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� Esteve, anteontem, em nossa redação
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Revmo. Mon. Frederico Hnbold, ilustre Vigá-
�
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ric Geral da Arquidiocese, que nos veio tra-

� ,N� 12�45 4
zer honrosas ,felicitações pelo transcurso do�
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.. Para os' iDlrigaDles�lerem ,
.

.,
os; REUS i�QUERlaMa,SER os aCUSADORES ':, ::�,no, d�!it'd���!S(: tolas, d".ve:'

, o acórdão que a seguir
I
havia escolhido 0- sr. Wal- inciso VI, é da competência Publique-se. Florianópo-: dão Bernardes. Eugê'nio aqueles que não se confor- I

ças mesquinhas, 'intrigas
publicamos versa sôbre fa- demar Gruba tomo seu can- dos diretórios municipais lis, 27 de abril de 1956.! Trompowski Taulois Filho. mam com a ascenção do I torpes e quejandos, com o

to .inédito e talvez único dito, e não o sr. Ney Fran- "organizar as chapas dos (As.) Osmundo NÓbrega,' Abelardo da Silva Gomes, ilustre catarinense Nereu I único fito de vê-lo diminui-

no mundo: os reus acusa- co, que, no entanto, irregu- I
candidatos do Partido aos Presidente. Henrique Sto- I Proc. Reg. Participou do Ramos às mais altas inves- do,

ram do seu' crime as viti- larmente fôra regjstrado Poderes Municipais, subme- díeck, Relator. Aldo Avila
I

julgamento o exmo. sr, Des. 'tiduras de que úm homem Mas não o verão; nem te

mas, querendo, para elas o pelo d.elegado, do. P.R.P., I tendo-os à aprovação do Di- da 'Luz. Alves Pedrosa. A- Arno Hoeschl.
" núblíco pode .vír a aspirar, rão essa satisfação môrbi-

que eles mereciam, ! dr. L:llz de. Souza._ retório' Regional": d) con- I (Ass.) Henrique Stodiek. tentam, agora, fabricar in- da. Depois das últimas' en-
a fato passou-se com �, Feita a instrução e peno- tudo aos diretórios .reg io-

• trevistas em que o govêr-

P.�,P. catarinen.se .de Jara- I' vando, as partes .as suas a-I nais não cabe substituir os no e 'os chefes militares rea-

guá, ala da nnnoria, che- 'legações, sentenciou o MM. candidatos escolhidos pelos nrmwrrmrirWVF7 'i'i Xlrv firmam sua confiança no

fiada pelo tristemente fa- I Juiz Eleitoral, absolvendo I diretórios municipais, mas' , '::!n�inente Senador por nos-

mos o deputado Luis de Sou-; os denunciados. De decisão! apenas, de acôrdo com o ar-

E GBAVE-'
so Estado, e Ministro da

za - atualmente no Rio de'< recorreu o _Ministério Pú- I tigo 40, inciso VIII, dos Es-

.

\i
.

Justiça, vale a pena ler, a

Janeiro; gozando os suces-, blico, através do adjunto do I
tatu tos "aprovar as cha-

'

,

'

'

_ 'páginas 2787, quarta eolu-

sos das suas Últimas atitu-: Promotor Público. Ouvido o
I
pas dos candidatos do Par- l!!!!! na, o Diário do Congresso,

des políticas. . I �xmo. Sr. Dr. Procurador I
tido aos Poderes Municí- onde, o ilustre líder da

Dir-se-ia, lendo a deci-, Regional, opinou pelo não I pais"; e) assim, não falta- Maioria e do PSD, o depu-
são justa e saneadora do' provimento do recurso. I ram à verdade e não usaram : !No ,I4ruip� 'escolar modêlo Getúlio Vargas, de Saco dos Limões, aconte- tado Vieira de Melo adian--

egrégio Tribunal de Justi-' Isto pôsto, verifica-se: a) de palavras injuriosas os ceu, 'decididamente, fato grave, para o qual chamamos a atenção dos srs, Se- ta, ao responder a um aparo,

ça- Eleitoral, que a men-
I
que, na realidade o diretó-, dois primeiros denunciados, cretário da Eiducação e Governador do Estado. Pedir para êle a censura e as te do sr. Nestor Duarte:

donada ala di P.R.P. bar- rio municipal do P.R.P., I quando.afirmaram que o sr. providências da sra. Diretora do Departamento de Educação sería contrapro- "Falar-se, nessa propala-
riga-verde está conquistan- pela, maioria de seus mem-IWaldemar Gruba era o can- ducente, pois.o fato é apenas repetição das tais reuniões partidárias, por ela da divergência entre mim e

d� 'lugar permanente na co- : bros (5 .dentre 7) aceitou' dídato escolhido pelo PRP<; p�'omovida 110S estabelecimentos de :nsino, sob o nome de reuniões pedagõ- o Ministro da: Justíca é

nhecida coluna do Cruzeiro, como candidato a prefeito o
I
f) finalmente, o terceiro de- grcas,

,..' , .

'

.
'1 construir sôbre areias mo-

_ O ímpossivel acontece! I
sr. Waldemar Grubba (doc. I nunciado nenhum crime

I
Ha POUC?S dI��, a �elosa dI�etor� daquele educandar��, Professora Zllda I vedíças, pois estamos bem

Eis o i
de fls. 29); b3 que, no en- praticou ao permitir que os Rez�nde Regís, fOI o�ng�d,a � lIcenclal:-se. para, em Curitiba, submeter-se a [atentos a todos êsses pro-

o_��ÓR-.ôÃÔ·-"l'lv 38ü3 �nfõ;'-o-C1Çniliaato�,âJ�os propalassem a- melindrosa mt:rv�nçao c�r��gICa. . _ .: blemas através dos quais
Vistos, relatados e díscu- do pelo referido partido foi

�quele
fa1-6"�-____

A sua ausencia poseíbilitou ao chefete udenista Joao Torquato da SIlva, I se procura estabelecer a

tidos êstes autos de recur- 'o sr. Ney Franco, pelo fa- Em face do expost�-.C� � �mais. conhecido por Joca Ramos, infilt:ar-s� sorrateiramente no grupo e alí i.divisão, ou, pelu menos, uma

SO de processo crime elei- tolde presumivelmente o di- juízes do Tribunal Regional ��ssoras yar:a lhes, traça�' � l�l1ha .Justa da 1!�N. . 'A impressão dívlslonísta den-

t.oral, número 5, classe 6a., retório regional não ter ho- Eleitoral de Santa Catarina A grave�r.&:Y!E2,� esta a eXlglr ImedIatas Novldenclas do governo. A tro do se.io da !l1aior agre�

oriundos da 17a. Zona Elei- mologado a. candidatura do" por votação unânime, a�
.

ausência delas, deixará pãt"ê1'ltê lÍ1.l�a ,atual admi�ist.ração, está sendo a c�n-
'

miação política do país.
toraI: sr. Waldemar Gruba; c)

I
córdam negar provimento tinuadora da politização do Ensino.:irs ������e.�esastrosas dessa 111- Repito: somos um partido

Perante o MM. Juiz Elei- que, de acôrdo com os Es- ao recurso, para �onfirmal' d�bita intromissã,o da politicagem na 'Instração foram-oliêíãt���� político, e .politicamente de-

toraI da 17a.. ZQJla, JARA- tatutos do P.R.P., artigo 52, ' a decisão re,corrida.
. das pelo ex-governadol', quando, na Mensagem sôbre o -PI·ano de ·-Obras, in- "'"

,
cidimos os problemas; Rei- ,

GUA DO. SUL, o represen-
I

'

formou que a- perceütagem de' repl'ovações. de alunos nos exames de fim de. t���_P� de

tante do Ministério Públi-' ano eram superores a 50%. decidir Jl()liticam�nte:- 1.:;;�
co, baseado em representa- � 'Se o GQvê:rno não 'coibir o mandonismo e a coacção de ehefetes, che- gunelo não a{Jenas as conve.

ção -do delega�o .do P.R.P.,; Al-'nda O nosso a01-� fetes e cabOs eJeito:fa�s na ecol1omi�, in�e�ona dos educandários, continuará mencias parfitliltrias, ,mas
ofereceu denuncIa cóntra' a colher aqueles decepCIOnantes e mClancohcos resulta,dos. r- tendo em vista nossas res-
Rolândo Harold'o Dorn'-

'

,_ '

Vamos aguardar as p1'oyidências ora solicitadas:' em caráter' de sadia fis- ponsabilidades perante a

busch, Ildef-omo Piazera e ,VerSarl0 ..
- calizaçã9 c.construtiva colaboração ,com o G9\Cêrno. Nação. Respeitamos e aca-

Loreno Mal'catto, alegando tamos a decisã,o dos que
qne .os., doi� prirneil'os"ha- 3, "'!Oi"-'? _'�.;'fre'$27!7 50 rr'ilwnPZ'Spa,H.Vim PS'7.�ªfiU:iiWitii'M,?N;jj@' pensaln .dI·f""f·enteme'n,te ele

-

- A n.osa pre�ada' confrei: í.l�a existência duradoúra e
,""l ..... _ - _._ "

Viamd ".conclamado o erei-
rl1 A Gnzetit";iey'é i"--ge-n:ti-:!-J.�eiJléta.-de-:suce�'sp'm':!' I,h,""t·_d�r;�·r'.�,6'�i1rn'l ":a S"m"a'o d'I'H'--g-

- nós, mas,também,temos,su-
tora' o Jaragd:ld"ense a, vota- 'leza de refEirir-se ao nossG.; Registt;a��s;j�., igu�imen', ,.,.- _1ltI."' _ �O;" ," .1. ,. ,1iiI __ ,_ '. a· "

� e, o', -,l�De_ ficiente maturidade politica
rem �1�, ��n 1 ,ato. �o cargo aniversarIO com as seguin- te agradecidos,' genetosas .: a-lU" " alie'l .f�a"",o' I ",,' .;�' , " p'a.ra qu�< uil1g,1:Ie.m pretenda
de Plerelto :Vlumclpal pe- te e amáveis expressões d""

" " ' 00'0" t'erJJa --e::<E�'�"olar �. qlH�,' attaves •

dé_ }lúqllenos
I P, t'd S ; 1 D ' .', ,

s 'men!;lagens as segumtes r:: V']' � 0\1- 'b lõ d
-

'

o ar 1 o oC.a /,emocl a- q'ue sinceramente aO'I'adec'e'; A

G d J
. , RIO 1;.) ( • A. - Rea 1- )' -, 'I a es e ensãio, fig\lrapdQ

t' h ,ur ld . G"
.,

-

pessoas: overna or or.ge'
"

"... 1 S)' d hICO, sen 01 YVa emaIIu-mos.ILd..CIRPzar-se-anoPl.o.Xuno.dia16 ..aemana.e.igieneCadores.pais de família, e esdrúxulas situações, poso
b

. 1. A

t f
A

• acer a, e mú amos, re- '. . _ D t" E I
- dA' ,

a, como ::;e es e o osse, "P t t d"d t d' P t'd S· I nesta capItal a elelçao do eu ana ,sco ar a, sso- e'specialmente aos princi- samos alterar a nossa linha
t

."

I P °t'd' 1
ara an o quan o mI- SI en e o ar 1 o ' oCla . . "'.

,

.. -

C t
. di., ,

d damoem, pe_ o aI 1 o ce
litam na imprensa catari- Democráticó jorn -Marti- Clube Mlhtar. POlS gene- c18çao a ,ar 1 �1 e n s e, e' pais responsáveis pela 110S-! e c�n uta ..• " ,

Representacao Popular". i
, ,

• ,;', '.,.. raI's disp'lta"ão ,o pleito co- Odontologia., , ," I SR ,iuventude. I Tambe'in na revista O
"

'. .. nense a data c e hOJe e aus-, nho Callado Jumor, PresI. "

.

c �
" .'.

,1

Tenam, asSIm, refendo �n- piciosa e alvissareira, pois dente do Sindicato dos J or� mo can�Idatos a presldencla I Ulp 90S aspectos se,m, dú- O Pl'oblema da cárie den- Cruzeiro, ontem. aqui' che-
verdades, "em palavras In-. '

.' .' ...' da elltldade general Sega- vida de máxima importãn-I, tária e,' inegavelmen'te com- gada, está uma entI'eVI'sta
..' . assmala o decurso de maIS nahstas ProfISSIOnaIS de ' ,

Jlll'lOSaS, fato que constItue, . ,.

t 1'" d S' t C t
;'

D t 'd das Viana e general Guima- ci� ,da �� ..Semana de Hig�,'e� I �lexo e de dificil solução; do Presidente Juscelino, na
"

um amversano na a ICIO 'e' an a a anaa, epu a o D t' E I '

cllCme.t, , 't. d
'
nosso br-iÍhatlte ,confrade' Leiloir V. Ferreira, 'lider da rã,es de Souza. Seg',ul1do a- ,ne en .arla sco ar que !'le e extremamente elevado o qual o reporter indaga se

on ra ou" lmo_ ' enun- '. , . , firmam alg·uns jornais a inicia no próximo dia 21, 'é •
índice daquela enfermidade a reforma constitucionret

.

d I t
. ,"O Estado", que se edIta bancada pessedlsta na As- '.

Cla o, a eo'a a prermo orla .

'

I" chapa encabeçad,a pelo ge., sem dú�id,a a ,a,tenção qüe principalmente junto às cri- providenciada pelo Ministro
, . "', , nesta CapItal. semblela, Charles Edgar .

que ° mesmo e corresponsa- ... neral Segadas Viana já ob- será ,dada aos nossos ed,u- anças em 'idade' escolar e Nereu Ramos representa o

I I t q' •
I Nos quarenta e dOlS anos Montz, PreSIdente da Fe-

ve pe o a o (:,Immoso, pOI . A ." A I d _

d C
' .

d teve expressiva maioria nas" '1 ' ! especialmente aos menos seu pensameni e.
"

h' 't'd
de sua eXIstencla esse nos�

I eraçao o omercIO e
ISSO 'lque d' alvla _ per!nl I ,o �o colega, -que é o mais an-, Santa Catarina e dos Con- eleições no interior do país. I na capital da República, on- ,f.avorec:ldos economicamen- - Representa - respon-

aque a IVU gaçao Inven-. ., .._.' S t C t Ih . S SC S NAI De qualq,uer modo, porém, a' de se encontra o maior nú- te falando. Daí a preocupa- deu o Presidente.

d'
.,.

t' d ÍlgO dlaIlO dc '<ln a a a- se os _do. E e, E , Ilca e InJUrIosa a raves a . .t
.

d
1

".
".

G -decisão do pleit!? será feita mero dos oficiais da ativa. ção dos organi.zadóres da
R' d; 'J '

'

ZYP 9 nna, vem constl um o sem
I
dr. AbelaI do da SIlva 0- S

'
. ,

a iO aragua -

, ' ,

I d P d dR'
la. emana, de Higiene Den-

daoqudal é di�'etlor. A d f ���,:�t�� ::���ç� doO p����! hl�:�, Elf�c::tB��ge: e I��: 1.,11f,e d."da,s do, gov'e'rno' para
tária Eslolar ,em promover p' ta do _"IPi -II's en uncutc os "e e en- ,

'

III a realização« de palestras AI r o
d t t d

"

_ ao qual, procura sempre ser- son Alves, dr. Othon d'Eça, destI'p'a'das .,,,' qQe'les. dI'loeta-
(j

.

, eram, sus en an o que nao .

'

"t P 'd t S t" d '
...

havia crime no fato aleO'á� VIr, co� ...0
_

m,esmo �e�PlrtI o Ur��I eCn et e. ecre dano E
a

enlre'o''fa,r O :.Jelt;Cl' t meu,te resPohsáveis pe'la San'to DO I.tre-I'to
d d' t''''· de' dedlcaçao qU,e. onen ou lllao a annense os s- u n�
o, ?�rq_�lanw f�' Ire 0trIO seus i�alizadore�, há mais tildantes, Des. Alves Pedro- n9ssa juvel1:tude. Para tan- � t

, mUl1lClpa , e e Ivamen e, de' quatro longas décadas. sa, deputado Lecian, Slo-
" or'ç a,m-,�"ola rl-o

to convidou o Dr. Theódulo Realizam-se no� dias 18,
,Arb-rilhantadas: por pel1aí! winsld, Celso Ramos, 'Pre- � Dias Júnior da Faculdade 19' � 20 do' corrente, (sexta-

. de Farmácia e Odontologia
brilhantes e embebidas nas sidente da Federação das Moclificaç'ões nos impostos José Mana Alkimin, seIJ;a� feira, sábado e domingo),
tintas de nobres idea}s, as I Industrias de Santa Cata ... de consumo e de renda, e dor Novais Filho, os depu-

de Araraquara, São Paulo
as festas deste ano, do Di-

colunas dê 1'0: Estado"'lriná, ,Gel. Paulo Gonçalves tarifas alfa»degálrias tados Israel Pinheiro Fer- que nos dias 22, 23 e 25'no vino Espírito �anto, no Sub-

abrem-se cotidianamente ao' Weber Vieira da Rosa, pre-; I nando Ferrari, Horá�iosLa- Te�tro AI�aro. de Carv'alho, Distrito ,do Estreito.

serviço da ca.usà, publica, I sidente do Clube Doze de RIO, 15 (V. Ao) - Reali- ,fer, Vieira de Melo ,e Emj- �� dua� PrI�ej):a,sl : nq Clu� As festas constarão de

_como portadoras daquela I Agosto, CeI. Lopes ,Vieira, zo�-se, ontem pela manhã, 'lio Carlos, o diretor· gel:al
" ,��, g�s!J,� � tlma, fara, novena nas noites de sexta,

mensagem que a todos nos' CeI. Trompow�ky Taulois, no Palácio do Catete, im- �o DASP, sr. G.uiJb.erme G.o� �Ienclas ..,0 �e"ps se- sábado e domingo, sendp

movoe. quando f.azemo,s, jo.r-I, jornalis+a Heitor' Wid.ekin portante reunião presidida' Aragão e os técnieos.: "', glu.In eSt assuntos.
I

. Fatores
que na de sáb<tdo, será pro-'! ; "

.

a Imen ares para' uma b
nallsmo: o deseJO de �ervJ"r. i d'os Santos, dr. WIlmar pelo presidente Juscelino

1 Foram estudados ,impGt- d ti _" ,,-
oa cedida a bencão da corôa.

Por êsses motivojs rego-' Dias, dr. Ilmal�, Correa, Dir- Kubitschek em que se exa- tantes nlodificações no .im- en. Ça�o, .
'

Doendças." que 'Domingo, á� 10 horas h,,-
, I" , 1

'
"

"
'

'preJu Icam a enbção"
zijamos em a.ssinalar, a: da- ceu Gomes, dr. ',Dib Cherem, minou a' proposta orça- posto de consllmo 'pela; {!le- 'iR' t

',' , . ,,' verá missa SOlene, e em to-

ta que hoje deflue, envian-: dr. Eduardi> Moennich, sr. mentária que, cbino se sa-, yaçãój da taxação de vados
S e�Ul:os con ra a ,c.a'1'Ie ',' das as tres noites, a1>ós a

do nosso cordIal abraçol de Bento Aguido Vieira, João be, prevê o deficit de vinte. artigo,s e tambem .p'ela, a,bp- ",;n td �mas �e palpItante novena, barraquinhas com

felicitações e formuI3l;ndo: Marques Guimarães, jorn. e seis bilhões <;le c;l'uzeiros. lição �otal de outros, ,floni.o t ua_I a

e".\ amam�s\a a- leilão de prendas.
aos colegas do Estado, os Aribaldo Povoas. I Participàram'da 'reunião, o caso'do sal. " f,;':, ,ençao aO�.It� eressa, ,o� pa- E' festeiro este.ano, o Sr,.

.

I
",' .-., ,'" l'a os resp':êc IVOS hora rIO e

mais efusivos anelos de .0' ministro da Fazenda, sr� ,I. Tam�em foi �xa;min_a,Ç1�a:,� locais d 'i f > .'
;'
s Lauro Schog Maia, madei-

,

'_ .....� ..

:-_____ • ,__ >

--- elevaçao das t!'lbuta'Ç..Ges�do
"

as, con �IenCIaS. l'eiro, e pessõa ,1wito COl1-

Mais 44milhões para as estradastt�::l��:�::nt:�:;:!':il�� à(E:$TADO ::��'�;:'��:i�:3;:á�:;::
,

te'd e'ralliisem' San ta- . Ca ta' r'l·na -"II emE��1��:dl�:'ire��1��n��m,.o, 'sa�tam�i:t:a����go' l�::rlo a�� I :Si::�:t;!�h: �e:i�a����
"

,
posslvel o volumoso ,�efH�lt \ine

'

,

'

ne Sousa querida filha do
, .' .

.

'

' ,'.,
�

., .

,'.
'

: orçamentário.
'"

" .

.

sr. AgosÚnho Sousa, indus-
Ao sr. Nerêu Ramos fo- cução de serv:ços d,e terra-

I' :Blttencourt j_cuçao de serVIços d,e terra-
I ,- , Racebld.' trial, ali residente.ram endereçadas as seguin- plenagem e obr�s. d arte ?a , Dlr�t,or Geral

_
I'phmagem e obras d a.rte. ,na., Amanhã expira o prazo' ti

.,
a .,..

tes comunicações: BR-59 - Cunbba-Flo�I�- I .
.

x x x. �
, I SR-59 - GaL'uva-JomvIlle, para a apresentação da pro- Ctt O estim�do _vigario da, pa-

"Rió, 24 de, abril de 1956. nópolis - Garuva-ItaJaI, RIO: 24 de ah�'II de 19?6'.. est.�.1340 - 1940. Va}'or do posta ao Congresso. Por is- / no a e e roquia de Na. Sa. de 'Fáti-
Eminente amigo I

est. 4.025 -: 5.590 -I- 18. va-I E�ll?ente amIgo
I
s.ervlç�: Cr$ 20;000.000,00. i so, a re�nião IHvPalácio do" RIO, lã (V. A.;:_ Mem- ma, do Estrel�l' não tem

Minisbo N,cl'cU Ramos 101' do serVIço Cr$ �

I
MIlllstro Nereu Ramos. ·1 "Inte'lramente as suas 01'-, Catete\ este?deu-s�, ate à bros da comissão executiva t poupado esforços para que

Tenho a'honra de lhe in- 24.000
..000,00. ••

Tenho a honra de lhe. m-
'I Q:nf para qualquer e,\clare- tard-e de hOJe e foi encerra-

,

do- Pa�tido Trabalhista Bra-j a festa do Divino Espírito
formar que o Departamen-! InteIramente as suas, 01'- ,for�ar que o Departamento CImento; sL1bs�l'evo-me �

I
,da depois ,de encorrtradas as, sileiro avistluàm-se na ma- Santo deste ano, não tenha

to NacionaL de Estradas d.e d:ns par� qualquer esclare-
' �acIOnal d� Est�ad"as de AtenclOsament: i soluções que o governo de-

I

nhã de ontem no Catete, menor brilhahtism� do que

RO,dag"em fará realizar, no cImento,,' SUbs.cl,'e.,vo-me I R.odagem far.a, realIZar, no (as.) Ed.mundo RegIs ,seja apresentar para ,me- com o presidente dà, Repú-I a do an, o anterior que teu-

�ia �4 qe m�io .de 195,6, �on�' "AtencIOsa_ment: ,. dI� .�O ,�e m�lO.de 195.6, con-. .�ltt�IlCOurt � Ilhorar arenâa.� dimimtir a, blica.
'

O encontro durou, niu gl'ânde multidão ele fi-
nenCICl. pubhea para exe-' (as.) Edmundo Regls conen,c1fl publlca pala cxc- DllctOl Gerál' : clt'ilpepít ela Unlao. ;cerca de quarenta mirfutos. eis.

PASTILHAS

VALDA
ÀCALMAM
A 'TOS:SS

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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•

Edital de Citação com o prazo de trinta (30) dias Edital de Citação com o prazo de trinta (30) dias Editál de Cltaçâo com o prazo de trinta (30) dias

O Doutor Jaymor Guimarães Collaço, Juiz de 'Di- 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- reíto da Comarca de Bíguaçu, Estado de Santa Ca-

tarina, na forma da lei, etc. tarina, na forma da lei, etc. tarína, 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-

eonhecimentc tiverem que, por parte de AL:B$RTINO 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 Zêlnio da N 0< MARQUES DE AMORIM, por seu assistente [udí-
Zélnío da Silva, lhe 'foi dirigida a petição, do teor se-: Silva, lhe foi dirigida a petição seguinte: Exmo. Sr. Dr. ciário Dr. Acácio Zélnio da Silva, lhe foi dirigida a pe·

guinte : Exmo, Sr. 'Dr. Juiz de Direito da Cémarca de' Juiz de jlireito da Comarca de Biguaçu. Adelino Speran- 'ição seguinte: Bxmo, Sr. Dr. Juiz de Direito da Comar NAS C , M E N T O
Biguaçu, Albertino Agostínho Mafra, brasileiro, casado, dío, brasileiro, casado, lavrador, residente e domícília- ta de Biguaçu, Geraldino Marques de Amorim, brasileí- .•

'

.

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

lendo promover neste Juízo, uma ação de usucaprao,
neste Juízo, uma ação de usucapião, vem, por seu procu- Viveiro, neste Município, querendo promover neste Juí- nosso amigo sr. Nilson JÓsé

vem por seu advogado infra assinado, expor e requérer rador e advogado infra assinado, inscrito na O. A. B" :;;0 um� ação de usucapião, vem, por seu assistente judio Cardoso e sua exma, esposa

a V. Exa., como segue: 1 __ Possue o suplicanté, situa. secção de S, Catarina, sob n. 512, expor e zequerer t V. ciário infra assinado, expor e requerer a V. Exa., o se· D. Helena'Maestri Cardoso,-·
do no lugar Jordão, neiSte Município; um terreno de 110 Exa., como segue: 1 -- Possue o Suplicante, situado em guin te : 1 -- Possue o Suplicante um terreno, sito no com o nascimento de um 1'0-

m. de frente por 545,4 m. de fundos, área de 59.9-.50 mã., Sorocaba, neste Municipio, um, terreno de 13.070 mã., lugar Morro do Viveiro, do qual tem It posse mansa, pa- busto garoto, que recebeu o

confrontando a frente a leste, com a estrada pública, ,com o "animus domíni", continua e pacificamente, sem cífica e continuamente, sem interrupção nem oposição 6 nome de JOSE' CARLOS

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 seu antecessor, Manoel Luiz do Amaral. 2 - Tem o I na Maternidade Dr. Carlos

terreno este que adquiriu, por compra, ,de Hipolito José &0 Sul com terras de herdeiros de Francisco Seula, em referido terreno as dimensões e confrontações que se-I Correia.I cie Azevedo e sua mulher Maria Marcolína. de Souza, em
2.00 m.; extrema a Leste, em 156 m. com a estrada de guem: mede 55 m. de frente por 400 m. de fundos, área

1951, conforme o documento anexo. 2 _ Tem o requeren- Sorocaba ; ao Norte, em 50 m.; a Oeste, em·125 m. e no- de 22,000 m2., confrontando na frente, a Oeste, numa .----�.�-.......,.._---..

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

cif ica, sem interrupção nem oposição, continuamente, e
Guilherme Sperandio ; e a Oeste, em 31 m., com quem de te com terras dé herdeiros de José Zimmermann e Sul I

PROCURA-SE

r om o "animus domín i", 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 em�re.gr.cla para Se1'-

mam' bem mais de trinta anos. 3 _ Não possuindo titu- te, tendo adquirido o imóvel de Acemo Delangno, em Não possuindo o requerente, títulos sobre o aludido �
1'1ÇOS caseiros, para casal

los sobre o referido terreno, quer adquirir o domínio do 1950 que já o possuia há mais de ·18 anos, não possue jmóvel, quer adquirtr o dominio do mesmo com funda. I com um filho. Ordenazlo ....

mesmo, com fundamento nos arts. 550 e 552 do Código vítulos sobre o terreno. Daí a presente para a aquisição mente nos arts. 550 e 552 do Código Civil e Lei n. 2.437 I Cr$ 600,00. Exigem-se rere-

.. Civil e na' conformidade dos artigos 454 e seguintes do do dominio de acôrdo com o art. 550 do cse. Civil e a ele 7 de março de 1955 e na conformidade dos arts. 454 I' rências_.
Código do Processo Civil. Assim, pede e requer a V. Exa.,

Lei n. 2.437 de 7 de março de 1955, e nà conformidade e seguintes do Cód. do Proc. Civil. Assim, pede e requer Apresentar à 'Rua Nereu

::;e digne ouvir as testemunhas adiante arroladas e que
dos arts. 454 e seguintes dó Código do. Processo Civil. n V. Exa., se digne ouvir as testemunhas adiante arro-

Ramos n. 21.

comparecerão. em Juízo, independentemente de intima. Assim, pede e requer a V. Exa. se digne óuvir os depoí- � ladas fi que comparecerão em Juízo, índependentemen- "/\ ll'J G A � E
ção, sendo feita a justificação prévia e, julgada esta

mentes as testemunhas adiante arroladas que compare- �e de intimação, sendo-feita a justificação "ab-initío" e, ,H
:

.

-

J

procedente, se proceda na conforrrridade des -artígos da
cerão "ab-initio" 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 conju-
de acôrdo com os artigos acima citados da Lei Proces- conformidade dos artigos da Lei Processual acima refe- . da Saudade nO 322. Alu-'

ges dos confrontantes caso casados seja-m e o Dr. Pro- sual, sendo citados ós conjuges dos confrontantes se ca- ridós, sendo citados os conjuges dos confrontantes e o guel Cr$ 3.500,00 mensais,

n�otor Público da Comarca, para, após os pI'\lzos legais
sados forem, o Dr. Promotor Público da Comarea, para, Dr. Promotor Público da Comarca.. para, após os trãmí- contrato e fiador ou depo

de publicação e contestação, seja a presente julgada pro.
após os trâmites legais, ser, data venia, julgada prece- tes legais ser por V. Exa., data venia, julgada procedeu- sito, Tratar no local.

cedente, data venia, podendo então o suplicante adquirir
':lente a presente ação, podendo o Suplicante adquirir o te' a presente ação, podendo o suplicante adquirir o ne

o necessário título para a transcrição no Registre de ne�essário título para a transcrição no Registro de Imó: cessárío título para a transcrição no Registro de Im6-
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
,) el,�o. permitidos, vistorias, .t,estemun?a�, / documentos, permitidos, vistorias, perícias, documentos e testemu

vistorias e requerendo o depoimento pessoal de quem es- �)eIlClaS e' requerendo ,desde ja o depOImento. pessoal de [lhas, e requer desde já o depoime�t9. ..nes.s--ºªl .de. ClJJj

ta contestai' sob pena de confesso, e dando a presente o ;uem esta contestar, sob pena ,d� confes�o, Junta a esta esta con�estar���or. Dando .a presente
valor de Cr$ 2.100,00, P. deferimento. Biguaçu, 18 de

.is !:,!ocumentos anexos: Dando a presente o v�lor d� ...

: ��e alçada, o valor de Cr$ 2.100,00. P. defe

outubro de 1955. (Ass.) Acácio Zélnio da Silva. selad�ü�r$
2,100,00 para efeito de alçada. P. defe�!p':!:§-��t:" i imento. Bíguaçu, 22 de março .de 1956. (Ass.) Acácio

legalmente. Relação das testemunhas: Eneás José Zie. S�açu, 21 de março de 1956',l��}9�'l!ikio Zélnio da Zélllio da Silva, Assistente Judiciário. Relação das teso

gler, Manãel Eneas da Costa, Custódio Manoel da Costa (,1 ';;: �e�a�a�-,gal��!,l���çáo das testemunhas: ,João . temunhas : Francelino Miguel do Amaral, José Crispim
e José Viríssimo Perei'ra. 'DESPACHO: A. Designe "�1' � ..!�-� t�ú1iipIO C. Binhotti e João Sela. DESPA-. Pereira e PaulQ Pedro Rodrigues. DESPACHO: A. De�
Escrivão dia e hora para a reali?;a.f'ii..0���d''''''-'' d'� CHO: R. hoje. A� Designo o dia 27�de abril para a au- signo o dia 3 de maio para a audiência de justificação
justificação prévia da P%�f-c' '-1;"-''''

a a: lenCla

D
e 'Jiênciá de justificação prévia da posse. Ciente o Dr. r·révia da !'losse. Ciente� o representante do Ministério V E W_D E - S E

FromQto�.D;:�'::" 2eO' d
len te bas Pdarle9s55e (0A r, Promotor Público. Biguaçu, 23-3-56. (Ass.) Jaymol' Gui- Público, 27-3-56. (Ass.) Jaymor Guimarães Collat'o Juiz de

_�l>'''""'''V.-av. ""._gaaçu, e ou u ro e . ss.) _

C II n J' d D' 't P d'd
.

'f'
_

'D"
..,

,. , Vende-se um quarto,

Jay'mor- GuÚnarães C II J' d D' 't P d'd
maraes o a\,'o, UlZ e IreI o. roce 1 a a JustI lcaçao ('e IreIto. ProcedIda a JustIficação foi esta julgada por l'mbuI'a, em per'fel'to esta·do,

o aço, UlZ e uel O. roce I a � foi sta J'ulgad t d t
.

t v· t t d t
' .

Justificação foi esta julgada por sentença do seguinte
e a por sen ença .0 �o; se_gum e: IS os, "en ença o, e�r. seg_umte: VIStOS, etc. Homologo, por por Cr$ 6.000,00. Tratar' à

teor: Vistos, etc. Homologo, por sentença, a justificação
etc. �omolo�o, por se�tença, a Ju�tIflcaçao de fls., em. �ent�nça, a Justlflcaçao de. fls. em que é requerente Ge· rua José Maria da Luz nO

.

de fls. em que é requerente Albertino Agostino Mafra
que e, re,�eI ente Ad�lmo �p,era.n.dIO, para que produza l.aldl?o.Mal'''q�les de Amonm, para que surta os efeitos 78 (sábado à tarde e do-

1)ara que surta seu's J'url'd' o I" f"t C't
,. �,eus Jurldlcos e legaIS efeitos. CIte-se pessoalmente, por ue dIreIto, CIte-se, pessoalmente, por mandato o 'Dr. mI' g )

IC S e egals e elos. 1 e-se, mandado o Dr P' m t P'bl' f' t d p t P'bl'
. .' no.

llessoalment-e por mandad D P
-

t P 'br
' , . 10 o 01' U ,_ICO e os con man es o romo or U ICO e os confmantes do Imóvel em ques·

f' t' d
'.-,

1
o, o r.

t- ro�o or
.

u �cu e imóvel em questão e os interessados-,incel'tos cite-se por tão e ·por edital, com o prazo de trinta dias a 'ser publi
I

o

��teCroen s�ndao� �s c °t lmov�l' em quesd�t. ara ClenCla ddoS edital, com o prazo de trinta- dias, a ��er publicado_ uma cado, uma vez no "Diário de Justiça" e p�r três veze;' P R E C I' S A _' S E
"O di:s unla

n er os DP�, �quoe-fs.e .ell altS,�com o prazo. e vez no "Diário de Justiça" e por três' vêzes 'em jor:p.al da em jornal da Gapital, os 'interessados incertos para to-
u , vez no 13rIO lCla e res' vezes no Jor· Capital para todos do

.

t

f,
,

';j'd I d
.'

nal "O E t d" . t d '. d -t' '.' queren" '

fn ej\ arem, o pe�I O- !1P: (OS, queren o, contestarem o pedIdo no prazo legal. Bi·

" s,a o ,pala o _o�, q�elen o: cqn estarem o

pe_!
prazo da leI-. Custas afinal. ?3ig çu, ,O:de aBril de.19'1�: .. guaçu, 7-' de maio de 1956, (Ass.) Jaymor, Guimarãe:3

��,�o d�o ���zo �gal. Custas afl�al. �lgUaçU, 25 ,de ?utu- (Ass.) JaYm'or Guimarães '�oll 'ço', uiz d� "'Direito� E Colaço, Juiz de Direito. E para chegar .. ao conhecimento

III'rel'to lE p'a( sSh') J�yIll{Jr GUhlJ?�rae�t COdllaçof tJUlZ oe !Jara chegar ao conhecimento dQs, interessados, pa$sa o dós interessados, passa o presente edital com o prazo de
. ra c egar ao con eClmen o os In eressa- p

"

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

(ios passa o nt d't I d 30 d'
resen e e 1 a com o prazo e ,rm a las, que será pu- tnnta dias, que será publicado e afixado na forma da

':era� publl'ca' presef·
e de 1 a

fcom o Pdrazlo, De d
'las, que blicado e afixado na forma da lei. Dado e passado nesta lei. Dado e passado nesta cidade de Biguaçu aos oit6

_, ltO e a lxa o na orma, a el a o e passá- . "idade de Bigua a d' d' d'
�

d
..

d
."

d Ad'
'

,

. do nesta cidad' d" B"
.

t
.

t d' d
�

c'

'.
çu, os· OIS' las o mes e maIO o (Ilas o mes e maIO do ano de mil novecentos e cinquen-'

C• outubr' d
e e dlgUll;ÇIU, aos vm e e s� e las o �es ano de 'mIl novecentos e cinquenta e seis. Eu, (ass.) Pio ta e seis, Eu,' (ass.) Pio Romão de Faria Escrevente Ju�

'e o o ano e mI novecentos e' cmquenta e cm- R
_

d F
.

E· t J d
., ..

'
-

E ( )'
_.

.

.1 orna0 e ana, screven e uramenta o, no Impedl- ramentado, no ImpedImento ocasional do Escrivão o DOCES E ·TORTAS�Od' u, a.ss, �IO Romao d� Fana, Escre.v�nte Juramen- mento ocasional' do Escrivão, o datilografei e subscreví. (Iatilografei e subscreví. .

'
.

.

.

. ,a o, no ImpedImento ocaSIOnal do EscrIvao, o datHo-
'

grafei e subscreví.

JUíZO DE DIREITO DA COMARCA. DE BIGUAÇU

EDITAL Participação
I Nilson José Cardoso e He
lena Maestrí Cardoso particl-

E D I T A-l
��;z;·: ,

JÚíZO DE DIREITO DA COMARCA DE BIGUAÇU
,

, .

I EDITAL
JUíZO .DE DIREITO QA COMARCA DE BIGUAÇU

pam aos parentes e as Pes
soas de sua amizade o nasci
mento de seu filho JOSE'
CARLOS, ocorrido na Mater
nidade Dr. Carlos Correia no

dia 11 do (;''''''1,,,;0+,
'

'-'.� t..: __ v.-'.

-----�

Vende-se
""'-- -

BARViTóRIA
Vende-se um Bar, bem

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

• e __ - - •••• _.-_,_--"'W"-�. � __ 'o

ECONOMIA absolutà
'-

Grande CONFORTO
CONFORTO abs-otuto
Grande ECONOMIA

,

\loc�='sCJbía que...
,

/

, Precisa-se de uma com

desembaraço, apresentar re
ferências.

.

Tratar em Modas Cliper.
Trajano, 4.

BALCONISTA

B-iguaçu, 27 de outubro de 1955.
(Âss.) Jaymor Guimarães CoHaço, Juiz de direito.
Confere com o original afixado no lugar de costume.
O Escrevente, Pião Romão de Faria.

Biguaçu, 2 de maio de 1956.
'

(Assinado) Jaymor Gl,limarães Collaço, Juiz de Di
reito.

I

Confére cO,m o original afixado no lugar de costu- me,

O Escrevente, Pio Romão de Faria.

Biguaçu, 8 de maio de 1956. ,

(Ass.) Jaymor Guimarães Collaço, JtlÍz de Direito.
Confere com o original afixado no lugar de costu-

O Escrevente, Pio Romão de" P'ar�a.

Doceira especializada em
eôrto Alegre, aceita enco

mendas de doces, enfeites,
tortas e pudins para casa

mentos, batizados e aniver
:;ários. Rua Feliciano
�unes Pires� 12 .

me.

CaP�cida?e 30 LITROS

•

•

AQUECEDOR EL�TRICO CENTRAL.

Capacidade:
100 a 1.000 litros

AQUECEDOR

ELÉTRICO
MUl11>JAL. HAVIA MA" GENTE NO NUN. }Jj
.,Q) U!!Ql' lrRGUEW :t!O QUE AJJ,.

I

�

G Hto abundante na tempe·

ratura de�ejada.

,r,i?,�
.'obtic�doI � tipoe .

f\or:iZQrltQJ • �ic.QI. " ...
____"'"

.

.�\._
.

'_._.
'l>]',,,,,,,,,,"--_�--� ---,..

<.

\
• Consrrução s6lida. sendo a caixa interna de COaRE •

!\! revestida de material altamen'e ISOLANTE Ui de 'lldrQ}.
• 'Resis'ênCja do tipo tullulat. in'eirameMe blinda.. •

• éontrole alOltamjti,o de f�mperatura gqp-�pTQ
,

� que'grQDQrciOnI'grllllift «QNQMIA. oli-"';" u__�.....:. ... '_

·11610'�,�3����--
" o.... t'..,.,_.J�!.""'",

-,

1��4-
J M E,RSP,Q (j

• Construido inteiramente de
cobre.

• AquecilJ1ento ultra r,áj::ido.'
'.

A V I S O
CRÉDITO MúTUO PREDIAL

o MISTURADOR DÁKO, de k, .•

togem instantoneq,
.

permite o

maior escala de 9roouoções dé

TEMPERATURA.

Os Dirigentes dQ "Crédito Mútuo Predial", o mais

rmtigo C.lube de Sorteios do Estado de Santa Catarina,
:lvisa aos seus pTestamistas que a partir do dia 5 de \

junho, passarão a correr pelas extração 'da Loteria do
Estado do Rio Grande do Sul.

- -- - --_� ...._---

.'S,' C. 'RIMOS S.4 •.'-CnnJérciot�e
Rue· Joio Pinto, 9 Fpolis..

laênoiás!l
.·Sta.CatariDa

PARTICIPACAO
, .

Participamos
\
aos amigos e pessôas de nossas rela

ções, o nosso enlace matrimonial realizado em Curitiba
':10 dia 6 do mês fluenté e oferec.emos a nossa' resiaência'\:

AI. Ad, Konder nO 3 FJol'ianópolis
. ;'i\�

Pedro Docola. e senhora

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Sociais 1

Antonio Dominoni

Já bem cedo descanso. A -humana lida
Trouxe-me preso de banais cuidados;
Maneira errada de levar-se a vida;
Mantendo sonhos e ideias tombados.

Procuro inutilmente esses dois lados
que fazem da existencia uma partida;
Em vão procuro unir os destroçados
Trechos de sonhos desta vã sortida.

Morro. Lembrar-se-ão a vida em fora
Os bons amigos meus - chorando embora
Os meus dias de vida enaltecendo.

Inda me sobra um pensamento altivo:
Muito melhor morrer e ficar vivo.
Do que como um defunto estar vivendo,

•••&100••••••••••"•••••••"••••••••••1» ...

_ANIVERSARIOS:

SENHORINHA ELISA
BETE MARIA

- sr. Osni Ferreira;
- .sr, Rui Souza, Vianna �

Junior;

Vê transcorrer, thoje,
mais uma primavera doe sua'
existência, a graciosa e in

teligente senhorinha Elisa
bete Maria, filha do sr.

Adolfo Coelho dos Santos e

de sua exma, esposa d. Ma
ria Lentz Santos.
A aniversariante é apli

cada aluna do Colégio Co

ração de Jesus, onde de há
muito vem se distinguindo
por _

suas elevadas virtudes
de coração.
Pelo transcurso de tão

significativa data o grande
número de amiguinhas

'

da
'natÍl,liciante aproveitarão o

ensejo para testemunhar o

regozijo, homenageando-a
com carinhosas manifesta
ções de apreço.

Os de "O ESTADO", as

sociando-se às homenagens
enviam-lhe votos de perenes
felicidades extensivos à sua

digna família,

ra;

x . x
- sr. Marcelo Modesto,

filho do sr. dr. Antonio Mo
desto;

srta. Cenita Maria
Souza;

srta. Nisia Spoganitz;
- sra, Isolina Regia;
- sra, Clara Ramos Luz

Silva;
- srta, Anési Wagner

Silva;
- Maria Amália Cunha;
- sra. Alexína Lima Si-

mas;
- sra. Marina Guima-

rães.Rocha; ...

- sr. Gilberto da Silva;
- sr. Osni Ortiga ;
- sr. Cônego Manfredo

Leite;
- sr, Ogê Ulisses Cunha;
- sr. Hélio Reis ;
- sra. Argentina Oli-

veira.

'\�S A N G U 'E N O L:
.

�. TôNICO DOS CONVALÉSCEJI{TES.
'

TôNICO DOS DESNUTRIDOS
contém excelentes elementos tônicos:

_ ��ª�� Fósforo. Cálcio, Arseniato e Vanada'to _
'" de sódio,

"

OS PÁLIDOS, DEPAUPERADOS,
E S G O T A DOS, M,ÜS QUE
CRIAM, MAGROS, CRIANÇAS
RAQUíTICAS, receberão a toni
ficação geral do organismo. c�m o

.,
'

�.......-..·�---..r.-.·....·_-...· ......-.·.·.-...�.:.·.;�--t;......·J·W·.",....._.1

NEGOCIO DE OCASIÃO

Vende-se por prêço de ocasião uma fazenda de ca-'
lé, banana, outras frutas e várias culturas como mandio
ca, cana, feijão, etc., com boa casa de material para mo

radia, dando para a praia, dois ranchos e uma eira de.
cimento pra secar café, propriedade cortada pela estra
Ja geral, com uma área superior a 300.000 metros qua
drados, terras excelentes para qualquer cultura e criação I
:ie aves, abelha, etc., com ótimas aguadas, muito mato,;
�ituada em, Enseada de Brito e pouco mais de 30 Kms.
.desta Capital. Facilita-se o pagamento.

Tratar à Rua São -Francisco, 18 - Fone 2906.

...................�� � ..

Particínacao- /_

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, em Coqueiros, avisa que as rifas do reló,gIo
pulseira para senhora e da caneta tinteiro Compaktor
que deveriam correr dia 15 de maio, foram transferi
das para o dia 12 de junho, também pela Loteria do Es

de Sta. Catarina.

•

centrillize OS
dados de

sua çontab.illdade
no R.gistro Visivel

KARDEX
para o livro
RAZAO'

• Um portn-ficha. para
t cada conta e .e... re:

'f. gistroe,
• O. porta·fichtuformam
um quadro indicando
automàt.ica�en te dados
de'vencimento. e conta.
atrallladfU.

• Economia de mail de
50% de tempo para
lançamento. e cotuul·
Ia. do livro Razão.

��
.., Br,4RL S.R.

(CASA PRATT)

1'040 J...olro. $i" '••1.. .cU.
5.1••4., � 'irto ÂI�.ro - 1�lo
........tt • CwltlH - J.I.... For.
.. _,

'ti....
'

i���·r;;.rri!

VENDE-SE
,a. _,(.

Uma casa á Rua OLAVO
BILAC nO. 51, no Estreito.
Tratar na mesma.

Florianópolis, Quarta-feira, 16 de Maio de 1956

INSTITUTO DE APOSENTADORIA
E ,PENSõES DOS l\'IARITIMOS Bane do 8[8Sil S. A.Delegacia em Florianópolis

Aos Se\lhol'es Empregadures e Associados

AVISO A CAIGTEInA DE COMERC.íO EX'J'ERIOR torna públi
co, para orientação do" interessados, que •
I - doravante, somente autorizará importações, na

primeira categoria, de evaporadnras, condensadores,
1) - De acôrdo com a Lei n? 2,155, de 16-4-56, publi- prensas hídráulícas, separadores e, tánques para conjuntos

cada no D. o. de 20 do mesmo mês, comunicamos que, até de refrigeração, ao amparo da letra "e" das "Observações"
decretação da Lei Orgânica da Previdência So('ial, a con- da Instrução n. 118, de 22-6-55, da Süperintendência da'

tribuição para êste Instituto será calculada na base de 7% .

Moeda e do Crédito, e a favor de indústrias de laticínios,
sôbre a importância mensal efetivamente percebida pelos matadouros-frigoríficos e semelhantes, quando acompa
assnclado.s, a qualquer título, nunca, porém, inferior ao sa- nhados os competentes pedidos de declaração da Confede
lárío mínimo vigente no local e até o máximo de três (3) ração Nacional da Indústria atestando a impossibilidade de
Vezes o maior salário mínimo vigente no País (Cr; 7.200,00). os tipos pretendidos serem fabricados no País. As firmas

2) - Os associados que já vêm contribuindo pelo art. detentoras de autorizações d-.a es�ééie, anteriormente con-

30 da Lei n? 1.136, de 19-6-50, continuarão ã descontar tam- cedidas pela CARTEIRA, deverão utiliza-las no prazo de
bém na base de 7%, até dez vezes o maior salário mínimo 60 (sessenta) dias, contados da publicação do presente
vigente no País (Cr$ 24,000,00). COMUNICADO, sem o que ficarão também obrigadas à

3) - 03 cálculos, de acôrdo com a nova lei, deverão comprovação acima prevista;
incidir sôbre Os salários percebidos pelos associados a par- II - os tubos de alta pressão para freio hidráulico de

,

til' do mês de abril último. '

veículos automóveis não se enquadram no item 7.12,99, se-
4) - .oonünuará vigorando a taxa de 7% sôbre 10 gunda-categoría de importação da citada Instrução n. 118,

vezes o maior salário mínimo vigente no País, para o e sim no item 6.71.79, da teréeira;
pessoal empregado nos serviços Portuários, nos Estados, III - o 'item 2.73.99 (primeira categorla de importa-
abrangidos pela Lei nO 593, de 24-12-48. ção) , também da Instrução n. 118, só se refere a óleos ve-

Florianópolis, 12 de maio de 1956. getais, não especificados, medleínafs, importados isolada-
ATALIBA GONÇALVES DAS NEVES mente, nele não se incluindo, portanto, as misturas, compo-

DELEGADO síções, preparações e semelhantes, de óleos da espécie.
Rio de Janeiro, 5 de maio de 1956.

a) Norberto da Silva Rocha - p/Gerente
a) Adelíno Debenedito - p/Dlrotor

Bom E.mprego
Importante organização de âmbito nacional, com es-

critórios no Estreito, precisa, para ocupar cargo de au

I xllíar cie escritório, de jovem, do sexo rnascu lino, quite
I
com o serviço militar, com bôa redação e instrução ao

I nivel do curso, secundário completo.
'Cartas,' indicando idade, capa_cida�e, �xperIencia e

ordenado desejado, para a redação dêste Jornal.,
...........................................

!IIiiiI_W;t;�,.
... Jfancllal f.l�I. 1.....d.,

,
.
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iDia 15 terça-feira - Soirée de encerramento �o UI

I Copgresso. Estadual de Estudantes - as 22

horas.

IDia 26 - sábado - Grandiosa Soirée dos Brotinhos,

às 23 horas. '

LIRA TENIS CLUBE

COMUNICADO N. "11

AS 22,30

i·
..

�·����-ooi,�Tl·
i I
I

CONSERTOS DE FOGõES, FORNOS, SERRJ!;- :
: LHE.IA, MAQUINAS A VAP«:lR, CALDEIRAS E I
• •

! TODOS OS SERVIÇOS PERTENCENTES A ARTE. :

I RUA - TEREZA CRISTINA N° .9. - ESTREITO i
� I·

COMUNICAÇÃO li PRAÇA
Comunico à praça: que adquiri em 6 'de fevereiro de

1956, dn.sr. Eni tuz de Moura, livre e desembaraçado, a lo

ja situada à rua Tenente Silveira, 25, nesta Capltal, ','CA
SA LEILA", do qual não assumi o Ativo e Passivo.

Florianópolis, 5 de maio de 1956.
LUCIO FREITAS DA SILVA

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

CLUBE DOZE DE AGÔSTO

16

......

,..

PROGRAMA DO MES

-JUNHO- I
l.
;:.�

no De-lluarta Festa de S. Antonio

partamento balneário Noi-

tada tradicional com sur-

prezas.

30 - Sabado - Festa de
.

S. Pedro. Noitada
de alegria, decoração mara

vilhosa. Prêmios.. E um chur
rasco nas obras da nova sé-
de! Surprezas l

IZAIAS ULYSSÉA
e

CECI VIEIRA DA ROSA ULYSSÉA

participam o nascimento de seu filho IZAIAS, a 10 do
.

I corrente, na Maternidade Carlos Correia.

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

O ESTADO

I
I
'i::). "

DI!\. 19 - SABADO

I '

'MARAVILHOSA NOITADA DE ·DANÇA E MUSICA

I DuAs GRANDES >ORQUF..s'l'RAS ÃRGENTINAS

Alfredo de Franco e sua Tipica _,

E
Os endiabrados "LOS COLEGIAI,ES"

,

Musica e Danças

MESA: Cr$ 300,00 CONVITES: Cr$ 150,00
-

Vendas na Secretaria do Clube

VIEIRA DA ROSA - Presidente

Lira Tenis Clube
CONVOCAÇÃO

De ordem do Sr. Presidente do Lira Tênis Clube,
ficam convocados os membros do Conselho Deliberativo
eleitos para o' período de 1956-1958, para uma reunião,
dia 1!7' do corrente, quínta-feira, afim de eleger o Pre
aldente e Vice-Presidente do referido Conselho, às 20hs.

JOÃO BATIS1'A GONÇALVES
Secretário Geral

PARTICIPAÇÃO

ENGOMEX
Goma Para Roupa

Acaba de chegar a famosa GOMA que lhe dará maí,
beleza e proteção às roupas - Rende MAIS e é MUITO

mai? ecnnorníca. - Experimente ainda hoje.

AGENTES: _. Irmãos -Glavam - Florianópolis.

o mais - antigo Diário de
Santa Catarina .Ieía e as

_e.

·

.. ·._0··,' _,_

.I
Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



•

'oi
.

Florianópolis, Quarta-feira, 16 de Maio de 1956
---_._--� --------,------------

o ESTADO

8rãndes Regatas na <Lagô·a�uiiõiDõõ próximo
REUNINDO os RESPONSAVEIS PELOS CLUBES NAOTICOS DA CAPITAL, BEM' COMO A IMPRENSA ESCRITA E FALA-

-

DA, O PREFEITO OSMAR CUNHA, ASSENTOU A REALIZAÇÃO DE GRANDES_REGATAS A REMO, DOMJNGO PI!0'XIMO,
NA LAGOA DA CONCEIÇÃO, COMO PARTE DOS FESTEJOS DA INAUGUR�ÇAO DA MAGNIFICA PONTE LOCAL. EM ."

NOSSA PROXIMA EDIÇÃO DAREMOS.MAIORESDETALHES.

'As 5hs.

I Arturo 'de CORDOVA
Iracema DILIAN em:

CASTA E PERIGOSA

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

As 8,15hs.
Espetáculo de Tela e Palco
NA TELA:

d
Arturo de OORDOVA -

pass? o
i Iracema DILIAN em:

deSeJar., CASTA E PERIGOSA
NO PALCO:
DR. "ROMELINO"

, NOTICIAS DE TODA PARTE e sua Medium "MISS TE-

If
.

RY" - O famoso telepata
VASCO

.

E BÕTAFOGO ,.

t d O Internacional; emprega co-

na. pro�I.ma ernpora a. s I mo partitura o cerebro dosVITORIOSOS - Agora in- dOIS VISItantes foram rece- , t d E 2 M' ttegrado por todos os seus bídos no aeroporto pelo Sr. I e�pec a ores. m IS ,e-

rrosos atos.
". �al�s, Vasco e Botafogo Paul? Costa, delegado dO., No Programa :Os' nossos remadores que esporte náutico nacional o Brasil se fará representar conclamou os nossos 10-1 estM" vencendo bem na Eu- Brasil na FIFA, e pelo Sr.

R t Tela Nactão bravamente se sagra- nas Olimpiadas que em no-I em remo, com os campeões wers" a treinarem com a-I ropa. Assim é que enquanto Jules Rimet, ex-presidente, p:por Uer �a
. 20 �o

.

ram bi-campeões sul-amerí- vembro serão realizadas I sul-americanos, é claro. Em
_

.' lo grêmio, cruzmalttno ven- da FIFA. I
reço nIC? , .

canos de remo, no Porto de em Melborne, na Austrália. carta endereçada ao dr. finco e vontade, afim de que cia ao Rot-Weiss, em Es�. * * * Censura ate 14 anos.

_Callao (Perú) serão mes- O C_. O. B. ao que soubemos Heitor Ferrari, presidente façam bela figura nos Jo-
sem Alemanha por 2 x O FLAMENGO X ESPOR-

1
,_ _ ._

mos designados pelo Comi- já se manifestou sobre o da Federação Aquática de gos Olimpicos. o ,"Glorioso" derrotava _ � 'fE CLUBE RECIFE _ O i�,_pj :::r,i I!tê Olimpico Brasileiro pa-' assunto, «izendo que somen- Santa Catarina, o dr. lIa-" Portanto, .

aos remos, ra- equipe do Córdova, d� cida- Flamengo que foi derrotado Jt\j Lej3 ..ra defender o prestigio do te nos páreos de 2 e 4 com veland, presidente do C.O.E. pazes l ' de espanhola do mesmo no- domingo pelo Santa •

Cruz, l' A �h
_____

me por 4 x 3. Hoje o Vasco fará hoje_ sua segu�da a-
Ana BE�TRIZ � Medesatuará em' Nuremberg, en- presentação no Rec�fe, en-

to DE SOUZA em:

VICES NOTICIAS DE JOINVILLE frentando o Nuremberg F. frentando o e�quadrao loc�l RIO 40 GRA:USVICES E
. .' C. do E. C. Recife, campeaoAté o "Pica Pau" ja descobriu que o Brasil tem <Do . Correspondente Hugo Weber, * 'f: * pernambucano de 55. .At Plrogr���: .uma tendencia inata para o vice-campeonato; Todos já

para "O ESTADO", especial pela TUN.AIçV.A�OLDO, GARAI�mDpErenAsa- DE'SCLAS*S*IF*ICADOS I
Na"t.

ua . vv arner Pathé.
viram como nosso país se adapta àquela colocação. Da
mesma maneira que os corpos gazosos procuram as ca- I T.A.C�) . bandeirante continua te- OS BRITANICOS _ Lon- Preços: 10,?o - õ.oe.
rnadas mais altas da atmosfera e.ios pesados são atraí- O EMPATE AGRADOU, <,EM 'pARTE: ,- A cendo grandes elogios -ii, dres, 14 (U. P.) _ A Bul- "

Censura ate 14 anos.

dos para o centro da terra, este país hospitaleiro ccstu- grande torcida alvi-negra não es'c�nd� ,Q agrado 'com qu.e ,class� do arqueiro catari- garia qualificou-se para

.�
.. ,

.Q'11ma caminhar para a segunda colocação. , recebeu o empate de 2 x 2 pela .lIJeleJ�"Caxlas x Palmei- r nense Nivaldo, vinculado

db!o'�IP, udtoaSrJoOgtoosrnOeliI?'mpdeI'cofsutdee-' I. ,_.. _ .• ', __ .. _,� ..

,,_,_

Esta tendencia costumà 'sei: interpretada pela maio- ras, domingo, �m Blumenau. Depois de ver .a eqúipe su- : agora. ao Palmeir�s. _ II'IIIIIII!!. __ • .., Ii
__ria dos nossos esportistas diversamente. Uns, como 'o perada por dOIS, tentos, o empate conseguido pelo Ca-

I No Jogo de domingo con- Melburne, ao eliminar a
-

colunista da segunda. pagina de A GAZETA ESPORTI- xias F. C., frente ao seu valoroso adversário nas finais
I
tra o XV de Piracicaba, o Grã-Bretanha poruma vitó- As - Shs.

V'A f bl d' f' t d I I I I' f'
. Glenn FORD Gloria, az aque a maneira corno nunca ricamos no 0- do presente certame esta ua, vo tam-se as esperanças" exce ente go erro OI consi- ria e um empate.

GRAHAMEroo Outros, porem, acham que o vice campeonato é mui- dos torcedores para o cotejo decisivo que deverá ser .lerado o melhor homem do O jogO' de "revanche", Joselyn
to honroso e, portanto, o que vivemos a ridicularizar, travado em Florianópolis, no cpróxímo domingo. eonjunto do Parque Antqr- realizado em Wembley, ter- BRANDO em:

geralmente, deve ser louvado como um grande feito. x x tica, chegando mesmo a de-
I

minou por 3 x 3. A Bulgaria OS O,ORRUPTOS
A virtude, como no proverbio "ao nosso ver, está no x fender um penal cobrado vencera o jogo inicial, dis- No Programa:

meio. Sim. O erro é querer atribuir um valor absoluto a - COM VISTAS AO OBJETIVO FINAL: - Nos por Viana. putado há sete meses e� Cine Noticiario. Nac.
um hipotetico segundo lugar. Conforme o caso um vice- dias desta semana, deverão ser procedidos. com maior I . * "I< * ,Sofia, por 2 x O. Preços: 8,00 - 4,00
campeonato é honroso. Conforme o caso não é. Há vice- afinco e baseados nos dois jogos precedentes, os "apron-, BRASIL X FRANÇA, NO No primeiro tempo, ven-

Censura até 18 anos.
campeões e há vice-campeões. Tudo depende da maneira tos" da equipe do Caxias F. C. Espera-se -que para o em- . PROXIl\iO ANO - Paris, cia a Bulgária 'por 2 x 1 -.rela qual encaramos o fato. bate de domingo, em Florianópolis, conte o onze alvi- 15 (U. P.) - O Sr. Silvio A Grã-Bretanha estavaEste introíto foi inspirado pelo Campeonato Sul r-egro com a presença- de todos os seus titulares, bem Pacheco, presidente da Con- 'representada pela equipe daAmerícano de Remo, reâltzado recentemente em Callao, como aguarda-se que o setor defensivo, notadamente a federação Brasileira de Inglaterra. A Irlanda, a Es
no qual o Brasil ficou em 'segundo lugar. Este foi um zaga melhor orientado por, Pimentel, atue em sua ple- 'Desportos, chegou ontem a cócia e o País de Gales re-grande feito que deve ser cantado em prosa e verso. Me- gem "de 4 tentos contra nenhum. I

esta capital; a fim de cón- solveram iJ.ão participar do
rece o major dos destaques porque corresponde ao maior x x ferenciar com os dirigentes torneio olímpico de futebol.feito de nosso esporte náutico no estrangeiro. Nossos

.
x do futebol francês. O des- * oi: *

remadores no estrangeiro. Nossos remadores triunfaram - 4 X O PRO' AMERICA: Amarica e São Luiz portista brasileiro, que via- BALTAZAR PARA O
, Em dois dos sete pareos do Programa e se classificaram preliaram amistosamente na tarde de domingo, no es- jou em companhia do 'Depu- FUTEBOL PORTUGUES
em quasi todos. Foi um grande sucesso devido, princi- tádio do primeiro, vencendo a equipe rubra pela conta- tado Geraldo Starlíng; pre- - São Paulo, 15 (U. P.) _

. -t1almente" aos bravos catarinenses que sempr� estive-' geIl,1 de 4 �eentos c_ont,ra nenhum. sidente do Conselho Nado- Baltazar, o famoso "Cabe-
, rr:r'n à aÍtura do renome esportivo do Brasil. Foram os

.

x nãl de Desportos do Brasil, .cinha de Ouro" vai receberj"lpaZ'E!S' barriga-verdes que, treinando com afinco' com
x 'Ç, declarou que discutirá a convite para ir para Portu-

selJs z:inc,ões, deram ao seu tordio. e a todo .0 remo

bra-j'
- FUTEBOL' 'DÉ SALÃO: - Aproxima-se de seu possibilidade de enviar a gal, afim de integrar osne.iro :�m. prestígio qu� e�te nunca.

tinha tido antes.

O.S.
final o'Certame Allim-aÇã.O de F']tebol de. Salão,ao qual seleção dq Brasil à França, Sporting.'

GLrI_ocas ,tambem contl'lbUIram com, um bom numero' de se inscreveram nove eqUIpes. Reestam aInda umas pou- ,

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

p�n,�tls ih'as f?ta.m 'a,s I?uas vitorias da .tur�a ,de "Chi� cas pelejas, sendo q.trea liderança atualmente é mantida \ ��
(;ao que l?a�s. }mpUlSlOnaram os naCIOnaIS a grande r:ela Curriola. Independente. Os clubes que ocupam as NILTINHO ASSINARA', PELO�onqúist�� o' iErasil s9men_te foi perder o certame no posições ,secundarias, aguardam ainda uma reviravolta FIGUEIRENSE

.

"quat_r9-.sem':.,-aiate._penultim,a prova do programa,' quan� nas coloca�ões, porem, pelo que se vê, o "quinteto" de
do os plàtinos triunfaram por uma diferença de apenas Godinho- está dificil de s€r desalojado do 10 posto.
�eis decimos de ség·u'ndo. w_.....- ......._-_-�-_-_·."........- __........_�_..-..-...-.,..__.....•

< A 'contagem de pontos foi de 51 a 43, mÍl,lima por
+"anto. O remo bra,si.l�irõ superou outrqs como o Uru-'
f;'uai, o Ohile, o PeJll. e diversos outros países em que o

1 �m9 evoItliu rpuito. ,Dessa maneirc-a, o. grande torneio de
Calláo, ;Peru, .corresponde a um dos gràndes jeitos do
no&so esporte p.áutico, agora em verdadeira ascenção.

.' Si esta inar(}lia,,:,pI�dgreSSkVa 'não sofrer solução de
co.n,tirfuidade, 'não será díficil ao Brasil conquistar, da
proxima' vez' o centro, :continental, 'Principa:lmente' por
que o' tornejo será efetuado no Rio de Janeiro.

.

-
.. (Tl'ariscrii;p da "Gazeta Esportiva", de

,

São Paulo)

•

m�n ã- i U!if!n�� I VIÍ, ! I fiIO·� Ir
Amanhã, à noite, Fíguel- com a tabela este será o los Renàux por 2 x O. Se o Avaí vencer, o tor- perada, é natural que ama- cional porfia, certos de qu�

rense e Avai estarão eem prélio final, isto se o Avai A partida entre os dois neio ficará empatado entre nhã o alvi-negro pise a presenciaremos um comba-
confronto pelo Torneio Tri- perder ou empatar dando c-lássicos rivais vem sendo

I

os três lítígantes, o que pe- te renhido e empolgante tal
h d

� aguardada com grande inte- I dirá uma nova disputa. c�ncha como franco favori-angular de Futebol, em dis- as onras e campeao ao LL

puta da Taça "Braz Joa-' a'tvi"iJl.egro que domingo resse e vivo entusiasmo pe-l Como o Avaí sofreu na to. qual o do domingo
quim :Alves". De acôrdo: cqnseguíu derrotar o Caro ,lo público. ' sabatina uml!. goleada ines- Vamos aguardar a sensa- i que nada, deixou a

·«Treinem afinco e vonta�e»'com

Prossegue o Figueirense gro vem assediando o meia
reforçando seu conjunto pá. Niltinho qlie na temporada
ra os jogos

-

do Campeonato passada empolgou a "torci-
OS -','OITO" DE CAMBRIDGE E quando pretende adjudicar- da'� com exibições de gala.

, OXFORD NO BRASIL 3e ao tri-cal)1peonatos .....da· NiltinhQ, falando á nossa

RIO, 15 (V. A.) - O sr. deverão embarcar em Lon- ciçlade. As últimas aquisi-, reportagem qeclarou qUe se

'ções do alvi-negro foramMario Rodrigues Filho reu- (Ires no proximo dia 10 de
excelentes. Lauro, Soncini,' transferirá mesmo do Avaíniu os, jorna_listas para- co- julho, ,se exibin§o na Lagoa Cavallazzi e Adão estão ap-: para o clube presidido pelomunicar que Gonseguiu jun- Hodrigo de Freitas durante
tos a brilhar nas disputas.' sr. Thomaz Chaves Cabral.to ao embaixad'or da" In-

d '. d' Faltando um ,verdadeiro cé-I Sem dúvida um reforço va-glaterra nesta capital a vin- a segun a qUlllzena o mes- bA I'" I t
.

re 1'0 no ataque, o alvi-ne- lioso!
'

da ao Brasil dás celebres mo mes. mCla men e, os .,.S, ., .',••"''''''"''''' ....''''�.(IIe••••••••••••••••••••6•••3.guarniç'ões de "oito de Cam- britânicos farão um pareo -'

bridge e OifOl'd, ainda em e�tre si_ e, posteriormente, VENCEDOR EM TIJUCAS O'

-

comemoração do juhileu do dlsputarao pr0vas com a .
,OS RUSSOS' JA' PODEl\i' JOGAR "J.ornal dos Sports". pal·ticipação de clubés bra- PAULA RAMOS: 2 X 1-

NO BRASIL
.

As famosas guarmçoes sileiros. O ,Paula Ramos conse- que foi das mais equilibra-
ÍU0, 15� (V. A,) ___, Em Rússia, Hungria e outros ••••••••e••••••••••"' c••nti.... guiu deslumbrar o público das e sensachnais,

.

termi-
sua última reunião, o Con- países da chamada "cortina'M

·

d 30 d
· esportista de Tijucas, do-

selho Nacional ,de Despór- de ferro" 'para o II Campeo- ISSa . e ,Ia mingo i1ltimo, quando· deu nou favorável ao cpnj�mto
tos, após co�sult� que fez nat� Mundial Femininoque'. -.

_

Gomba te ao eS'quadlão do, da "estrêla Solitária",' pelo
ao Ministério das Relações terá lugar em nosso país ,CAROLINA BATALHA DA SILVEIR.A ..

Tiradentes, local. A pUgna, esçore de 2 x 1.
Exteriores, decidiu infor- (LILI)
mar à Confed�Tação Brasi- no ano de 1957. E tambem Sua família m'ais uma vez ag'l'adece as demonstra- .

leirE. de Basq\.é,te que pode- pm:a promover exibições do ções de pesar recebidas por ocasião do falecimento ,de DERROTADO -O GUARANI EM'
rá promover à "'exibição de selecionado masculino· so- sua sempre lembrada LILI�e convida aos amigos para a TIMBÓ: 5 X 4
atletas russos no, :erasil, viético, aproveitando a vin- missa de SOo dia que, em sufrágio' de sua boníssima al- Ó Clube Atlético Guara- core de 5 x 4, após um e'm..,conforme solicitou. ,Como da do mesmo à América do fila, .manda ceJebrar sexta-feira, dia 18; na Igreja de São. rii, excursionando á cidade' b'ate renhido e cheio de lan-
se sabe, a E. B. pediu auto- Sul, por iniciativa da Con-. Francisco, ,às '7 horas. .,•.

'

,',' , de Timbó, domingo último,I'ização ao C" N:- ·D. padra I federação �rgentina, êste Desde já agradece àos que comparecerem a êste ato ,ellfrent9tl. aS'. n: trnião, 10- ces empolgantes
cO.l}vidar as s_eleções ..� '. ,ano. ete fé cristã. cal, sendo vencido pelo es- daram em cheio.

As 3 - 8hs.
Arturo de CORDOVA -

Iracema DILIKN em:

CASTA E • PERIgOSA
No Programa:
Repor-ter na Tela. Nac.
Preços: 11,00 - 5,50.
Censura até 5 anos.

As 8hs.
Sessão Popular

Robert lVIITCHÚM
Linda DARNEL Jack
PALANCE em:

À ULTIMA CHANCE
No Programa:
Fatos em Revista. Nac.

Preços,: 3,50 - 2,00
Censura até 14 anos.

As 8,30hs.
Sessão Popular

Robert MITCHUM
Linda DARNEL
PALANCE em:

/A ULTIMA CHANCE

Jack

No Programa:
Fatos em Revista. Nac.

Preços: 3,50 - 2,00
Cens'ura até 14 anos.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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J�h��R�! Ii:::�:�1 �,�:,��:m;:f:��dO::'d:�!; Edllal! Transportes lereos
Processual,

.

sendo citados JUIZO DE DIREITO DA
I

C I
·

Edital de citação com o pra-
I
os cônjuges dos confron- COMARCA DE BIGUAÇlJ !, a ari n enseszo de trinta (30) dias I tantes d� imóvel, caso .ca-
sados sejam e de tudo Clen-' Edital de citação com o pra- Assembléia Geral Ordinária

O Doutor Abelardo da te o Dr. Promotor Público zo de trinta (30) dias

Costa Arantes, Juiz de Di- .da Comarca para, após os

reito da Comarca de Bigua- trâmites legais, seja a ação, O Doutor Jaymor Gui-

çu, Estado de Santa Cata- data vênia, julgada prece- marães Collaço, Juiz de Di- São convidados os senhores acionistas desta Socie-
� rina, na forma da lei, etc. .. dente por V. Exa., poden- reito da Comarca de Bigua- dade para a assembléia geral ordinária, a realizar-se,

do o suplicante adqúirir o çu, Estado de Santa Cata- em sua séde social, a Praça Quinze de Novembro, Edi-
Faz saber aos que o pre- necessário titulo p a r a rína, na fórma da lei, etc: f ício Sul América, 40. pavimento, nesta capital, no dia

sente edital virem ou dele transcrição no registro de
FA

' 23 de maio corrente às 14 horas para deliberarem sôbre
conhecimento tiverem que, imóveis. Protesta-se por to- Z s�ber �,os que o pre- a seguinte: .

•

por parte dê JOSE FRAN- dos os meios de provas em sente edital VIrem ou dele
.

ORDEM DO DIA
CISCO CONSTANCIO, por Direito perjnitídos, teste- conhecimento tiverem que,

seu advogado o Dr. Acácio munhas, documentos, vis- por parte de JOSE VITORI
Zélnio da Silva, lhe foi di- tortas e depoimento pes-

NO FILHO, por seu assis

rtgida a petição do teôr se- s�al de quem esta contes- tente judiciário Dr. Acácio
guinte : Exmo. Sr. Dr. Juiz tar, sob pena de confesso. Zélnio da Silva, lhe foi di

de Direito da Comarca de Dando a esta o valor de rígida a petição seguinte':

Biguaçu. JOSE FRANSCIS- Cr$ 2.100,00, P. deferímen-
- Exmo. Sr. Dr. Juiz de

CO CONSTÂNCIO, brasi- to'. Biguaçu, 15 de julho de Direito da Comarca de Bí

Ieiro, casado,' lavrador; re- 1955. (ass.) Acácio Zélnio guaçu. José Vitorino Filho,
sidente e domiciliado em da: Silva. Relação das teste-I brasileiro, so�teiro e maio�,
Fazenda, neste Município, ·munhas. 1 - José Vitorino II�,:rador, residente e domi

querendo promover neste Filho. 2 - Albino Onófre I
ciliado no lugar Fazenda,

Juizo, uma ação dé usoca-. Martins. 3 - Antônio B. de
.

neste Municipio, querendo
pião, vem, por' seu .procura- 'Lima. Selada com Cr$ 3,50 pro�over uma ação de

usu-:1dor e advogado infra as-
I

estaduais. 'DESPACHO: A. captao, vem, por seu assis

sinado, expor e requerer a' Designe-se dia e hora para t�nte judiciário infra as

V. Exa., como segue: 1 -' audiência· de [uat.rtcaçãc smado, expor e requerer a

Possue o Suplicante, no lo- 'prévia, ciente 'o Dr. Promo- V. Exa., como segue: 1-

gar Fazenda, pacificamen-' tor Público. Big. lS.7-55. Possue o Suplicante, ha

te, mansa e ininterrupta-
I

(Ass.) Abelardo d'1 Cos'ta mais de v�n.te anos, conti

mente; sem oposição nem Arantes, Juiz de Direito. nua e pacificamente, sem

contestação, com o "animus SENTENÇA. Vistos etc. oposiçao, com o "anímus

domini", ha mais de trinta Julgo por sentença a [ustí- 'dominí", um terreno situa

anos um terreno de 356,4m ficação produzida pelr, au- do no lugar Fazenda, nes

de frente por 1.76m de fun- tor José Francisc� Cons- te Municipio. 2 - Tem o

dos, área de 627, 264 metros .tancio, para que SUl�tl:'. os referido terreno as dimen

quadrados, confrontando ao seus devidos e lega.is-cefel- sões e confrontações se

N. com terras de Nicolau tos. Cite-se por mandado {j guintes: mede de frente

Pauli, S. com o Ribeirão Dr. Promotor Público e (JS 2.000 m. e de fundos 3.300

da Fazenda, L. com terras I confrontantes do imóvel, I m., sendo a, área de .•....

de Antôni,O Basrlicio de. Li-I' Para ciência dos interes::m-. 6.600.000,m2, fazendo fre�
ma e O. com as de José Vi- dos incertos, expeça-s'! edi- te a Oeste, no 'I'ravessão

torino Filho. 2 - Tendo o tal na forma do art. 455 � Geral que o delimita com

requerente o terreno demar- lOdo Cód. de Proc, Civil. terr,as de .Man�el Pereira .e
cado, fazendo no mesmo, Big, 26-7-55. (A.1.3.) Abelar- Jo�.e Pereira e quem de di

plantações e côrte de ma- do da Costa Arantes, Juiz reíto ; fun�os a Leste coJ?
deiras e sendo a sua' posse de Direito. Para chegar .ae � Tr.avessao· Geral de TI

respeitada por todos, con- conhecimento dos interessa- . juquínhas,
.

sendo os con

tudo não possue titulos sõ- dos, passa o presente edital, I frontantes mcert?�; Norte

bre as referidas terras e, com o prazo de 30 dias. se� I
com o ch�rpado SitIO Velho,

pon isso, quer adquirir o rá publicado e .afixado na sendo ai ta.mbem os con

dominio das mesmas, com forma da lei. Eu, I.ass) I
frontantes mcertos; Sul

fundamento no artigo 550 Orlando Romão de Farta, com �erras de. Ulmar Sardá

do Código ci-n e na conf'or- Escrivão, o fh.; datilografar da ,S�lva, e, VI.dal Mend�s e

midade dos arts. 454 e se- e snbscreví. i Acácio Zêlmio da SIlva.

guintes do Código do Pro- Biguaçu, 27 de julho de 3 - Tendo s;mpre usad? o O E S T A D O Icesso' Civil. Assim, pede e 1955.
.

_

terreno que e reconhecido

requer ft V. Exa., se digne (Ass;)' 'Abelardo da Cos- P?r todos. COlho. .

seu
-

Vias,
.

,�'" ...'����-
Vw -

"'.. -;. �

- I ..

ouvir as tastemunhãs adian- ta Arantes - Juiz de Di- nao possuindo titules .s?bre O mais antigo Diár'io de

tê -'ârrã:radás �

e que compa- reito.
'

,o mes�o, quer
A

adquínir o Santa Catarina leia e as

recerão em Juizo, indepen- Confére com o original, d?mi'ruo, de acordo com o \ine.

dentement.e
-

de intimação, afixado no lugar de costu-. dI.S�OSto n? �rt. 550 do Cód: I

sendo feita a justificação me. I CIVIl, modificado pela LeI ficação foi esta julgada, por

':ab-initio" e, julgada esta I O Es'crivão: Orlando Ro- nO. 2.437 de 7 de �arço de sentença do teôr seguinte:

favoravel ao A., se proceda I mão de Faria,. . 11955
e na conf.ormldade-.dOS Vistos, etc. Homologo, por

arts. 454 e seg'uintes do Co-
s,entE!nça., a j,lsUficação de

J'digo de Processo Civil. As- fls. em que é requerente Jo

sim, pede e requer a V. sé Vitorino Filho, para que

Exa., se proc�da a jllstifi- produza seus juridicos e le- I
cação "ab"initio" ouvidas gais

.

efeitos. Cite-se, peso!
as testemunhas adiante ar- soalmente, por mandado, o '

•
• ".,.,.; roladas e que comparecerão Dr. Promotor Público e os

.

em Juizo, independentemen- çonfi�a.ntes do. imóvel em ICom êst. ve.ld� V. S. -

te de intimação e, julgada questao e os lllteressados'
��i�Â lima. contA que I
lhe ..endri jut'4com- esta, se proceda de confor- incertos ·cite-!se por edital

I
penst>dor

. midade com os arts. da Lei com o prazo de trinta: djas, '

e Proc.essual acima referidos a ser publicado uma vez no !
�_�����-�������.�- lev�l"';' pA�A SUA I'esid�n- '

.

,

== ----=-� para, após 'os tramites le- "Diário de Justiça" e por,
ciG um lindo e úhl pl'flsente:

I umBE..'LíSS/MO eOFI?E.de J4CO eI?OMADO. g;:ds seja julg:-tda a presen- três vezes em jornal da ca-Ite ação pI;o<fedente, poden- pital, para todos, querendo,

.,',il r� 'CO A�;.O�I�ChOJO·e°LNOVAO do o suplicante adquirir o contestarem o pedido, no:

l"<lll;i �� necessano titúlo para a prazo, da lei. P.R.I. Bigua- II'I
_ 1?.<a J�nc; 16 transcri.ção no Registro de çu, 12 de abril de 1956.

__�__ FLORIAt'IÓPOLIS - SA�TA CATARI� II!!IIp,õ"..... Imóveis; Para efeito de al- (Ass.) Jaymor Guimarães
çada da-se o valor· de Cr$ Collaço .- Juiz de Direito. I
2.1oo,oQ. E, protestando por E para chegar ao conheCi-I.

todas as provas. em direito mento dos interessados,
permitidas, perICiaIS, vis- passa o presente edital com I
torias, testemunhas, bem o prazo de trinta dias, que

I como requerendo desde já será publicado e afixado na

1
pelo depoimento pessoal de fórma da lei. Dad.o, e -pas
quem esta contestar, sob sado nesta Cidade de Bigua�
pena de confesso, P. deferi- çu, aos treze dias do mês
mento. Biguaçu, 5 de n;a�'-: de abril fo. ano de mil nove-
ço de 1956. (Ass.) Acac!o ,. centos e clllq,�enta e_ seis. :

São convidados os senhores acionistaf\ desta Socie- Zélnio' da Silva. Relaçao Eu, (Ass.) Pw Romao de

Gade para; a assembléia geral extraordinária, a realizar- das testemunhas: Miguel I Faria, Escrevente Juramen- !
i:e em sua Séde Social, a Pra.ça Quinze lie N?vembro, Claudio Furtado, Honório tado, no impedimento oca- I

Edificio Sul América, 40 paVImento, nesta cap�tal, no
i José de SOUZE e Antonio sional do Escrivão, o dati- I

dia 23 de maio corrente, às 16 horas para delIberarem Venceslau Coutinho. DES- lografei e subsereví. ·1
sôbre a seguinte:

.

1 PACHO:. A. Designo o dia I Bhtuaçu, 13 de abril de.
ORDEM DO ;DIA '" 11 de abril para a audiencia

.
1956. I.

de justifiéação prévia dá I (Ass.) Ja'ymor Guima-,

1° - Aumento de Capital Social '1 posse. Cientifique-se o Ór- rães Collaço - Juiz de Di- i

20 _ Reforma dos estatutos sociais g�O do Ministério Público. I reito:
.

I
30 - Outros assuntos de interesse da Sociedade. BlgUaçU, 5 d� março d.e I �onfére com o original'

Florianópoli�, 14 de Maio de 1956 1956. (Ass.) .,aymor GUl- afIxado no logar de costu-. i

JOÃO DAVID FERREIRA LIMA 'marães Collaço - Juiz de
I
me. O Escrevente, pio Ro- í

.

Diretor Presidente Direito. Procedida a justi-
I
mão de Faria.

.

I " .� •

_____-----------"_,;.--------:-----...,....----�-----------:- " --=:::::::..�- _� -..tio, _ ......

-------�-------------------------

• QUE AZAR! O PATRÃO ACHA

.

Que eSTOU �SOBRANDO�
MATQ-ME NO SALCÃO ... NA'

-DEIXE DISSO I NÃO DESA
NIME! DEVIA APRESENT�
SE MELHOR ... SEU CASE

PERMA-

2a Convocação

1° - Leitura, discussão e aprovação do balanço,
conta de lucros e perdas, relatório "da 'Direto
ria e poder do Conselho Fiscal relatório ao
exercício de 1952.

2° - Eleição. dos membros efetivos do Conselho
Fiscal e respectivos suplentes.

30. - Assuntos do interesse da Sociedade.
Florianópolis, 14 de Maio de 1956
JOÃO DAVID FERREIRA LIMA

Diretor Presidente

Vendedores Agentes
Firma éuritibana, procura um agente pracista para

fi praça de Florianópolis.
ótima oportunidade também como bico, para moço

bem relacionado na praça. Ofertas para RECOSOL -

Caixa Postal 2054 - Curitiba - Paraná.

VENDE-SE
Um aparelho Raio-X, marca "Philips" estado de no

"O, 100 Amp., completo com mesa de ínclínação.. Bucky,
camara escura etc.
/

Um aparelho Raio-X, marca _ "Siemens" 10 Amp., es-

tado de novo. -

. Um aparelho de ondas curtas, marca" Sanitas" com

blsturí para cauterisação.
'

Um aparelho de ultrasom, marca "Sanitas"
Um microscópio, marca "Zeiss", não usado.
Um centrifugador elétrico
Uma máquina fotográfica "Rolleiflex" último mode-

lo, com .p'arasol, filtros e lentes "Rolleinar"
'I'ratar : Avda. Rio Branco, 100, das 18 - 19 horas.

r�·�-'.,
��4:�' l� •

..
��-)Vfr/

._----_ ...-._-----_. -�����;::_-----------_....

ONDULAÇAO
PERMANENTE

E'M CASA
1.500.000 unICiad.. (t
vendidas no. Ira'"

Agora, mais f6cll cem OI

GIRO.Onclu/.JoII,

• (PLÁSTICOS
SEM ELÁSTICOJ -

." . .:

Transportes Aereos
Cá larínense

Assembléia Geral Extraordináría

1a Convocação

.

,

Lavando com S bão

Y.>irgem ESJ;>ecialid,:��de
da !ta. IIIIIL .IIDDSIBIIL-Jolnlnlt (marca!reglltráda)

.; ._;f ecoDomiza-.8e 'empoo':. t dinheiro
---_._-.

,
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1���:f:9��s _PR?FI�e������L clu�e II: Je -Outu�ro'DR. JOSÉ TAVARES
-

•

- U iJ U . UGARCIA
IRACEMA Cfl<_3 D� ,,�

.

�

Dlphllnado pela Faculdade Na- ,,-ih)
etcnal de Medlcl"a da Uulver- DOENÇAS NERVOSAS E MEN-

DR JUAREZ PHILIPPI DOIS .ESPETACULOS EM UM 80'
- sldnde do Brasil 1;AIS - CLlNICA GERAL DIA 20 (domingo) 21 :00 HORAS

E'l-Intel-no por concurso da Ma- Angustia Complexos Edifício João Alfredo -

ternidade-Escola Insónia" - Ataques - Manias - Grandiosa soirée dançante, com os cartazes da Tele-

(Serviço do Prof. Octávio Rg- Problemática afetiva e sexual 10 andar. visão - Rádio Belgrado de Buenos Aires e Discos Co-
drigues Lima) Do Serviço Nacional de Doen-

Salas 1 e 2 _ Rua Jerônímo _ lumbia: Alfredo de Franco e seu Quinteto Típ'ico - Los
.8x-interno do Serviço de Cirur- "ças _

Mentais. Psiquiátra do

gia do Hospital I. A. P. E. T. C. Hospital-Colônia Sant-Ana. Coelho, 1 Colegíales e seu jazz espetáculo.
do Rio de Janeiro CONSU�lJ.'óRIO _ Rua Tra- Horário: 8 às 11 - 16 às MESA: Com 'direito a quatro Ingresses Cr$ 200,00

Médico do Hospítal vde Cartdade jano, AI _. íbs 16 às 17 h?ras. -18 horas INGRESSO.' Para os não assocíades Cr$ 100,00 ..
e da Maternidade Dr. Carlos RESIDJ::NCIA: Rua Bocaíuva,

Corrêa 139 TeI. 2901 Atende exclusivamente com A reserva de mesa poderá ser feita na Alfaiataria Brí-

DO�����sDE t:�:2ç��s
-

DR. ARMANDO VÀL._fl. hora marcada., to, a partir do Dia 8 do corrente.
.

Cons : Rua João Pinto n 16, RIO DE �SSIS - CLUBE 15 DE OUTUBRO
das 16,00

-

às 18,00 horas. Dos Serviços de Clínica Infantil DIA 13 (domingo) 15 :00 HORAS
Pela manhã atende dià-

da Assistência Municipal e HOI- DR. CESAR BATALHA DA
G di domí

.

d t h
riamente no Hospital de SILVEIRA .

ran rosa ommgueira ançan e, em omenagem ao

pital de Caridade � ,

Caridade. CLfNICA MÉDICA DE CRIAN- Dia das Maes. Sera apresentado um grandioso show in-
Residência: ÇAS E ADULTOS Cirurgião Dentista fantíl, com a participação dos pequenos e futurosos ar.
Rua: General Bittencoun n. AI rgia Clfnica de Adultos e

101. , Consultõ;'io:
e

Rua Nunes Ma- '.

X
tístas da

_

Difusão Florianopolitana.
Telefone: 2.693. I d 16 à Crianças Balo

chado, 7 _ Consu tas as s
Atende . com Horà Mar-

18 horas.
Residência: Rua Marechal Gul- cada.

lherme, 6 - Fllne: 3783 J Eelipe Schmidt 39 A Sa-
MÉDICO DOENÇAS DO APARELHO DI- las 3 e 4.

Com prática no Hospital São .

CERAJS DO ES
l�rancisci) de Assis e na Santa GESTIVO - UL -

Cesa do Rio de Janeiro TOMAGO E- DUODENO, ALER- A D V O G A DOS

CLINICA MÉDICÀ GIA-DERMATOJ,OGIA E CLf-

CARDIOLOGIA
NICA GERAL

Consu ltô rio : Rua Vitor Mei- DR. J(1LIO PAUPITZ

reles, 22 TeI. 2675. FILHO
Horários: Se�undas, QUllrtas e Ex-interno da 20" enfermarsa

Sexta feiras: e Serviço de gastro-enterologia
Das 16 às 18 horas da Santa Casa do Rio de Jeneiro
Residência: Rua Felipe Sch- (Prof. W Berardinelli).

midt, 23 - 2° andar, apto 1 - Cu.,:so· de neurologia
I'el, 3.00:.1. , AusttÍ:Jgesilo).

- .. -- -.- ..----�-
.

Ex-interno do Hospital mater- I
DR�. HENRIQUE PRISCO nidade V. Amaral.

e, PARAJSO DOENÇAS INTERNAS
Coração; Estômago, intestino,

f ígudo e vias biliares. Rins, ova
.

r ios e útero
Consultório: Vitor Meirelel 2Z.
Das 16 às 18 horas . .
Resídêncía: Rua Bocaiuva ZOo

Fone: 3458.

DIFERENCIAL PARA CAMINHÕES

das Esquadrias_ DR. ROMEU BASTOS
PIRES

DE ALBERTO RICBTER

Rua 24 de Maio, 612 ....:... Estreito - FlorianópolIs
Portas, janelas, caixas, meia-caixas, vistas, etc., com

estoque para entréga imediata.
Execução aprimorada em Canela da melhor qualidade

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

to para entréga imediata
Férro - Tubos - Sanitários e Azulejos para Importa
ão do Rio de Janeiro da�Cia. Americana de Irltercambic I(Brasil) CADIB.

Se vai construir anote
-

o nosso endereço.
Sua visita nos dará prazêr.

DR. JOS� MEDEIROS
VIEIRA

- .\DVOGADO
Caixa Postal 160 - Itajaí _

Santa Catarina.

l\'lÉDICO
, Operações" Doenças de Se
nhoras - Clínica de Adultos.

CJl�SO de Especialização no

Hospital dos Servidores do E:a
tado,
(Serviço do Prof. Mariano de

Andrade).
Consultas _ Pela manhã no

Hospltal de Caridade.
A tarde das 15,;;!)' hs. em dían

te no consultório á Rua Nunes
Machado 17 Esquina de Tira
dentes. Tel. 2766.
Residência _ P.ua Presiaente

Coutinho 44. Te!.: 3120.

(Prof. �DR. GLARNO -G.
;_ GALLETTI
- ADVOGADO -

Rua Vitor Meireles, 60.

l"ONE:: 2.468
Florianópolis -

DR.-A·-N-T-O-N-I-O-G-OMÊSiiE
ALMEIDA"

- ADVOGADO -.
Escritório e Resldêneiar
Av. Hercilio Luz, 15

Telefone: 334::.

Um conjunto completo e peças diversas em separado.
A venda na rua Almirante Lamego, 25. Nesta.
Á ma is bem afreguezada e sortida' no Estreito, ven_

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

DR. MARIO DE LARMO

CANTIÇÃO
MÉDICO

CLiNICO DE CRIANÇAS
ADULTOS

Doenças Internal
CORAÇÃO ,- FIGADO - RINS

- INTESTINOS
Tratamento moderno·d.

SIFILIS
Consultório - RUIl Vitor Mel

eles, 22.
HORÁRIO:

Das 13'às 16 heras.
Telefone: Consultório _ S.416

Residênda: Rua José do Vale

Pereira 158 � Praia da Saudade
_ Coqueiros

DR. CÓNS1'ANTINO
DIMATOS

MÉDICO CIRURGIÃO DR. LAURO CALDEIRA
Doenças de Senhor�s - .par�081 DE ANDRADA
_ Operações - Vlas UrInárIas
Curso de aperfaiçoamenv.. e CIRURGIÃO-DENTISTA.

longa prática nos Hospitais de CONSULTóRIO - Edlflclo

Buenos Aires. Partenon -': 2° Ilnd�r -:- sala

CONSULTóRIO: Rua Felipe 203' - Rua Tenente Silveisa, 16.

SchÍnidt, nr. 18 (sobrad.o). FONE Atende diáriamente das 8 às

3512 ,. 11 horas.

HÓRÁRIO: das 16 ás 18 ho- 3as e 5as das 14 as 18 horas.'
- 19 as 22 horas.
Confecciona Dentaduras e Pon

tes 'Móveis d'! Nylon •

.................,.,....

DENTISTAS
DR. SAMUEL FONSECA

CIRURGIÃO-DENTISTA
Clínica - Cirurgia Bucal -

Protese Dentária
Raios X e Infra-Vermelho

DIATERMIA -

Consultório e Residência:
Rua Fernando Machado, n. 6

Fone: 2225.

IRMANDADE DO DIVINO ESPIRITO
SANTO E ASilO DE ORFÃOS

FESTA DO DRAGO
CONVITE

De ordem do Irmao Provedor, convido os Irmãos, pa
la tomarem parte, revestidos de seus balandráus, nas

Festas do Orago, conforme consta do programa que se

r,ue:
Novenas - Em sua Capela, com início dia 11 às 19

ho as, e que se prolongarão até o dia 19;
Missas - Dia 20, a primeira às 6,30 horas, com co

munhão geral e a segunda, às 8 horas com a assístencia
le S. Excia. Sr. Arcebispo Metropolitano, que pregará ao

I:':vangelho.
Barraquinhas - Com início às 19 horas durante as

noites de 20, 21, 22, e 23, quando serão queimados lindos
fogos de artifício.

.

i
A Provedoria, na certeza' do comparecimento de to-'

los os Irmãos, desde já, antecipa seus sinceros agrade
cimentos;

.Gumercíndo Caminha, Secretário.

...............���... t;"'�1Hi

.�- -l�lr:1";�.�

I

• •

Restaurante Rapoli f
•

I·
Rua Marechal Deodoro 50. •
Em Lajes, ne Sul do Brasil, o melhor! :
Desconto especial' pata 'os senhores vIajantes. I

... ea•••••••s.&••••oo•••••
"

BORDADOS A MAO
Ensina-se na Rua Feliciano Nu=es Pires 12.

Viagem com segurança
e rapidez

�

80 NO� CONFORTAVEIS 1dICRO-ONIBUS DO
-,

. RAPIDO�SUL:·BllSILEIBO�
Florianópolis - Itata' - Joinville � Curitib

.

. �/..�--""� �

_",;·ou :.....:-:-- ..........
� _. ..- � .,..,.._: �l"i"'lb..-�

Age"nc'ía : ll.ua:Oeoaoro e8quina-�d8
• Rua;Tenente .Silveira

CLINICA
de

OUVIDOS - NARIZ
E GARGANTA'

, DO I

DR. 'GUERREIRO DA
�FONSECA

Chefe .10: 'S-erviç.o' de OTORI
NO do IÍ'frs,pital de Elorianôpolls.
l>ossee ,a-r-G]l"INlCA: os AFAllE
LHÓS� MAis M�NÔS pARA
TRAT-M\tljWT.O das _DO�ÇAS
da ESPECi�LIDAD�.
Consulta)! � -;:;-: pela ' manhã no

HIlSJ>ITAL �'.,;. 7.,....,'" •

'Á"TARDE - das,2 as '6 -

no CONSULTóRIO '-;-. R'ua dos
ILlIEOS�n(1. 2'

- ,', - -

. RE.SIDJ::NCIA =z: Felipe Sch
midt n�.' 113 Tel.. 2365.,

OLHOS

----------

Consultas: dali 8,00 às 11 ho
ras e das 14,00 às 18 hcraa.
Exclusivamenta com hora mar

cada.
Sábado _ das 9 às 12.

� I •

�

DR_� ANTONIO MONIZ
" DE AHAGÃ'O

CIRURGIA 'TREU)\lATOLOGIA
.

- .' Orto.pedi,!l .

CO>isuÍtór{o: João" Pinto. 18.

Das 15 às 17 diàriamente.
Menos aos Sábados
Res: Bocaiuva 136.
Fone: _ 2.714.

DRA. WLADYSLAVA
W. MUSSI

Expresso FlurianópnUs·· Ud�.
ENDEREÇOS ATUA�IZADOS DO. EXPRESSÕ

,

FLORIANÓPOLIS LTDA.
I
, :' .

Transportes de Cargas em Geral entre: FLORIANóPO
LIS, PôRTO ALEGRE, CURITIBA, SÃO PAULO, RIO
DE JANEIRO E BELO H6R!ZONTE.

ra�e8idência} Avenida Rio Bran

co, n, 42.
Atende chamadol

Telefone: _ 3296.

DR. LAURO DAURA O ESTADO
CLlNICA GERAL ADMIN!STRAÇÃO

Ef.pecialista em
. mo�éstias de

Redação e Oficinas, ii rua Con-
Senhoras e vias urtnãrías. -

_ ,":.beiro Mafra, n, 160 Tel. 3022
Cura radical das infecçoes

-. ex. Postal 139.
e

agudas e cronicas, do aperelho Diretor: RUBENS .A. RAMOS
- DR. ANTONIO DIB genito-urinál'io em ambos !Ia Gerente: DOMINGOS F. DJil

:MUSSI' sexos.
D' t' AQUINO

MÉDICOS Doenças do aparelho iges IVO Representantes:
CL 'NICA e do sistema nervoso. Representações A. S. Lara.

CIRURGIA TIOS Horário: 10% ás 12 e 2% ás li.
Ltda

.

,}ERAL-PAR Consultório: R. Tiradentes, 12 RL':! Senador Dantas, 40 _ 6°
Servlço "olI\pleto e especiali-

_ 10 Andar __ }!'one: 3246.
zado das DOENÇAS ,DE, SENRO- Residência: R. Lacerda Cou- an�:r: 22-6924 _ Rio de Janeiro.
RAS, com modernos metodos de

• t' h 13 (Chácara do Espanha) Rua 15 de Novembro 228 60
diagnósticos P. tratamento. Jll o,

SULPOSCOPIA _ HISTli:RO.-
_ Fone: 3248. andaI' sala 512 _ São Paulo.

SALPINGOGRAFIA _ METABu- ASSIN�TURAS

LISMO ilASAL Na- Capital

1t'\dioter'apia por ondas curtas- DR. A'LVARO DE Ano Cr$ 170,tlO

Eletrocoagulação - Raios Ultra CARVALHO
Semestre Cr$ 90,00

Violeta e Infra Vermelho.. .

lANÇA'
No Interior

200,00 Avenida do Estado 1666/76 Rua
Consultório: Rua 'frajano, n. 1, MÉDICO DE CR .

õ:j Ano Cr$

l0 andar _ Edificio do Montepio, PUERICULTURA: _ PEDIATIl.IA Semestre ....•..... Cr$ 110-,00
h _ ALERGIA INFANTIL. Anúncio mediante contráto.

Horário: Das 9 às 12 oras -

Consulto'rl·o'. _ Rua Tl'radeh-
-

Os originais, mesmo nao pu-
Dr. MUSSI. .

9 d
-

ã d l'd
D 15

- 18 horaa _ Dra. tes n. .

'1'
blica 05 nao ser o evo Vl os.

as aS Residência: _ Av. H.rel 10 A dir�ção não se responsabiliza
M���fdênêia: Avenida Tro.m-; Luz n. 156 -- Te!. 2.6�0. pelos conceitos emitidos nos ar-

I Horário: _ Das 14 ali 18 ho· ligos assinados.
powsky, 8-:' _.�.. ,,_ __ ','as diáriamente . I

DR. JúLIO DOIN I INFURMAÇõES UTEIS

_ VIEIRA O leitor encontrará, nesta co-

MÉDICO
DR. NEWTON luna, informações que. n.;;cessita,

, D'AVILA .dià ..!amente e de i.medlato:
E�PECIALISTA EM OLHOS , T I f
OUVIDOS, NARIZ E 3ARGANTA CIRURGIA OORAL J'ORNAIS • e eS ��;
TRATAMENTO li: OPERA.ÇõES Doen as de Senhoras - Procto- '0 Estado .

,

N b II
- � . 'd d M'd"a .A G.'izeta 2.666

Infra-Vermelho - e u zaçao -. logla - Eletrlcl a e. e I,
. 'Di 'rio do 'l' �e 3.679

Ultra-Som I Con�'lltório: Rua Vltor Mel-
"1

a

U', '-I 2688
(T�atamento de

_

sinusite sem

I
reltJs �. 28 _ Telefone: 3307. I�6;pHÂl!f;r"-"

.

• operaçao) Consultas: Das 15 horas em
C'd d •

Anglo-retinoscopia - Receita de diante. P &dfl a e.
2.314

M d
.

i t .., F 3422 ( rove or) ..

Oculos - o erno. equ pamen o Resldencla: one, .

(P t ')
. 2.036

de Oto-Rinolaringologia (án1co Rua: Blumenau n. 71.
N
o: arRIa ...........•

' . .

3.831
no Estado) I ��eu amos .........•..

d 9
- '-2 h

l\hbtar 3.167
Horário as as 1 oras e·

. São Sebastião (Casa de Consultem nossas tarifas. EXPRESSO FLORIANóFOLI�
da! 16 àS,l� horasR· V.t M' DR. ANTONIO BATISTA Saúde) .. : 3.163 -Fones: 25-34 e 2.5-35 _ConsultorlO: _ �a 1 or el-

JUNIOR M!lternidaile Doutor Car-
rp.les 22 ., Fone _2616. los Corrêa 8.121
Res. _ Rua Sao Jorge 20 CLtNICA ESPECIALIZADA DE

CHAMADOS VIl-
Fone 24 21. CRIANÇAS GENTES

Consulta� das 9 ás 11 horal. 3.31&
Res. e Cons. Padre Miguelinho, Corpo de Bombeiros ....

Serviço Luz (Raclama-
12.

, ções) ••.•............ �. 2.404

Po!ícia (Sala 'Comissário -.. 2.038
Polícia (Gab .. Delega.-Jo) .. 2.1\94

DR. I. LOBATO COMPANHIA-ª'_j)E_
FILHO

-'

TRANSPORTES

Doenças dG apal'elho respiratório TAC_ ,.. 'l.700

_ TUBERCULOS� �ruzeirc do Sul .••..... 2.500

RÂDIOGRAFIA E RADIOSCOPIA Panair 8 553

DOS PULMõES Varig 2:325'

Cirurgia <Jo Tora� Lóide Aéreo 2.402

Formado pela FaculdaJe Nacio- Real 2.377

nal de Medicina. Tlsiologi8ta eScandinavas . . . . . . . . . . .. 2.300

TiSlocirurgião do BC8pital Ne- HOTÉIS
rêu Ramos Lux . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . 2.021

Curso de especialização pela Magestic ............•..• 2.276

S. N. T. Ex-Interno e Ex-a..ll- Metropol ...............• 3.147

de tente de Cirurgia do Prof. Ulo La Porta , . . .. 3.321

Guimarães (Rio). Cacique ...........• , . .. 8.449

Cons.: Felipe Schmidt, 118 _ Central ··.. 2.694

Fone 3801 Estrela '..... S.371

� tende em hQra marcadã.

I
Ideal ........•...•.•..•.• 3.659

Res.: _ RUII Esteves, Junior, ESTREITO
kO - Fone: 21111 Disque _."

06

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

25-35 (Escritório)
Caixa Postal, 435

End. Teleg. "SANDRADE"

F-ilial: CURITIBA
Rua Visconde do Rio Branco

932/�6
Tt:lefone: 12-30

End. Teleg.· "§ANTIDRA"

Filiab SÃO PAULO Agência: PóRTO ALEGRE
"Riomár"

Comendador Azevedo,
64

Telefone: 2-37-33
Atende "RIOMAR"

Eng. Teleg. "SANDRADE"
-

Elld. Teleg. "RIOMARLI"

Telefone: 37-06-50

Agê�cia: RlO DE JANEIRO
- "Riomnr"

Agência: BELO 1I0RI·
ZON'fE
"Riomar"

Avenida Andradas, 871-B
Telefone: 2-90-27
Atende "RIOMAR"

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

Atendtl ,,!'RIOMAR"
End. Teleg. "RlO�ARLI"
NOTA: - Os nossos serviços nas praças de Pôrto

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

agentes

9-5
22-5
4-6

17-6
30-6

11-5
24-5 .

6-6
19-6
2-7

"RODOVIARIO 'RAPIDO RIOMAR"

-----

EMPRESA NACJONAL DE NAVEGAÇÃO
HOEPCKE INAVIO�MnTOB «CARL BOEPeIE··

ITINERARIO
SAlDAS DE

DR. MARIO WEN·
DHAUSEN

CLlNICA MÉDICA DE ADULTOS
E CRIANÇAS

.

Consultório - Rua João Pin
GO. 10 _ Te!. M. 769.
ConsultaM: Das 4 às 6 horas.
Residência. Rua Esteves Jú,

nior. 45. Te!. 2.812.
I D A VOLTA

DR. NEY PERRONE
MUND' Rio

4-5
17-5
30-5
12-6
25-6
8-7

Santos
5-5
18-5
31-5
13-6
26-6
9-7
às 24,00

Fpolis. / Itajai- .

Fo'rmado pela Faculdade Nacio
nal de Medicina Universidade

do Brasil
RIO DE JANEIRO

Aperfeiçoamynto nll "Casa
Saudf! São Miguel"

Prof. li'ernand" Paulino
Interno por 3 alt;:;" do Serviço

de Cirurgia
Prof. Pedl'o de Moura

OPERAÇõES
CLINICA DE ADULTOS

DOENCAS DE SENHORAS
CONSULTAS: No Hospital de

Caridade, dill.r;llm'mte p..la ma-

nhã .

!RESIDtNCTA. _ Rua Duarte'
Schutel, ' 29 - T.. lef. 3.2118 -

�f�",nIH!?Po.U� -, --ii

O horário de saída de' F�rianópolis . sel'á
boras e do Rio de Janeiro às 16,00 horas.

Tanto na Ida como na Volta o navio farã escala nos

portos de São Sebastião, Ilhabela e Ubatuba.
Para melhores informações, dirijam-se à. séde da

I
Emprêsa, à rua Conselheiro Mafra. 30 - Telp-fone 22-12.

DR. IVO VON WANGENHEtM
.

D E N T IS T A --

Consultório rua Bocaiuva. 42

ALUGA -SE NO CENTRO
'."*11' .�
I·

'Um 'belo e espaçoso palacete, para residência clube

lU Repartição Publica .

TRATAR NA
"A MODELAR"

O·rg,ani-zô ção .Iu. ldice
Confôbil Ltde ..

DE
Dr. Ney Douglas Bello - advogado
Onofre Alves Pereira - contador

-:0:-
Séde: Rua Trajano 12 - Edifício São Jorge, sala 4,

l° .?ndar.
Florianópolis -:0:- Santa Catarina
Escritas comerciais e fiscais � Contratos - Dis

tr�tos - 8rganização de Sociedades Anônimas - Peri

ta�ens - Cobranças amigáveis e judiciáis,. etc.
NOTA: Atendemos todo e qualquef' serviço do in

,erior. junto às repartiç_ões públicas, desta Capital.

... A BORA DO

TÔNICO ZENA

·\0 PRIMEIRO SINAL DE FRAQUEZA, TONICb ZENA

A SUA MESA?

Fabrica�de Caixa
'''(io;

_. Esquadrias
e

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

valds instalados, jU,nto ao porto. Excelente oportunidade.
Facilita-se parte do pagamento. Tratar' na MADELEI
rua João Pessôa, Itajaí.

.• '

Campanha Contra o Cancer
•

AUXILIE A CAMPANHA CONTRA O CANCER.
A ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DE MEDICINA

(·.hama a atenção do povo, para as palestras que estão
4as feiras, as 20,4'5 horas e pela Rádio Guaru.iá, todos os

..endo irradiadas pela Rádio Diário da Manhã, tôdas as

!'ábados, ás -15 hor�s:

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



LIVROS
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- ° Snr. não os encontra
'.a sua livraria? Pois peça
JS, quaisquer que sejam
para:

Edital.de Citação com ° prazo de trinta (30) dias Edital de Citação comc prazo de trinta (30,) dias
-

._;aixa Postal - 511. FIo
O Doutor Jaymor Guimarães Collaço, Juiz de Di. O Doutor Jaymor Guimarães C.ollaço, Juiz de Di· rian ópol is - Santa Catar í-
reito da Comarca de Biguaçu, Estado de Santa Ca. reito da Comarca de Biguaçu, Estado de Santa Ca- 'na. '

tarina, na forma da lei, etc. tarina, na forma .da lei, etc.
,

-- E receba-os, sem mais
FAZ saber aos que o presente edital virem ou dêle co- FAZ saber aos que o presente edital virem ou dêle Co- "vaha lhos, pejo Rcsmbolsr

nhecimento tiverem que, POL' parte ele ANGELIN,A DO RO- nhecímento tiverem que, por parte de MARIA ROSA DE Postal.
SARIO, por seu assistente judiciário o Dr. Acácio Zélnio da LIMA, por seu assistente judiciário o Dr. Acácio Zélnio da - N.o seu pedido não es
Silva, lhe foi dirigida fi. petição. seguinte: Exmo. Sr. Dr. 3ilva, lhe foi dirigida a petição seguinte: Exmo, Sr. Dr..'uiecer seu endereço e no-° Doutor EUGENIO TROMPOWSKY TAULOIS FI. Juiz de Direito da comarca de Biguaçu, Angelina do Rosá- Juiz de Direito da éomarca de Bíguaçu. Maria Rosa de. Li- me do autor da obra solici.LHO, Juiz de Direito da 2a. Vara, em exercicio do cargo rio, brasileira, de afazeres domésticos, maior, residente e ma, brasileira, doméstica, solteira, maior, residente e do- tada,

de Juiz de Direito da 4u. Vara - Feitos da Fazend-a PÚ. domiciliada na- sede deste Município, querendo promover miciliada em Cachoeiras, distrito de Guaporanga, neste - Rapidez e Máximablica da Comarca de Florianópolis. Capital do Estádo de neste Juízo, uma ação de usucapíão, vem, por seu asststen- Município, querendo promover uma ação de .nsucapiao, .Atenção.Santa Catarina, na forma da lei, etc.
.

te jUdiciário infra' assinado, expor e requerer a V. E..-.{a., Co- vem, por seu assistente judiciário infra assinado, registra- -----------FAZ saber aos que o presente edital de segunda mo segue: 1 _ Possue a suplicante, no lugar Prado, nesta do na O. A. E., Secção de Santa Catarina, sob n. 512 e com
DR. EWALDO JOSÉ RA·

praça e leilão com o prazo de dez (10) dias virem, ou I Comarca;um terreno de 44 m. de .frente por 254 m. de fun- escritório nesta Cidade, expor e requerer a V. Exa., o se- MOS SCHAEFER
dêle conhecimento tivérem que, no dia 25 do corrente, às dos, área de 11.176 m2., confrontando ao Norte com a es- guínte: 1 - Possue a suplicante, no lugar Cachoeira, neste iL�Wr1.�t::SIC�DER���l\���10 horas, á frente do Juizo de Direito da 4a• Vara, á Itrada de Guàporanga, Sul com terras de Aristides Ozório Município, um terreno de dimensões.e confrontações como LOGIA
Avenida Hercilio Luz, nO 57, o porteiro dos auditorios Leste com as de Raul Ternes é Oeste com as de Odórío de segue: terreno de 140,4 m. de frente que faz a leste na es-

Consultório - Rua. Nunes Ma-
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 chfi��ãr�!' das Consultas - das�ai� .dér e maior lançs oferecer, sôbre ",a respectiva ava- posse mansa, pacifica, sem oposíçâo nem interrupção e 1e Pedro Marcolino em 226,2 m.; confronta ao Norte com 17 às 19 horas (exceto' aos sâ-

, Ilação, com VINTE POR CENTO (20% de abatimento, com o "animus domini" há mais de trinta anos sendo o a vala elo saneamento a qual divide o terreno da requereu- ba��!?dência: .Rua Visconde deO seguinte: UMA DÉCIMA quarta parte do prédio si. terreno perfeitamente delimitado. 3 _ 1 \o�o possuindo títu- te com as terras de Tadeu Cancelieri, em 249,6 m. e limita- .Juro Preto, 123 - Tel. 3659.
tuado nésta cidade, á rua Visconde de Ouro Preto, 62, los sobre o aludido terréno, q-uer adquirir o domínio do se ao Sul com o caminho do Sitio Velho, em 232 m., tem a
construido de tijolos, coberto de telhas, forrado, assoa- mesmo, com fundamento nos atigos 550 e 552 elo Código Oi- irea de 50.774 m2. 2 - Tem a requerente, sobre o aludido
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 opoestado regular de conservação, com as seguintes di· do Processo Civil. Assím, pede e requer a V. Exa., se dígne síção e com o "animus domíní", há mais de trinta anos,
menssões e confrontações, isto é, o terreno, frente para ouvir as testemunhas adiante arroladas que comparecerão uma parte por-si e outra parte do terreno, por si e sua ano
a rua Visconde de Ouro Preto, onde méde 16,33 metros, I em Juízo em dia e hora por V. Exa. determinados, irrdepen- tecossora, Jzabel de Simas Furtado. A parte da frente do

. • .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 FranCISCO R�mos da �I�.propriedade de Maria 'Adelaide Caldeira Oliveira e pelo initio" e, julgada esta procedent-e, se proceda na conrorrní- parte dos fundos, do terreno, a Requerente possua a sete I va e EsteUa �llva partícl
sul, com 40,92 metros onde confronta com propriedade dado 90S artigos da Lei Processual acima 'citados, sendo ci- anos sendo que êste pedaço do terreno foi comprado de Da. I pam

o nascimento de sua
do -sr. Oswaldo Lobo Haberbeck, avaliado por trinta mil tados os conjugs dos conrrontantes do imóvel usucapiendo, Izabel de Simas Furtado 'pelo Sr. José Bom, Para a suplí- filhinha Eliane Maria ocor
cruzeiros (Cr$ 30.000,00). Casa e terreno. _ UMA DÊ. caso casados sejam e o Dr. Promotor Público da comarca' cante. 3 - Não possuindo títulos do imóvel, quer adquirir o rido no di� 1° do corrente
CIMA quarta parte do prédio, construido de tijolos, co. para, após os tramites legais, ser a presente, data ,venia: domínio do mesmo, com fundamento nos arts. 550 e 552 do na Maternidade Dr. Caro
bN'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 Proe. los Corrêa.
diversos compartimentos, situado nésta cidade á rua sárío titulo para a transcrição no Registro de Imóveis des- Civil. Assim, pede e requer a V. Exa. se digne ouvir as tes-
Saldanha Marinho, 25, hoje nO 129, em bom estado de ta Cidade. Protestando por todos os meios de provas em di- temunhas adiante arroladas, as quais deverão ser intima-
conservação, e seu respectivo terreno, mqdíndo 9,61 me·· reíto pemitidos, testemunhas, documentos, vistorias e pe- das, procedendo-se a justificação "ab-initio" e, sendo julga-

O E S T A D Otros de frente para a dita rua, por 1-5,5 metros de 'fren- ricías, requer ainda ao V. Exa., o depoimento pessoal de da esta procedente por V. Exa., se proceda de acõrdo com
r 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 os conjugas dos .

dade de Maria Adelaide Caldeira Oliveira, e pelo sul, .sente, para-o efeito de alçada, o valor de Cr$ 2.100,00, P. de- confrontantes se casados forem, e de tudo ciente o Dr. Pro-
O mais untlgo Diário de

com .propriedade do mesmo espólio de José Moritz e nos ferimento. Blguaçu, 8 de novembro de 1955. (Ass.) Acácio motor Público da Comarca, sendo após, data venia, julgada

I
== Catarina leia e as·

fundos onde tem a altura de 7,86 metros com propriedade Zélnio dh. Silva, Relação das testemunhas: Severiano Rosa procedente a presente ação, de conformidade com o art. -\ine.
.
\

do mesmo espolio de José Moritz, avaliado por dezesseis da Silva, Jú.lio José da Silva e Manoel Vieira. DESPACHO: 456 também do C.P.C., como o anterior citado, podendo a
mil cruzeiros (Cr$ 16.000,00. Os bens .acíma foram pe- R. hoje. A. Designe-se dia e hora para audiência de [ustífí- suplicante adquirir o necessário título para a transcrícão
n.horados ao sr. WALTER MORITZ, na ação executiva caç&.o prévia, c�ente o Dr. Promotor públicq. Biguaçu, no Registro. Protesta-se por provas periciais, testemunh�is,.
!lscal, que lhe moveu o Instituto de Aposentadoria e 8·11-55. (Ass.)' Gervasio Nunes Pires, Juiz Substituto. Pro- documentais e depOimentos pessoais dos confrontantes,
Pensões dos Industriários. E, para que chegue ao co- cedida a justificação foi esta julgada por sentença do teor caso necessário, bem como por todas as provas em direito
r,hecimento de todos, mandou expedir 0--presente editai eesuinte: Vistos, etc..Homologo, por sentença, a justificação pern\itidas. Dando a presente, para efeito de alç�da, o
que será afixado no Iogar do costume e publicado na' de fls, -em que é reql:l'erente Angelina do Rosário, para que valor de Cr$ 2.100,00, P. deferimento. Biguaçu, 18 de de
forma da lei. 'Dado e passado nésta cidade de Flarianó •. surta seuS jurídiCOS e legais efeitos., Cite-se pessoalmente, i zembro de 1954� (Ass.) Acácio Zélnio da Silva, Assistente
IiOlis, aos cinco dias do mês de maio de ano de mil nove· por mandado, os confinantes do imóvel em questão e o Dr.

I Judiciário. Testemunhas: DOmingos da Luz, Gregório
centos e cincoenta e seis. Eu, VINICIUS GONZAGA, Es. Promotor Público, e os interessados incertos cite-se por André Machado e pa.ntaleáo Henrique Cardoso. Despacho:
crivão, o subscrevi. (Assinado) Eugenio Trompowsky edital, com o pJ.1azo de trinta dias, a ser pUblicado uma vez A. Como requer, em termos. Designe-se dia e hora para a
'raulois Filho, Juiz de Direito da 2a Vara, em exercicio no Piári,o Oficial do Est�do e por três vezei nO jornal "O j�stifica,ção plévia, ciente o dr.· Prom�tor Público. Bigua-
lia 4a. Vara. Estado", para todos, querendo, contestarem 40 pedido nos çu, 20-12-54. (Ass.) Leonardo Bunn, JUIZ de Paz em Ex. J.

Confére com o original dez dias subsflquentes a publicação do editaÍ. Custas afinal. de Dlrdto. Procedida a justificação foi esta julgada por
BigUâçu, 12·1-1956. (Ass.) Jaymor Guimarães' Collaço, Juiz sentença do teor seguinte: Vistos;. etc. Homologo, por sen
ele Direíto. E, para chegar ao conhecimento dos interessa- tença, a justificação de ·fls. em que é requerente Maria Ro,·
dos, passa o pres'ente edital com o prazo de trinta dias, que sa de Lima, para: qu� I?l'odl,!za seu� jUI:ídicQ.s e legais efeitos.

.. -sel'á-pubHea-ct6l�broQo.na "forrfifl;.:·da�lei��".;e.-passadd Gite.=se--,-, -pess�almente;o p�r--:nand·ad0.,
-

ooD:. P_romu�or 'PúbB- ,-.
PARTICIPA·-Ç-A---O--------- nesta cidade de Biguaçu, aos treze dias do mês de janeiro co e oS confmantes do Imovel em questao e os mtel'essa- ,

lo ano de mil nO'Jecentos e cinguenta e seis. Eu, (ass.) Pio dos incertos_ cite-se por edital, com o prazo de 30 dias, a.

Romão de Faria, .Escrevente Juramentado, no impedimen- Sel" publicado uma Vez no Diário de Justiça e por três vezes
to ocasional do Escrivão, o dactilografei. e subscrevi. 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 CoUaço, 'Juiz de Direito. E, para'
Confére com o original afixado no lugar de costume. chegar ao .conhecimento dos in,tei'essados, passa o presente
O Es.cl'evente, Pio Romão de Faria. edital com o prazo de trinta dias, que será publicado e

afixado na forma da lei. Dádo e passado nesta cidade de
Diguaçu, 110$ vinte dias do mês de março do ano de mil . Carteira da Caixa -Ecôno·

novecento$ e cinquenta e seis. Eu, (ass.) Pio Româo de Fa- mica Federal de Santa Ca·
.

. ria, Escrevente Juramentado, no impedimento ocasional do tarina sob o JlO 1711 2° sé·

EDITAL N0 3 -Escrivão, o dactilografei e subscreví. Biguaçu, 20 de março _r_ie_. _

.

.

Ide
1956. .

. '. (Assinado) Jaymor Guimarães Coll:-.ço, Juiz de Direito.
. Faço pllb1ic�, para o co�hecl�ento dos. ll�ter�ssados, Confére com o original afixado no lugar de costume.

.

que se acha afIxado, na Alfandega de Flonanopobs, um O Escrevente Pio Romão de Faria.
edital de concorrência pública para a venda de materiais .' :

De ordem do Sr. Diretor do Departamen'to da Fazenda" . Casal com um filho, pro.
torno pÚblico que, durante o corrente mês, se processará I Gura casa ou apartamento
nêste Departamento, a cobrança das taxas acima mencio· para alugar.
nadas, corre�pondente ao 1° semestre do' corrente ano. Tratar com sr. Antônio,

Findo o prazo acima, as aludidàs taxas serão cobradas pelo telefone
.

'3515, das 12
acrescidas da multa de 20%.

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

OF. ADMINISTRATIVO

_Uma maquina·plaina (de·
sempenadeira) com eixo
transmissão, -poliãS,----.man-DELEGACIA EM SANTA CATARINA cais, correias, um eixo para

E D I T A L serra circular com 4 ser.
(RETIFICAÇÃO)

_ raa, um contador da força,Tendo em vista as instruções emanadas .da AdminJs�' um ;molinete, um carro para
tração C3entral dêste Instituto, retificamos o. item 4 do I

puxar barcos e diversos trio
edital referente a elevação de taxa de contribuição de

!

lhos. Vêr a Rua Silv; Jardim
que trata a Lei nO 2.755, cujo item passará a te1' a S{Í� 1 ·

_

guin�e re�ç:��erida percentagem será calcu.lada sôbre EMPREGADA
o salário de classe,. até Cr$ 7.200,00 (sete mil e Precisa-se de uma empre·
duzentos truzeiros), es.::alonado de cem em cem gada -domestica. Paga·se
cruzeiros. D1l1ito bem. As interessadas

Florianópolis, 3 de maio de 1956 de.yerão se dirigir' à/R
Haroldo da Silva Monsenhor ''I1op'p,:''60, ;das '

Substo. Auto. I,>elegado às 18 horá't: ' " .

""'\'Ó" , <\«(�!�;l�l�gj'\.\

ECITALEO
JUíZO DE DIREITO DA COMARCA DE BIGUAÇU

TA
JUiZO DE DIREITO DA COMARCA DE BIGUAÇU

TUIZO DE DIREITO DOS FEITOS DA FAZENDA P(J.

BLICA DA COMARCA DE FLORIANOPOLIS

(4a. VARA.).

gDITAL DE SEGUNDA PRAÇA E LEILÃO COM O

PRAZO DE ;DEZ (10) DIAS.

O Escrivão
Vinicius Gonzaga

_.

IZAIAS ULYSSÉA

DEPARTAMENTO DA FAZENDA

e

CECI'VIEIRA DA ROSA"ULYSSÉA
participam o nascimento de seu filho IZAIAS, .a

corrente, na Maternidade Carlos Correia.
10 do

EOITA,L
JUíZO DE DIREITO DA COMARCA DE BIGUAÇU
Edital de Citação com o prazo de trinta (30) dias
O Dout)r Jaymor Guimarães CoUaço, Ju.iz de Di·
reito da. Comarca de Biguaçu, Estado de Santa Ca·
tarina, na forma da lei, etc.
FAZ saber aos que o presente edital Ivirem ou d.ele Co�

nhecimento tiverem, que por parte de MANOEL JOÃO
MARCELINO, por seu advogado o Dr. Acácio' Zélnio da Sil�
va, lhe foi dirigida a petição do teor seguinte: Exmo. Sr.
Dr. Juiz de Direito da Comarca de Biguaçu. Manoel João
Marcelino, brasileiro, casado, lavrador, residente e jlomici:- •

liado em Três Riachos, neste Município, qüerendo promo-
ver neste Juízo, uma ação de mucapião, vem, por seu ad
vogado infra assinado, expor e requerer a V. Exa.; como

segue: 1 - Poss�e o Suplicante, situado em Três Riachos,
neste Município, um terreno de 220 m. de frente por 660 Um aparelho Raio·X, marca "Philips" estado de no·
m. de fundos, área de 145.200 m2., confJ;:ontando ao Norte I?O, 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, Le3te com as de Um aparelho, Raio·X, marca "Si�mens" 10 Amp., es·
Manoel João Marcelino e a Oeste com -as de herdeiros de tado de novo.
Iv'Ianoel Joaquim da Silva'. 2 - Tem o requerente a posse.... Um ap'arelho de ondas curtas, marca" Sanitas", com
mansa, pacífica, sem oposição nem inte.rrupção e com o bisturí para cauter.isação.
"animus don:üni", há doze anos, tendo adquirido a mesma Um aparelho de ultl'asom, marca "Sanitas"
de Manoel Cipriano Filho o qual possuiu o terreno por mais Um microscópio, marca "Zeiss", não usado.
de 20 ano�', nas mesmas condições que o suplicante, soman- Um centrifugador elétrico

.

do as duas, portanto, mais de trinta anos, são continuas e Uma máquina fotográfica "RoIleiflex" último mode··
com tod03'os requisitos para o usucapião tdntenário. 3 _.,! lo, com parasol, filtros e lentes "Rolleinar" ..

Não possuindo títulos sobre as referidas terras, quer
-

o SUo Tratar: Avda. Rio Branco, 100, das 18 - 19 horas.
plicante adquirir o domínio elas mesmas, com fundamento

.

nos artigos 550 e 5õ2 do Código Civil e na conformidade do --.......---------------------

artigo 454 e seguintes do Código do Processo Ci,,!l. Assim, tes e o Dr. Promotor Público. Big'!laçu, 20 de outubro de

pede e requer a V. Exa., se digne permitir a justificação 1955. (Ass.) Jaymor Guimarães Collaço, Juiz de Direito.
"ab-initio", sendo ouvida as testemunhas, adiante arrola- Procedida a justificação foi esta julgada por sentença do

das e que comparecerão em Juízo iI1g.ependentemente de teor seguinte: Vjstos, etc. Homologo, por sentença, a jus-
. intimação, para prova elo alegadO e sendo esta justificação tificação em que é requerente Manoel João Marcelino, para
julgada procedente se 'proceda de conformidade com os que p_roduza seus jurí:dicos e legais efeitos. Cite-se, pessoal
artigos da Lei Processual acima mencionados, sendo tam- mente, o Dr. Promotor Público e os confinantes do imóvel
bém intimados os conjuge� dos confrontantes caso casadoos em questão. Os int�ressados incertos cite-se, por edital com

o

sejam, também citado o Dr. Promotor Público da Comarca, o prazo de 30 dias, a Ser publicado uma VeZ no Diário Ofi·

para, após os prazos legais, seja a pl'e3énte julgada proce--: cial e por três vezes no jornal �'O Estado", para todos, que
dente, data 'Venia, podendo o suplicante, adquirir o neces- rendo, contestarem o pedido nos dez dias subsequentes a

sário título para a transcrição no Re.gistro de Imóveis. Pro· . p-ublicação do edital. Custas afinal. Biguaçu, 25 de outubro

testando por todos Os meios- para a transcrição no Regis· de 1955. (Ass.) Jaymor Guimarães CoUaço, Juiz de Direito.
tro de Imóveis. Protestando por todos os meios de prova em E, para chegar ao conhecimento ·dos interessados, passa o

direito permitidas, documentais, testemunhais, vistorias e presente edital com o prazo de 30 dias, que será publicado
,

pericias, e requerendo depoimento pessoal de quem esta e afixado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade

constar, sob pena de. confesso e dando a presente o 'valor de Biguaçu, nOS 'vinte e' sete dias do mês de outubro do ano

de Cr$ 2.200,00, ({ue é o 'valor do imóvel requerido. P. defe- de mil novecentos e cinquenta e cinco. Eu, (as.) Pio Romflo

'rimento. Biguaçu, 13 de outubro de 1955. (Ass.) Acácio de Faria, escrevente juramentado, no impedimento oeaslo

Zélnio da Silva. Selada legalmente. Relação das testemu· nal do Escrivão, <> dactilografei e subscrevi;

nhas: Teofilo Francisco de Campós, José João de Andrade, Biguaçu, 27 de outubro de 1955.
.

.

DESPACHO (Ass.) ·Jaymor G.uimarães Coll.aco', Juiz de·Dil'cito·."]\i[anoel 'Marcelino c JO'sé Viri§simo PereIra.- .' : o

A. Designe o Sr. Escrivão dia e hora para a realização da Confére com o original afixadO no lugar de costume.

audiência ele jus"Uicaçã-o prévia da po;;se. Ciente as par- O Escl'P-vp.nte, Pio Romão de Fada.

il1servíveis.
Alfândega de Florianópolis, 11 de maio de 1956.

y DIONt BARBOSA MARÇAL
OFICIAL ADMINISTRATIVO - CLAS. "H" PREFEITURA DO MUNICIPIO-DE

FlORIANO'POUS
VENDE-SE

EDITAL

TAXAS DE VIAçÃO E DE MELIIORAMENTOS
o

10 SEMESTRE DE 1956

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

INSTITUTO DE APOSENTADORIA E
PENSÕES DOS COMERCIA'RIOS(

Participação

PERDEU-SE

DR. YLMAR CORR&A
CLtNICA !\lÉDICA

.

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 MateI'·

- nidade Dr. Carlos Corrêa.

CASA

-COBRADOR 'PRECISA-SE
I - Na"A Modelar" - Exige·
se Fiança.

V"enele-se

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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� ·C,i!'·s.- :; 'l'Asu'ncl"on �:""', :=Tarifas postais para depu- à altura dos seus destinos e Aprovado, projeto que de sua excursão à Ca ._ U <

tado D' d M-

I
"t" I

noi

•

S -: •

Ia as, �es
- que so a �n ica no s�u m�ls I manda abrir crédito espe- nhas, onde se encontrava, ioH 1

��l;erSal'l,?s da Ra��o Gua- alto sentIdo,. poderia

aflr.,
cial para beneficiar a Fa-I sancionasse a proposição. :

...i -- "c,,,,:: Há, ·como se sabe, uma

IUJa e de
.

O Est�do - A n:ar os deseJo� de constru- culdade de Farmácia e O-I Aprovado, projeto que.I OTHON D'EÇA .s· pretensão- da Em p rês a

data da hbertaçao d�s es- çao e renov!çao em f�v?r dontología, com emenda do.manda pagar 50 mil cruzei. e •
'I'ranscontinent a 1, conces-

crav?s -:- E�tradas Lajes - do progreso . A pr�pos1çao I deputado
Lenoir Vargas e ros aos 'herdeiros do Dr. ..O.�ilIl.&O•••O

sionária da linha do Estreí-

Plcrlanõpolis - Outros as. do deputado pessedísta en· que falou sobre o assunto, Artur F. da Costa, relativos po tto, para o aumento dos

suntos contro� apoio da bancada I adiantàndo,. entre outras a serviços profissionais pe-
preços das passagens nos

governista. I coisas, que esperava que o lo mesmo prestados.-ao Es-
9 de março. Sexta-feira - Dormi com a seráfica e seus onibus, O pedido a res-

A nossa Assembléia Esta- Em seguida, foi .votado, sr. Governador, de volta tado
flutuante candura de um justo, numa cama fôfa e em- peito foi encaminhado à

AluaI realizou, segunda-feio favoràvelmente, apêlo ao
. baladora como um barco de- romance. . . Prefeitura, que é órgão con-

ra, mais uma de suas reu- sr. Presidente da República 8 .horas da manhã: fuso de Buenos Aires. cedente, já no ano passado.

niões habituais, tr-atando, no sentido de que atenda Vou ao banho e, depois, ao desayuno: café, leche, 'Como, porém, até então, não

os representantes popula- aos desejos de industriais HomeoQgem' à Memor,·a loofv·lda- queso, 'huevos y salchíchón; caberia ãPrefeítura fixar

res, de várias questões de gaúchos para a instalação 10 Um leve bater na porta : ' preços, o caso for entregue

i�teresse para Santa Cata- de uma f{'!)ric� de automó- vel do Dr. Hulca-o y,'aD�,':
- Entre...

_ •. i..1::... .. II_.,g:.c..lili à Coap .. Já agora, entretan-

rrna. veis e caminhões no Rio G. �_
- Buenos dias, seãor í to, posterior interpretação

Lid� a ata e o expedien- do Sul.
- No. e , no tengo trajes a planchar...

-

da lei e doutrina vigente a·

te, ocupou em primeiro lu. Data da libertação dos es-, No rádio catarinense destaca-se um programa de A camareira - uma rubia muchacha de pés soli- tribui ao Govêrno Munici-

gar a tribuna, o deputado cravos e estrada Lajes.
i incontestável merecimento moral. Intitula-se "Gente de dos - havia me trazido um bolêto do lavadêro. Sorriu e pai a elaboração da tabela

trabalhista Olice Caldas pa- Florianópolis Santa Catarina" lançado há poucos meses pelos estabe- puxou mansamente a porta. dos preços das passagens,

ra tratar das O orador seguinte foi o lecimentos "A MODELAR" atraves o "broadcasting" da Começo a usar o meu espanhol de antelogia : clássi- em transportes coletivos

Novas tarifas postais deputado Osni Regis, tam- nova, porem já vitoriosa "Anita Garibaldi". (;0 e elevado... dentro do Município.

Disse, o sr. Ol'ice Caldas, bem do PSD, que historiou Trata-se de um programa destinado a focalizar as Ontem passei alguns minutos a charlar com o ge- O dr. Osmar Cunlía, à vis-

gue pretendia estender, com os acontecimentos em torno grandes figuras de nosso Estado, independente de quais- rente do hotel: - curtas indagações de horários... o ta disso - e desejando que

um apêlo às autorídades fe- da lei que, em nosso país, quer considerações políticas, financeiras ou sociais. I conforto dos comboios argentinos ... a distancia entre o assunto fôsse ventilado

deraís, as facilidades ' do deu completa liberdade aos
. �o acêr�o desse pr�grama, do se� alto quilate de

I
Paso de los Libres e �sunción. . .

.

com a amplitude que mere

art. 83 da portaria 223 que escravos. dignidade e independência falam os milhares de telegra- I Eu falava ... fazia comparações ... já me sentindo ce um caso de tanta reper

concetle tarifas especiais Afirmou que o problema, mas, telefonemas e cartas de apôio e elogio. De todos os capaz de corrigir o Don Quijote de la Mancha. . ..
cussão na economia do po

aos (deputados federais, em nossa terra, 'havia se re- 1 ecantos do Estado, até onde alcança a potência da' ci- De repente vi Oswaldo Cabral e o jovem equato- vo, - solicitou da Câmara

tambem aos 1 epresentantes solvido. sem "sangue e revo- tada estação de rádio, chegam, sempre, expressões de riano : - Usted no .calcuta como me es grato oir hablar Municipal a designação de

das assembléias Jegislatí- luções" mas ao peso da' opio incentivo e de aplausos. ao alto critério que tem presidio,
el portuguez. Como es belo su idioma!... representantes das várias

vaso Argumentou que os nião pública do país que ao a escolha dos homenageados. Será possivel? bancadas com assento na-

deputados, diante da enxur-
I queria apagar essa mancha Dessa escolha, feita quasi sempre, por numerosa Não, não creio que êsse honorífico argentino de los' quela Casa, para constitui-

.

rada de cartas e telegramas abominável do nosso com. indicação popular, influe, acima de tudo, o merecimento Líbres, tão polido, tão perfumado, com tantas fitinhas rem uma comissão interpar

que, necessariamente, têm portamento social e polití- moral, a atuação nobre e desinteressada, os atos de al- na botoeira do smookíng - confunda assim, corno se tidária que se 'pronunciasse

de enviar aos quatro cantos co. Lembrou, que ao centrá- truísmo e de alcance social ou humano dos indicados. Ja- fossem dois tijolos amarelos, as duas línguas e não dis- sobre a pretensão da Em-

das zonas que' representam, rio de outros países, aqui mais fortuna, nem situação política influiram na escolha tinga ALFACE de LECHUGA! presa Transeontínental..

constituíam, pela nova ta. não mais existia o proble- dos homenageados. - Será apenas uma questão de orelhas? . .
Essa solicitação do dr.

bela, um empecilho para ma das raças e que já so- Muito embora o programa tenha por finalidade pre- ... *' Osmar Cunha, não obstante

melhor atender às popula- mos uma democracia sem cípua a focalização das figuras contemporâneas e atuan- * ,

inspirada no mais alto sen-

ções. Teceu uma sede de constrangimentos .de ordem I tes em nossos meios, contudo, na proxima 5a feira será a- tido do -ínteresse público,

11 t
Uma data, uma lisonja ao general e ornatos. E por

considerações, mas, no fi. racial. ver o uma merecidissima excepção com a homenagem que cima: HOTEL NACIONAL DE TURISMO. Paso de los
não foi atendida pela ban-

nal, seu pedido foi rejeitado O Ideputado pessedista' será prestada à memória do Dr. Antônio Vicente Bulcão cada oposicionista da Câ-
, 1..... .

I
Libres. Tudo isso numa placa de bronze, à entrada, num

pelo plenário. tratou, a seguir,' mais uma,' l,a�a, poss1�e m�nte a maior e mais apostolar figura canto da varanda banal e breve.
mara Municipal, tendo as-

Foram votados, em segui- vez, do péssimo estado da médica que jamais atuou em nossoEstado.' sim determinado a devolu-
O hotel está longe da cidade, numa longa volta pa

da, requerimentos solici- estrada Lajes-Florianópo- Da justiça dessa homenagem falam as centenas de vírnentada da Ponte.

-

ção do caso ao Executivo do

tando votos de regozijo pe- 'lis, chamando a atenção das lembretes telegramas, cartas, etc., etc. dirigidos diària- Município. Foi ponto-de·
t

Muita luz, alguma cenografia de café-concerto, um

la passagem do "Dia da autoridades e3taduais para men e aos patrocinadores como à Estação Anita Gari- vista fundamental dos ve-

I
f.r de luxo oficial; e salões envernizados com senhoras

Vitória" e pelo transcurso o fato. Adiantou que, há ba di. . .. readores udenistas que à
.

D
em toaléte que. esperam o jantar e a.l.guns caballêros

,de mais um aniversário do poucos dias, vanos cami. ado o alto merecimento dessa homenagem acredi- Câmara e não a uma sinl·
t

rtrizalhos, de finos bigodes heráldicos, que falam baixo
venerando cidadão Belisário nhões perderam 8 dias para :amos, que poucos, muito poucos, serão os aperelhos de pIes comissão, competeria

.

d'
ou lêem jornais, afunilados em poltronas moles e de ve-

Ramós, ,conhecida figura de fazer o trajeto. Disse que ra 10, em nosso Estado, que às 20,30 horas da próxima ludo.
estudar o assunto.

político da região serrana,' voltava à tribuna para tra. 5a.· feira, não estejam sintoni-zados para o programa
Até aqui os fatos, em

. 'GENTE' DE
Nossos quartos ficaram em cima, no segundo piso,

sôbre que falaram os depu. tar dO'caso pois as promes-
.. SANTA CATARINA" tôrno do falado aumento do

com persianas verdes para um pequeno largo asfaltado
tados .Heitor Guimarães e sas governamentais não po-

preço das passagens na li-
- onde os automóveis fazem a volta, buzinando com

Osní Régis.
.

diam mais esconder a reali-
nha de _onibus do Estreito.

alegria, e algumas árvores desfolham sombras sôbre um

Dias das Mães dade, o que é um desastre .:hão cinzento.
Passemos a algumas' consl-

Em seguida, foi votado, para a nossa (economia. A- derações, que nos ocorrem.
E' um chamarjz de cimento armad0 e comedor de .

pelo plenário, requerimen- diantou mesmo que o comér
. Dando de -barato que, rc-

grande estilo: esvazia Uruguaiana e falha sempre.
to do de.putado Bahia Bit_' cio serrano já estava tendo almente, não se restrinjã a

Paso de los Libres, nos bons tempos de Juan Manuel
tencourt, solicitando cons. melhores relações com Curi.

uma comissão de vereadores
.

_
De Rosas € da mazorca, chamava-se Rcstauración: por

tasse da ata dos trabalhos tiba e Pôrto Alegre do que
interpartidários - e sim ao

oérto homenagem ao cinzelador da resbolosa e á sua fi-
da sessão, voto de regoziJ'o com a nossa Capital, dian- plenário da Câmara a so-

, lha Manuelita - lindo anjo que colecionava berloques
pela passagem do "Dia ,da's " te das dificuldades que o

lução do problema, o que,

I
---.--.,,------

I
dourados e orel.has de coroneis unitários.

Mães.".' ocorrido.na vespera. Governo do Es.tado está o- Florianópolis, Quarta-feira, 16 de Maio de 1956 V
especialmente, visava o dr.

- ea, papito! Que lindo regalo me ha dado tu
JusbfIcando seu pedido, pondo aos habItantes da re- amigo! '.

. Osmar Cunha, digno Pre-

usou da palavra o autor gião da serra, por falta de
feito da Capital, era mais

O P t·d S O t"
E Manuelita, ao tempo que falava a Rosas, mostra-

que, em tocante oração, provI.·dências reais. Lem- O ar I o emocra leu
seguramente acertar na de-

., a ao capitão Flanckland, oficial inglês, as orelhas san-
exaltou as qualidades da- brou que não desejava ocu- .'

II
liberação cabível ao caso.

p:rentas do coronel Facundo Borba,,_ dentro de uma sal-
quelas que, en.frentando tô- par o tempo apenas para 1'e-

De maneira que, venha ela

da série de dificuldades e cordlJ,r fato' tão evidente. Dr. Rubens Ramos - Diretor "O Esta- ':a de prata. duma comissão, ou do ple-

d '
O inglês escondeu-se, apavorado, atrá.;; do piano.

sacrifícios dedicam-se à Queria providencias de 01'. O' _ Nesta nário, parece-nos que o ob- -

I Que hombre flôjo!... exclamou, através de um

nobre missão de bem educar dem pratica, sem promessas p
."". >'orrl'so I'

jetivo do Prefeito será atin-

!
or ocaSIao atiIversário O ESTADO que

lO ange !Gal e ingênuo, a tenra Manuelita.
e criar filhos. O represeh- de alfaltamento, de calça. ',' '" ...

gido. Muito honroso púa o

tante pessedista de !tajaí, menta ou prometimentos tantos e tão relevantes serviços tem presta- *
dr. Osmar Cunha, certamen-

sensibilizou o plenario com
.

costumeiros ,do governo e do aos nossos ideais politicos, . principaImen- Largamos a nossa confusa papelada; incluindo
te, a reivindicação da ban-

suas expressões de senti- de que tão prodigo foi o úl.
os cada udenista, que, dessa

. t t
'

b ·Ih t ·1 t
•

I I passa-portes
e carteiras, na Gendarmeria argentina. Não

mento e admiração pela mãe timo. A bancada governis· e a raves rI an e pena I us re amIgo, e- temos identidade: gozamos a inefável delicia de não
fórma, se mostra disposta a

�;d'asil�ira,_ terminando por I ta, desta vez, por intermé· vo em riome do Partido Social Democrático fermos.. .

• examhinar ado q�es�ão. Nisso

eseJar que uma era d,e paz dia do sr. Sebastião Neves •

f
. S 1

-'
nen uma Im111UIção pode

e compreensão' se es.tabele. I confirmou que" de fato era
maiS e usivas congratuIuções todos que aI

-

MO amb:nte manana, temprano... I haver das atribuições do

d
.

- 11 t'
,

1'" t b Ih C I R ·d
.

- uy 1en... P f't t t
.

I
ce no mun o inte�ro ·com o amen av'e o estado daque· ra a am•. e so amos' _ PresI' ente. '

,

.

. re e1 o e an o maIS he
Ha um belIcoso aparato neste lado da Ponte' unifo!'- I

ser'a'
. -

Pensamento voltado para a la rodovia em va'r1'os tre- ". -'--- d' 1
.'

.

•

.

I
precIOsa a cooperaçao

, mes a amares dourad'os, espadas refulgentes, luvas oposic'o' t 't' t
Mãe das mães. cujo mês de' chos, não se lembí'ando, cer· L··oter ••a do Estado' . revólveres 44, granadas de gaz - um farto mostl'uárib _

I

ntls a qu.an .od' es a- '

Maio lhe é dedicado". tamente, _ pelo' que de-' J ,
• • -

mos cer os, comcl e nos

A
.I'

I
(,e casa de armas, com 11um111açao ofuscante e espalhada serIS' t 't

'
.

.

niversário da "Rádio pois, veio a receber forte O 't
'

l'f'"
. 111 UI os e no seu Cl'l-

Guarujá" e de.. "O Estado" puxão de orelhas do seu lí- R"�,ULTADOS om ONTEM .' au amove 01 revlsa�o, batIdo, c�eirado. Nada tério, com o desejo que tem

O deputado Lenoir, Var- der não se lembrando de n� I) I Fs�apou: - porta .malas, caIxa do motor, gavetinhas do o dr. Osmar Cunha de dar

I
pamel, almofadas lllcapazes e gastas'. . . ao pI'oblenla a 1

-",".

gas teceu considerações ém que é proihldo dizer que' as 1.662 - Cr$ 250.000,00 - Florümópolis D
. .

. c c so ucao JUS-

4 228 C $ 25 000 : '.
epOlS as nossas bagagens, mIUdamente esrrarava- ta.

•

torno da passagem. do 140 coisas "não estão boas" por .
- r . ,00 '- Tubarão 1 d

.

-
.

aniversário de fundação da êste' 'mundo afora que 'é .0 . 1,152 - Cr$ 20.000,00 - Blumenau i ': a�:
-

plug:as intimas, camisas, saboneteiras, lençoS' Cumpre, todavia, acen-

2 359 C $ I· can�ldos mIsturados, postos do avêsso... t
Rádio. Guarujii, desta capi- interior do nosso mui q.eal e .

- r 15.000,00 - Florianópolis, D
uar que o Prefeito, embora

tal f' d
'.

tA. 1 t d d S 4249 Cr$ 10000 o FI" l'
- ocumentos ... papeles...

.

,tenha a respei.to ,dessa qlIes-
c, rIsan o a ,Impor ancla va oroso es a o" e anta ..

-

., 0-. onano]:w IS E lá se'foram êles de mão em mão·,-rell·dos,
e o-alto sentl'd t" C t

.'
.

confcn- tão, con.clusões muito pr'o'-
o que 1vera,' a arma. dos, espiados ,contra a luz. . .

•

àquela época, a sua insta-
. Ordém do dia -

.

.

I

------------- . ,. prias, nem porisso as sobre-

F Q a
Veio o maço de jornais, na sua apari!ncia tão sim-

lação, o que contribuiu de-
. 'Foram aprovados . proje.'· .

.

. pies, inocen.te e familiar.
põe às deliberações da Câ-

cisivamente para ó progres· tos dispondo 'Sobre a aher· "-'eG an � - Esto' es pl;ohibido. Un'periodico sucio...
mara Municipal, que, nesse

S? ,d� rádio-�ifu�ão em ter- tura de crédito espéciaI pa- .- . •. •

U _ Sucio, porque?
particular como em outros,

rltOl'lO catannense. "Pionei- ra pagamento de despesas J Tratavá-se da j:evista O CRUZEIRO, que foi
não deixará de' merecer o

ra da transmissão radiofô- com a realização de pleitos
Q

..

eendi.da com rancôI.' e movimen, tação.
apre- apôio do ExeCJltivo.

nica em nós�() Estádo, bem eleitorais nos municípios de uem frequenta, mesmo de quando em quan. '
'Dá assim, s. excia., mais

"

Creio que a atiraram ao rio, onde piscavam 1 ses

merecia que �t; lhe lembras- Papanduva, . ,Canoinhás . e do, as galerias da Assembléia Legislativa, tem ago· remotas e baixas.
-

u uma demonstr.ação de seu

se a' data:', concluiu o ora- Rio do Sul, relativas aos ra um motivo especial. de atraç�o: o esp,rito-santis- * *
liberalismo e de seu eleva-

dor. anos de 1954 e 1955. mo-de-orelha do 10 Secretário. '. . *
do desejo de acertar admi-

O deplltado Antônio Go- Aprovada, proposição' que
. Mesmo quando o Pres.idente v'ai. anunci,ar ques-

nistriÜivamente, sem in-
No entanto... Que diferença o lado brasileiro! t

.

mes de Alme�da, do PSD,. concede pensão à sra. Ana tões de rotina, o 1° Secretário faz. o ponto e assopra! D
ranslgências de caráter po-

\ / .
. ois. funcionários da Alfândega revistam, sem Os- l"

justifico� requerimento so- ·Filomeno �Zunino, . de: Tiju. . 'O Presidénte infla as bochechas, supercilia-se, como t t
- ItlCo-"partidário.

licitando voto� de. regozijo ·Cas.
! 'que· pedindo silencio aq sôpro desnecessário, mas

en açao, as malas; olham de perto os passa-portes, os -------

I t d
. ,

'1
nossos retratos patibulares e ferozes! ACI·�eDte Fatalpe a passagem de mais um Apro.vado, proJ·et.o ,:de', lei u o I:t;lUtl. - E t...,...- s á aqui a certidão negativa do Imposto de

aniversm:19 ,dêste jornal. qué determina abertu.ra· de
.

Se �té h<;>je já não saiu rompe-rasga ria Mesa, é R d
I)' d

en a... RIO, 15 (V. A.) - Na
.' ,Bse, aquele representan� crédito especial para ocor. por certo evido ao Presidente - que não estã bem

- Bem. Os senhores levam jóias? pista do Aero-Clube de No·
te, que a data ,çom que. co- rer às despesas com ,a aqui- manso d� Regimento, como diria o deputado Olice Q
memoramos a fundação des. sição de terras para, o SeTv.i. Caldas ·_:_.não poder dispensar a cola do 1'0 Secretá-

� uem as tivesse! Quem as pudesse ter, meu va, Iguaçu ocorreu um aci·
amigo!

.

dente .na t" rde de sábado.
te órgão de informação, era ço de Aguas, na cidade de rio, nas questões de ordem.

.' E
.

-,

.
.' l.es riem. Acendemos· os cigarros. Contamos a Um avião de treinam"nto

Ull).a dat� .festiva para.a im- Tubarã(l. Percebe-se, entretanto, que Q Presidente está .,J
'"

..

d 'd' h'
..' 110SS:;!. viagem. a �sunción, por terra, por aí a fóra, por ao fazer o "cavalo de pau",.

prensa . barrjga�verde que. ,Arquivado, co'I).fórme pa,. 01 m o pOl: mandar fechar .0 buraco do ponto, aca- ,

.

b
. esse. barbaro mundo missioneiro,"sob Peron... capotou tendo morrido no

encontrava, na :;lua l�lta pe- ,recer da Comis.são de Justi. ando com aquelas transmissões de pensamento à N.0 grande' salão as mariposas voam, insistentes e local Alcir Mendonça, de.
lo bem público e a bem da ça, projeto que dispunha vista do público.

..

t'
.

.

O S
. es. upldas, em,. tôruo dos alfos globos opalinos. . dezoito anos, aluno do Clu-

verdade, um espelho da li. sôbre leis ordiriárias rela. 1° ecretál'io, todavia, não quer apenas ser neces·
'

.

. A noite está quente e sêca.
..

be de Planadores do Distri·
sura e da independência. tivas ao Orçamento de 1956. sário: quer mostrar que é êle qúem decide, quem

com que devem ser tratados,. Retirado, a pedidÔ do au. resolve, quem inspira, quem' fundamenta, quem sabe'
- Agradoecidos. Até á voltá, si Deus quiser. / to Federal e recebido feri·

. .

I
Fóra do gl'ande e,difício iluminado, de riscos verti- mentos o piloto �ivil Julio

os interesses populares. A- tor, dep. Tupy Barreto, in· er, quem é capaz. . .
.

r d' ld
.

'E' t
firmou que "o. ,alto sentido dicação,' que determinava O espetáculo vale a pena!

calS e 1S0S, ,OIS so ados do xerci o, em uniforme de' Rodrigues Magalhães de 39

de uma ..imprensa bem cIlri- pagamento mensal de .....
serviço, mantêm a or�em _

e a democracia do Brasil... I anos. O corpo foi recolhido

! gida e bem orientada erà II Cr$ 20.000,0.0 ao Corpo de .GUILHER·.ME TAL
Aquela democracia tao nossa, tão, brasileira, que "ao. nec.roterio e o piloto

. I�,.dota o Elamba e põe tanga. de bugre 110 carnaval. .. 'III inter.·nado no Hosp'ital d
ele tlfia sociedade. Bombeiros de Joinville. E"

.
. .

que, por ISSO mesmo.;.. v>ii b\)m. .. Nova Iguaçu.

Os onibus do
Esfreíto e a

Prefeitura

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina


