização. no Consulto,IIO. Vitor Meireles •

'{ it I d Serv id d E Das 16 as 18 horas.
I ospi a os er",1 ores o 3-

R idêncí R B
.

20
tado, esi encI�: ua ocaruva •

(Serviço do Prof. Mariano de' Fone,: 3108.

Andrade), �D-R-""'.\:--M-A-R-IO--D-E-L-A-R�lI.l�O:-Consultas _ Pela manhã no

.

n.

Hospi t s l de Caridade. CANTIÇÃO
À tarde das 15,,,� hs. em dian- M É D I C O

te no consultório á Rua Nunes CLíNICO DE CRIANÇAS
Machado 17 Esquina de 'I'irn- ADULTOS
dentes. ·Tel.· 2766. Doenças Internal
Res

í

d ênr-i a _ �tJA Prosicente CORAÇÃO·- FIGADO _ RINS
Coutinho l14. Tel.: 3120. _ INTESTINOS
----- ------

Tratamento moderno da
CLINICA • SIFILIS

de' Consu'!tório - Rua Vitor Mei-
OLHOS' -- OUVIDOS _ NARIZ I 22

E GARGANTA
e es, .

DO
DR. GUERREIRO DA

.

FONSECA
Chefe do Servico de OToRI

NO do Hospital de Plortanõpolls.
Possue a CLINICA os APARE
LHOS MAIS MODEHNOS PARA
TRATAMENTO das- DOENÇAS
da ESPECIALIDADE.
Consultas' _ pela manhã no

HOSPITAL
À TARDE _ das 2!ls Ii

no CONSULTóRIO _ Rua' dos
ILHEOS n". 2 \'
RESIDf:NCT:A _ F�lipe Sch

midt n". 113 Tel. 2365;
,..._.-�-- ....

DR. ANTôNIO MONIZ
DE ARAGÃO

CtRURGIA
. Tl�EUM.ATOLOGlA,
Ortopedia

Couaul tôr io : João Pinto, 18.

Das 15 às 17 diàr iamente.
Menos' aos Sábados
Re.: Bocaí uva 135.
Fone: -- 2.714.

DRA. WLADYSLAVA
W. MUSSI

e

DR., ANTONIO DIB
MUSSI
írlÉDICOS

CIRURGIA CLfNICA
I]ERAL-PARTOS

Serviço �ompleto e especiali
zado das DOENÇAS DE S��NHO·
J.{AS, com modernos métodos dI'

diagnósticos P. tratamento ..

SULPOSCOPIA _' HISTERO :.
SALPINGOGRAl"IA _ M�TABI.)-

LISMO llASAL
lt'\dioterapia por ondas curtas- DR. ALVARO DE

f;letl'oco�gulação - Raios Ultra CARVALHO
Violeta e Infra Vermt;lho. MÉDICO DE CRIAN�A:l
Consultório: R.u� TraJano, n

..
1,

PUERICULTURA _ PEDIATiUA
1° andar - EdifIcl? do

MontePIo.) :_ ALERGIA INFANTIL ....
Horário: Das 9 as 12 horas -

(' Itr' "1'O' _ Rua Tiradelt.-
Dr. MUSSL ..onsu ,. .

D�s 15 às 18 hored - Dra.
i le��e�id:';lcia: _ Av. HílfCilio

,MD..,S!. . 'Lu. n. '155 ,- Tel. 2.530.
R d- Avenida Trnm- �

h. eSI enCla: T

,
..

1101'ál'1o: _ Das 14 às 18 o·

powsky, 8,4.
l'as di[ol'iamente

-

DR.•T(IUO DOIN I -�------_._---_.
INFORMAÇõES UTEIS

-

VIEIRA

I
O leitor encontrará, nesta co-

� DR. NE'VT0N luna, informações que n.;;cessita,
J\f�DICi.J _. D'AV ILA

I dlà�';al11ente e de imediato:
ESPf":CIALISTA EM OLHOS 'J'ORNAIS Telefone
OUVIDOS, NARIZ E 3ARGANTA , CIRURGIA GtERAL 'O Estado .. ,............ 3.022
THATAMENTO E OPERAçõES D<It'nças de _Sen�(�ras - �r�:to-I A G'lzeta , ... , ........•• '2.656
[nfra-V�r1llelho - Nebollzaçao - lugia - EletrlcldadO!, Med!�a. D".' dr" ie 11.579

Ultra-So�l. 'ConC'.ltório: �ua VI�or Mel- l II��II�;nSl!.� vi, ..I1 2.688
(T�atarnento de emuslte sem releS n. 28 _ 'Ielefone. 3307.

HOSPITAITJ
operação) .'

i. Consultas: Das 15 horas em
Caridada:

Anglo-retinoscopia - Receita de diante:. . (Provedor) .............• 2,314
Oeulos - Moderno equipail!e,;,to; Uesldencla: Fone, 3.422

(Portaria) 2.036
de

.... Oto-RinQlaringO!')gia
(UUlCO

1
Rua:. Blumenau n. 71.

Nerêu Ramos :....... 8.831
no Esta�o . Militar 3.157 1\0 PRIMEIRO SINAL DE FRAQ

.

Horário das 9 as 12 horas e
São Sebastião (Casa de Consultem nossas tarifas. EXPRESSO FLORIANóFOLI� .

1 UEZA, TONICO Z
'dae '16 às 18 horas.

. . I' DR. ANTONIO BATISTA Saúde)................ 3.163
-Fones: 25-34 e 25-35 _

, Consultório: -R�a Vitor Mel-
JUNIOR M9.tel'l1idade Doutor Car-I.

rp.les 22 _ Fone 36/5• ,
.

CI.INICA i:'SPECIALIZADA DE los Corrêa 8.1 21' ----�-----._--- -_-. __ ._�

Re.s. _ Rua Sao Jorge 20
- •

� CHAMADOS UR-
Fone 24 21. " CRIANÇAS GENTES .

Consulta� das 9 ás 11 horas.
d B b' 3.31&

I Res. e Cons. Padre Miguelinho, CO'l'PO e om euos ....

DR. MARIO WEN- Serviço Luz (RaClama-
DHAUSEN ,12. ções) 2.404

CL<IN'CA MtÍHCA DE ADULTOS Po!íeia (Sala Comissário.. 2.038
-
.• , Polícia (Gab. Delegado) .. 2.694

E CRIANÇAS DR. I. LOBATO COMPANHiASDEConsultório - Rua -João Pin-
FILHO TRANSPORTES

.(;0. 10 - Tel. M. 769, .

'3700
Consu'1ta": Das 4 às 6 horas. Düenças de aparelho respiratório I�AC ... "d'" ·S·u·I....

.

R,,,sidência·. Rua Esteves Jú- TUBERCULOS� ,ruzelro o 2.500

",Pr, 45 Tel. 2.812,. RADIOGRAFIA E RADlOSCOPIA Pan�ir �::�:
_ .. -'-.� -

.�------- DOS PULMõES Varig ,

2.402.

DR. NEY PERRONE Cirurgia <lo Torax
.

Lôide Aéreo
2.377

N Formado pela Faculdaue NaclO- Real .... , ............•• � 2300MU D nal de Medicina, Tisiologista e Scan�inavas . . . . . . . . . . . . .

':rol'mado pela Faculdade ,Nacio- ri��octrurgião do Hospital Ne- HOTEIS
2.021

nal de Medicina Universidade rêu Ramos Lux .

_ do Brasil Curso de especialização pela Magestic .............•.• 2.276

R!iO' DE JANEIRO IS. N. T. Ex-interno e Ex-as8is-· Metropol t�:r
Aperfei\iüamento' na "Casa de, tcn(e .de Cirurgia do Prof. Ugo La �orta - . . ••

3.440
'Saud' São Miguel" " Guimarães (Rio). .

.
CaCIque '.. .. p

,/ Prof. � arnand" Paulino Cons.: Felipe Schmidt, 8S - Central ·· 2.694

lnte'me por 3 ar. ,ti do Sel'viço 1 Fone 3801 .

Estrela '..... 8.871

de Cirurgia . I. A tende em hora marcada.. I
Ideal .-................ 8.6119

Prof, Pedro de Moura IRes.: _ Rua Esteves JUDIor, E�TREITO 06
OPERAÇõES I �o -- Fone: 2196 D1SqU!l - ..

CLINICA DE ADULTOS .

,. .

DOENÇAS DE SENHORAS .. 1 _------.J-----

CONSUJ..'I.'AS: No' Hospital de \
----- ---

Ca�'lciade, diá,'i'ln"mte pAla mll- I, DR. IVO VON WANGENHEJM
nhn .

.

c'j:-Ç'TDf�TCJ \ -- nua Duarte DE N TIS T A --

i:3�;1'ut�I,' ;2'''' �:..: '1'''\llf. 3.2PA -

Com�ultório rua Bocaillva, 42
-_ .y1.t;;'LN�,(:.,vil�.... J

1° andar.
Salas 1 t) 2 - Rua Jerônimo

,

Coelho, 1

Horário: 8' às 11 - 16' às
18 horas

�

Atende excluaívamente com

hora marcada.

A D V O G A DOS

DR. JOSÉ \fEDElHOS
VIEIRA

- 4.DVOGADO -

Caixa Postal 160 _ Itajaí -

Santa Catarina.

(Prof. -DR. CLARNO G.
GALLETTI'

- ADVOGADO -

Rua Vitor Meire s, 60.
FONE:: 2.4118

Florianópolis ..:.
_ ..
---

IlH. ANTONIO GOlVn�S DE
ALMEIDA

- ADVOGADO -

Escritório e Residência:
Av. Hercil io Luz, 15
'I'elefone : 33K.

DENTISTAS
DR. SA�1UEL FONSECA

r.IRURGIÃO-DEN'l'lSTA
Clínica _ Cirurgia Bucal -

Protese Dentária
Raios X e Infra-Vermelho

DIATERMIA
Consultório e Residência:
Rua Fernando Machado, n. 6

Fone: 2225.

HORÃR\O:
Das 13 às 16 horas.

Telefone: Consu ltó r!o _ 3.415
Residência: Rua José do Vale

Pereira 158 - Praia da Saudade - Consultas: das 8,UO às 11 ho-
__ Coquei rus ras e das 14,00 às 18 horas
_____

. Exclusívameni.e com hora mar-

DRo' CONSTANTINO cada,

'A
'

Sábado _ das 9 às 12.
I DIM TOS. 1 _

MÉDICO CIRURGIÃO t DR_ LAURO CALDEIRA
Doenças de Senhor�s - .P�r�os

,
DE ANDRADA

._ Operações - Via!' Urmarlas
_. r

Curso de apel'�<liçoament7J e CIRURG,IAO-DF.N'JTS ��...
lon a râtrca nos Hospifais de CONSULToRIO - Edif l eio

B
g
I PAires. ' '

I
Partenon _ 2° llnd� -:- snla

U��);SULTõ:inO:, Rua Felipe 203 _ Rua,. Tenente Stl_vell:a, 15.

Schm idt, nr, 18 (sobrado}:' FONE Atende d iáriarue n te ', das R às

3"12 II horas.
U

HORARIO: das 15 âs 18 ho- 3as e 5as das 14 as 18 horas.
_ 19 as 22 horas,
Confecciona Dentaduras e Pon

tes iVlóveis dO! Nylon.lras
,

Residência: Avenida Rio Bran

"co, n. 42.
, Atende chamados
Telefone: - 3296.

DU. LAURO nAURA
'. CLíNICA GERAL

I ELPecialist� em
. n�01.é5tias de

Sen!.10:ras e V1as urlnal'H\S.
_

Cura radical· das infecçoes
I �",udas e cronicas, do aperelho
g�nito-urinário' em ambos OI

sexos. .

t'Doenças do aparelho DIges IVO

e do sistema nervoso.

Horário: 10Vo ás 12 e 2'h ás Õ.

Consultôrio: R. Tiradentes, J,2
__ 10 Andar - - Fone: 3246.
Residência: R. Lacerda Cou

. tinho, 13 (Chácara do Espanha)
Fone: 32·18. •

DE ALBE�TO RICBTER
Rua �1 de Maio, 612 - Estreito - 'FlorianópoI1s
Portas, janelas, caixas, meia-caixas, vistas, etc., COll �!�&��"'�_"'�olI>"""""l>�'6"";:;'W;<I!'�"""''''

ostóque para entréga ímadiata. �:� '''<.''': '
.

e se�:�ce���:os�prirnorada em Canela da melhor qualídad.

I Restaurante
. NapolllllPdeços baixos - Examine e compre o que está pron

to para entréga imediata
Férro - Tubos - Sanitários e Azulejos para importa- Rua Marechal Deodoro 50.

ção do Rio de Janeiro da Cía. Americana de Irltercambio

i
Em Lajes, '113 Sul do lll;asil.. o melhor!

(Brasil) CADIB. I Desconto especial para Os senhores viajantes.
Se vai construir anóte o nosso endereço. •

Sua visita nos dará prazêr, .H······....···._.Qt$.�.i9•..•��ól;!iltGtge'l.\)�.'

BORDADOS A .MAO

Séde: Rua Tra,iano 12 - Edifício São Jorge, sal
1° ,ndar.

Florian6polis ..,..:0:- Santa Catarina
Escritas comerciais e fiscais - Contratos -

tr:.:tos - Organização de Sociedades Anônimas - Y
tagens - Cobranças amigáveis e judiciáis, etc.

NOTA: Atendemos todo e qualquer serviço do
Agência: PORTO ALEGRE l.erior junto às repartições públicas, desta Capital.

"Riomar"
Comen.dador Azevedo,

.

64
Telefone: 2-37-33
Atende "RIOMAR"

Elld. Teleg. "RIOMARLI"

DIFERENCIAL PARA CAMINHÕES.
Um conjunto completo e peças diversas em separado.
A venda na rua Almirante Lamego, 25. Néstã.

-

A mais bem af reguezuda e sortida no Estreito, ven
,

le-se.
Tratar à rua Alrnte. Lamego, 25 em Fpolis.

---'�---------'---=-,-=",---.----�'-,---------

Expresso Florianópolis LIda .•

ENDEREÇOS ATUALIZADOS DO EXPRESSO

FLORIANÓPOLIS LTDA.

Transportes ue Cargas em Geral entre: FLORIANóPO
LIS, PôRTO ALEGRE, CURITIBA, SÃO PAULO, RIO
DE JANEIRO E BELO HOR!ZONTE.

Matriz: FLORIANóPOLIS
Rua Padre Roma, 43 Térreo
Telefones: 25-34 (Depósito)

25-35 (Escritório)
Caixa Postal, 435

.

End. Teleg. "SANDRADE"

Filial: CURITIBA
Rua Visconde do Rio Branco

932/�6
Tt:lefone: 12-30

.

·End. Tell'lg. "SANTIDRA"

Filial: SÃO PAULO

Telefone: 37-06-50

End. Teleg. "SANDRADE"

Agência: RIO DE JANEIRO
�'Riolillar"

Agência: BELO HORI
ZONTE
"Riomar"

Avenida Andradas, 871-B
Telefone: 2-90-27
Atende "RIOl.\fAR"

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

Atende "RIOMAR"
l<Jnd. Teleg "RIOMARLI"
NOTA: - Os nossos serviços nas ptaças de Pôrto

Alegrf, 'Rio e Belo Horizonte, são efetuados pelos nossos

agentes
"RODOVIÁRIO RÁPIDO RIOMAR"

EMP.RESA NACIONAL DE NAVEGACÃO
.

,

. HOEPCKE'
�4VIO-r40TOR «CIRL � DOiPeIB"

ITINERÁRIO
SAlDAS DE

i: DA VOI.. TA

Fpolis. Santos
5-5

18-5
31-5
13-6
26-6
9-7

Rio
4-5

9-5 11-5 17-5
22-5 24-5 30-5
4-6 6-6 12-6
17-6 19-6 25-6
30-6 2-7 8-7

O horário di saída de F�rianópolis '"Será às .24,00
llOras e do Rio de .Tan·eiro às i6;00 horas.

,

Tanto na Ida como na Volta o navio fará escala nos

portos de Sãó Sebastião, 1lhabela' e Ubatuba. '

. Para melhores informações, dirijam-se à. s�de da

I Einprêsa,
à rua Conselheiro Mafra, 30 -- 'l'elpfone 22-12.

Itajai

•

Gumercindo Caminha, Secretário,

Ensina-se nll. Rua Feliciano Nrr-es Pires 12.

Viagem CDm segurança
e rapidez

80 NOS CONFORTAVEIS MICRO�ONmus D
- -.

BAPIDO··-�(SnL�8B4SILBfBO�)-o.
Florianópolis � Itata! - Joínvílle - euriti

!"<t�"� .• -� -

Age'"n--"c"'l�a"�.·
-

--Au&. DeoQ�ro� esquina GS
.
Rua

...Tenente'Silveira

ALUGA-SE NO CENTRO
_.",,-- .,._,.

\.".
.,.

Um belo e espaçoso palacete, para residência cl

ou Repartição Publica.

TRATAR NA
"A MODELAR"

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

Organização Jur.idifa
(ontabil L.da.

DE
Dr. Ney DOl;lglas Bello advogado
Onofre Alves Pereir? - contador

-:0:-

•.. A HORA DO

TÔNICO ZENA
lo';.}..

.:...:;;..

À SUA MESA!

Fabrit8' de Caixa- e

Esquadrias
Vende-se, com muitas maquinas e mais de 130

valos instalados� junto ao porto. Excelente oportuni
Facilita-se./parte do pagamento, Tratar na MAD
rua' João Pes_?ôa, Itajaí.

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

Campanha Contra o Caneer
AUXILIE A CAMPANHA CONTRA O CANCE
A ASSOCIAÇÃO CA'],'ARINENSE DE MEDI

(,harna a atenção do povo, .para as palestras- que
4as feiras, as 20,45 horas e pela Rádio Guarujá, to
.sendo irradiadas pela Rádio Diário da' Man-hã,. tô.d
�ábados, as 15 horas.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO

Sociais
Florianópolis, 'ferça-feira, 15 de Màio de 1956

ANIVERSÁRIOS FAZEM ANOS, HOJE:
MENINO ALFREDO CHE- - sr. Harpares Pereira

REM FILHO da Silva, funcionário publí-
A data de hoje assinala co estadual

a do aniversário natalício - sr, André Cipriano
do galante menino Alfredo - sr, Hélio José dos Reis
Cherem Filho, dileto filhi-: - sra. Inês Monguilhot
nho do Dr. Alfredo Cherem, I -sra. Amélia de Olivei-
e de sua exma. espõsa d.

;
ra

Evany Queiroz Cherem. I - sra. Olga A. Pereira
Por êsse motivo o aniver- I

- sra, Ursulína da Luz"
sariante oferecerá na' resi- Mello
dência de seus genitores I - sta. Eli Maria de Oli-
uma lauta mesa de doces e veira
guaranás.

. 1- menino Aécio, filho do
Às muitas homenagens sr. Aécio Cabral Neves

os de "O ESTADO" se-as- I
- ST. Carlos Costa, inspe-

sociam. tor de Fazenda

.,....._--�-_ -... ..-.- ---.-.-�..-.-•...•-----.-_._..---;. _- �

PRUDENCIA CAPITALlZAÇAO
COMPANHIA NACIONAL PARA FAVORECER A ECONOMIA

Capital e Reservas: Cr$ 377.913.449,60
Séde: Rua José Bonifácio, 278 - São Paulo

Participação aos Portadores de ,Títulos

A PRUPENCIA CAPITALIZAÇÃO, Com

panhia Nacional para favorecer a Eco

nomia, está distribuindo, I a partir de

7
.

de maio, em suá séde social, à .rua �

José Bonifácio, 278, em S. Paulo e nos

eS.critÚios P�. suas Sucursais e Agên
elas disseminadas por todo o País, as

e[:: a,ptias a que têm direito os portado-
>

res de títulos considerados em vigor
entre' 1: de janeiro e 31 de dezembro

de 1945, conforme estabelece o artigo
9,de suas "Condições Gerais".

A DIRETORIA

INSPETORIA GERAL EM Fl.ORIANÓPOLIS�·
Praça 15 ce Novembro, 9,3 o andor

�aS0@'.O••••••"••••_""""•••••••••••••

Partícípacao
IZAIAS ULYSSÉA

:e:

CECI VIEIRA DA ROSA ULYSSÉA

participam o nascimento de seu filho IZAIAS, a 10
do corrente, na Maternidade Carlos Corrêa. .

A V'I S O
A diretoria encarregada dos festejos da Igreja de

Santa Cruz, ém Coqueiros, avisa que as rifas do relógio
pulseira para senhora e da caneta tinteiro Compaktor
(me deveriam correr dia 15 de maio, foram transferi
âas para o dia 12 de junho, tambem pela Loteria do Es
tado de Sta. Catarina,

LIRA TENIS CLUBE,
Dia 15 - terça-feira - Soirée de encerramento do UI

Congresso Estadual de Estudantes - às 22

horas.

HOJ E N6 P AS S AD-O

S. Paulo: R. Bcrõc do Itapotlnlnga, 242· T eis, 37,�425 e 36·9067 ' Enderêçc t�l.g,áflco 'ISwlslalr·
Ag ..nt•• G.�ai., CRANSTON 'WOODH€AD' l co. lTO., .•• :

Curttfbc , R. 15 de Novembro, 591 Tei. 4622 ' C. P., 616 • Enderêçc Telegráfico "CRANWOOD"
Pôrto Aiegrt : Av. Mauó, 891. Tels, 4766 • 5493· C, P., 500, Enderêçc Tel"g,áfico "CRANWOOD"
Rio Gronde . Rua M. Flcrtenc, 122· Tels, 420 e 657· C. P., 92· Endo,.,iço.Telegrólico "CRANWOOD"

Klco,d li.�

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

Preceilõ· do Dia I Participação
I

BOM DE QUALQUER I .

MANEIRA Francisco R�mos da �i!-
O leite é um dos melho- va e Estella Silva partící

res alimentos. Além disso, �a� o na.scimento. de sua

pode servir para o preparo f�lhmha E.han� Mana ocor

de pães, mingaus, bolos, rído no dl� 1 do corrente
sorvatos" e refrescos, aumen- na Mate�llldade Dr. Car
tando-Ihes o valor nutriti- los Corrêa.

A [If)�O§§�O� leva seus•

filhos aos melhores
centros de ensino da

europa

1IiIi�,\'i 5 .
; alUI Marechal D«CK:01T(;. 3"J.. L· .,..10'

..

--:... �.'I[ • ..f1"

...::._.....::-.:=:.::=.. IOF I C I N A M EC A N I C A I
: ft i
• •

: CONSERTQS DE FOGÕES, FORNOS, SERRE- :
• •

: LBERIA, MáQUINAS A VAPOR, CALDEIRA'S' E :

i TODOS OS SERVIÇOS PERTENCENTES A ARTE. i• •• •
.

S" dos Brotinhos, .: RUA."";'. TEREZA CRISTINA N° 398 - ESTREI.'J'O :.Dia 26 - sábado - GrandIOsa oiree

às 23 horas.
-

..... !»•••••••••••••••••••••••••!•••••••••••

15 DE MAIO

A data de hoje recorda-nos que:
em 1635, os holandêses foram surpreendidos no

Arraial do Bom Jesus por uma sortida dirigida
por João Areias de Macedo, que lhes tomou
uma trincheira;
em 1645 na Várgea do Capiberibe, os dois che
fes da 'Insurreição Pernambucana

.

contra os

Holandêses, João Fernandes Vieira e Antonio
Cavalcanti assinaram diplomas, conferindo,
postos militares;
em 1653, faleceu o primeiro titular corno Prín
cipe do Brasil, que foi D. Teodósio;
em 1818, Bento Manuel Ribeiro, descendo pela
margem direita, do RIO Uruguai, em 'I'res-Rios,
derrotou na Galera de Barquim o coronel GTe
gório de Aguiar e em Berna o tenente-coronel
Faustino Tejera;

•

em 1862, morreu em Recife, o Coronel Bento
José Lamenha Lins, um dos bravos da Guerra
civil de 1824, em Pernambuco e da campanha
Argen tina de 1827;
em 1947, foi solenemente intronizada na As
sembléia Legislativa deste Estado. na sala de

Sessões, a -Bandeira do Brasil. Uma comissão de
deputados de vários' partidos conduziu a Ban
,deira e deputado Veiga, autor da proposta, fez
a' devida saudação, por determinação do presi
dente da mesma Assembléia. Grande foi a as

sistência de autorldades civís e militares e

Povo em Geral.

André Nilo Tadasco

.

�;:,r;,�::t��;)'i)�63�'u!te.� e.

INSTITUTO DE APOSENTADORIA
E PENSÕES DOS MARITIMOS

Delegacia em Florianópolis
Aos Senhores Empregadores e Associados

AVISO
1) - De acôrdo com a Lei nO 2.755, de 16-4-56, publí-

,
cada no D. O. de 20 do mesmo mês, comunicamos que, até
a. decretação da Lei Orgânicada Previdência Social, a con-.

·

tríbulção para êste -Instltuto sará calculada na base de 7%
sôbre a importância mensal efetivamente percebida pelos
associados, a qualquer título, nunca, porém, inferior ao sa

'árío mínimo vigente no local e até o máximo de três (3)
vezes o maior salário mínimo vigente no País (Cr$ 7.200,00).

2) - Os associados que, já vêm contríbulndo pelo. art.
3° da Lei nO 1.136, de 19-6-50, continuarão a descontar tam
bem na base de 7%', 'até dez 'vezes d maior si�ário mínimo
-1ig-e11,te no -Pais (.Q.r$ 24.000,ooo.,�" ;� �<,-;" .•� ...
'" "

3) -
-

Os cálculos, ele acôrdo 'com 'a nova lei, deverão
.ncidír sôbre Os salários percebidos pelos associados' a par
tir do mês de abrfl último.

4) - Continuará vigorando a taxa de 7% sôbré 10
vezes o maior salárío mínimo vigente no País, para o

pessoal empregado nos serviços Portuários', nos Estados,
abrangidos pela Lei n? 593, de 24-12-48.

Florianópolis, 12 de maio de 1956.
ATALIBA GONÇALVES DAS NEVES

DELEGADO

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••0••
_,.,.�_·... ·'�>I"··1..:"'·· .... '�·_·.......,::"� .� .. .,..,.... ..........�. _ ..�

A Sífilis
.

'Ataca todo o orraallDlo !

EM SIFILIS OU REUJIA."
TISMO DA MESMA' 0&1.

GEM1
USE O PUPULAR PREPA.

�
i

RADO

1::tI!fJ I:&#]PiJ
t Aprovado pelo D. N. S. P., como auxiliar B\) 1
i tratamento da Sífilis e Reumatismo da mesma'

Qrigem. ...'� ... ',
.

Inofensivc ao organismo. :lBradiveJ como lí-

( ·r,"r
�-.......---..,

o comcndon+e, do IISUPERSUISSOII 8 tôda �
sua tripulaçõo terõo grande prazer em dedicar tôda a

.

etenção a êstes pequenos passageiros. S�b- o cuidado
:le zelosas aeromoças seus filhos terão boa alimentaçãa
e ° mesmo conlôrto de sua própria casa. No aeroporto
de chegada, serõo recebidos e 'acompanhados atá
o Instituto -- o novo lar que os transformará -em"

homens preparados paro vencer no futuro I

Solicite Informações detalhadas na sua

Agência de Turismo e Viagens ou na

_

cor. L ... :-
...... �

10<

,.

PROGRAMA DO�MES
MAIO

r,
! . 2 - Sabado - Desfile de Modas -_"Bangú"

Parada maravilhosa da ele
gância Catarinense.I

r

16..:::::- Quarta - Festa de S. Antonio no De
partamento_ balneário Noí
tada tradicional com SUf

prezas .

. '����.-..,.,...-'O-_.,;_;:;;;;r'�:��, '�lr�' I

30 - Sabado - Festa de S. Pedro. Noitada
de alegria, decoração mara
vilhosa. Prêmios. E um chur
rasco nas obras da nova sé
de! Surprezas!

I
1--""", ..

,

1
-..._,.,.. -:.....

11lII,:,..�;::-'�-:-;
.

\<:1-

voo

Aproveite sempre o lei-
I

.

_ �:e�a:S��;I:�:����:Ç!:� I O E S T A O O�. ,o,
mo componente' dos

l
O mais' antigo Diário\-'

mais variados .alímen- . S;inta éatari�a l�i�,j�,.,tos. - SNES.· .-

'�nE:..
•

.

,',,:;1',ji;,

j
.,.�

1

I

i.
I

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CINE SAO JO�E
..

As 3 - 8hs.
"Na Téla Panorâmica"
Glenn FORD - Gloria

GRAHAME Joselyn
BRANDO em:

OS CORRUPTOS
Cine Noticia rio. Nac.

Preços: 11,00 - 5,50.
Censura até 18 anos.

1111.•4
As 5 - 7,30 - 9,15hs.'
Preston GOSTER

Dorothy LAMOUR - Ro- -

bert PRESTON em:

TEU NOME É PAIXÃO
Fatos em Revista. Nac.

Preços: 1,50' - 2,00
3,50.
Censura até 5 anos.

As - 8hs.
Ana BEATRIZ - Modes

to DE SOUZA em:

RIO 40 GRAUS

.Torneio triangular d'e, Futebol
à t�jlOS RENAUX EXTREOU GOLEANDO o AVAl, POR 6 X 1, MAS FOI BATI DO DE 2 X o - BRILHOU o NOSSO CAM

PEÃO -ISNEl, UM A5S0MBRO - QUADROS - JUIZES - GOlEADORE� - RENDAS
o Torneio 'I'r-iangular de O primeiro ainda é o maior beçada. 1 uma- enormidade. Corre to- .

Futebol,' com a�pahicipação "meia" de Santa Catarina. Os quadros atuaram as- . do o gramado, dribla, marca
. C�·A�APtf"ONAT'O V'ARZEAN'O 'INFANTlldo Clube Atlêtíco Carlos Envelheceu em pouco, mas sim constituidos ; e centra com incriveI maes- r'l

Renaux, de. Brusque e dos não perdeu muito de sua CARLOS -REN,AUX tria. Tem
.

assegurado seu Iniciando o Campeonato General Osório. No quarto
'dois principàis clubes da forma antiga. E sábado em-, Niltinho I; Afonslnho e lugar na seleção catarínen- Varzeano Infantil promovi- jogo: Plamenguínho 1 ver

Capital começou bem na polgou a assistência com as I Pessinha; Baião,' Isnel e se, não resta .dúvida. 'I'ei-' do pelo Flamenguinho Fute- sus Nacional O, ficando aso'

tarde de sábado, apesar do suas clássicas jogadas. O Petruski; NiÍtinho II, 'I'ei- xeirinha não esteve muito boI Clube, foi realizado sâ- sim Flamenguinho e Gene

placard em tanto exagerado. outro póde ser considerado I xeirinha, Edísio, Giovan i, empenhado. Todavia não bado último, no Campo db ral Osório classificados pa-
E domingo tivemos ocaslão como o ponto alto do con- e Agenor, . foi uma decepcão. Miltinho Manejo, o Torneio Inicio. ra a partida f'ínal.
de presenciar um confronto' Junto, pivot que é de largos I AVAí - Amauri; Wa,l- I, Afonsinho, Werner e Nil- Perante grande assistência, As equipes estavam as

realmente empolgante, com recursos técnicos e físicos.
I
dir e Guido : Bonga, Enisío tinho II atuaram bem. Os às UI,10 horas foi ínicíadb sim fbrmadas Flamenguí

equilíbl�io\ de forças e mui-. Um verdadeiro motor no e Loló (Margarida); _
Fer- demais eni�-plánQ regular, o primeiro encontro da ta�; Ii.ho:· Hélio·; Oci e Silvio;

tas jogadas clássicas,
'

gramado. O golei�'o 'Nilti-I nando (Mello),. Amorim exceção de Edísio que foi de tendo como adversár ios Otto, Bibe e Manga ; Téco,
Em ambos os embates 'e�-" nho, o veterano zagueiro (Fern�ndo), Betinho (Bo- figura negativa, o que jus- as equipes do -Avante Futé- Edson, Nivaldo, Batista e

teve e� a�:�? o rIlê�btão,.d� Afon�i!:1ho, QS médi�s P�� Ião), Ro�rigues e JaS§. ,

tíf'ícou sua substituição. boI Clube versus General, 'I'onolli. General Osório:

Teixeirml}w" "<[llfl'convenceu truski e Werner ,o meia A arbitragem do sr. Eu- No primeiro tempo não Osor io Futebol Clube saín- Mutilo; Paulinho .B Gonza
inteiramente_,'aó:públ,i�o pe- Gioyanj, ,�s éx�remas NH- ,elides Pereira pôde ser con- houve abertura do escore. do vencedor o, primeiro pe-, ga; Adilson, Prêta e Mazí-

lo seu jdge; ,._ vistoso'; e sua tinho e Ageàor, o "center" siderada como bôa. As ações foram desenrola- lo escore minimo. O segun-' nho; Rogério, Mario, Mirl-

e�celente;_�;�_on_�t�ui��.?, téc� I �dísio e�, zagueiro P�§- Renda: Cr$ .6.585,00.
.

das
-

quasi. sempre no centro do encontro entre F'lamen- nho, Bolão ,e Side. Venceu

mca, Na <saba;t.ma<houvt;,go-_ sinhá nada ,deIxaram a t;1�- FIGUFJlJ,fE,NSE,X CA'�rOS, do gramada; onde pontifi- guinho e_fly.minense terrni- o Plamenguínho por, um a

leada, teri.ilo� 0_ ÁY.a( aec-ep-';I'seja'r. Já 'nd .A�ãí �:foi dité- r. ,. "RENAuxl , ; cóu l�nel, '.:(iomo . apoíador, nouj empatado sem abertura zero, tendo: cOP;Çluistado por
-tFeJtficionado

.

3.ftt�dálido< -qciasi4:re:n€e. 'Sem' um :g�leiro de
'

Na domingueira, com um e Laú(lln�e'S:: de outro, ladó de:�ontagem" sendo que n� Bibê aos vinte minutos da 1

que ,c_ompletamente, tama-I Classe a di�posição, de v:z público muito mais nu:nero- como márcad?r, .inc:llnbi�- cobrança de penalidades primeira etapa. Na arbi-

â�11�s:2�:� �uas {!lJ�a§I:, tanto I que .A:d?lfmho. nada �al.s �o. ,t�nto q.ue proporcionou do-se. �o pe�'I�osO GIOV�l1l. máximas saiu vencedor o tragem funcionou o sr. VaI
,_. lia re'taguardá como na van- . quer com -o futebol e Alcl-I as bilheterias uma renda Soncín

í

e Miltínho estive- Flamenguinho. No terceiro (ih· Silva que teve um ótimo

gual'dâ--' que demonstram I des ainda não se restabele-
i superior a 18 mil .cruzeíros, rarn seguros em suas me- o Monte Serrato não com-I desempenho.não estarem ajustadas pa- 'I ceu completamente e ainda foram adversários Figuei- tas. pareceu, vencendo, assim,o (Escreveu Otto Valério)

ra as lutas que se aproxí- com Domi suspenso, teve' rense e Carlos Renaux. . A fase final' diferiu um ......�.........__..........• .........••__.._.......-.:.-................w__................-..·.·.............-.

mamo Seis tentos a um, 'o �vaí que··la.,gçar mão de: A partida, uma das me- pouco da inicial. E' que, D IALMA SA'N-'TO'S E A VITO'RIA DA
pró CarIes Rerúiux, 'õ"res_ülc : um goleiro ainda riúiifó no-- olhares que já presencia;mos embóra continuando equili- ""

.

.
. c' -

", Variedade Na Tela. Nac.

tà,ldo.
.
f'._ ,

.
. Ivo,;nela prime,ira ;Vez atuan-' neste§ últimos tempos, ofe- brado o jogo, houve duas I'NGI ATERRA' ·Preços: 1,00 - 2,00

. .

F'
�

b···· d
. Censura até 14 anós.

No domjng? cou�� ao ,:l-,i"d.ol�um�j��o d� ��SPQ.FlSfl-,.�"':_ r�c:u nl,�ltOS lan�es e sen- falhas gritantes na reta- ...
__ . _

gueirense4�"Ml�J1Itar· .

o ('Jlcrade. Se',Q �ollelXo Làlhou; s.a.Q.l}.0.,:ç�'fu os dOIS quadros guarda visitant� qtle parou RIÓ, 13 (V. A.) - Djal- chegamos a realizar exibi- minha opinião. quando en-

foob-oi;tll insular e ·õ"':c;õn,B.\l- 'outros tambein,ii'deixª�Jn!�a" ""litigantes .. empenhando-se nermitindo a Odilon inau- ma,J3_�nto�_Jl.�E,l__os. �r�nis-.: ções :omple!as' em nos,sa frentamos os melhores qua
guiu com o seu "ei1'l!usi'��$-d�se;i&Ji' AJiI!J;�,!gHf�e''ÍÍTh'i�.&�-;;�-Welfódada e entusiastiea- gurar'" o ;esGorª- n�s �time� tas dngl���, ,�clasSlflcaíl'am "excursao, a nao ser el!l Vle- dros. Os ingleses, por exem
mo de semprf', proporcio-' fusa;' â�·'f�-a.g'ã"''''pôuco se em- mente pelá vitória- que no �'os minhtd�, :: para,SCavaf,V cornd

.

o maior medid do na, quando .0 nosso ataque pIo; fizeram uma partida
nando à sua "torcida" um I pregando e o ataque bus- final 'pretenceu ao campeão lázzi na segunda metade dôo mundo. bloUi ,6 seguinte a I acertou. As piores atua- soberba, com seu quadro
triunfo ibrilhant'E;}f. :t�loo l�sc<?� capdo ac�ritar:, :�logie-s.e, da Capital pelo escore de tempo ,e:�eyal!.p�ra,.? xJ), es- respeitodar excursão bras i- ! ções foram na- Italia e na movimentando-se bem, tan
re de 2 !I; 0, o que·--quer dr·, r entretanto, os esforços de 2 x o. l: cQl'e";.qtle pel�maneqeu )n!):l- lei:raiao''velÍlO Mundo: "Não' Inglaterra, justamente, na to individual, quanto cole-

�:�oq�� i.!!'!:�O:�::�d�a:� . :���::: '���:::�;i'ioM,::: to�f:;�!i'.:b;:, �,:p,:��;U:� ;:��:� 't!t:.·.:.fi�.�l ��ilUC:��, �8'�.' "a;'::�n'". ·.C'·U"-,' do Bras·11 S a' �\v::e��!e. a ��;:l�i�:a:e:I��
próxima!: qumt�-felrfi: dar lhor do Aval), Bola0 e Fer- do. Aval. o��arlos Ren�ux golt um pelo_Ja,ço ·de, IS_l1el;1 .�:'. "

.;
,

,
porque nós jogamos irregu-

combate}ao Aval. nando. .

.
fOI vencld�, sem no enta,nto por pouco nao ,resultou em

I
.

. · larmente. P,ara mim, Gil-
CARLOS RENAUX X

. Q primeiro gol da tarde decepcionair, pois voltou a,_gol;-:;:e:ll:.l;rta_�o -q1i�: f(\)j;cno"tr.a�},";-.r, ,;". "'-':

"""�I:MUNICADO
N. 71

'.

.

mar, De Sordi e Nilton San-
. ,AVAí· -

..
- ó. surgiu aos��' minutos;' obti� se exibir l'onyincenteme�te..'VessaUt: :

,.

-:.:,��'���;. J. ;�: . '�i . J[� ,D � COMERCio EXTERIOR torna públi- tos foram os melhores do

�ábado. a tárde fo� � ·�or- d? ,por EdlSIO numa confu- Mas teve
. f�lhas que, }�e "qª':4ig�}���r;;t��J,�;�" .dé.�;";al?{t,,.$i�,fi;t:;j,(j�@- ; 03 interessados, que.

_

Brasil na excursão".
neIO Tna�gular.' ll1lClado sao 'plovo�a�a. por um cen- foram fa ,aIS, �o contr1no aSSIm orgamzaaos .. >', , .• r:l ri ,Ii ....... ,d-,qJ:av.apte, somente autorizará importaçoes, na

com o c�}eJo Carlos Renaux tro de TeI�elr)mha. :'. do. se� .antagOlll�ta que: do
. �,I�'(JE�����;�, ":[' ',B�ii�,i::;:_ prim�i}�a, çategoria; de evap0l'adores, condensadores, DERi10TA DO,x Avaí, Jlob

..

as ordens.do . �os 9 mm�cos, NI�tll1�? pn:nclplo �ao fIm dem�ns- cm�;" Trnh� "e'Lalldares;'
N:enSas hi(Ú.'\Í!llicas, separadores eotanques para conjuntos li

árbitro iEuclldes Pe7elr�,' II� c�ut�an�o', d'e' ,co.nsldera- tro�-se cujfadoso na �ar- A�lb�l, > ��a? ",e. Wal�.?�')" ,d�. l'�fr�g.llraçã(l., ao amparo da letra "e" das "Observações"

recentenrnte p�omovldo. a ve� dlstan.cla' cobn� o go- ;caçao d�� av�ntes br)l�- Cavallazzl, -.Julmho; 'ErlCO, da Instrução h, ,:pS, de 22-6-55, da Superintendência da

primeira't categona.· ,":. ·leu'o a;vawno,' corslgnando quenses. lf,tna so vez fal�ou LaurD e. O.dIlon. ". ..'

M cla- é d Crédito e a favor de indústrias de laticínios,
O jOgÔ entre o "vovô" e o o segundo:- ponto dos ViSi-1 ia defesa /.,a.lvj",:neg,ra� fo.i CA�_Lo.S HENAUX - m��adouro�-frigoríficos e semelhantes, quando acompa- O Flamengo, do Rio, jo-

"Leão da Ilha" não chegou tantes .. Pouco depois o Car- no. últ��o m�n!1�? do lprI- Milti.nho- f:
. "Af6n"sinh<J

-

'e i'l;h�C10s os competentes p�edi&)s::;�ê: tl�claração da.�onfeele- gando .domingo . no Recife,
a agradar, mas tambem los Renal!x elevava. para I mel.r� ha f;tJme, quando, P.esSlnha; Werner, Isnel e 1-, (';" � N" 'ional da Indústtia átestando a impossibllIdade de frente ao San.ta Cr'uz, aca-

'.' 't � .. ', .

t·
" ! dA·\ '. t ld' �g P k M'l' h II (C Ilavao .. ül: . ,

�ão dece.p�ionou, p01S 0/ con-. I:es· o esc��ei por ln erme-
I ""sa�l:n llj' �

.

� _ su� z� a .etn�s ,; . ,I �l� 0., '.� ,a�- . os,· tiPDq p're,t�:tIdJdos sel'qm fal)l'ic��os no P�ís. As firmas bou sendo batído pela con-

,llll1tO vlsltan�e. �oube rea- ·dIO �e ·Edl�w, ,de cab.�ça: e
I permItIU q�r �lOv,am avr�- nç�)�. Tel}{ell'll1ha? _' E��SIO dêtentotas; de' alItorizaçõ�s da especle, antel'lol'mente con- tagem mínima,

lizar uma eXlb. Iça0
bastan� quasl no ·fmal 'do prImeirO çasse em lil:eçao a meta] Ile (MIlhnho. lI) i GIO-val1l' e

. (ci' cf '

.' p":l CARTEIRA' deverão utiliza-las no prazo de �'

te .eonv�cente, ,com -'to.dos, tempo N�ltinho·. II dilata�a' S?ncini. �lj.
',s
.,'

a sorte �ã'o A�enor.. _ ! �� 1(s::3el�t�) dias, cont�dos da publicação elo. present� IZiDRO CQ(T'AeV1de�c�ndo suas q�lalIda-: o marcad,dl' 'co�:'a conqUls- ,aJudou o

'.,a1jos Ren�mf e N� dlreça? do matc? es- I

C.OMUNICADO, sem o que ficarão també� obngada.s a I I" J

des tecfcas, em mUlto fa� ta do 4e gol VIsitante. a pelota, lp.da dos pes! do I teVê. '0 ésr" GIlberto ,,·;Nahasi_ 'dülnprMra'çáo' acima prevista; i" i
" . Faz anos hoje o despor-

cilitand� a me�iocre eondu- No segundo tempo o Avai jove� mei� ?ateu na. �r�ve I qu.e�
como Euclides P.ere�ra II _ os tubos de alta pressão par� freio hidráulico de tista Izidro Costa, compe

ta do quadro local que em melh?roud um po�cod' mas e

fOIfa�lg��mfro permTlb_!l�O' fov!pr?rnbvJdo .alt·(pnmebl;r.a'·\reícúlos :âlltomoveis não ke enql1ad�al)+"no item 7,12,99, se- tente preparador técnico.
nenhum momento

.. encontf�l.l q:tl�SI nta .a cons�galu�� e �o- ,

lhe
d aCII !'

e esah· OClq�) j categonad· Com a hOS e al-
gunda categoria ele importação da cita,qa Irstrução n, 1l�, que já deu um titulo ao Fi-

seu verdadeiro ,.lQ�o.·"'-��7" ..sllvPJ� M-S�_,..J- �?§$&X1 a 1'0 0<t� se ouve c�m xos �'s'eU! esempell o.� "
,. 'b; sí�{ ri'o lt�rn '6.71.79, da: terceira;

.

glleirense, isto em '1954.
nando-se -W:-.rJ!1facil p��a O' -teJl.�' ;�/ ��us-;� ,set �\ o :eguro o t�l:- III _ o item 2.73.99 (primeira categoria de importa- Izidro, que atualmente
bando a�vê'fsa��o_ ,�U.!}o.g:o� ..Ne�,���t��ii���J?�.,J>, ;..._-,.;j.

'stkUldo por Sf�- ".. ,".; i': .' --:-r) ifab)� tibil.Í::iêm' dai Imtruç�? n, 1'l8,:�ó se-,referea óleos ye- está sem clube, deverá ser
como qUlZ durante os no-" ·0bt-e-ve--· ..mIH-B-·-::;a'OtYtentos, 'I cml, Trllha e Laudares. ;O,s t 's não especifIcados: medicinais, importados isol�da- alvo de grandes provas de

.

t t b b d t' d T' 'do 'd m bem 'da p [ R DEU S' E ge aI , I

_ ven,ta mll1l1.QS pa_r:a, �s a,. e-. a� ,?S . e. au orla e

.,.el-I'
me IQS,:-,CJll. _ª,_r.a . -.... - .. .' .

::..
_., ""1:" .

. ' '.

-;.- ",
.

ménte; lle1e não ·se ·incluindo, portanto, .as mi�turas" C?ll1PO-, simpatia e apreço por par-
lecer a golea�a de seIS t��- xel:�nh�, enquan.to <;lu�" os �ar.caçao e os av.antes con�", ".,. . �

_ sicões, preparações e...��melhantes, de 0le03 oa es.peCle. te ·de seus amigos e admira-
tos ,a"um_� ,.'FI.Ye,W?t' ,.'�caslao 10�*ls ��d�,,, �als.;,�" �lz�m I htUlram�s� perlgosQs.:..,;. Br.\-, ",�,�a ,da CaIxa

Econo_j , :. Rio �.,J::J.!'f '1'0, 5-de II}aio.de ,\956."".�, ...." .

dores' pela passagem de sua
de tever:.T.e!:l:,,'e.lrV1pa. e Is-� q1i� COlJ!_�Ul�I),j: '_q�t,,:nto �de !

tre os )vlsl�arltes, Isn$lvôl� I mHf",:J,:fleraI de; SantaoC�_,' t..LN��to dl!"'S!._1\1a R_och� - p/Gerént&> <�,data maior.
nel, craques co�sagl.'ados hO�Í"a� consIgnado. por RO-1 tou a ser o melhor Tiorflen'f

I
tgr1ná S'bb o nO 1711 2 se

I a) Adelino DébEmeditó-� p/Diretor"
"-

Nossas felicitações .

.-(10 balípodo barnga-v;erde. drlgues; 'em 'sensacIOnal ca- na cancha. O rapaz joga rie. .

:·.�I· _""
-

".' .. ' ..
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.....1 :;..-1,:�:" � f t:·�"�4_.\

�

��.,' ..�.'.: I f �. ::- \' '.f '; .....

'')I-rg.e���' 7 ��:s)t.t!\�h('11;�� I- +J,',��l����,,;·V· 1-1\1�:,--�,· .. · ;f':��,,�t�,� � ,.�<f.J�:!

':,; 'ida Gla. 'IIIIIL IIDDSIBllt4J8Iolllle>' 'fmarca!reglllrada) )

e�(lDOm'iz8-se flfíDpo�,�,',diDlíêiro
..

n�."..",
c._·' . : .. --------,----.-------,-- .. -.---- .. �.----�.--- ----'----- ...... - ------------------- -_.-.

No Programa:
Atual. Warner Pathé.

Nac.

Preços: 10,00 - 5,00.
Censura até 14 anos.

As 8hs.
"Sessão Das Moças"
Preston GOSTER

Dorothy LAMOUR - Ro
bert PRESTON em;
TEU NOME É PAIXÃO
Fatos em Revista. Nac.
Preços: 1,50 - 2,00

3,50.

As - 8hs.
Dana ANDREWS

Marta TOREN em:

_ INTRIGA EM PANIS
Repórter na Tela. Nac..
Preços: 10,00 - 5,00.
Censura até 14 anos.

As 7 - 9hs.
Pedro ARMENDARIZ

Ana ESMERALDA em:

O TIRANO DE TOLEDO

fLAMENGO

,

.;,.

""", .

..ã.�
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o ESTADO Florianópolis, Terça-feira, 15 de Maio de 1956 5
-----------,.----------------------------------------

Daqui para a Ilha Verde
>i"-(��

Uma coisa que qualquer Atráz do cai�ã� ,=

onde se

observador nota, são os ta- acha o cadaver ,da moral,
pumes que cercam as cons- um aluno espalha incenso.

truções aqui em Curitiba; No pinheiro em frente foi
eles não abrangem senão a colocado um pequeno sino,
metade dos passeios, dei- que o dia todo está tocando
xando uma passagem para a finados. E- a greVe .uni
os pedestres. E nem .pode versitâria continua que não
deixar de ser;�pois> como os é somente contra a inclusão
transeuntes. iriam-se. a1'1:an- dos excedentes, mas sim

[ar se tivessem que passar para que a Universidade se

fora dos passeios com o mo- ja aparelhada com o mate
vimento intenso de veicu- rial necessário para que es

los? No entanto em Floria- ta multidão de duzentos
nópolis, a primeira coisa que passaram nos vestibu

que os construtores fazem, lares não venha a sofrer,
é fechar as calçadas com as (como alÚ,s já estão sofren
irritantes tabôas mal arran- do os 120 que estraram an

jadas. Já ano passado tes, pela falta absoluta de
neste mesmo mês de maio, aparelhagem tecnica). Os
também enviamos ao Sr. rapazes não cederão ... Só
Prefeito Municipal para si o Conselho Universitário
que fosse anulada esta pra- der tudo que necessitam

Xe prejudicial, um apelo para estudar!
desta Capital, Mas até hoje A solidariedade entre os

o nosso apelo de nada ser- rapazes é completa e.di'gn·á ..
,'j ��jJ' :<p,

viu e existem na nossa cida- de louvores.
:" : ,'o; '.

de construções inacabadas
que se arrastam por anos,
estando os passeios fecha
dos ao trânsito público efu-

"LOTERIA DO ESTADO"sivamente . ..

Quando deixaremos des-
ses atrazos? Pagamento de Premios

MORREU A MORAL ,Na Séde da Loteria, Rua
Foi na tarde de sexta-fel- Trajano 23 nesta Capital, I

ra que sem assistência mé- foram pagos' os seguintes Idica, completamente aban- premias.maiores: Dois decí-
Idanada, a moral Morreu, mos do bilhete 3443 premia-

enlutando a Universidade do com 300 mil cruzeiros, Ido Paraná, E é por isso que extração de 6-3-56 ao snr.

desde aquela tarde, o ma- Aurino Indaleçio residen-'
jestoso edifício se acha, a te em -Joinville; um deeimo

parte dos cursos de Medici- bilhete 10139 premiado com I

na, farmácia e Odontologia, 25 mil ,cruzeiros' ao snr.' '!',
to-dó envolto em crepe ne-, João Leal dos Santos.vreai
gro. O dia todo os alto-fa- dente em Mafra bilhete ex

lantes se revesam em ora-I tração de 22 fevereiro; Vin
ções fúnebres, cantando a te e cinco mil cruzeiros aó

traição dos professores que
I
snr, Rubens Cardoso Rocha, __

depois de �iciarem a gr�'rMiden� em L���i·hllh�
����-�---�----�---��--��-��--�-�

I ��,=_.�,�����������������������;
ve, mudaram de opinião,

.

te 5994 extração de 2.0 de zeiros ao snr, Frederico Lo- snr, João Silveira Primo, mil cruzeiros extração de COl\lUNICAÇÁO A PRAÇA
por melhores vencimentos.! março; tres decimos do bí- cas, residente em Port�' bilhete 10360 extração de -6 de março pp. 'ao snr. ÁdOl-1

,Comunico à praça, que adquiri em 6 de Ieverelro de
Todas asnoites tochas e, ve-Ilhete �443 premiado com, União, ex�raç�o. de 2? de; 27 ,de. �arço" ven?ido e�1 f?' Ratic"_reside�te em .Join- ��56�" do sr, �ny Luz de Moura, livre e desembaraçado, a 10-

las, permanecem ace8�s no 300 mI� "crUZeIrOs, . a!� sn:, �arço "pp, CInco. decimos I Itaiopnlis ; dOIS dec:mos bI- ville ; um. decímo bIlhete �a sItuad�, a rua Tene_nte Silveira, 25, nesta Capital, "CA
meio das coroas e hoje um TeodoslO do Rosario; resi- bilhete ,7369 premiado com, lhete 3443 extração de 6 2240 premiado com 400: míl.] �A LEILA , do qual nao assumi o Ativo e Passivo.'
caixão de defunto lá está. no dente em Joinville; um de 250 mil cruzeiros extração de março pp.; nove décimos >

3 d bríl
>

I Florianópolis,5 de maio de 1956
.

t 2240 d 10 4 56 E'
. - cruzeiros em e a 1'1 pp

" .
.

alto das escadarias, com ve- cimo do bilhe e
'. pre-j e -.

-

.. �o sn�. rqurmi- bilhete 2725 premiado com oito decimos bilhete 224Ó LUCIO FREITAS DA SILVA
las em derredor. miado com 4.00 mil cru- des Fmardí residente em 10 mil cruzeiros ao snr O I d 'B, d M C'· T

.

t '1
.

> acima, ao snr. r an o or-
Na tampa do caixão um zeiros ao snr. Pe 1'0 anu- axias ; rm a mi cruzei- Paulo Klocj residente 'err I·t I

' ".:l t N I
I!II!"--------.....

. . _
,

. C
'

.
o UZZI reSltlen e em : ova

ret�>ato do ReIt�r: O .ca�xao e� Gomes, re�Idente em �I- .ros bilhete
..
8322 extraçã,o' Blumen�u, extr�ção .de te

i
Veneza município de Cri-,

esta ,_;-sendo v�s.Itadl�sImo:. CIUma, premio d.a extração d� 3 d� abril pp ao snr. CI- de. abríl pp;' Vmte mil cru- ciuma, premiado com: 40.0 :

Familias e famílias vao ali de 3 de abrll pp I Vinte mil cio Clímaco dos Santos re- zerros ao snr. Heinz Rodol- mil cruzeiros
dar so'lidariedade de suas' eruzeiros ,aq snr; Arthur sidente em Ilhota mune. de fo· Kegel, bilhete 9627 ex-I

.

presenças ,aos
- universi- Morrison, bilh�te 3290 e�- Itajaí; cinco decimos bilhe- tração de 10 de abril pp; i �"•••""."'••if

tários que ali estão com a� tração de 27
.

de março pp te 7369 premiado com 250 cinco d'ecirrios bilhete 10530
. a.b,.i,..i., uma. conta. que

,

J' d' '1' I
lhe ..enderi jul"ó com·g(jlas do� paletós lev�nta- ven�ido em a.ragua;: 018, mI cr�zeiros ao snr. �rnal- premiado com 15 mil cru- ,EMPREGADA pens�ó,.das em smal de luto. deClmos do bIlhete, 2398 do Joao Zonatto - re�lldente I

ze-iros ao' snr. José Sinder e

Da calçada .'
em frente da premiado, com �50 mIl cru- em Lages; um decimo bilhe- residente em Porto União

Irv.mi, P"I'a. SUb. resldin-

Universid�d�,
-

o espetáculo, zeil'os: extração de 20 d�-, te 2398 premiado com 250
I
extração ,de '20 de marçÓ Precisa-se de duas em-

"
ci60 um lindo e útil presente:

é impre�sionante e nós, ali ma�ço �p a snra. M�rla ,mil cruzeiros extração de pp; um decimo bilhete r'regadas para o Rio qUe fa-
um BELI!:�/MO eOFREde 14(10 eI?OMADO.

permanecemos hor,as ,� �o- GUl.lhermma Jenny Sch.I_?e: 2? de març? �p. � snra. Lu- 9468 .premiado com 20 mil Çél!lÍ todo serviço de casa. Pa- Pt"ocut"e hOje o NOVO
meio da multIdao. re�Ident� em Po�to :Un,Iao." cIla Capr�gholl1, Dombo-� cruzeIros extração de 17 de I g":l-se hem exige-se l'eferên- NCO GRicOJ..:"A�

porem vem decorren-, dOIS ,declmos . l;)lJhet� 2398 ro��y, reslde�te em. Porto abril pp; um decimo bilhe-I "ia. Ti'atar a rua Vitor
i I.. '

� J�no-, 16
.

'
'

.

prefeita ordem, premIado com 250 mIl cru- Unlao; Dez mI! cruzeIros ao te 3443 premiado COm 300 I Konder 71. I",
---- n,o�IAHOP(.)L.IS -

.

SAN"� eATARJ�\:;;,,_���\!Ij

MAGNIFICO SUCESSO DO DESFILE DE MóDAS NO

CLUBE "12 DE AGOSTO"

Excedeu a expectativa o brilhantismo da elegante
noitada de sabado ultimo, Os salões do Clube "12 de
Agosto" estiveram lotados do melhor 'e do mais fino ele
mento da nossa sociedade.

Ali estiveram presentes as mais altas autoridades,
acompanhadas de suas Exmas esposas: O Exmo. Sr. Go
vernador do Estado, Prefeito Municipal, Presidents da
Assembléia, Deputados, Desembargadores, altas auto
ridades Federais, Estaduais e Municipais, assim como as

mais destacadas figuras do nosso meio social, AChavam
se, igualmente, presentes inumeros associados- do "Lions
Club" de Florianópolis, acompanhados da dignís
Rimas esposas.

Depois de se fazer ouvir a orquestra do Clube, apre
sentou-se o bem ensaiado e harmonioso conjunto do
Côro Infantil, do Educandário Santa Catarina, que foi
E'plaudidissimo.

•

Logo depois teve inicio o grande desfile de módas
dos Estabelecimentos "A Modelar", apresentando mais
de 50 conjuntos do mais apurado e fino bom gosto. A
apresentação foi feita por graciôslsslmas senhoritas da
nossa fina sociedade e, ainda, pela renomadissima mode
lo paulista Mademoiselle Karín, aqui vinda a convite
exprésso da "A Modelar".

Todos .os desf'ilantes, cujos nomes daremos em ou

tra oportunidade, houveram se com inescedivel· graça,
arrebatando a assistencia.

'

Conforme já foi noticiado o produto material do es

l,etaculo se destina ao Hospital Infantil a ser construido,
'em breve, pelo "Lions Club" de Florianópolis.

e.8@8.�•••••••••••••••8••••••••••••••••••••

Bom Emprego
Importante organização de âmbito nacional, com es

critórios no Estreito,' precisa, para ocupar cargo de au

xiliar de escritório, de jovem, do sexo masculino, quite
com o serviço militar, com bôà redação e instrução ao

nivel do curso .secundárío completo.
Cartas, indicando idade, capacidade, experiência e

ordenado desej ado, para' a redação dêste jornal.

.�@�J1,O ..�iI}81.0$$••6•••••••••••••e .

A. Sbissa.

.........._----------_
.._--�>-

� .C .•

..

,I

'j' .'

(ida e volta poro 2 pessoas),

\
\

Esta oportunidade é sua! Você pode conseguir agora .êste maravilhoso

prêmio, participando do Gr�ndé Concurso * .prornovído pela Real-Aerovías

em' comemoração ao 10.0 aniversário da fundação da Real! 5 grandes
prêmios serão distribuidos aos passageiros. Cada prêmio, uma viagem aos

EE.UU., ida e volta para 2 pessoas, com est�da por conta da Real J

& para habilitar-se, basta responder à seguinte' proposição:

-,

"Por que prefiro voar pela Real-Aerovias"
,

'

, _ Não escrezxi menos de 30 nem mais de �QO palavras,
2 Envie sua 'resposta clatilogmfada tl qualquer das agências da Companhia

mencionando no envelope a [rase "Concurso Brasil-EE.UU."

3! - -junte à sua resposta o b'illuhe usado de sua 'pró�ciilla' viagem pela
R,eal,-Aeroviali, .

Cundid�le'5e! Omo dessas �í!lg�ns deve ser sua!

•

_ r � �:;_� ,"'1-�
-'.�."" - -.__ "40

,

.

Uma comissão Julgadora,
"absolutamente imparcial,
escolherá as 5' melhores

1, I"' '", .

:0 CHiOS de real serviço ao 8rasll

respostas. Comece a escre

ver a sua, hoje mesmo

• Carla Palente n,V 221
� .

da R6dio Nacional - Ri�

( -

Com ist. va.lólI' V. S.
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Edital de Citação com o prazo de trinta (30) dias Edital de Citação com o prazo de trinta (30) dias
O Doutor Jaymor Guimarães Collaço, Juiz de Di- O Doutor Jaymor Guimarães Collaço, Juiz de Di-
reito da Comarca de Biguaçu, Estado de Santa Ca- reito da Comarca de -Biguaçu, Estado de Santa Ca-
tarina, na forma da lei, etc. tarina, na. forma da lei, etc.
FAZ saber aos que o presente edital virem ou dêle co- FAZ saber aos que o presente edital virem ou dêle Co" NESTA

_
I
nhecimento tiverem que, por parte de ANGELINA DO RO- nhecímento tiverem que, por parte de MARIA ROSA DE Prezado Senhor:
SARIO, por seu assistente judiciário o Dr. Acácio Zélnio da LIMA, por seu .assístente judiciário o Dr. Acácio Zélnio da De ordem do sr. Presidente,
Silva, lhe foi dirigida a petição seguinte: Exmo. Sr. Dr. Silva, lhe foi dirigida a petição seguinte: EXUlO. Sr. Dr. tenho a subida honra em

O Doutor EUGENIO TROMPOWSKY TAULOIS FI- Juiz de Direito da comarca de Biguaçu, Angelina do Rosá- Juiz de Direito da Comarca de Biguaçu. Maria Rosa de Li- comunicar a V. S. que em
LHO, Juiz -de Direito da 2a. Vara, em exercicio do cargo rio, brasileira, de afazeres domésticos, maior, residente e ma, brasileira, doméstica, soltelra, m�ior, residente e d0- . sessão de Assembléia Geral
de Juiz de Direito da 4a. V-ara - Feitos 'da Fazenda PÚ- domiciliada na sede deste Município, querendo promover mícílíada em Cachoeiras, distrito de Guaporanga, neste Ordinária, realizaria no' dia
blíca da Comarca de Florianópolis, Capital do Estádo de neste Juízo, uma ação de usucapião, vem, por seu asststen- Munícipío, querendo promover

-

uma ação de usucapiao, _lo de maio pp. foi empossa
Santa Catarina, na forma da lei, etc. te judiciário infra assinado, expor e requerer a V. Exa., Co- vem, por seu assistente judiciário infra assinado, registra- da a nova diretoria, que 1'e-

FAZ saber aos que o presente edital de segunda mo segue: 1 _ Possue a suplicante, no lugar Prado, nesta do na O. A. B., Secção de Santa Catarina, sob n. 512 e com .gerá os destinosuesta socie--""
praça e leilão com o prazo de dez (10)' dias virem, ou Comarca, um terreno de 44 m. de frente por 254 m. de fun- escritório nesta Cidade, expor e requerer a V. Exa., o se- dade no período 56/57, que ficfêle conhecimento tivérem que, no dia 25 do corrente, às dos, área de 11.176 m2., confrontando ao- Norte com a es- guinte: 1 _ Possue a suplicante, no lugar Cachoeíra, neste cou assim constituida:
10 horas, á frente do Juizo de Direito da 4a. Vara, á trada de -Ouaporanga, Sul com terras de Aristides Ozório, Município, um terreno de dimensões e confrontações como Presidente João Nilo
Avenida Hercilio Luz, nO 57, o porteiro. dos auditorios Lest'e com as de Raul Terne.g e Oeste com as de Odório de segue: terreno de 140,4 m:de frente que faz a leste na es- Vieira.
trará á publico pregão de venda e arrematação, á quem Jesus. 2 -_ Tem a requerente, por si e seu antecessor a trada Bíguaçu-Ganchos, fundos a Oeste que faz com terras Vice-Presidentemais dêr e maior Iançs oferecer, sôbre a respectiva ava- posse mansa, pacifica, sem oposição nem interrupção e de P-edro Marcolino em 22'6,2 m.; confronta ao .Norte com Machado
liação, com VINTE POR CENTO (20% de abatimento, com o "anímus domini" há mais de trinta anos, sendo o a vala do saneamento a qual dívida o terreno da requereu- 1° Secretário _ Alvaro Ma-
o seguinte:' UMA DÉCÍMA quarta parte do prédio si- terreno perfeitamente delimitado. 3 _ Não possuindo titu- te com as terras de Tadeu Caneelíarl, -em 249,6 m. e limita- xímo de Oliveira,
tuado nésta cidade, á tua Visconde de Ouro Preto, '62, los sobre o aludido terreno, quer adquirir o domínio do se ao Sul com o caminho do Sitio Velho, em 282 m., tem a ,2° Secretário _ Walter de
construido de tijolos; coberto de telhas, forrado, assoa- mesmo, com fundamento nos atígos 550 e 552 do Código Ci- área de 50.774 m2. 2 _ Tem'a requerente, sobre o aludido Almeida
lhado e envidraçado, com diversos compartimentos, em vil e na conformidade dos arts. 454 e seguintes do Código terreno, a posse mansa, pacifica, sem interrupção nem opo- 1° Tesoureiro _ Apostolo
estado regular de conservação, com as seguintes di- do Processo Civil. Assim, pede e requer a V. Exa., se dígne síção e com o "animus dominí", há mais de trinta anos, Diamantal'as (reeleito)
menssões e confrontações, isto é, o terreno, frente para ouvir as testemunhas adiante arroladas que comparecerão uma parte por. si e ou�ra parte. do terreno, por si e sua �n- 2° Tesoureiro _ João Ba-
a rua Visconde -de Ouro Preto, onde mêde 16,33 metros, em Juízo em dia e hora por' V. Exa. determinados, indepen- tecsssora, Izabel de Bímas Furtado. A parte da frente do tista Rodrigues
de um lado mede 40,27 metros e norte e confronta com dentemente' de intimação, sendo feita a justificação "ab-' terreno, já há mais de trinta anos pertence a suplicante. A C. Fiscal _ Teodoro Costa
propriedade de Maria Adelaide Caldeira Oliveira e pelo initio" e, julgada esta procedente, se proceda na conrormí- parte dos fundos, do terren.o, a Requerente possue a sete I (reeleito). Nestor Francisco
sul, com 40,92 metros onde confronta com propriedade dado dos artigos da Lei Pl'ocessuJtI acima citados, sendo ci- anos sendo que êste pedaço do terren� foi comprado de D�. I Rosa. Floriano Monguílot.
do sr. Oswaldo Lobo Haberbeek, avaliado por trintá mil tados os conjuga dos conf'rontantes do imóvel usucapiendo, Izabel de Simas Furtado pelo Sr. Jose Bom, para a suplí- . Orador _ Hipnlíto do Vale
cruzeiros (Cr$ 30.000,00). Casa e terreno. - UMA DÉ- caso casados sejam e o Dr. Promotor Público da comarca, cante. 3 _ Não possuindo títulos do imóvel, quer adquirir o Pereira (reeleito).

-

CIMA quarta parte do prédio, construido de tijolos, co- para, após os tramites legais, ser a presente, data 'ven�a, domínio do mesmo, com fundamento nos arts. 550 e 552 do Dir. Parte Recreativa _

b\�J'to de telhas, _forrado, assoalhado, e envidraçado, com julgada procedente, podendo a suplicante adquirir o neces- Cód. Civil e na conformidade do art.-454 do Código do Proc, ,João Frainer.
diversos compartimentos, situado nésta cidade á rua sário titulo para a transcrição no Registro de Imóveis. des- Civil. Assim, pede e requer a V. Exa. se digne ouvir as tes- I

Procurador _ Tolenti1l6
Saldanha Marinho, 25, hoje nO 129, em bom estado de ta Cidade. Protestando por todos os meios ele provas �m di- temunhas adiante arroladas, as quais deverão ser intima-l Cruz (reeleito)
conservação, e seu respectivo terreno, medindo 9,61 me- reito pemítidos, testemunhas, documentos, vistorias e pe- das, procedendo-se a justificação "ab-ínítío" e, sen?o julga- Bibliotecário _ Waldemar
iras de frente para a dita rua, por 15,5 metros de fren- ricías, requer ainda a V. Exa., o depoimento pessoal de da esta procedente por V._Exa., se proceda de acordo com

J
Eleuterio Pacheco .

. te a fundos, confrontando pelo lado nórte com-propríe- quem esta contestar, sob pena de confesso. Dando à pre- o art. 455 e seus parágrafos, sendo citados ?s coníuges dos Sendo só o que me apredade de Maria Adelaide Caldeira Oliveira, e pelo sul, sente, para o efei�o de alçada, o valor de Cr$ 2.1Q_0,00, P. de- confront�n�es se casados forem, e de .tudo ciente .0 �r. Pro- senta no momento, aproveitocom propriedade do mesmo espólio de José Moritz e nos' ferimento. Bíguaçu, 8 de novembro de 1955: (Ass.) Acácio motor Público da Comarca_: sendo apos, d�ta verua, Julgada

I·
a oportunidade

pa.ra
reiterar

f'undos onde tem a altura de 7,86 metros com propriedade Zélnio da Silva, Relação das testemunhas: Severiano Rosa procedente a presente açao, de conformidade com o art. a. V. S. meus protestos de
do mesmo espolio de José Moritz, avaliado por dezesseis da Silva, Júlio José da Silva e Manoel Vieira. DESPÁCHO: 456 tambem do .�.P.C., como. � an�erior citado, poden�o_ a estima e consideração., (

mil cruzeiros (Cr$ 16.000,00. Os bens acima
_
foram pe- R. hoje. A. Designe-se dia e hora para audiência de justifi- suplicante adquirir o necessarro título para a transcrição Atenciosamente

nhorados ao sr, WALTE� MORITZ, na ação executiva cação prévia, ciente o ,Dr. Promotor Público. Bíguaçu, no Registro. Protesta-se por provas periciais, testemunhais, Alvaro Maximo de Oliveira
fiscal, que lhe moveu , o Instituto de Aposentadoria e 8-11-55. (Ass.) Gervasio Nunes Pires, Juiz Substituto. Pro- documentais e depoimentos pessoaís dos confrontantes, 10 Secretário.

'

Pensões dos IndustriárioS. E, para que chegue ao co- cedida a justificação foi esta julgada por sentença dó teor caso necessário, bem como por todas as provas em direito --__
-

_

nhecimento de todos, mandou expedir o presente edital seguinte: Vistos, etc. Homologo, por sentença, a justificação permitidas. Bando a presente, para efeito de alçada, o

que será afixado no lagar do costume e publicado na de fls. em que é requerente Angelina do Rosario, para que valor de Cr$ 2.100,00, P. deferimento; Bíguaçu, .18 de de
forma da lei. Dado e passado nésta cidade de Florianó- surta seus jurídicos e legais efeitos. Cite-se pessoalmente, zembro de 1954. (Ass.) Acácia Zélnio da Silva, Assistente
polis, aos cinco dias do mês de maio do ano de mil nove- por mandado, os confinantes do imóvel em questão e o Dr. Judlcíárlo. Testemunhas: Domingos da Luz, Gregório
centos e cincoenta e seis. Eu, VINICIUS GONZAGA, Es- Promotor Públíco, e os interessados incertos cite-se por André Machado e Pantaleão Henrique Cardoso. Despacho:
crivão, o subscrevi. (Assinado); Eugenio Trompowsky edital, com.o prazo de trinta dias, a ser publicado uma vez A. Como requer, em termos. Designe-se dia e hora para a.
'I'auloís Filho, Juiz de Direito da 2a Vara, em exercicio no Diário Oficial do Estado e por três vezes no jornal "O justificação prévia, ciente o dr. Promotor Público. Bígua-
na 4a. Vara. _ Estado", para todos, querendo, contestarem o pedido nos çú, 20-12-54. (Ass.) Leonardo Bunn, Juiz de Paz em Ex. J.

Confére com o original dez dias subsequentes a publicação do edital. Custas afinal. de Direito. Procedida a justificação foi esta julgada 'por

Biguaçu, 12-1-1956. (Ass.) Jaynior Gulmarâes Collaço, Juiz sentença do teor seguínte: Vistos, etc. Homologo, por sen-.

de Direito. E, para chegar ao conhecimento dos, Interesaa-' tença, ll: justificação de fls. -ern que é requerente Maria Ro

dos, passa o presente edital com o prazo de trinta dias, que .

.sa de Lima, para qlle produza seus jur.ídicos e legais efeitos'
será publicado e afixado na forma da lei. Dado e passado· Cite-se, pessoalmente, por mandado, o Dr. Promotor Públi
nesta cidade de Biguaçu, aos treze dias.do mês.de janeiro co e OS confinantes do imóvel em questão e os interes3a- -,
do ano de mil novecentos e cinquenta e seis. Eu, (ass.) Pio dos incertos cite-se por edital, com o prazo.de 30 dia,s, a

Romão de Faria-, Escrevente Juramen�ado, no impedimen- ser publicado uma VeZ no Diário de Justiça e por três vezes-

to ocasional do Escrivão, o dactilografei e �ubscrevi. em jornal da Capital, para todos, querendo, contestarem o

Biguaçu, 13 de janeiro de 1956.. pedido no prazo legal. Custas afinal. Biguaçu, 19-3-1956.

(Ass.) Jaymor Guimarães Collaço. -(Ass.) Jaymor Guimarães Collaço, Juiz de Direito. E, para
Confére com o original afixado no lugar de costume. chegar ao conhecimento dos interessados, passa o presente·
O Escrevente, Pio Romão de Faria:

.

edital cOln o prazo de trinta dias, que será publicado' e

afixado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de
.-----------,.....------- , Biguaçu, aos vinte dias do mês de março do ano" de mil

novecentos e cinquenta e seis. Eu, (ass.) Pio Romão de Fa-

ria, Escrevente Juramentado, no impedimento ocaSIonal do
Escr1vão, o dactilografei e subscreví. Biguaç,u, 20 .de março

I
de 1956. .

, (Assinado) Jaymor Guimarães Coll&ço, Juiz de Direito.
Faço públic_o, Para o co�hecimento dos. i�ter�ssados, Confére com o original afixado no lugar de costume.

que se acha afixado, na Alfandega de Flonanopolls, um O Escrevente Pio Romão de Faria. _

edital de concorrência pÚblica para a venda de materiais
'

De ordem do Sr. Diretor do Departamento da Fazenda, Casal com um filho pro,:,
torno público que, durante o corrente mês, se processará cura casa ou aparta�ento
nêste 'Departamento, a çobrança das taxas �cima mencJo- l

para alugar.
nadas, correspondente ao 1° semestre do corrente ano. Tratar com sr. Antônio,

Findo o prazo acimá', as aludidas taxas serão cobradas gelo telefone 3515, das 12
acrescidas da multa de 20%.

Departamentó da Fazenda, 3 de maio. de 1956.
WANDA B. D'ALASCIO

·OF.- ADMINISTRATIVO
�

6 Florianópolis, Terça-f-eira, 15 de Maio de 1956

E'CI-TALECIT L·E·CITA�
TtTIZO DE DIREITO DOS FEITOS DA FAZENDA PÚ- JUíZO DE DIREITO DA COMARCA _DE �IGUAÇU JUíZO DE DIREITO DA COMARCA DE BIGUAÇU

BLICA DA COMARCA DE FLORIANOPOLIS_

(4a. VA-RA).

. BDITAL 'DE SEGUNDA PRAÇA E· LEILÃO COM O

PRAZO DE DEZ (10) DIAS.

O Escrivão ,

Vinicius Gonzaga

PÀRTICIPAÇÃO

DEPARTAMENTO DA FAZENDA

IZAIAS ULYSSÉA

_
-e ,

CECI VIEIRA DA ROSA ULYSSÉA
participam o naSCimento de Seu filho IZAIAS, a 10 do

corrente, na Maternidade Carlos Correia.

EDITALJUíZO DE DIREITO DA COMARCA DE B�GUAÇU
Edital de Citação com õ p·razo de trinta (30) dias
O Dout )r' Jaymor - Gllimarães Collaço, Juiz 4e 'Di
reito da. Comarca de Biguaçu, Estado de Santa Ca

, tarina, na .forma da lei, etc.
FAZ saber aos' que o presente edital ,virem ou dele co

nhecimento tiverem, que- por parte de MANOEL JOÃO

Jy.IARCELINO; por seu advogado o Dr. Acácio Zélnio da Sil
va; lhe foi dirigida a Petição do teor seguinte: Exmo. Sr.
Dr. Juiz de J?ireito da Comarca. de Biguaçu. Manoel João
r\l[arcelino,· brasileiro, casado, lavrador, residente e domici
liado em Três Riachos-, neste Município, querendo promo-
v�r neste Juízo, uma ação de- usucapião, vem, -por seu ad
vogado infra ,assinado, expor e requerer a V. Exa., como

segue: 1 - Possue o Suplicante, situado etn Três Riachos,
neste Município, um terreno de 220 m. de frente por 660' Um apare,lho Raio-X, marca "Philips" estado de no

m. de fundos, área de 145.200 !ffi2., confrontando ao Norte 170, 100 Amp., completo com mesa de inclinação, Bucky,
com terras de quem de direito, pelo Travessão do Amaral, camara escura etc.
Sul Com as de Leopoldo_João Marcelino, Leste com as de Um aparelho Raio-X, marca "Siemens" 10 Amp., es-

Manoel João Marcelino e a Oeste com as de herdeiros' de tado de novo.

Manoel Joaquim da Silva: 2 _ Tem o requerente a Posse Um aparelho de ondas curtas, marca" Sanitas", com
mansa, pacífica, sem qposição nem interrupção e com o bisturi para cauterisação.
"animus domini", há doze anos, tendo adqUirido a mesma Um aparelho de ultrasom, marca "Sanitas"
de Mano�l Cipriano Filho o qual possuiu Q terreno por mais Um microscópio, marca "Zeiss", nãó usa'�o.
de 20 anos, tias mesmaS condições que o sU13lica:rlte, soman- Um centrifugador elétrico í
dõ as duas, portanto, mais de trinta anos, são continuas e Uma máquina fotográfica "Rolleiflex" último mode-
com todos os requisitos' para o usucapião trintenário. 3 _ lo, com paraso.I, filtros e lentes "Rolleinar"-

I Não possuindo títulos sobre as referidas terras, quer o. su- Tratar: Avda. Rio Branco, 100, das 18 - 19 horas.
plicante adquirir o domínio das masmas, com�fundamento

_
nos art�gos 550 e 552 do Código Civil e na conformidade-do
artigo 454 e. seguintes do Código do Processo Civil. Assim,
pede e requer a V. Exa., se digne permitir a justificaçã-o
"ab-initio", sendo ouvida as testemunhas, adiante arrola
das e que comparecerão em Juízo independentemente de

intimação, para prova do alegado e' sendo esta justificação
julgada procedente se proceda de conformidade com os

artigos da Lei Processual acima menCionados, sendo tam'
bém intimados os conjuges dos confrontantes caso casados
sej am, tam�m citado o Dr. Promotor Público da Comarca,
para, após os prazos legaiS, seja a presente julgada proce
dente, data Ivenia: pOdendo o supl-icante, adquirir o neces

sário títulá para a transcrição no Re.gistro de Imóveis. Pro
testando por todos Os meios para a transcrição no Regis
tro de Imóveis. Protestando por todos os meios de prova em

direito permitidas, documentais, testemunhais, vistorias e

pericias, e requerendo depoimento - pessoal de quem esta

con.star, sob pena de confesso e dando a presente o 'valor
de Cr$ 2.200,00, que é o valor do imóvel requerido. P. defe
rimento. Biguaçu, 18 de outubro d� 1955. (Ass.) Acácio
Zélnlo da Silva. Selada legalmente. Relação das testemu
nhas: Teofilo Francisco de Campós, José João de Andrade,
Manoel Marcelino e José Virissimo Pereira. DESPACHO:

. A: Designe o Sr .. Escrivão dia, e hora par;:-a realização da

aucliêncÚl. de Justificação préVia da posse. Ciente as par-

3

inservíveis.
Alfândega de Florianópolis: 11 -de maio de 1956.

DIONlt BARBOSA MARÇAL
OFICIAL ADMINISTRATIVO _ CLÀS. "H" PREFEITURADO MUNICIPIO DE

FlORIANO'POLlS
VENDE-SE

E.UITAL

TAXAS DE VIAÇÃO E DE MELHORAMENTOS

10 SEMESTRE DE 1956
-

OBSTADO

o., B. R. O.
Recebemos, e agradecemos:
Ilmo Sr.

Diretor C!O "O ESTADO"

José

DR. YLMAR CORR�A
CLíNICA MÉDICA

CONSULTAS - das' 10
às 12 e das 14 às 16 horas.
Rua Nunes Machado 17.

PartiCipação
'

DJALMA MARQUES TE
LEMBERG E HELIA PRA

ZERES TELEMBERG
Participam o nascimento

do seu primogenito Ricardo
ocorrido dia 10 na Mater
nidade Dr. Carlos Corrêa.

(ASA

COBRADOR PRECISA-SE

J Na "A Modelar" :- Exige
se Fiança.

tes e o Dr. l?romotOl-' públic0. Biguaçu, 20 de outubro de

1955. (Ass.) Jaymor Guimarães Collaço; Jlliz de Direito.
Procedida a justificação' fo'i esta julgada por ·sentença do
teor .seguinte: Vistos, etc. Homol{lgo, por. sentença, a jus
tificação em gl1e é requerente Ma-noel João Marcelino, para
que produza seus jurídiCOs e leg,ais, efeitos. Cite-se, pessoal
mente, o Dr. Promotor Público e ôs confi.nantes do imóvel
em -questão. Os interessados incertos- tite--se, por-edital com
o prazo de 30 dias, a ser pUblicâdo .bma :v:ez no Diário Ófi-
clal e por três vezes no jornal "O Elltàdo", para todos, que- DELEGACIA EM SANTA CATARINA
rendo, contestarem o pedido nos de_z dias subsequentes a E D I T A L
publicação do edital. Custas afinal. .Biguàçu, 3§ .de outubro (RETIFICAÇÃO)
de 1955. (Ass.) Jaymor Guimarães Collaço; Juiz de Direito. Tendo em vista as instruções emanadas da Adminis-
E, para che:gar ao. conhecimento 'dos _interessados, passa o tração Central dêste Instituto, retificamos o item 4 do
presente edital êom o prazo de 30 dias, que. gerá pubficado edital referente a elevação de taxa de contribuição de
e afixado na for,ma",da lei. D�cío e' passado nesta cidade

que trata a' Lei nO 2.755, cujo 11em passará a ter a se-
de Biguaçu, aOS 'vinte e sete_dia� :çio l)1ês de outubro-do ano· guinte redação:

�

EMRREGADAde mil novecentos e cinquénta e cinco. Eu, (as.) Pio.Romão 4 - A, referida percentagem será ca1lculáda sôbre .

. ,

de Fariá, escrevente juramentado, no impep.imento,ocasio-_ o salário de classe, até Cr$ 7.200,00 (sete mil'e Precisa-se de uma empre-nal do Escrl'vão,- '" dactilo""gra'fei e subscrevi. -

.� -,

d t ') I d
- -

"
. uzen os cruzeIros , esca ona o de cem 'em cem gada -domestica. Paga-se

Biguaçu, 27 de outubro de 1955.
. cruzeiros.. muito bem. As interessadas

(Ass.) Jaymor Guimarães Collaço, Juiz de Direito. Florianópolis, 3 de maio de 1956
. d.everã9 . sI'! d,irjgij: ii-Confére com.o original afixado no lugar. de costume.- .

Hiu'oldõ dá- Silva. 1\1onsenho.r Topp, 6.0/
O Éscrevente, Pio Romão de Faria. '

.

Substo. Auto.' Delegado às 18 horas.

INSTHUTO DE - 'APOSENTADORIA E
. PENSÕEi DOS COMERGIA'RIOS

.

,

Vende�se
Uma maquina-plaina (de

sempenadeira) com eixo
transmissão, polias, man-

cais, correias, um eixo para
serra circular com 4 ser

ras, um contador da força,
um molinete, um carro pa:ra
puxar barcos e diversos tri
lhos. Vêr a Rua Silva Jardim

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



Vende-s
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EDITAL EDITAL EDllAl Participação
JUíZO DE DIREI1'O DA COMARCA DE BIGUAÇU JUíZO DE DIREITO DA COMARCA DE BIGUAÇU

,
'

JUíZO DE DIREITO DA COMARCA DE BIGUAÇU

I
I Nilson José Cardoso e He

lena Maestrt Cardoso partieí
.mm aos parentes e HS pes
soas de sua amizade o nasci
mento de Seu filho JOSE'

CARLOS, ocorrido na Mater
nídnde Dr. Carlos Correia, no
dia 11 elo corrente,

Edital de Citação com o -prazo de trinta (30) dias Edital de Citação com o prazo de trinta (30) dias Edital de Citação com o prazo de trinta .(30) diaa
O Doutor Jaymor Guimarães Collaço, Juiz de 'Di- O Doutor Jaymor Guimarães Collaço, Juiz de 'Di- O Doutor J·áymot Guimarães Collaço, Juiz de 'Di-
reito da Comarca de Biguaçu, Estado de Santa Ca- reito da Comarca de Biguaçu, Estado de Santa Ca- reito da Comarca de Biguaçu, Estado de Santa Ca-

,tarina, na forma da lei, etc. tarína, na forma da lei, etc. tarina, na forma da lei, etc.
FAZ saber aos que o presente edital virem ou dêle FAZ saber aos que o presente edital virem ou dêle FAZ saber aos que o presente edital virem ou dê-

(:onhecimento tiverem que, por parte de ALBERTINO conhecimento tiverem que, por parte de ADELINO le conhecimento, tiverem que, por parte de GERALDI.

AGOSTINHO MAFRA, por seu advogado o Dr. Acácio SPERANDIO, por seu advogado Dr. Acácio Zélnio da �o MÀRQUES DE AMORIM, por seu assisterrte+judí-
t.élnio ela Silva, lhe foi dirigida a petição, do teor se- Silva, lhe foi dirigida a petição seguinte: Exmo. Sr. Dr. cíárío Dr. Acácio Zélnio da Silva, lhe foi dirigida a pe-

�uinte: Exmo. Sr. 'Dr; Juiz de Direito da Comarca de Juiz de direito da Comarca de Biguaçu. Adelino Speran-
I
.ção seguinte: Exmo. Sr. Dr. Juís de Direito da Comai 'N A se, M E N· l' OBiguaçu. Albertino Agostinho Mafra, brasileiro, casado, dio, brasileiro, casado, lavrador, residente e domicilia- ta de Biguaçu. Geraldino Marques de Amorim, brasflei- I :;' �

J esidente e domiciliado em Jordão, neste Município, que. ào em Sorocaba, neste Município, querendo promover 1'0, casado, residente e domiciliado no lugar Morro do Está em festas o lar do

1 endo promover neste Juízo, uma ação de
.
usucapiao, neste Juízo, uma ação de usucapião, vem, por seu procu- viveiro, neste Município, querendo promover neste Juí- nosso amigo sr, Nilson José

vem por seu advogado infra assinado, expor e' requerer
' rador e advogado infra assinado, inscrito na O. A. R, zo uma ação de usucapião, vem, por seu assistente judio . Cardôso e SUa exma, esposa

a V. Exa., como segue: 1 _ Possue o suplicante, situa- secção de S. Catarina, sob n. 512, expor e requerer a V. ciárío infra assinado, expor e requerer a V. Exa., e se- D. Helena Maest1'i CantosJ,
do no lugar Jordão, ne.5te Município, um terreno de 110 Exa., como segue: 1 - Possue o Suplicante, situado em g u ln te : 1 - Possue o Suplicante um terreno, sito no c.om o nascimento de um 1'0-

m. de frente por 545,4 m. de fundos, área de 59.950 m2., Sorocaba, neste Município, um terreno de 13.070 m2., lugar Morro do \:,iveiro, do qual tem a 'posse mansa, Pu' busto garoto, que recebeu o

«ontrontando a frente a leste, com a estrada pública, com o "anímus domíni", continua e pacificamente, sem cífica e continuamente, sem interrupção nem oposição 6 nome ele JOSE' CAH,LOS

fundos a Oeste com o Ribeirão do Jordão, Norte com ter. interrupção nem oposição, por si e seu antecessor, há com o "animus domini" há mais de vinte anos, por si e CARDOSO, ocorrido ontem.
ras de José de Azevedo e Sul com as de Pedro Henrique, mais de vinte anos. 2- - O referido terreno confronta f,CU antecessor, Manoel Luiz do Amaral. 2 -'- Tem o na Maternídado Dr, C,rlos
terreno este que adquiriu, por compra, de Hipolito José ao Sul com terras de herdeiros de Francisco Seula, em refetido terreno as dimensões e confrontações que se-: I Correia .

.

ue Azevedo e sua mulher Maria Marcolina de Souza, em �oo m.; extrema a Leste, em 156 m. com a estrada de guem r mede 55 m. de frente por 400 m. de fundos, área
1!:l51, conforme o documento anexo. 2 _ Tem o requereu- Sorocaba; ao Norte, em 50 m.: a Oeste, em 125 m. e no- de 22.000 m2., confrontando na frente, a Oeste, numá "--�-------

te, bem como' teve o seu antecessor, a posse, mansa, pa- vamente ao' Norte em 170 m., confronta com .terras de estrada velha, fundos á Leste, com terras do autor, Nor- I "

eif ica, sem interrupção nem oposição, continuamente, e G�il?erme Sperandio; e a Oeste., em 31 m., com quem do te 00111 terras de herdeiros de José Zlmrrrermann e Sul' PROCURA-SE

r om o "animus domini", sendo que as posses citadas, so- direito, sendo aí a divisa, um .ribeirão. 3 - O Suplican- com as de Boanerges Pereira ou quem de direito. 3 _
Uma ,el11pl'eJa�la para Ser

mam bem mais de trinta anos. 3 _ Não possuindo títu- te, tendo adquirido o imóvel de Acemo Delangno, em Não possuindo ,o requerente, títulos sobre o aludido
-viços ca�elros.' para casal

los sobre o referido terreno, quer adquirir o domínio do 1,950 que já o possuia há mais de 18 anos, não possue imóvel, quer adquirir o domínio do mesmo com funda-
com um filho. �rdenaclo ....

�esmo,
com fundamento nos arts. 550 e 552 do Código I

títulos sobre o terreno. Dai a presente para a aquisição I manto nos arts. 550 e 552 do Código Civil e Lei n. 2.437 �:$ �Oo,oo. EXIgem-se rere-

ivil e na conformidade dos artigos 454 e seguintes do do. dominio de acôrdo com o art. 550 do Cód. Civil e a : rle 7 de março de 1955 e na conformidade dos arts. 45411IencI�s. .

t'
digo do Processo Civil. Assim, pede e requer a V. Exa. I Lei n. 2.437 de 7 de março de 1955, e na conformidade, e /seguintes do Cód. do Proc, Civil. Assim, pede e requer

Apresentar a Rua Nereu

5 digne ouvir as testemuhhas adiante arroladas e que .

oos. arts. 454 e seguintes do' Código do Processo Civil.
,
n V. Exa., se digne ouvir as testemunhas adiante arro-

Ramos n. 21.

c mparecerão em Juízo, independentemente de intima-I ASSIm, pede e. requer a ,V. Exa. se digne ouvir os depoi- ladas e que comparecerão em Juízo, independentemen- A l U G A S E
c:ao, sendo feita a justificação prévia e, julgada esta me�to�, as . t�s.te,�un?a'S adiante arroladas que compare- I �e de intimação, sendo feita a justificação "ab-ínltlo" e,

-

procedente, se proceda na conformidade dos artigos da ! �erao A

ab-ínitio e, Julgada' esta por V. Exa., se proceda Julgada esta se proceda de acôrdo, digo, proceda na, Aluga-se a casa da Praia
Lei Processual acima referidos, sendo citados os coníu-

! «e acordo com.ios aJ;:tigos acima citados da Lei Preces- conformidade dos artigos da Lei Processual-acima refe- da Saudade nO 322. Alu
ges dos confrontantes case casados sejam e o Dr. Pro- sual, sendo citados os conjugas dos confrontantes se ca- ridos, sendo sltados os conjugas dos confrontantes e o guel Cr$ 3.500,00 mensais,
motor Público da Comarca, para, após os prazos legais sa�os �ore�, ? Dr. Promotor Público da 'Comarea, para, Dr. Promotor Público da Comarca, para, após' 03 trâmí- contrato e fiador ou' depo
de publicação e contestação, seja a presente julgada pro.

apos os. trâmites legais, ser, data vénia, julgada proce- tes legais ser por V. Exa., data venia, julgada proceden- sito. Tratar no local.
cedente, data venia, podendo então o suplicante adquirir

.. lente � ?re�ente ação, podendo o Suplicante adquirir o te a presente ação, podendo o suplicante adquirir o ne

o necessário título para a transcrição no Registro de ne�essarlO título para a transcrição no Registro de Imó- cessár!o título para a transcrição no Registro 'de Imõ

Imóveis. Protestando por todos os meios de provas em ve�s. Prote�t�ndo p�r tO?OS os meios de provas em
.
Di- veis. Protesta por todos os meios de provas em direito

direito permitidos, testemunhas, documentos, perícias E!
1 el.�o. permitidos, vistorias, .t,estemun?as, documentos, permitidos, vistorias, perícias, documentos e testemu

vistorias e requerendo o depoimento pessoal de quem es- ;JeIlClas. e requerendo desde ja o depOImento. pessoal de nnas, e 'requer desde já o depoimento pessoal de quem
ta contestar sob pena de confesso, e dando a presente o lue!l1 esta contestar, sob pena de confesso, Junta a esta esta contestar, sob pena de confessor. Dando a presente
valor de Cr$ 2.100,00, P. deferimento. Biguaçu, 18 de d� documentos anexos. Dando a presente o valor de .... para efeito de alçada, o valor de Cr$ 2.100,00. P. defe
outubro de 1955. (Ass.) Acácio Zélnio da Silva. Selada elo$ 2.100,00 para efeito de alçada. P. deférimento. Bi- r imento. Biguaçu, 22 de março de 1956. (Ass.) Acácio

legalmente. Relação das testemunhas ; Eneas José Zie- I ��açu, �1 de março de 1956. �Ass.) Acácio Zélnio da -"élnio da Silva, Assistente Judiciário. Relação das tes

gler, Manoel Eneas da Costa, Custódio Manoel -da Costa �Ilva: S�la�a_le�al�ente. �elaça? das !estemunhas: João temunhas : Francelino Miguel do Amaral, José Crispim
e José Viríssimo Pereira. DESPACHO: A. Designe o Sr. �. BmhottI, ,ohmplO �. Bmhot.tI e Joao Sela. DESPA. Pereira e Paulo Pedro Rodrigues. DESPACHO: A. De-,
f,_;scrivão dia e hora para a realização da audiência de �,�O:. R. ho�e. �: De�lgno ,0 ;dla 27 de abri! para a au- si�n� () dia 3 de maio para a audiência de justificação
justificação prévia da posse. Ciente as partes e o Dr. �lencIa de J,us�lf�caç.ao preVia da posse. Ciente o Dr. I·revla da posse. Ciente o representante do Ministério V E N D E - S E
lromotor Público. Biguaçu, 20 de outubro de 1955. (Ass.) : ro�otor Publico..Blguaç�, �3-3-56. (.t\ss.) J�ymor Gui. Público, 27-3-56. (Ass.) Jaymor Guimarães Collaço, Juiz Vende-se um quarto, d
Jaymor Guimarães Collaço, Juiz de Direito. Procedida & .n�raes .C?llaço, JUIZ de DIl·éIto. Procedlda a Justificação {:e Direito. PI'ocedida a justificação foi esta julgada por imbuia, em perfeito estado

justific�ção foi esta julgada por sentença do seguinte . !�� esta Julgada �or sentença d.o t,:o.r se_guinte: Vistos, �entença do. te�r. seg_uinte: Vistos, etc. Homologo, por por Cr$ ,6.000,00. Tratar
teor: VIStoS, etc. Homologo, por sentença, a justificação

. Homolo�o, pOI se�tença, a Ju�tIfl-Caçao de fls., em E'ent�nça, a Jusbflcaçao de fls. em que·é requerente Ge- rua José Maria da Luz n

de fls. em que .é l�equerente Albertino Agostino Mafra
que é. re,�elente Ad�hno �perandlO, para que produza laldmo Marques de Amorim, para que surta os efeitos 78 (sábado à tarde e do

para que SUl't� seu'S juridicos e legais efeit�s. Cite-se: ;:_�IS Jurldlcos e le�als efelto�. �ite-se pessoa.lmente, �ol' de direito. ?it<;-se, pessoalm.ente, por mandato,. o 'Dr. : mingo).
}!essoalmente .. P?r mandado, o Dr. Promotor Público e ; ,1d�dO, o Dr. _PlOmot�r Pubhco e .os confm�ntes (lo :',romotor Pl�bhco e os confmantes do imóvel em ques- '\
.05 confina:ntês''Cló imõVel em qlJCstão. 'Parg, cianc'i1t {los "m?ve �

em _.9.uest�� e �s lI�teres�ados mcert�s� cIte-se por oaB e por edItal, com o prazo de trinta dias, a ser publi- --.;....---.----�
interess1.dos incertos publique-se editais com o prazo de

f·altal, co� o. prazo, de trmta duts, a. ser pu})!tcado uma cado, 'uma' vez no "Diário de Justiça" e por três vezes' I 'p R E'C I' S A - S E' 'Yez no "Dlál'lO d J t'" t
A A.. .' .

�30 dias, uma vez no Diário Oficial e três vezes no jor- �' .

e us Iça e por res vezes em Jornal da em Jornal da Capital, os interessados incertos, para' to-
nal "O Estado" para todos querendo contestarem o pe

,-,apitaI, pa�a todos, querendo, contestarem o pedido no (lOS, querendo, contestarem o pedido no prazo legal El··
, " -

nrazo da lel Custas af' I B' 30 d b'l d
.

.

d.ido no prazo legal. Custas afinal. Bigulj.çu, 25 de

outu-I
�

A.ss) Ja � . I�a. Iguaçu,
.

e a ri
. e.1956. guaçu, 7 �e maIO. d: 1956. (Ass.) Jaymor Guimarãe:J

bro' de 1955. (Ass.) Jaymor Guimarães Collaço Juiz de
t . y 01' GUlma:aes Collaço, JUIZ de Dlrelto. E Colaço, JUIZ de Direito. E para chegar ao conhecimento

.. .

' nara chegar ao conheclmento dos interessados I
.

t, d
'

.

DIreIto. E para chegar ao coubecimento dos interessa- -. t d-t l' '..' passa o (o.s m elessa os, passa o presente edital com o prazo de

cios; passa o presente edital com o prazo de 30 dias, que i f�.ese; e e ;. a dcom °f p:azo de t�mta dias, que será pu� tr�nta dias, que será publicado e afixado' na forma da
�,erá publicaiio e afixado na forma da lei Dado e passa- I :I.dlcaad o de aBl.xa o :qa

. oIlna. da lei. Dado e passado nesta leI. Dado e passado nesta cidade de Biguaçu aos oito
••

• l: e e 19uaçu aos dOIS dias do mês de maio do dias do mA d
.

d d'l
'

do nesta .cldade de Blguaçu, aos vinte e sete dias do mês' "no de m'l -'t .

es e maIO o ano e mi novecentos e cinquen-
�(:e outubro do ano de mil novecentos e <tinquenta e cin- -:-'omão d

1 ;ov�ce�os e cI�quenta e seis. Eu, (as.s.) Pi? ta e seis, Eu, (ass.) Pio Romão de Faria, Escrevente Ju-
co. 'Eu, (a.ss.} �i� Romão de Faria, Escr�vente Juramen- I �ento OC:Sio�:lt'do �::�e� e JUJa�lentado,. no lmped�- ra�ent:do,. no impedi�ento. ocasional do Escrivã?, o DO"ES n TORTA
tado, no Impedimento ocasional do EscrJvão, o datilo-

. vao, o a lografel e subscreVI. (tatrloglafel e subscreVI. U Jj

grafei e subscreví.
.

BAR VITóRIA
Vende-se um Bar,

afreguezado sito a Rua
Francisco Tolentino n. 2.
Ver e tratar no local.

BALCONISTA
Precisa-se de uma co

desembaraço, apresentar re
ferências.
Tratar em Moelas Cliper.
Trajano, 4.

me.

I

Biguaçu, 8 de m. de 1956.
(Ass.) Jaymor Guimarães Collaço, Juiz de Direito.
Confere com o original afixado no lugar de costu�

lugar d.e costu-1
nle. t,,,,-.!!i,j�t;_��,�;"f.P.

O Escrevente, Pio Ro�ão de Faria. O Escrevente, Pio Romão de Faria.

B.iguaçu, 27 de outubro de 1955.
(Ass.) Jayl�or Guimarães Collaço, Juiz de direito.
Confere com o original afixado no lugar de costuml!.
,O ESGrevente, Pião Romão de Faria.

Biguaçu, 2 de maio de 1956.
(Assinado) Jaymor. Guimarães Collaço,' Juiz' de Di-

reito.
.

! Confére com o original afixado no

Doceira especializada e

Pôrto Alegre, aceita enc

mendas de doces, enfeite
tortas e pudins para cas

mentos, batizados e aJlÍve
sários. Rua Felician
Nunes Pires, 12 .

�A V I S O
-�-____.

CRÉDITO MÚTUO PREDIAL

.

Os Dirigentes do '''Crédito Mútuo Predial", o m

[:l1tIg-o Clube de Sorteios do Estado de Santa Catari
p.visa aos, Sf,!us prestamistas que a partir do dia 5
junho, pa�sarão a correr pelas extração da Loteria
Estado do Rio Grande do s.ul.

.AQUFCEDOfl

ELÊ.TRICO

CONFORTO absoluto
Grande ECONOMIA

ECONOMJA· absoluta
Grande C,ONFORTO

Capacidade.:
100 a 1.000 litros

.,

AQUECEDOR ELl:TRICO CENTRAL

1w;���ank4
6

1;\1 ERSÃO e CHUVEIRO
--�-�....

..

dl Construido inte,iramente de
cübrc.

• A.quecimentu ultra rá�ido,

� Játo abundantE' na temoe·
I a i ura de>�jada.

Fabticcido, IlOl tlpaa
horilQl'lfO' • vCftical.

?:'t..
.

'-i�;.'it1t-��,:.,;" � __ , . __

• Construçãó sólida, -sendO '�- caixa 1nterna de COBRE �
revestida de material altamente ISOI.ANTE ,Ui de vidro).

• Resistência do tipa tlib.ular. Inteiramente blinda"'. <f!
• Confi'ó'e automítico de temperatura �f1RMQrr.ATa
..... que,,� wanat� ;...--' --'

1)ti10'
-_- �"�.

o MISTU�/\L)OR DÂKO. ôe I�

k:� •.)m In�jcntaneQ. permite o

rncior escola de grcduaçõe5' de.
rEMPERATURA

. . ',';

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

P A 'R T I C I P A C Ã O
Participamos aos' amigos e pess6as de nossas r

\iões, o nosso enlace matrimonial realizado em Curi
,10 dia 6 'do mê� <fluente e ofereaemos a nossa siden

AI. Ao. Kondel' nO 3, Florianópolis
.

Pedro Docola .e senhora

..-,.'

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



lista Ildefonso Juvenal, de saudação 'a

Coquetel de domingo último,

ILDEFONSO JUVENAL

ft· UON levou tremenaa sova parlamentar .. \lao,:�;!.:���::�:�:oIs �d8DUDolas dos seos deputados eram lalsas.. i!�iac�:,���7:�0 �� �:;���
Só II I d ...... ta

'

di; 21 a. la. Semana de 'ar-
eou a ri va D 60 S •

'

giene Dentária Escolar. 1'1'a-
O comentarís- é um drama cujas raizes governo nomeia uma con- de a nossa descoberta. E ta-se de um movimento iné-'RIO, 14 -

I I
'ddO'ta parlamentar d'O JOR- fincam-sé' em terreno pro-

I sulesa-honol:ária em, B�ar- i hlt,a .ainda a :e�' a e, �'à, dito em .nossa terra e que vi-

NAL, escreveu, a 12 do cor- I fundo - cuja densidade es- raitz, por sínal brasileira," eera IStO oposrçao ou es .a- sa a difusão dos princípios Exmo. Sr, Dr, Prefeito'Municipal., I "1 t I'gU báSl'COS d03 conceitos de pro- Sr, Dr, Rubens de Arruda Ramos; digno Diretortá escapando ao tolos visío- que não recebe vencimentos
I
r-ios simp]esmen e, me ,-I ed 1 fílaxia da cárie dentária. Vá- O ESTADO, Exmas. Senhoras, Meus- Senhores.."Para os cronistas po' í- narres e demagogos que e não terá privilégios. - se- 'I ihados írrem ,lave mente

"

t 'I rios concursos foram insti-\ Ninguém, talvez, tenha definido a importânc. �ticos da Camara dos Depu- conduzem, infelizmente,. o 1 não o, de divulgar um pou-' nu domínio da msensa ez

Jtuidos para os escolares de ut.ilidade do jornal e a nobilitante missão do jorna a,tados não foi agradável o udenismo nesta hora, En- co mais o nome deste pobre lOS srs, Armando Falcão e
.

,

nossas Escolas Primárias des-I com tanta justeza, como o fizéra o erudito e saudoso a.espetáculo de ontem, No
quanto a inflação ameaça país. Enquanto se aprofun- Fernando Ferrari obriga- t '

t' I
•

tacando-se principalmen e OS tarinense General Liberato Bittencour , maior pe a P -iacentro da ce.na,,--a UDN ar-
devorar o g'overno o regime da a cri'se politica, decor- ram a UDN' a morder o

d

ti'
-

d G I+<, índices de melhores en es, c'e conhecimentos, do que o seu irrnao e armas, en 'arastada ao ridículo e tentos, e o país - a UDN anuncia rente do projeto de anistia, pó da derrota e da vergo- melhores tratamentos e uma Roberto Trompowski, também .catarinense, _:_ poi reta magra de argumen os, i , ,
, .

.

t, d 1 'l-

'

d 1 B tid que o ministro da Fazenda a UDN ameaça ceus e ter- nha - numa ar e rea men- composição infantil sobre o, êste, foi, sem dúvida, o maior matemático do' Brasil; n-em toda sua nu ez a lOS, I "'d íd I
I

.

I êdi
.

'

'ra�ados ridiculariza- reside. num apartamento de ras; reclamanao contra dol- te triste para a VI a parra- tema "Porque devo 'CUI ar quanto qUe aquele era uma cu tura encic ope ica, _ .. rsâ��oros udsnistas revelaram' favor. E é mentira. Enquan- lars postos à disposição do mentar brasileira, E' possi- dos meus dentes". Dentre os
I
além de professor de matemática, era-profundo -em 1 o.

o �inor ao culto do odio pes-
I
to a produção brasileira en- Museu de São Paulo - uma vel afirmar, sem margem de prêmios a serem distribuidos log'ia e filosofia, literatura comparada e outros riil os

soal e devem ter chegado a
I
f'renta a sua hora mais du- das maiores realizações já erro, que não existe OPOS\- destaca-se sobrem a n e i r a cio saber,' Basta que o evidenciemos como autor c-era-
",

P t b' uma viagem ida e volta a grado da "Nova História da Literatura Nacional", m-conclusão de quanto tem de ra, a UDN informa que o feitas, por brasileiros, des- cão na Camara, os a su i,

negativo tal politica,
.

Cor- tamente fora de um pode- Pôrto Alegre ofertada pela 110 volumes, a.mais completa até hoje publicada e ·le
d Transportes Aéreos Catari- quasi uma centena de obras sobre historia, varias .,:i n·rendo, ainda do campo e

f'sramoteado pelo 24 de a-
, ,batalha, que abandonavam

<:'Ssto, a UDN não sabe co-
nenses S. A., Trata-se a la., elas, educação, belas letras, doutrinas militares e , 1-

F

Semana de Higiene Dentária crítica literária,sem muito brio, tentavam os
mo se comportar e demons-

Escolar de um movimento I Para aquele eminente catarinense e preclaro m 3-mesmos golpes baixos, A
tí ttra os seus ressen imen os

que deverá deixar profundas ] tre, "é nas páginas dos jornais que o futuro bllSCil ISimpressão era a,de que na

'J11,:! a enfraquecem irreme- repercussões principalmen+Íseus julgamentos do passado e encontra materia prom à"escola de jiu-jitsu do parti-
ifiavelment,e aos olhos de I

te junto aos estudiosos de
I

mente hístõríca, atraves do� fatos que realmente 1-d odo Brigadeiro são proibi-
qualquer eleitor de media- nossos problemas de assls- f'Iu iram na evolução dos povos"; o jornal é uma gl': ,1--das as classes de "fair-
_,

no bom senso, tencia à infância, de janela aberta à força edificante do progresso .,: . iaplay" e boas regras de con-
----.---

'civilização"; e "o jornalista. é um grande educador: l-duta. Arrasados pelos dis- Florianópolis, Terça-feira, 15 de Maio de 1956
c.ional : rivalisa com o padre, o professor, õ jurista ecursos dos 81'S, F.amando.

() técnico",
,

Ferrari e Armando Falcão, � , No 140 B C Cordel de Melo coman-
I irradí d 1não sabiam se de�nder por NUESTRA SENORA DE L'ASUNCION .• 01' erro ., "Educa as massas incu tas, Irra ian o .iuz, !C,n. o

I Homenageados o Gal. dante do 14 B. C, profe '."1
o sacerdote no pulpito, o lente na cátedra, o magist"t1.t:i'ooutro modo, Aos apitos �o As estações da Viação Ferrea são limpas, arejadas, res- f Jrmosa oração, desta ',a11-
no Tribunal e o técnico na respectiva especialidade.juiz, mostrava o sr, Joao tivas e largas, cheias de ruídos, de homens altos e sanguí- Urvrahi e sua comitiva

co as altas qualidades ;.vi- Santa Catarina muito deve à sua imprensa' per )0Agripino, que a todos apa- neos alimentados a churrasco e a leite de apôío. id
""

G' I Ot di I d d di' ,d
-

Artigos tecí os a mao (as smorais .lo sr, fi" a- ica, Ó e eva o grau e progresso e esenvo VIm ,';0recia como a figura pa rao
E há do tudo: fr�tas e cigarr'Ús', café e sanduiches; al- 1 I lt I d d d B' d't

'V-

O sr, Genrral Otacílhl ellio Ururahi .. exemp o ra- mora e cu ura, opera o . es e que o rlga elro

'f'-
de um comportamen o c, o�- guem, mesmo', que oferece'a cuia do amargo e a bodega .

, '

C Ih f 'I 11 d a t d ] 83'
- �

'l'el'l'a Ururar.i, ora entre 1'0 de soldado e de chefe u; 1· tommo oe o, ez clrcu ar, a . e gos o e .
, odenáv,el, que �ua, opOSlçao

que da', para o chimarrão, a chaleirinha de água quente, .
' ,

'or ai catarI'nense cUJ'o orga-o surgI'ra p ad t h d d b· ·l;.tar, agradecendo-lhe a \'1- rnmelro J n ,
.

,/ <deverIa ter SegUI o ou 1'0
Circulam passageiros que vêm e vão; alguns peões de n6s, acompaI!.,.a o e �'i

L d d I d d'
.,

J
f, t "l'ta de I'ns·peção à guarn'·· defender a iber a e e n epen enCla naCIOnaIS e lI-,

, ..caminho, afiador de couro, "as voltas do laç'Ú escorrendo dos ombros l!lante eomitivfL, 01 on e:n
'"

lYlOVer o bem e a grandeza de nossa então Provinci;,:Se tais são as normas que nús, riem alto em tôrno de um negro qlIe fala e agita os :Ú\O de significativa home· çií,o, A Imprensa teve em Santa Catarina, no antig01. !_a UDN pensa, ter

encontra-I' braços tatuados. . nllgem da guarnição local, O ilust�e ,homen�gea""): gi�e, uma ,a�uação verd�d�iiament� benéfica- à 'I' ado par� combLLter o g?�er- A um canto, o pito queimando e 'o lenço ramalhudo ao que lhe ofereceu, no quartd err ,comoV1do ImprovIso, a
,l'.oclal e polItIca da ProvmCla catarmense; e no re�1 eno, entao acabou o pa,rtIdo, pescoço rijo, com aquela atitude de quem está sempre a dn 14 B, C, lauto ,almoço, gt'adeceu aquela demonst:·ft "Irepublicano, ela que tambem evangelisara a ideia, �

'o

.

Pior do que
. .:�ro� de, Julg�� I caminho - um.mest_iço, de grand�s esporas. aos �és de.3cal- Além do representante d,o çi,o de estima e ,aprêço, re-,I,ou-se propugnadora pela solidificaçã� do regime e ,lOmento, admI�sIvels, e o �I : ços, olha, sem mteresse, o combOlo que ,vaI 'partlr, rUIdoso

sr, G.oyernador, dos srs, A".. -

lt;m.brand�
os ,dl,as em q'l�, l�alhado:a

pelo progresso e desenvolVImento do Est. odículo, E fOI o que se VIU

le cheirando a carvão de pedra, \ cebispo MetJ:'opolitano, p� l-Inesta CapItal, mIara o.ex�I· federahsado,
, ,..,

/ontem a Câmara dos Depu- E' por certo o andarengo que Vargas Neto esculpiu no
!';:âente da Assembléia Le- I ddo de generalato e aflr- ,Quem folheIa em a nossa BIblIoteca PublIca, oS.� .:_tados sacudida, de repente,

verso da TROPILHA CREOULA: -

'.
.

, .

P 'd t d T' I 'ndo tIue sempre contai'"

Inals
do Estado, de 1889 para adeante, constata satI"por uma gargalhada geral, ':' * * g, slatlva, reSl en e o rI'.m" '

t'" t t d d S t C t' m' t dev'

El 't·' . labo:raç:ão pre3li- ,onamen e es a ver a e: an a a arma UI o ,A expontaneidade com que Nasceu lá no rincão do não-sei-onde, bunal Re�lOnal Cl "ral

I
com a co .

",; .

fua imprensa po.rque ela foi sempre admiravelmed 'd'ante a um ,

d 'C 't 1 S" ""osa e espontanea dos sr,·.� ,
_

to os reagIram 1, E vai passando ao tranco pela vida .. � Ilefelto a apI a, •.TC- " .'

natrioticamente edificadora e animadora d.o progre.
só tempo, diante do flagran- Se ele tem rancho - um boqueirão o esconde, tários d'Est&do, Procurad�r

I
camaradas de armas, das da Terra Catarinense, dada a elevação de vistas da crtl' delito em que foram pe· E essa bibóca nunca'foi sabida... (Ia Repúblicà; Delegado Ue, ,autoridades e orlo elementC"

ca construtora e as ponderosas e benéficas sugest.gados os udenistas, quando �, ,', ':'

gional e eutras várias �u-l'
{';')jl. .

,

, o!erecidas aos a�os dos governantes, pela grande lm,acusavam os trabalhistas de
Em p�eno campo nú, não há quem sonde. toridádes, estiveram pre-. Aos seu.s conVIdados, c rIa dos seus orgaos,

.exploi'ar co'rrelig.ionário,s, Como êle sonda uma noite encardida; E;entes a oficilidade do

1418(
Comandante do- 14 .B. C O Jornal O ESTADO é um exemplo do que afírr'demonstra qUI} todos acom- F' d'

-

d ma chI'na ronde
EI f' 'd d f d

'

t d QareJan o Junçao oneu, B, C, e altas patentes
.

d.\ dispensou sua proverbial mos, e: 01 crIa o p�ra e en e1' os ln el'ess�»'.,e ':"'panhavam os debates com o
E onde haja ,gaita e onde haja bebida.. .

:vIarinha e da Aeronáut;,:, I, ::icolbjda, a todos catlvanr;h, ia Catarma, n�a luta ,gl�antesca ao lado do povo, Y.l.�"mmesmo espírito de crítica, * '" ':'

'Ih sta de 1 m te com o Estado do Parana .

-

bem {'omo representan ��, r.t'ssa expressiva hon!ena· 1 vet .

a que, °f 1 1. S

'd
"

t' h it
A'.. UDN jamais teve um

NãO há logar onde ele "aguente o banco ... "

G"l U h' J'á con rava-se na ase maIS agu a, pOIS, m amos pordia tão negro na sua vida, E' o horror do trabalho que o domina; (la iJl}prensa, rem, ao a, rura ,I, \'ezes ganho a contenda no mais alto Tribunal do p,como o de ontem, O fracas-
E o Comissário lhe bombeia o tranco. .. 1 Ofer�cendo a hom:.na· conSIderado velho amIgO da mas, o cumprimento da sentença sem derramamento'so da nova orientação pos- .,. .'. .'. 'gfm, o ilustr � CeI. Yirgílio terra catarinense, Rangue, era o desejo impossível e a. preocupação deta em pratica pelo sr, João

Nem mesmo a china o seu viajar lhe trunca... do's, Daí o surgimento da idéia de um acordo honroso'Agripino (não esquecer o
Não tem querência e vai seguindo a sina, Lo'te'r.-. do Est'ado ra amb.os os contendores, E como era para o bem"a Japarte com que o deputado De p�go em pago, e não se apruma nunca.!

e a felicidade de mais de um ,milhão de brasileiros;.Aliómar Baleeiro colabo- ':' * .,

jornal O ESTADO enrolou a' bandeira da reivindicar.,• rou) provocará, necessária-
Um silvo prolongadO e vertical; um bochêcho de vel1- HOJE:

e acompanhou o povo na sua honrosa e patriotica (limente, uma revisão nos me-
to, uma porta que bate e' alguem que pede:

...'CR$ 250.0O'O,OO formação, porque o bem comum da Patria· deve, sem} ,todos da oposição, A agre-
_ A passaJgem, por fa,vor! . : . prevalecer, para o bem e a felicidade de todos os bfmiação foi arrastada a um
Desde Caceq-ui _ agitadO entroncamento ferrOVlal'lO e sileiros,espetaculo amargurante, e,

donde se estica unJa ponte de aço de mil e quinhent03 me.- O jornal O ESTADO que traçou u__ma linha de at .)
--

já naquele momento, se viu
tros _ que entramós nos domínios do pampa, da bomlaa- pelo engrandecimento de Santa Catarina e o bwn doem algumas das suas figu-
cha enfeitada, do_amargo e da bombilha de prata, 'ovo, tem sido um baluarte em defesa dos princíp: sras, roxas de vergonha, a

Reina o desempeno airoso do guasca, _as rosêtas pro- qUe esposou, e o povo a,gradecido, é disso eloquenti"" _decepção e .'1 revolta, Tan-
vocantes e intimadoras; a petulânCia do largo sombrêro de

ma testemunha,
, (Li::; acusaçõ�s e ataques _pe� barbicacho e borla de seda; o poncho de listras cuj�s fran- Muito do que tem sido feito pelo bem de nossa t _soais de uma-só vez' ref,ut�- jas lambem o €ano da bota e, ás vezes, o cabo prateado da

ra, devemos aos clamores ou sugestões da' Impren 'i,dos e rebatidos, eonstItm- faca. Lembrei-me de Antenor Morais, da opulenta e de-
que há evidenciado sua necessidade ou incontestável 1 i-ram uma marca recorde nos. corativa literatura gauchesca que de.u ao Rio Grande do lidade; como tambem muitos males não têm sido co ',_anais do. C�ngre�so", Sul, por sua originalidade e colorido, o prinCipado das le- tidos, e muitos erros hão sido corrigidos, graças às i:; _RIO, 14 - Amç.a: o pro- tras no Brasil. satas advertências e aos protestos da Imprensa, . Epósito da fragorosa derrota Gaúcho veste á gaúcha, ESTADO tem sido o vangua'rdeiro de todas as justas (,_parlamentar da UDN; l"!-ã se-

Por amôr á tradição; criminações contra as injustiças, como pioneiro das b 'Smana 'última, ,comenta Mu-
Não deixa mesmo o - Cuê, pucha!

r I.'ausas que visam o bem do povo e o engrandecimento, erilo Mal'roquin:
_ Traz de uma banda a garrucha. l'ossa terra,

_ _ IOs "escanda'los" que a
E de outra banda o facão. O jornal adversário é o meio mais facil e mais 1'_UDN )divulgou, através. de * ':' ':'

E quando aquele independiente e valiellte soube guro de que dispõem os governantes para sondar a q.._um s-eu representa�te?a E começaram a pas�ar, depois, um a um, outros nomes, que o Governador havia telegrafado a O ESTADO, nião' das massas, para saber se as suas i'esoluções �:1').Câmara, de fato nao eXI,s- fortes e decisivos no mundo das letras rio-grandenses: Ze- Eaiu correndo e foi telegrafar também. . . agradado ou desagradado o público, se são dignas atiram: (: o governo, se saIU
ferino Brasil Simões Lopes, Alcides Maia, Darci Azambuja, '" ':' aplausos ou merecedoras de reprovação,muito bem e o udetusmo ex-
Roque calla,�.e, Vieira Filho, Erico Verissimo; e �utros, e * Um jornal como O ESTADO, cuja crítica... ou· atl;emamen!e m�l. ,Poucas ve-Imais outroS", poetas e. homens de prosa,. numa lIsta sem E hoave outro, abs"têmio, que, no coquetel, pedi� ... ciação aos atos dos poderes públicos, tem sido pauta0} �

z;s. se �era assIstIdo, no P�- escolhas e sem preferências, como nas mmhas estantes, ao um copo de leite! mais elevado critério, cujo diretor é um doutrina -I,laclO Tnadentes, uI? eílpeta- comprido das prateleiras apinhadas, '" * um espírito superior que não se desvia da linha da p \_... culo tão melancohco, Ja-I Mas sôbre todos eles, de repente, surgido da minha ':' dez; cuja crítica é, sobretudo, construtiva, porque êle _mais um partido, C?� as
sensibilidade um me comoveu: ser infeliz cuia vida, quieta E' o espírito da Ilha. E a irreverência também. Co- tuda proficientemente o mal e aponta o remédio; e '0pretensas r:slJ_on�abI�ldades te sem usuras, o destino confinou entre um verso triste e a mo a daquele que, vendo desembarcar de um onibus desce às catilinárias de um Rochefort, derrubador eda UDN, f�l tao lmpledosa- água escura de uma sargeta: - Lobo da Costa! de turismo, um grupo de senhorás já ido�as, tomou uni imperios, porque os se,us sentimentos são verdade'-mente humIlhado; pagou a -

':' ':' ':'
ar ingênuo e perguntou maleducadamente: � "Vai ha- mente patrioticos e cristãos; um jornal assim dirig' ,UDN, muito I?aro, a in�en- "Agóra, só, neste mundo, Ver algum congresso de reumatismo, por aqui?"

o

,é um bem para a coletividade e para o proprio gover ,satez dos seus porta-voze,s Nesta ,voragem sombria, li' ,;, porqué nenhuma voz. sinão a do jornal que diverge <:l-acidentais, Ola, não é eVI-
De mim fugiu a alegria, '!'

I orientação de um governante, é capaz de advertí-lo l'tdentemente esta a espeCle O meu consôlo - é chorar! E ainda aquele outro, esportista, que, vendo o .go- práticã de um ato injusto ou prejudicial aos interê sde oposição que'p país espe- li' ':'
l.eiro do Avaí, novato no pôsto, engoI'ir

.

seis frangos do povo,
'

ra e que·o governo' deseja, *
numa só paI;ticla, indagou: "Onde encontram êsse Porisso, porque o Jornal O ESTADO é franco, I )Pois nã,o'se ,cnhaa menor _

cigarros ... chocolate .. ,. Henrl'q'ue VIII?" sincero e justo mis suas críticas ou nos pronuncia
,_'o

t'
- Maçãs ... peras...

"dúvida de que o 'Execu IVO
li' * tos, tornou-se o jornal querido dos florianópolitano ("

- Jornais. .. jornais .. ,

necessita de uma oposi_ção Os .vendedores se cruzam no compartimento; e passam E na política há o comentário a respeito da ida c!os catarinenses em geral; e hoje, ilo dia em querealmeI!t�. .capaz,. ,:.ef:.!IVa,,: é6ntinuamente: revistas, água mineraL .. guaraná... €"leitoral do Governador a Canoinhas, para Ver se sal- completa 43 anos de existência útil, engrandecedoramente honesta, na realIdade
Uma feira que vai e vem ... E andam de carro em car- va a política do seu Secretário da Viação:

.

imprensa catarinense, todos lhe saúdam efusivamen
ap.aixonada

- e sobretudo
f d d polidOS !.._ Desta vez o Governador embarcoiÍ em canoinha E saudando o jornal, saudamos aq_ueles que, a:"- ' 1 O

- ta'culo ro, ar a Os e '

,

t I' �,

I t b Ih b d d
l'eE;}loll::;:!Y� , espe

, E' assim, aliás, em todos os comboioS' do Brasil, furada! !fi e 1gencla e pe o ra a o eno rece 01', pro uzem, e sd� tarde de ontem fOI hu-
A's vezes uma ,golfada de fumo negro envolvia o carro, , proporcionam todas as manhãs, esse pão ázimo da i _.mllhante; a UDN desapar�- I ácre e espessa. Eu cerrava os olhos, mei@ adormentado, o

",,' �-..: ligência, que satisfatoriamente comungamos e queceu, sob o fragor do maIS
penoamento acima do côrpo uma voz lenta a clamar nos to alimenta o nossd espírito; e saudamos o seu dign ,insopitável ridiculo,· Acu- �

'd'
'

'.

Lustre diretor Srl Dr, Rubens de Arruda Ramos, sa _d" d meus OUVI os.
sou o governo e escan a-

Agóra, só,-neste mundo, dote magnus do jornalismo catarinense; saudamos o,los" que não (lxistiram: pre- Nesta voragem sombl"ia.;, seu maior e mais eficiente auxiliar e digno companh
gou-se a b'icas regionais, ':' ':' li'

•

' ' • •

oe lutás, Jornalista 'Domingos Fernandes de Aquino
manteve-se fiel a odiosos e Mas um desejo mais forte me fazia voltar á ,vida que todos que, na redação, oficinas e outros serviços, c

•

t t h 'rand' a terra e vinha de

Il'am
patriotical1'!ente no sentido de não faltar diàriafl'ustaçõ.es pessoas - e es- me lambia o ros o, quen e e c eI .

o' ,
,

,
.

d corria ao seu des te, ao nosso povo, o jornal que tão digna e merecidaqueceu O drama "t"e a nação. fora, pela janela do combOlo que 1'0 av-a:,'
. -, '

......
1 b d tE, integralizou�se na vida social e cultur.a.lestá atravessando, Pois o tino, sob as primeiras sombras do crepuscu o sU. m o por

iarina,
que de fato ocorre, D.O paíi!, de traz dos cinnmonos:

Foi o seguinte, o belo discurso do escritor e

rente:

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina


