
DR. RUBENS DE ARRUDA RAMOS
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Nesta

Florianópolis, 15 - Minhas congratula
ções extensivas vossos auxiliares pelo trans

curso de mais um aniversário desse tradicio
nal órgão da imprensa catarinense, Cordiais
saudasões Alberto Jorge Carvalhal, Contra-
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CONTRA O Almirante COIOte. do 50 Distrito Naval.
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do Catete, os leaders no tidos políticos contra a ten- oficiais e inferiores que de-
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Senado e na Câmara, a

I dencia observada, inclusive les sairam por se terem en-

�'nlversarIO a oCle a e « e a Aliança)), e io quem comunicou as medi- da parte da maioria, para volvido em conspiração con-
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d b
. das com que o Governo pre- a concessão de uma anistia tra as instituições democra-

t�-'G:'"';'<'�' OU. �nslno no �unlClplO e Som rio. tende enfrentár o "deficit" ampla, abrangendo os cri- ticas.
-
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to da respectiva propósta Se pudessemos acreditar noiJ;e de 27 de novembro de

Assuntos de natureza di- seu correligionário Lernes iniciativa, digna de aplau- Varios comerciantes e ill- orçamentaria, o sr. Jusceli-' que os vermelhos, benefi- 1935, os seus companhei-

versa, foram tratados, na Rodrigues, que, ao tempo sos, dustriais estão alarmados no Kubitschek i:mcdre'ceu ciados pelo esquecimento ros, alguns dos quais dor-

Assembléia Legislativa, na da criação do Samdú pelo Atenciosamente, com o estado .das estradas aos presentes a necessidade que se pleiteia em seu fa- miam, retornem aos quar-

sessão de terça-feira. sr. João Goulart, fôra quem (a.) Herbert Moses e, com a aproximação do de rápido andamento das vor, abandonariam as ativi- teis, protegidos por uma

Lida a ata e o expediente presidira sua instalação em Presidente.
•

inverno, sempre chuvoso, a- leis sõbre tarifas, ora tra- dades deli t u o s a s pelas anistia política que lhes

ocuparam a tribuna diver- nosso Estado. Esse gesto Péssimas as estradas do in- creditam qUe o pior ainda mitando na Câmara, bem quais respondem, jamais restituirá todos os direitos,

sos deputados para tratar causou profunda estranhe- terior! Alarmados os coo. está por vir. Assim, diante como .aobre as modificações I
nos oporiamos à anistia nos inclusive de promoção?

dos seguintes assuntos: aa no plenário, porque o pe- da falta de providências, te- no imposto sobre a renda, . termos em que a solicitam Já se manifestaram con

Aniversário da mais anti- dido do deputado trabalhís- .mercfantes e industriais de lagrafaram ao deputado 01'- em andamento no Senado. los partidários de Moscou. tra isso altos chefes milita-

ga ociedade de Rio do Sul ta era de cara ter impessoal Ta!ó! lando Bertolí nos seguintes Tambem a lei das inciden-I Mas semelhante esperan- res, preocupados com o res-

O deputado Orlando Bér- sem sentido político. A ban- De todos os recantos do têrmos: cias do imposto de consumo ça não pode ser alimentada, guardo não apenas da 01'-

toli (PSD)' enviou à Mesa cada peseedista manifestou- nosso Estado. chegam-nos Taió _ 214 _ 121 - 29 foi objeto de considerações, I pois apropria circunstan- dem, mas tambem da pro':

requerimento no sentido de se contra, pelo seu líder Le- reclamações, as mais vee- _ 18 _ Deputado Orlando tendo em vista as modifica-. cia de que quase todos os pria vida da oficialidade.

que o plen ár io votasse mo- noir Vargas,
.

e como não mentes, contra o descaso Bértoli � Assembléia Le- ções pleiteadas pelo Minis-I comunistas condenados pe- Todas as forças que defen

ção de congratulações com fOSSe atendida "encaminhou ,dos Poderes Públicos no se- gislatíva � Acabamos ler tério da Fazenda, la Justiça, depois de 1945, dem o regime e cuja opinião

a passagem do cinquente- requerimento pedindo cons- tor rodovíárlo. E' que vá- imprensa sua atitude As- Estiveram _ presentes á foram anistiados nesse ano, não pode ser desprezada pe

nário da Sociedade de Ati- tasse das homenagens tam- rias e importantes vias de sembléia propugnando pela reunião o ministro da Fa-l comprova que não se pode los partidos políticos, con

radores "Bela Aliança" de bem o nome do sr. João comunicação do "interland" melhoria rodovia Trombu- zenda, sr, José Maria Alk- esperar deles emenda e ar- sideram inoportuna e perí-

Matador, no Município de Goulart que deixara a lei catarinense acham-se quase do-Taió-Rio de Campo, ra- mim, os senadores Novais Irependimento. gosa a anistia ampla.

Rio do Sul. Recordou o ora- da criação do Samdú, bem. que intransitáveis. O govêr- zão porque nos solidariza- Filho, Cunha Melo, KlK'gi-: Sendo defesas dos cida- O presidente da Repúbli-

dor, ao justificá-lo, que pe- como aos médicos que, des- no, que anunciava medidas mos com Vossência e pedi- nando Cavalcanti, Alvaro dãos as atividades de pro- ca não escondeu a sua con

dia o registro da data, por de a fund�ção. haviam pre- de caráter' prático, passou mos encarecidamente con- Adolfo e AW;o Vivacqua, paganda e aliciamento do trariedade em face da e

se tratar da sociedade des- sidido aqueles serviços en- depois a prometer, nova- tinue com destemor nessa os deputados Oliveira Bri- comunismo, é evidente que

I
menda que amplia aos co

portiva mais antiga daquele tre nós, não sendo atendido, mente, asfalto, paralelepí- campanha porque situação to, Emílio Carlos, Israel Pi- 'as pessoas anistiadas em munistas a anistia pedida

município, que completava outra vez, pelo voto gover- pedos e outras formas de industriais, c�merciantes,. nheiro, Horacio Laf'er, Vi-. virtude dessa" atividades, para os cidadãos, civis e mi-

.

agora 50 anos de atividades, nísta, enganar a opinião pública. agricultores, dado condi- eira de Mel') e Fernando ou deixarão de ser comunis- litares,· que estão sendo pro-

o que ocorrera a 12 do cor- Ordem do dia Ainda há dia'; na Assem- ções Iastimabilissímas es- Ferrari, e o diretor-geral do tas ou reincidirão nos cri-' cessados em virtude dos a-

rente. Adiantou que outro Aprovados vários proje-
I
bléia, diversos deputados tado rodovias Taió são sim- DASP, sr'. João Guilherme mes que lhes foram perdoa-

'

contecimentos político-mi-

motivo o levava a fazê-lo: é tos de lei em redação final. confirmavam, inclusive um plesmente desoladoras cau- de Aragão. dos. ,litares de novembro ultimo.

que o único fundador ain- Aprovado, projeto de lei I
da bancada. governista,' o sando gra víssimos prejur- I Ora, seria apenas infan-

I
Encontramo-nos em face de

da vivo era o sr. Willy He- que 'criou o distrito de péssimo estado da estrada zos. Saudações. (Seguem-se O TEMPO til supôr que Luiz Carlos uma provocação.

ri�g, cidadão que prestara

I
Santa Rosa, no Município' Lajes-Florianópolis e citou- inúmeras assmaturas dos .' - .

" Prestes e seus partidartos I Os comunistas e o golpís-

muitos serviços em'prol do de Sombrio.
I
se o caso de uma frota de principais comerciantes e'

Previsão CiO. Tempo, ate
reneguem o comunismo 'e mo que com eles se aliou,

progresso de sua terra e Aprovado, projeto de lei caminhões que levara 8 dias industriais que desenvol-
14 horas do dia 17.

.

! deixem de prega-lo e de nesse episodio da anistia,

que, muito embor-a preso ao que criou o cargo de' "en- para percorrer o trecho em vem suas atividades naque-
Tempo Bo? com nebulosi- 'tentar fazer proselitos por querem comprometer o sr.

leito já há 12 anos, nunca carregado de veículos", pa- questão. Em Taió, entretan- le rico município do nosso
Jade. Ne�oel:�. 1

meio de propaganda ilícita. Juscelino Kubitschek e o vi-

deixará de acompanhar e drão M, lotado junto à Se- to, a coisa é de desespêro! Estado),
'I'ernperatura Estave. Logo, não tardará- que os ce-«presidente João Goulart

incentivar aqueles que tra- cretaria de Viação.
Ventos: ?� qua�r�nte .anistiados de agora entrem I apresentando o ato 'de per-

ba!havam p�!o desenvolvi-
.

A�rova�o, proj�t? ._de lei ---....
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..,..:.-.--..,..,.,...�.--.r ��Il d� ��d�I:L,do_s a���,e�c�s'l a c�spü·ar. �onA:ra Q; Es:a- i dão como o simples' cumpri-

menw de RlO do Sul. O l'e- que autorIza aqUl.Slf;i,\:D�_de .... _�_ �.. '1; ,
" .��' _.' . ,-

• . �emlJelatu.1'tS (p('txema e, do, com o esknuln da alllS- mento de promessa feita
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M" O 2 I tia e na jus+.jficada expec-; numa barganha eleitoral.

qU�l'lmseeng�ir,()l �prod:�t�'ado Iil;O:ctuaallt�u·�r�a�. d: p:;;:s8deP:�'� a -" s.sem'
. ··el.a aXlma 18,6 mIma 1 , � !tativa de que um terceiro A maioria não se deixa-

Gherard Neufert, leu uma SOBRE OS LUCROS perdão limpará as suas cul- rã, sem dúv�ua cair na es-

notícia 'publicada pelá "A Por sugestão do deputado
.

1
pas. panela, habIlmente arma-

Gazeta" com referencia às Braz Joaquim Alves (PTB) Legl-slat-I',a
.

RIO, 16 (V. A.) - O S�-, Além. disso, ::> anistia am- da para destrui-la.

providencias do governo fe- foi retirado, para sofrer e- .

nador Cunha Melo,
.

SUb-!I- pIa irr porta !'lH volta às fi- (De "O JORNAL" de

deral que im;talará uma menda, o projeto que isenta
der do PTB 110 PalaclO Modna·- leiras do Ex4rdto, da Mari" 14-5-56).

O " S' roe, e que p,�rticipou
usina termo-elétrica de de impôsto de transmissão DIRET R DO E TADO'

.

reunião. realiz:rda no Pala-

50,000 kwts. no sul do Es- de propriedllde inter-vivos a N.I: esta cio do Catete, sob a presi- -

tado. lavradores do interior que MATRIZ DE NOSSA SENHORA
FI

. , .1' 15 99 A bl" dencia do chefe do governo,

I
"

l

.Ensino 110 município de obedeçam a determinados OrlanOpOllS, - -' ssem ela
.

. para estudo do orçamento e DE FATIlV'fA-
Sombrio principios legais. Foi opor'- Legislativa aprovando. requerimento 'depu- de medidas capazes de di�

.1

O ,deputado Lecian Slo- tuna a emenda do deputado I E S T R E I T O
. tado Ant"n' Alnle'd 'nser' h' t minuir o deficit, confirmou

winsky (PSD" tratou dos trabalhista ern favor dos co- O 10 I a I lU oJe a a seus FESTA DO E 'PI
. que haverá aumento de im- S RITO préstito para () Império.

interesses re\f.tivos ao el�- lonos e operários, já que trabalhos voto regozijo transcurso aniverá- postos, mas de maneira a
I SANTO Dia 20, f�sta do Espírito

sino no município de Som-, sem essa pro'lidencia a lei·
I S

rl'O fundaca-o e"sse J'ornal' não provoca r alta no custo anto:

brio. Anuncio.ll que havia, resultaria inútil, pois vi-. �

.

I 20 d M' ] 191':( A'
D

da vida. Assim o lucro ex- e alO (e . a s 9,00 - Préstito so-

naquele munieípio, um cur- sava prorrogar prazo de lei Cordiais saudações. eputado João Ca- tJ:aordinário será mesmo lene do Imperador e toda a

so complementar nó Grupo já caduca. M' D Id I t d S t" A C
. - O

.

d d
I ruso ac ona ,SUp en e o eCl'e a1'lO. taxado, dependendo da a- omlssao rgamza 0- SJla guar. a oe honra, do

de Passo do Sertão e um Aprovado, projeto de lei d f t
.

h I'" M
prc vação do projeto que se ra os es eJo� em onra mpeno a atriz;

curso nOl'mal regional ane- que consi,d.en de utilidade encóntra no Senado com as do Divino Es!,>irito Santo na A's 9,30 horas - Missa

xo ao Grupo Escolar de públie;a. a Sociedade "Bloco alterações que o governo Matriz do Estreito, tem a Solene com sermão ao E-

Sombrio. iilas ambos não es- do Chimarrão", de Joinville. AINDA O 4<)0 ANIVERSARIO DE h d 'd
. ,) propuser depois de conclui- onra e conVI ar a todos vangelho; após a Santa,..

tão funcionando, muito' em- Rejeitada, devido ao voto
.

"O ESTADO" dos os entendimentos que os fiéis da Paróquia de N. MisRa - sorteio do Impe-
bo;ra diversa:; mat'rículas da bancada g,)vernista, uma estão sendo realizados en- S� de Fát,ima e das paró- rador para o próximo ano;

(35 alt�mos) houvessem si- indicação que pretendia be- " I tre o Ministério' da Fazen-
I
quias vizinha8 para as fes- A's 19,00 hOloas - última

do feitas! O Grupo de Som- neficiar os p:'ofessores do. A "Rádio Guarujá" saúda o nosso jornal da e as classes conservado- 'tividades que se realizarão novena solene.

brio, adiantou o orador, ensino secun jArio estabele- I I
.

I
ras.· na Matriz loeal. . Nas noites ele 18 e 19, e

nem diretor tinha, e "nós já : tendo-lhe meihor remllnera- Registrando o transcurso do 43° ano de lqtas do Afirmou o senador Cunha O programa a ser obser- durante todo (I dia 20 have-

estamos em meio do ano le- II ção.·
.

I LOSSO jornal, o jornalista Aci Cabral Teive, nosso prezado Melo que o IJl'ojeto sobre os vado será o seguinte: rá barraquinhas em bene-

tivo"! Frisou o represen- Aprovado, projeto que colaborador, cUJ'os apreciados tl'abalhos honram de I A t' d
.

lucros extraordinários será, par uo o lha 14 do COl'- fício das obra� da Paróquia.
tante pessedista que não manda abril' crédito espe-

I
quando em vez, as nossas colunas, leu ao microfone da
I' aprovado até o fim deste rente, todos Os dias às 19,00 A Comissão agradece a

compreendia (' procedimén-, cial para pagamento ao vopular e conceituada "Rádio Guarujá", a brodcasting mes no Senado, depois do horas, haverá Novena Sole-, todos os que l:omparecerem

to das autoridades; não sa- "Cons4ltor Jurídico" da Se- que tanto dignifica o ra,dio em Santa Catarina, pelo oele- I h d
que voltará à Câmara para ne em onra o Espírito e a todos aqueles que nos

bia quais seriam as inten- c-retaria de ViflÇão. vado críterio de sua programação, a seguinte e desvane-
apreciar as alterações da I Santo. favoreceram com prendas e

ções' dÓ governo que se de- Carta do sr. Herbert Moses cedora crônica: de sua autoria, que foi ouvida pelos mi- D' 19
'

19
. outra casa do Congresso, la.. , as

_

,00 horas, na auxiliaram para o exito das

sinteressava por problema .

ao dep. nraz Alves ihares de radio-ouvintes, em todos os lugares onde se M t d N
d d que, em última análise, são

I
a r�z. e oss� Senho:a festividades.

tão importante. O deputa (, Braz Alves projetam as ondas daquela potente radió ifusora: -

as sugestões apresentadas de Fatlma, bençao da Coroa Os festeiros: Lauro Maia

Fez apelo aI) lider gover- (PTB), receb(!u a seguinte "A data (�e hoje, 13 de maio, registra a passagem do pelo executiv,;}, do Imperador da Festa, e e Senhora.

nista para que intercedesse carta do Pregidente da As- 430 aniversário de fundação do brilhante .matutino O ----- _

junto ao sr. Governador do sociação Brasileira de Im- ESTADO, o mais antigo diário de Santa Catarina.

Estado e ao 81'. Secretario prensa: I Inteligentemente dirigido pelo jornalista Dr. Ru

da' Educação para que cor- Associação Brásileira de' bens de Arruda Ramos, O ESTADO tem sabido trilhar

rigissem o erro e tomassem Imprensa. l· Caminho do Bem, orientando, informando e esclarecen-

providencias no sentido de Rio de Janeiro.
I Cio o povo, com absoluto critério de honestidade, elevan-

regularizar a questão. 10 .de .máiJ de 1956 : do-se, assim cada vez mais no conceito dos homens de

Aniversário do Samdú Exmo. 81'. Deputado Dr. bem de todo o Estado de Santa Catarina.

O deputado Olice Caldas Braz Joaquini Alves. I Ainda recentemente, durante a campanha oral

(PTB) teceu considerações Assembléia Legislativa -

i
de 3 de outubro, quando mais acêsa era a luta política e

em torno das atividades do Florianópolis, Sta. Catari- c;uando a imprensa desempenha importante papel na

Sarndú �que essa instituição Ina. lorientação popular, - O �STADO manteve-se à altura.

vinha prestando à nossa po- II Saudações. ! de suas tradições de jornal �ecente e limpo, não se dei-

pulação. Citoll. que somén- Acuso o recebimento de, };and6 envolver pela campanha sórdida que então se ve

te p.os últimos seis meses do sua estimada carta, que a- rificou, quando pessoas respeitáveis foram atacadas e

ano passado, aquele servi-' companhou uma copia do misel'àvelmente caluniadas. ,.

'ço prestara assistência a' projeto de sua autoria ins-I Em meio à essa onda de cinismo e despudor, O' ma-

55.687 casos. Porisso, pe- tituindo o "Premio Jeroni- tutino O ESTADO galhardamente defendeu os .seus

,dia à Casa l:m voto de a- 'mo Fíoancisc:J Coelho" de: ideais políticos, man�endo, pqrém.' aquela linha de' con

plausos a ser dirigido àque- Reportagem sobre a Assem-j c!uta que o fez acreditado e respeItado por todos os bons

la entidade pl�blica. Seu re- bléia Legislaeva. catarinenses.

querimento, entretanto, foi· j Agradecendo a gentileza Hoje, no dia em que comemora, festivamente, o seu lnimá Siqueira e a da "Cl'U-

desvirtuado, p0r emenda do da oferta, apl'oveitó o ense- 43° aniversário, enviamos a seu culto diretor e aos bl'a� I zada Democl'atica" encabe

deputadõ Laer�,e Vieira I jo para,'�m�n\eu no:m� e no vos auxiliares, o mais apertado abI:aço de felicit!fções e ,ça�a p:lo general Nicanor

(UDN) que querIa "as prin- da Assoclaçao BraslleIra de cs votos para que O ESTADO contmue a sua tarefa em :.GUlmaraes de Souza e Al

cipais hOl1')eJH�,gens" para o Imprensa, felicitá-lo pela pró! do jornalismo sapio no Brasil.
.

mirante B\�njamin Sodré
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i':tlição de hoje 6' páginas Florianópolis, Quinta-feira, '17 de Maio de i956

DO COMANDO DO 50 DISTRITO

Intensa'
.

Espectativa ,

Cr$ 1,00

o pleito no Clube Militar
O pleito nos Estados Ja

o país, aguarda com gran- está concluido c'om vanta

de expectativa os resultados gem para a primeira chapa,
das eleições, que se encer- mas o resultado definitivo
l'arão hoje, no Clube Mili- só será conhecido após a

tal' e nas quais duas chapas votação no Rio, que poderá
disputam a p l' e s i d ê n�· confirmar ou não o vence

cia desse orgão - a dos dor. Nesta capital, a eleição
generais Segadas Viana - terá início às nove horas

com o encerr'Lmento marca

do para as vinte e uma ho
ras.

Para facilitar o compare
cimento de oflCiais às elei

ções elo Clube MIlitar, o mi-

nou que o expediente nos

corpos e tropa e reparti
ções militares e estabele
cimentos de e>lsino obedeça
aos horários dos sábados,
isto é das nove às doze ho
ras.

RIO, 16 (V. A.) - Todo nistro da Guerra determi-

Da Vila Milífar para a

cidade haverá onibus espe
cial para transportar os vo

tantes. A apuração será ini
ciada imediat!lmente após o

termino. da "i0tação,

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianópolis, Quinta- feira, 17 de Maio de 1956

INDICADOR PROFISSIONALI I �. I� � O t �..DR. WALMOR �O;E: I C .0_8 .
_ ...._.- .�.- !. Ueons ta pa; a I C-·U e··,: ·e· u· u ·roDR. JOSÉ TAVARES 1 _

.GARCIA
IRACEMA cr',an� A�

Diplomado pela Faculdade Na- "U ali
eícnal de Medicina da Unlver- DOENÇAS NERVOSAS E MEN·

DR. JUAREZ PHILIPPlsidade do Brasil TAIS - CLINICA GERAL
F,".-inte.·no por concurso da Ma- Angustia Complexos Edifício João Alfredo -

ternidade-Escola Insonia :._ Ataques - Manias -

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

ex.interno do Serviço de Clrur- ças Mentais. Psiquiátra do

gía do Hospital I. A. P. E. T. C. Hospital-Colônia Sant-Ana.
do Rio de Janeiro CONSUl!lfóRIO - Rua 'I'ra-

Médico do Hospital de Cavldade [ano; 41 - itas 16 às 17 horas.
e da Maternidade Dr. Carlos RESIDtNCIA: Rua Bocaiuva,

Corrêa 139 Te!. 290r

Dm�;NçAS DE SENHORAS -

-D-R-.-A-R-M-A
...

·N-D-O-V-A-L-É-.-.PARTOS - OPERAÇõES
Cons: Rua João Pinto n. 16, RIO DE �SSISdas 16,00 às 18,00 horas. Dos Serviços de Clínica Infantil

Pela manhã atende dià-
da Assistência Municipal e HOII-

riamente no Hospital de
pital de CaridadeCaridade. CLfNICA MÉDICA DE CRIAN-
ÇAlõI E ADULTOS
- Alergia -

, Consultório: Rua Nunes lb
chado, 7 - Consultas das 15 às
l8 horas.
Residência: Rua Marechal Gui

lherme; 5 - F"ne: 3783

DOENÇAS DO APARELHO DI
GESTIVO - ULCERAS DO ES
TOMAGO E DUODENO, ALER
GIA-DERMATOLOGIA E CLI

NICA GERAL
DR. J(1L10 PAUPITZ

J1ILHO
Ex-interno da 20a enfermaria

e Serviço de gastro-enterologla
da Santa Casa do Rio de Jeneiro

Sch- (PI·of. W Berardinelli).
1 - Cu_rso' de neurologia (Prof.

I Austlegesilo).
Ex-interno do Hospital mater- I

ni dade V. Amaral.
DOENÇAS INTERNAS

Coração, Estômago, intestino,
fígado e vias biliares. Rins, ova
rios e útero
Consu ltór!o : Vitor Meirelet 221.
Das 16 às 18 horas.
Residênciat Rua Bocaiuva ZO.
Fone: 3�58.

DR. LAURO DAURA O ESTA.DO
CLíNICA GERAL ADMIN!STRAÇAO

Ei.pecialista em
. �o�éstiaa de

Radaeão e Oficinas, à rua ?on.Senhol'as e vias uqnarI!I.s. _ ' ••llieiro Mafra, n, 160 Tel. 3022
Cura radical das I�fecçoes l_ Cx. Postal 139.e'

agudas e cronicas, do aperelho Diretor: RUBENS A. RAMOS
DR. ANTONIO DIB genito-urinário em _ ambos OI

Gerente:. DOMINGOS F. DE
MUSSI sexos. .

. AQUINO
MÉDICOS Doenças do aparelho Dígeativo Representantes:

CIRURGIA CLíNICA e do aisterna nervoso. Representações A. S. Lara.
Horário: 10% ás 12 e 21h ás fi.

Ltda

S
. S-ERALí��RTeO�speciali_ Consultório: R. Tirade4ntes, 12 R1.:·:I Senador Dantas, 40 - 5°

erviço _omp
NBO- ._ 10 Andar - - J<'one: 32 6. andar.zado das DOENÇAS DE'tS� d Residência: R. Lacerda Cou- Tel . 22-5924 _ Rio de Janeirl'

RAS, com modernos me tO os' e
• tinho 13 (Chácara.do Espanha) Rua" 15 de Novembro 228 60. 't' tratamen o, '

_�Üf��S��spI� _ HISTBRO -,'
- Fone: 3248. andar sala 512 - Sao Paulo.

SALPINGOGRAFIA - METABu- ABJINtT1!tRtSLISMO uASAL a apl a

lv\dioterapia por ondas curtas- DR. ALVARO DE Ano Cr$ 170,00
-I � Rai.os Ultra CARVALHO Semestre .....•..... Cr$ 110,00li:letrocoagu açao -

h" No InteriorVioleta e Infra Vermel o.
MÉDICO DE CRIANÇAS A C $ 200,00Consult6rio: Rua Trajano, n.,l, PUERICULTURA � PEDIATarA S

no

·t·············· CrI'" 11000° d EdTcio do MontepIO. emcs re .. ,1 an áa� -:- D
I � 's 12 horas _

- ALERGIA INFANTIL Anúncio mediante contr�to.Hor rIo. as. a
Consultório: -- Rua Tiradell- Os originais, mesmo nao pu-Dr. MUSSI.

D tes n. 9.
.. blicados não serão devolvidos.

Das 15 às 18 horaB - ra,
Residência: _ Av. H,rclho A dir�ção não se responsabilizaMUSS.!. '. Avenida TlOm- Luz n. 155 . -. Tel. 2.5�O. pelos conceitos emitidos nos ar-

Resldencla.
I HOI'ário: - Das 14 ai 18 ho- tigos assinados.powsky, 84.. __ • L'as diáriamente

-'-nii:'-JÚLIO DOIN .------

INFURMAÇõES UTEIS
VIEIRA O leitor encontl'ará, nesta co�

DR. NEWTON luna, informações que n"cessita,MÉDICa d
.

d' t
EL'I>""�IALISTA EM OLHOS D'AVILA !dià"<amente e e J.me la o:
'" C.u

GANTA GIA ro,vRAL JORNAIS Telefone
OUVIDOS, NARIZ E 3AR CIRUR....,.. O E t d 8022
TRATAMENTO E OPER.AQõES Dnenças de Benhorall - Procto-

A Ga ato 2'S56
b 11

-

E1 t
.

'd d Médi >a !lze a ,.............. •

Infra-Vermelho - Ne u zaçao - . logia - c rlCl a e. '. Diário d� TC'1e 3.579
Ultra·Som .

;. Conctltório: Rua Vitor Melo
Imprensa Oi';",.d ...,..... 2.688

(Tratamento de sinusite' sem rel"s n. :J8 - Telefone: 3307.
HOSPITAn�.

operação) i Consultas: Das 15 horas em
Caridade:Anglo-retinoscopia - Receita de diante. (Provedor) .........•.. ,.Oculos - Moderno equipamento. Residência: Fone, 3.422

(Portarfa) .

de Oto·Rinolarlngologia (único I Rua: Blumenau n. 71.
Nerêu Ramos .

po E8ta�o) _ i Militar .

Horário das 9 as 12 horas e
São Sebastião (Casa de

da� 16 às 18 horas.
,

. I DR. ANTONIO BATISTA Saúde)................ 3.168
Consultório: - R�a Vitor Mel· JUNIOR Maternidade Doutor Car-

l'ples 22 - Fone 26·/6. .

� 1 C
• 8.121.

Rcs. --'-. Rua São .Jorge 20 - i CLtNICA ESPECIALIZADA DE 08' orrea .

Fone 24 21. CRIANÇAS CnAMADOS UIl-
- Consulta� das ,9 ás 11 hor... GENTES

8.a1&--D-R-·.--l\If-A-R--I�-O-W��E'CN�--- Res; e Cons. Padre Mil(uelinho, Corpo de Bonlbeiros ....

.� Serviço Luz (Raclama-
DH AUSEN 12. ções) 2.404

,

.CLlNICA MÉDICA DE ADULTOS Policia (Sala Comissário.. �:���
E CRIANÇAS LOB "TO

Polícia (Gab. Delegado) ..

- DR. I. ,,,- OMPANHIAS' DEConsultório - Rua João Pin- C'
to 10 - Tel. M. 769. FILHO TRANSPOR'rES
'cansulta�: Das 4 às 6 horas. Uoenças do aparelho respiratório ITAC , nggResidência. Rua Esteves Jú· TUBERCULOS� �ruzeiro do Sul

8553'oiol'. 45. Tel. 2.812. RADIOGRAFIA E RADlOSCOPI..-\ Pan!lir 2:325DOS PULMõES VarIg ..............•...

Cirurgia <)0 Torax Lóide Aéreo ...........• 2.402

Formado pela _FaculdaJe Nado- Real :...................
2.377

nal de Medicina, Tisiologista eScandinavas . . . . . . • . . . . . 2.300

Tlsi-ocJrurgião do lIospital Ne- HOTÉIS
rêu Ramos Lux . . . . . . . . . . . . . • • • • • . • 2.021.

Curso de espeCialização pela Magestic ............•..• 2.276

S. N. T. Ex·interno e Ex-a88ll- Metropol ............•.... 3.147
de tente de Cirurgia do Prof. UIO La Porta .... '.' ....•.. M • 3.321

Guimar.ães (Rio). . Cacique ............• ,... '.449
Cons.: Felipe Schmidt, 38 - Central.................. ::�;�.Fone 3801 _ Estrela .........••• ' .•..•

Atende em hora marcada.

(Ideal....................
8.6119

Res.: - Rua Esteves Junior, ESTREITO ' ..

fiO - Fone: 21111 . Disque ..••.•. 0 " 08

Formado pela Faculda�e �acio.
lIal de Medicina . UniverSidade

do Brasil
mo DE JANEIRO. .

Aperfeiçoamento "nl! "(.\�,sa
. Saud" São MigueL ,

Prof. ;,;. ernaúd." l'au1inã
Interno por 3 al'_08 do Serviço

de Cirurgia
Prof. Pedl'o de Moura,

.

OPERAÇõES '

CI.1NICA DE ADULTOS
DOENÇAS DE SENHORAS �-- -- ---------

CONSULTAS: No Hospital de.
---

Caridade, diárill.mente peja m8� Inhã
RESIDJl:NCIA. 'r Rua Duarte

Schutel, '29' - 'r!!\ef: 8.2P� -

.ir!ocill11ÔpoHa. ....iI

Residência:
Rua: General

101.
Telefone: 2.693.

Bittencoun; n,

".

DR. ROMEU BASTOS
PIRES
MÉDICO

Com prática no Hospital São
F'raneiaec de Assis e na Santa

Cesa do Rio de Janeiro
CLINICA MÉDICA

_ CA'RJ)IOLOGIA
Consultório: Rúa Vitor Mei-

reles, 22 Tel. 2675.
.

Horártos : Segundas, Quartas e

Sexta feiras:
Das 16 às 18 horas
Residência: Rua Felipe

midt, 23 - 2° andar, apto
re!. 3.00:::.

-DR. HENRIQUE PRISCO
PARAISO
lhÉDICO

Operações �,Doenças de Se
nhoras - Clínica de Allultos.
Curso de Especialização no

Hospital dos Servjdores do Ea
tado.
(Serviço do Prof.. Mariano de

Andrade).
Consultas - Peja manhã no

Hospit».l de Caridade..
A._tarde das 15,:;� hs. em dian

te no consultório. á Rua Nunes
Machado 17 Esquina de Tira
dentes. Te!. 2766.'
Residência - �lla Presrnente

Coutinho 44. Te!.: 3120.
CLINICA

de
OLIIOS - OUVIDOS - NARIZ

E CARGANTA'
DO

.

DR. GUERREIRO DA
FONSECA

Chefe d� Serviço -de OTORI·
NO do Hospital de Florianópolis.
Possue a CLINICA os APARE·
LHOS MAIS MODERNOS PARA
TRATAMENTO das· DOENÇAS
da ESPECIALIDADE.
Consultas - pela manhã no

HOSPITAL
A TARDE - das 2 as 5-

no CONSULTóRIO - Rua dos
ILHEOS nO. 2
RESIDi1:NCIA -. F-elipe Sch

midt nO. 113 Tel. 2365.

DR. ANTóNIO\ MONIZ
DE AflAGÃO

CIRURGIA TREUMATOLOGIA
Ortopedia

COilsultório: João Pinto, 18.

Das 15 às 17 diàriamcnte.
Menos aos Sábados
Res : Bocaiuva 135.
Fone: - 2.714.

DRA. WLADYSLAVA
W. MUSSI

DR. NEY PERRONE
MUND

DE ALBERTO RICHTER .Gumercíndo Caminha, Secretário.
Rua 21 de Maio, 612 - Estreito - FlorlanópolJa .

\

Portas, janelas, caixas, meia-caixas, vistas, etc., com �.�.!.••••�:,•••••••"C."•••CI•••••••••••••••iI"

:':���:�,:���;:,��:�::,taca�la da melhor qualidade RiS.laUrao.te Napoll"
_.

J.Pdeços baixos - Examine e compre o que está pron- •
,.,0 para eatréga imediata •
Férro - Tubos - Sanitários e Azulejos para Importa Rua Marechal Deodoro 50. .1ção do Rio de Janeiro da eis. Americana de Irrtercambio I Em Lajes, no Sul do Rrasil.. o melhor! •

\(BraSil) CADIB.
. Desconto especial para os senhores viajantes. •

Se vai construir anóte o nosso endereço. .'

- :
Sua visita nos dará prazêr o _.e �e lO.fI.8 .

DIFERENCIAL PARA CAMIN,HOES Enslna-sa�������.�oAN���i'" 12

2.814
2.0a6
8.881 ,_

8.167
Consultem nossas tarifas. EXPRESSO rLORIANÓFOLI�

-Fones: 25-34 e 25-3ij -

10 andar.
Salas 1 e 2 - Rua Jerônimo

'Coelho, 1
Horário: 8 às 11 - 16 às

18 horas'
Atende exeluaívamente com

hora marcada.

DR. CESAR BATALHA DA
SJLVEIRA

Cirurgião Dentista
Clíníca de Adultos

Crianças Baío X /

Atende com Hora Mar
cada.
Felipe Séhmidt 39 A Sa�

las 3 e 4.

A D V O G ·A DOS

DR. JOSIt MEDEIROS
VIEIRA

- �DVOGADO
Caixa Postal 150 - Itajai

Santa Catarina.
-

DR. CLARNO G.
GALLETTI

- ADVOGADO -

Rua Vitor Meireles, 60.
FONE:: 2AG8

Florian5polis -

DR.ANTONIO GOlVIES DE
ALMEIDA

- ADVOGADO -

Escritório e Residência:
Av. Hercilio Luz, 15
Telefone: 334;:.DR. MÁRIO DE LARMO

CANTIÇÃO
MÉDICO

CLíNICO DE CRIANÇAS
ADULTOS

Doenças Internal
CORAÇÃO - FIGADO - RINS

- INTESTINOS
Tratamento moderno da

SIFILIS
Consultório - Rua Vitor Mel·
eles, 22.

-

HORÁRIO:
Das 13 às 16 horas.

Telefone: Consultório - 3.415
Residência: Rua José do Vale

Pereira 158 � Prãia da Saudade Consultas: dali 8,00 às 11 ho-
- Coqueiros ras e das- 14,00 às 18 hQras
_____ -

, Excluaívameme com hora mar·

DR. CONSTANTINO cada.

DIMATOS Sábado - das 9 às 12.

MÉDICO CIRURGIÃO (DR. LAURO CALDEIRA
Doenças. de Senhoras - Par�oll

l' DE ANDRADA
_ Operações - Vias UrinárIas
Curso de aperfaiçoament'J

.

e' CIRURG.IÃO-D�NTISTA...
longa prática nos Hospitais de CONSULToRIO - EdlÍlCIG

Buenos Aires. Partenon - 2° rmd�r -:-: sala

CONSULTóRIO: Rua Felipe 203 - ·Rua. :r�nente Sllveí sa, 15.

Schmidt, nr. 18 (sobrado). FONE Atende diârtamente das 8 à'l

3512 11 horas. ,
HORÁRIO: das 15 ás 18 ho- 3as e õae das �4 as. 18 horas,

- 19 as 22 horas.
Confecciona Dentaduras e Pon

tes !dóveis d� Nylon.

.................�•...
:,..

DENTISTAS
DR. SAMUEL FONSECA

CIRURG IAO·DENTISTA
Clínic� .

- Cirurgia Bucal -

Protese Dentária t

Raios X e Infra-Vermelho
DIATERMIA

Consultório e Residência:
Rua Fernando Machado, n, 6

Fone: 2225.

ras

Rt'sidência: Avenida Rio Bran
co, n. 42.

Atende> chamado.
Telefone: - 3296.
----------

DR. IVO VON WANGENHE1M
DE N T I S'T A --

. Consultório rua Bocniuva-, 42

. .t . � } :: <:
E "A MODELAR"

Xp.ressO fiO rianópo lis lida.. ... W.�M�_.��.a.n��·_�w .· ·__-.w

ENDEREÇOS ATUALIZADOS DO EXPRESSO Organizaçãu Juridica-
FLORIANÓPOLIS LTDA. Conjôbil Lida.

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

�:O:-
Séde: Rua Traiano 12 - Edifício São Jorge, sala 4,

l° sndar.
Florianópolis -:0:-

_ Santa Catarina
-

Escritas comerciais e fiscais � Contratos_- Dis�
tr;.:tos - Organização de Sociedades Anônimas - Peri
tagens - Cobranças amigáveis e judiciáis, etc.

NOTA: Atendemos todo e qualquer serviço do in
,prior junto às repartições. públicas, desta Capital.

"

DOIS ESPETACULOS EM UM SO'
DIA 20- (domingo) 21 :00 HORAS

Grandiosa soirée dançante, com os cartazes da Tele
visão - Rádio Belgrado de Buenos Aires e Discos Co
Iumbía ; Alfredo de Franco e seu Quinteto 'I'ípíce - Los
Colegiales e seu jazz espetáculo.

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

A reserva de mesa poderá ser feita na Alfaiataria Bri
to, a partir do Dia 8 do corrente,

CLUBE 15 DE OUTUBRO
DIA 13 (domingo) 15 :00 HORAS

Grandiosa domingueira dançante, em homenagem ao

Dia das Mães. Será apresentado um. grandioso show in
fantil, com a participação dos pequenos e futurosos ar

e tlstas da Difusão Florianopolitana.
-------------------------------------------------

das E,�quadrias

Um conjunto completo e peças diversas em separado.
A venda na rua Almirante Lamego, 25. Nesta.
A mais bem af'reguezada e sortida no Estreito, ven.,

te-se.
Tratar à rua Almte. Lamego, 25 em Fpolís .

Transportes de Cargas em Ger-al entre: FLORIANóPO
LIS, PôRTO ALEGRE, CURITIBA, SÃO PAULO, RIO
DE JANEIRO E BELO HORIZONTE.

l\1atriz: FLORIANÓPOLIS
Rua Padre.Roma, 43 Térreo
Telefones: 25-34 (Depósito)

25-35 (Escritório)
Caixa Postal, 435

End. Teleg. "SANDRADE"

Filial: CURITIBA
Rua Visconde do Rio Branco

932/:!6
Ttlefone: 12-30

End. Teleg. "SANTIDRA"

Filial: SÃO PAULO Agência: PORTO ALEGRE
"Riomar"

Avenida do Estado 1666/76 Rua Comendador Azevedo,
64

Telefoné: 2-37�33'
• Atende "RIOMAR"

End. Teleg. "SANDRADE" Elld. T,eleg. "RIOMARLI"

Telefone:, :n-06-50

Agência: Rto D� JANEIRO
"Riomar"

Agência: BELO HORI
ZONTE
"Riomar"

Rua Dr. Carmo Netto, 99 Avenida Andradas, 871-B
Fones: 32-17-33 e 32-17-37 ''I'elefone: 2�90-27

Atende "RIOMAR" Atende "RIOMAR"
End. Teleg. "RIOMARLI" ,

NOTA: - Os nossos serviços nas praças de Pôrto
Alegrfl, Rio e Belo Horizonte, são efetuados pelos nossos
agentes

"RODOVIÁRIO RÁPIDO RIOMAR"

EMPRESA NACIONAL DE NAVEGACAO
,

·HOEPCKE
VIO-MOTOR «CaRL

.

ITINERÁRIO
SAlDAS DE

I D A VOLTA

Itajai Rio
4·5

9-5 11-5 17-5
22-5 24-5 30-5

,
4-6 6-6 12-6
17-6 19�6 25-6
\
30-6 2�7 8-7

O .horário de saída de �rianópolis será às 24,00
noras e do Rio de Janeiro às i6,00 horas.

• Tanto .na Ida como na Volta o navio farã escala nos

portos de São Sebastião, Ilhabela e Ubatuba.
Pa_ra t_nelho"tes informaç.ões, dirijam-se à séde. da

I-Emprêsa, à rua Conselheiro Maf-r:a, 30 .- Telpfone 22-12.

Fpolis. Santos
5-5
18-5
31-5
13�6
26-6
9-7

o ESTADO'

IRMANDADE DO DIVINO ESPIRITO
SANTO E ASILO DE ORFAOS

FESTA DO DRAGO
CONVITE

De ordem do Irmac Provedor,' convido os Irmãos, pa
la tomarem parte, revestidos de seus balandráus, nas
Festas do Orago, conforme consta do programa que se-
�ue:

'

Novenas - Em sua Capela, com início dia 11 às 19
horas, 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 assistencia
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.

A Provedoria, na certeza do comparecimento de to
Jos os Irmãos, desde já, antecipa seus sinceros agrade
cimentos;

Viagem com segurança
e rapidez

80 NOS CONFORTAVEIS �ICRO-ONIBUS DO_.

RIPIDO-;SHL:ÕI4SILBIBO;='-
Florianópolis - Itala! - Joinville � Curitiba

.--, .._-' "-

,---?o \;.. ;:_�. _�'-' �
-.,..._ .. ,.._: :'\<""'!':::'>;:c.".. •

Age'"ncia '. 1\ 1Il(Deoaoro
.

e8qu�n8 _
da

• Ru8
....Tenente Silveua

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

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

.u Repartição Publica. ,/

TRATAR NA

••• A HORA DO

TÔNICO ZENA
)
;

�O PRl�;�;O SINAL DE FRAQUEZA. TONICO ZENA\
À SUA MESA!

Fabrica:- de Caixa
Esquadrias

e

Vende-se, com muitas maquinas e mais de 130 ca
valos instalados, junto ao .porto. Excelente oportunidade.
Facilita-se parte do pagamento. Tratar na M!\DELEI,
rua

- João Pessôa, Itajaí.

/.

Vamp8uba Contra o Caneer
AUXILIE A CAMPANHA CONTRA O CANCER.
A ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DE MEDICINA

(·.h�ma a atenção do povo, para as palestras que estão
4as feiras, as 20,45 horas e pela Rádio Gual'ujá,. todo_s, os
sendo ií.'radiadas pela Rádio Diário da Manhã, tôdas as

sábados, as 15 horas.
.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianópolis, Quinta- feira, 17 de Maio de 1956
- - - ,: �.� ....

�i"-----

,

:000:

- _RAINHA DA ARQUIBANCADA DO AMERICA
F. C.: - A inauguração da arquibancada do América

_ F. C. será revestida de maior cunho social, com a elei

ção �a rainha. Mais esta iniciativa se deve ao dinâmico

presidente da Comissão da construção do valioso imo

vel, dr. Sadalla Amim.

:000:

PELO TORNEIO TRIANGULAR DE FUTEBOL, NA NOITE DE HOJE, NO ESTÁDIO DA F. C. F., COM INICIO A'S 20 HO·'

RAS, PELEJARÃO ,OS CONJUNTOS DO AVAl E FIGUEIRENSE, OS TRADICIONAIS RIVAIS DO PEBOL ILHElJ QUE ES
'rÃo EM CONDIÇÕES DE OFERECER AO PUBLICO UMA NOITADA DE SENSAÇÃOE MOVIMENTO. 'SE VENCER OU MESMO

EMPATAR, O.ALVI-NEGRO SERA' PROCLAMADO CAMPEÃO. EM CASO CONTRÁRIO FICARÃO EMPATADOS TODOS OS
.

CONCORRENTES QUE SÃO OS DOIS CLUBES E O CARLOS RENAUX .

.......+ +* +..+� +� � ++.++ �++ +k !..!..!:..!:++!.+!••:..!:++!:�:..!+.:.+!:..!:..!:..! -..••;� ...,+++ � ++ * <,
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Homenaue� aos campeões .Sul-ftmceri�anlos, (D�o��;�!�p��J���eVI���o We-
. palroclOado· pelo Prefeito da apita

.

ber, especial para "O ESTADO")
Prestando justa e expressiva 'homenagem aos re- gloriosos remadores, que tão alto vêm sucessivamente - DIA DO FUTEBOL: - Segundo uma resolução

madores catarinenses que, no recente campeonato sul- elevando o bom nome esportivo de Santa Catarina, no da Federação Catarinense de Futebol, será disputado

americano do Remo, realizado no Chile, sagraram víto- país e no estrangeiro. nesta cidade, no próximo dia 27, um certame, do qual

r!1S0 o Remo do Brasil, o dr. Osmar Cunha, ilustre Pre- E' esta mais uma oportunidade para que o nobre participarão as quatro equipes melhor classificadas no

4"t 'M
..

I t
., ,.

d
.

'
.•JOVO de Ploríanõpolis, fazendo CO�I'O aos aplausos me- certame do ano passado. Com estes prelíos ficará insti-

re: o umcipai, pa rocionara, n<?_ proximo ommgo, com
. ,.. ,

10 'JO ti
- '. t· d ti recidos pelos homenageados da Prefeitura .. compareça a tuído, nesta cidade, o Dia do Futebol.

mrcio as. ,'-', uma compe içao nau ica e que par ICI- ,

parão os clubes do Remo sediados nesta capital.
Por essa forma, a Municipalidade, através

ParticÍoacão-
-

Realmente, não era nossa intenção voltar a escrever

sôbre o basqueteból. Não porque estivéssemos em lití

gio com êle. Absolutamente! E sim porque o nosso tem

po anda completamente lotado. Trabalhamos o dia todo

e quando à noite, já no calor de nosso lar, nos sentamos

para escrever, eis qy.e as idéias então custam a vir, e a

inspiração desaparece com o cansaço que surge. E 'pron
tQ..;_J)l..e.t.enw-nos na cama, procurando assim também fu-

,gir desse frio cortante, que anda rondando nossa cida

de.

NEGOCIO DE OCASIÃO
E O BASKET? - Como registramos em cor-

Vende-se por prêço de ocasião uma fazenda de ca- respondencias anteriores, continua inativo o setor de

.é, banana, outras frutas e várias culturas como mandio- bola ao cesto e de volei. Apenas, recentemente, Gin ásti-

ea, cana, feijão, etc., com boa casa- de material para mo- co e Palmeiras realizaram jogos. amistosos e foi só. Da
radia, dando para a praia, dois ranchos e uma eira de'

parte da Liga Atlética Norte Catarínense, atualmente
cimento pra secar café, propriedade cortada pela estra-

Ia geral, com unia área superior a 300.000 metros qua- empenhada com o Futebol de Salão, não se conhece si-

drados, terras excelentes para- qualquer cultura e criação i quer uma diretriz à respeito.

i: aves, abelha, etc., com .ótimas aguadas. >

muito mato, 1-.ntuada em Enseada de Brito e pouco mais de 30 Kms.
desta Cayilta,l. 1Tacili�-se ill p�gainento..: .. . .

Tratllir _a Rua São, FrãnclS'Co, 18 - .Fone. 2906.
....

r
, 't. .'"

•

In�m�
CINE SAO J

. No Programa:aluguel' que vinha pesando em seu orçamento, voltando
.

Fatos em Revista. Nac.
suas vistas para outros empreendimentos. i Preços: 10,00 - 5,00

Os trabalhos vão adiantados e são executados pe-' Censura até 14 anos.
_. .

- �

�,oBsl próPdl'iOSChd.iretOl�es"e aStS�CiadoAs. Porbl��ticiar sobre o;
�'

__

�i�&I-R;RGC I'�oco o
. �marrao , es a n� ssem ela do Estado; I ;-�

I ii
dumat�l�doPdoslça,obl�ara recdonhece�-se a instituição comoI;t;'e u 1 I a e pu Ica, ten o em VIsta seus valiosos ser- I'

- , ..

viços de �enemerencia já prestados e que ainda poderá! . A's 8hs.

prestar de acordo com as finalidades estatuta'I'·.a I Robert LIVISGTON em:
, , I S.

I NA ROLETA DA VIDA..-

'

-:--_. II MIROSLAVA em:
.

MULHER DE RUA

. P A R T I C I P A C Ã O ·11 �:����.� ��: 1:a���. '
•

WANDERLEY FLORIANO �ARTIr.;S E DAURA
I
I

seu

core., Porque na verdade, um tinha que vencer: E am- Catarinense. primogênito que na Pia Batismal receberá o nome de i(
bos mereciam. Se existisse· empate, sem d�vida que se- Que outros jógos guai� �ejam realizados, para gáu. CARLOS DANIEL, ocorrido dia 15 na Maternidade "Dr. ii
ria Qo certo, o justo. Mas quem venceu, na realidade, foi dio de todos nós. Carlos Corrêa.',. . il-��-iI!IQ;i!Iiil!í ,

,
\

i

II
'. !(\

,

I
.. í\_)

·:..:..:..t :..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..!,.:..:..:..')+:..:..:.,.:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:...:..:..:..:..:":":":":":••:":�:••:++·"·"·fl·"·"·H+".++·+••".H+".""
, , ,

�
.. • • .. ., .. .. .. .. • .. .. + ...)

D •.

. �

.

es!.ai festa náutica, estimulando uma modalidade de es-

dum porte em que o nosso Estado tem sabido colocar-se em

plano culminante, dentro e fóra das fronteiras nacio

nais .

,..-.·.-.·_-_-_.....- ..- -_....�.:...w�....-.,.,m�__......�",.......-_·

- :000-:

- CICLISMO, IDEM: - O Calendário da Fédera
ção Atlética Catarinense previa a realização do cam

peonato estadual de ciclismo, no mês passado. Como ha
viamos previsto, Joinville atualmente inativa neste se

tor, outrora tão aprecià.do e disputado, não poderia com

parecer. Pelo visto, porem, n�m mesmo o estadual foi
efetivado. Está aí um fato deveras realçanie que merece

a atenção dos dirigentes. Estabelecel� o calendario e in
sistir na realização das competições programadas é de

competencia dos dirigentes.

Na Téla Panoi
A's 3 - 8hs .

Barry. SULLn'AN�

JERGENS em:

VINGANÇA DE
GANGSTET:

No Programa:
Cine Nõticiario. Na
Preços: 11,00 -

Censura até 18_

gesto acertado do Prefeito Osmar Cunha, se associará
.

especialmente ao regozijo com que têm sido saudados os

�••••••••8••$••••••e••••••••••••••••••••••••

Vende-se Fazenda
- i

:000:

� SEDE PROPRIA DO BLOCO DO CHIMARRÃO:
o Bloco do Chimarrão, conhecidâ associação bene

merito-social, está construindo sua séde provisoria, em

terreno recenteinénte adquirido. Co� esta providencia jdos seus diretores, poderá o clube livrar-se do 'oneroso

WERNER MARTINS, participam ó nascimento de

A's 5 - 81ü:.
James GRAIG

MORENO em:

CO'DIGO DOS
GUERREIROS

No Programa:
Cine Repórter. Nac.
Preços: 11.00 - 5,
Censura até 10 ano�\

As - 8hs.
Errol FLYNN em:

MINHA ESPADA,
MINHA LEI
Technicolor·

No Programa:
Variedad-es na Tela.
Preços: 10,00 - 5,0
Censura até 14 anos:

FALANDO SOBRE BASQUETEBOL
POR ROBERTO S. LEMOS

Mas meus caros leitores. Apesar de tudo isto, temos
M .

sempre assistido os jogos realizados pela FAC. Na me-

dida do pos�ivel, é claro. Um campeonato como nunca.

Francamente, não há so'mbra de dúvida: o atual cam

peolllito juvenil de basqueteból é o melhor que se reali�

zou até agora. Realmente sensacional. Caravana, Lira e

Clulle Doze vêm se apresentando muito bem preparados,

IZAIAS ULYSSÉA
:e:

CECI VIEIRA DA ROSA ULYSSEA

as

proporcionando assim sensações ,constantes. E o CO!2-
lJdrticipam o nascimento de seu filho IZAIAS, a 10

J6ial por sua vez, tem sempre dado um trabalho insano do corrente. na Maternidade Carlos Corrêa,
aos três favoritos, preliando sempre com fibra incomum

(o que aliás sempre lhe foi característico). E acima de

tudo isto, tem sempre pairado sôbre todos os jogos, uma
lealdade e uma disciplina a toda a prova. As arbitra

gens têm sido relativamente bôas, e sempre honest'as e

imparciais. Como corolário, as equipes techicamente es

tão num nível nunca observado antes, mesmo entre os

l·titulares. Por tudo ist.o, é que dizemos e repetimos qu�
<' presente campeonato é o melhor. de quantos foram

realizados ate hoje.
Mas entremo.s na razão que nos fez voltar. E' qi1e,

meus caros leitores,' não podiamos ficar calados depois
do que vimos no liltimo sábado, quando da realização do

grande clássico do nosso cesteból, ou seja o prélio Lira

versus Doze. Durante cêrca 'de duas horas, ás duas equi
pes procuraram a Vitória, que ora pendia para um lado,
ora para o outro. Três prorrogações foram necessáriae,
para finalmente o Lira laurear-se vencedor, pelo escore

de 56 x 51. Ambas as equipes já então com seus elemen

tos reservas, em virtude de seus titulares terem atingi
do o limite máximo de faltas. Partida disputada palmo
a. palmo. Até o último segundo. Dissémos acima que o

o nosso basq_ueteból. Inegavelmente, o grande vencedor.

Não é_nossa intenção comentar as atuaç1'íes indivi

duais. Mesmo porque cometeriamos uma grande injus
tiça, já que todos os jogadores mereceram elogios.. A
fibra que todos apresentaram, a educação e!(\vada, a

lealdade com que preliaram as virtudes técni.cas de

monstradas, fizeram com qúe o nosso basqUl�teból fi
caSSe no pedestal que realmente merece ficar A todos

os jovens e futurosos atlétas do Lira e do Doze, os nos,

sos parabens e a -rteza da nossa admiração. Aos téc

nicos Valmir Dias e Rubens �ange, a 'gratidão de todos
os que labutam no basqueteból, pela excelente técnica

apresentada, e pelo elevado espírito com que um soube

vencer e outro soube perder.
Aos árb�tros, senhores E'rico Straetz e Osman Boa

baid, hl)nestôs e compreensivos, o nosso abraco, mesmo
,

.

porque souberam levar até ao fim, uma partida que pa-
reCia nunca se definir, e que terminou sem um 'único

senão disciplinar. Parabens também aos presidentes dos

dois clubes lideres também na vida social de Santa Ca-

As - 8hs.
Ana BEATRIZ - M

to DE SOUZA. em:

RIO 40 GRAUS '

No Programa:
Atual. Warner

Nac.

Preços: 8,00 - 4,00 jCensura até 14 anosl

James
FRANCIS em:

UM LEÃO ESTA'
NAS RUAS
Tec�r. icolor

a partir �e sabado, as famosas
.

��RRAgUINH�S do DlVfNO ESPIRIT(
10 r as

Lira foi o vencedor. Porém, foi vencedor apenas no es- tarinà, e aos mentores da excelente Federação Atlética

J
!

� . i
,

.J
<•

. ' ,
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ocuns
igalba da Veotora
-!he a luz que os olhos me a1umia,

que me enche os pulmões e o céu que adoro

rem-me esses momentos de alegria,
rem-me a voz de pássaro canoro;

* * *

Tirem-me a paz de espírito, a harmonia

Da vida, e o mar que canta, quando eu choro;
'I'írem-me a noite e, ao luar da noite fria,
O sonoro esplendor do céu sonoro;

* * *

irem-me a glória de viver, o encanto,
lágrima, o sorriso, a mocidade

e faz com que eu na vida engane tanto;
* * *

Tirem-me o manto, deixem-me desnudo,
Mas não me tirem, d'alma esta saudade

Ana Maria de Assis,
do sr. Pedro Moacir
ssls e de d. Zulmira
os de Assis;
dr» Jayruor Guimarães

voas, filho do sr. Agenor
Póvoas e Robélia Póvoas;
- sr. João Antonio de

Melo;
- sr. Silvio Damiani;
- srta, Nieze C. de Aze-

.r

FloriànópoHs, Quinta-feira, 17 de Ma.io de 1956

HOJE. ÀS 20,3.0 HORAS NA RADIO
"ANITA GARIBALDI"

A homenagem pelo programa

"GENTE DE SANTA CATARINA"

À memória do grande Apóstolo da Medi
cina DR. BULCÃO VIANA

1

Em cada lár onde tiver um aparelho de rádio, esta-
rão ouvindo hoje, às 20,30 horas o programa "Gente de

Santa Catarina".
Disto estamos certos, pois, sabemos quão vivida e

profunda é a gratidão que se alberga em todos os co

rações florianopalitanos para com aquele que foi o mais

ybnegado, o mais dedicado e bondoso dos médicos.

O programa., "Gente de Santa Catarina", patroci
nado desde a sua .eriação pelos estabelecimentos "A

MODELAR" abre hoje um parentesis na sua alta fina
lidade de pôr em justo relevo as grandes figuras mo

rais atuantes em nosso meio, para homenagear a figura
saudosa do apóstolo máximo da medicina em nosso Es
tado.

Que é meu sangue, meu ser, meu pão, meu tudo. E' uma homenagem justa e merecida que consulta

* * * e interpreta magníficamente os sentimentos de toda a

OLEGARIO MARIANO nossa população.

. I
ft, Prefellara'
e a Policia

E fUltTlS
.

Doceira especializada em

·"ôrto Alegre; aceita enco
mendas -de doces, enfeites,
t rrtas e pudins para casa

mentos, batizados e aniver
sários. Rua Feliciano
Nunes Pires, 12 •

Antes do aparecimento
da erupção já se transmí-.
tem a varíola, o alastrim, a

varicela (catapora) e ou

tras febres eruptivas. O
mesmo acontece durante to
da á' evolução dessas doen

cas e até alguns dias de

pois da descamação QU da .

queda das crostas. O contá-)
gio se faz entre doente e

I

indivíduo, . são, diretamente �

ou por meio de objetos re

centemente contaminados.

Pó-

vedo;
- sra. Terezfnhe da Luz A Delegacia Regional de

Cordeiro. Policia coihírá os atentados
ao patrimônio municipal

CLUBE DOZE DE AGÔSIO
ÁS 22,30

i

h�<\VILHOSA NOITADA DE DANÇA E MUS�CA
'pUAS GRANDES ORQUESTRAS ARGENTINAS,

Alfredo de Franco e sua Tipica
E

"

. .:... ,

Os endíabrsdos \ "LOS COLEGIAI,ES"
Musica e Danças

Cr$ 300,00
I �

Vendas nà Secretaría do Clube
_

;: . ç ,'o ,.".. ;f!\ .1' i�;I�It'I!#'''''"'''f� 1':l1il,ir�.
VIEIRA DA ROSA - Presidente

. d
.',

, "

MAGROS E FRACQS

VAHADIOJ.
�' indicado nos casos de fl'aque�a,

palidez. magreza e fastio, porque em
sua fórmula entram substâncias. tais
como Nanad"to de sódio, Lícitína, GIi
cerorosratos, pepsina, noz de cola, etc"
de ação , pronta e efícaz nos ·casos de
fraqueza, e neurastenias. Vanadiol é
Indicado para homens,.mulheres crian
ças, sendo sua fórmula coph.ecida pelos
grandes jnédíccs e está .licenciàdo pela
Saúde Pública.

,

.....�; .�� �

'" : PARTICIP-AÇÃOI
; __,)I'I

• 1/"'"

, '

mONí!: BAREOSA MARÇÁL
OFICIAL ADMDHSTRATIVq - CLAS. "H"

A V I S O
CRÉDITO·MÚTUO PREDIAL

OS Dirigent�s do "Crédito Mútuo Predial", o mais
r'n:!;jgo Clube de Sorteios do Estado de Santa Catarina,

·sa. aos seus prestamistas que ri partir do dia 5 de
ho, passarão' a 'correr pelas, extração . da Lot�ria do
Lado c1o]�Jo Gi·ande. do Sul. "

':''Í;

Preceito do Dia
AMABIIJDADE
PERIGOSA

Não visite doentes e

convalescentes de fe
bres eruptivas.
SNES.

ou

FatigadOS

./
ClAREfA e FAZ BEM

A

-voe
_

com 25°10 de desconto*

3
- I

)
i

..

...no Barr'gaVerde
o peltilho verde dos valorosos soldados do

Império, que popularizou os catarinenses,
inspirou também êste . vôo-homenagem da

Real-Aerovias : o "Barriga Verbe"! Viagens
diárias para Curitiba, São Paulo, Rio e Pôr

to Alegre, em confortáveis Douglas DC-3 com

25% de desconto*. 2 horários a escolher.".

tripulantes atenciosos... impecável serviço a

bordo. Faça a melhor escolha... faça a melhor

viagem., .. vôe no "Barriga Verde"!

• Daconto apnnado peta D. A. C. .sabre aa ta riJa• .toa ruzu�1I$ Super-ConlllJir JI,(J,

Pôrto Alegre
Florianópoli,
Curitiba
São Paulo
Rio

Escalas do
"larr;9" V.rd.l'

'�
'0 "nos .

J. de real ••rvifo
t. /

ao 8r"sil
......-

I

Pl!fiSAGENS E ENCO�DAS: Rua Felipe Schmidt, 84 =Fone - 2377.

INSTIlu'f� DE APOSENTADORIA
E l'ENSÕES .DOS MARITIMOS

Em vista dos constantes
atos de destruição dos ser

viços da Prefeitura, na ci
dade, fatos a que já nos re
ferimos e que tanto depõem
contra os nossos foros de
população ordeira e escla
recida, o dr. Osmar Cunha,
ilustre Prefeito Municipal,
dirigiu-se ao ceI. Trogílio
Melo, dinâmico Delegado
Regional de Policia, a quem

1 .. ·1
' )�;Tl": ",,: solicitou providencias para

CONVITES: Cr$ 150,00' repressão de tantos e tão
. criminosos atentados ao pa
trimônio público da Capital.
Agora, em resposta a êsse

apêlo do Prefeito, o ceI.
Trogilo Melo acaba de ofi
ciar ão dr. Osmar Cunha
dando-lhe elêucía de que to
mará enérgicas providên-

I cias a fim de coibir aqueles
abusos.

I

. Rego�!jemo-nos com êsse
bom entendimento entre as

'autoridades 'poiiciais, repre
sentadas no ativo Delegado
Regional, e os interesses da
ordem citadina, defendidos

pelo' Prefeito 'Municipal.
Assim se evitarão os danos
.que.u precariedade do poli
ciamento, até agora, tem fa
cilitado a indivíduos sem

a precisa educação para
perceberem que, danifican
do calçadas, monumentos,
árvores e -outras obras da
Prefeitura estão destr.uindo'·
a propriedade comum, sen

do passíveis de severa pu-
;

I
". &,. CONVOCAÇÃO níção.

. -e- :--. �
/ Florianópolis necessita, R

De �i·deirl 'dci g,r, Presidente do·, Lira 'rênis Clube, êsse respeito, maiores a

cam )!onvQcadQs 'OS' membros do. Conselho .Deliberatívo. tençõea das autoridades po
leitos para" 1>; p}n:íod-o ae '1,956-1958, para. 'uma reunião, :lioia.is;· Fatos como os que
dia 17 do c�ren.t.e, quinta-feira, áikn de eleger' o Pre- denunctâmés há poucos dias
ldente é_ Vic'e�Pr,esidenté do reférído- Conselho, às 20h8 .. e que consistiram' na des-

JOÃO;,BATISTA GONÇALVES, , truíção-dos serviços já rea-
"<' < ���cJ;etário Geral., Iizados-pela Municipalidade

,

�'1,::5;':'
.

'

no jardim Ge�ú1io Vargas
para a construção duma
fonte luminosa ali, mere
cem a mais enérgica re

pressão, tanto mais cabível
IZAIAS ULYSSÉA quanto não sé tratá apenas

,

e de roubo do material, mas
. CEeI VIEIRA DA ROSA ULYSSNA '{' �"

,

de uma demolicão vandálica
partícípam_,o' l1aS(ÜI,Il.en!M de seu filho, IZAIAS, a, l(J. do' de' sabotadõrss,

corrente" l}a Maternidade <;:arlos Correia. Agora, o ceI. Trog.í1io 'Me-
lo s.e propõe, ante o pedido
âo Prefeito Osmar Cunha,
dar comt>até' a êsses 'crimi
nosos demolidores, fazendo

testávelmente a ordem na

cidade já 'deve assinalados

servíços. Teremos assim um Faço público, para o conhecimento dos Interessados,
be'io e -edificante exemplo que se acha afixado, na Alfândega de Florianópolis, um

de coop.eração entre pode- edital de concorrência pública para a venda de materiais

�::�e�u�e�.�tss �!S��:U�?J::. i,;��'�����������R�'" '.�� Ide. \' Alfândega de Florianópolis, 11 de .maio de 1956.
----------- � -"� -----..---------�------------------------

A diretoda encanegada dos festejos da Igreja de ·í'·J ...!L_:_..I.:........!iII...·J.AVENTURAS DO'Santa Cruz, em Coqueiros, avisa que as rifas do relógio -t_ _ _.. iiI._
h;eira para senhora- e da caneta tinteiro Compaktor

que deveriam correr- dia 15 de maio, foram transferi
das para o dia 12 de junho, tambem pela Loteria do Es
tado de Sta. Catarina.

policiar' ,_ também os logra
doiros públicos onde são

co-,muns tais atentados. Con

fi.,em()s- na eficiência e na

energia 'd-essa. alta autori-: --�-----._----��---------

dade policial, a quem incon-
-c,

Delegacia em Florianópolis
Aos Senhores Empregadores c Associadus

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

cada no D, O, de 20 do mesmo mês, comunicamos que, até
a decretaçãó da Lei Orgânica ela Previdência Social, a con

srlbuíção para êste Instltuto será calculada na b.ise de 7%
3ôbre H ímpoitâncln mensal efetivamente percebida pelos
assoeíados, a qualquer título, nunca, porém, inferior ao sa

lário mínimo vigente no local e até o máximo de três (3)
'vozes o maior salário mínimo vigente no País (Cl'� 7,200,00),

2) - Os associados que já vêm contribuindo pelo art.
3° da Lei n? 1.136, de 19-6-50, continuarão a descontar tam
bém na base de 7%, até dez�vezes o maior salário mínimo

Vjgente no País (Cr$ 2'1.000,00).

3) - 03 cálculos, de acôrdo Com a nova lei, deverão
incídír sôbre Os .saláríos percebidos pelos associados a Par
tir do mês de abril último,

4) _, Continu::trp. vigorando a taxa de 7% sôbre �O
vezes o maior salário mínimo vigente no País, para o

pessoal empregado nos serviços Portuártos, nos.jãstados,
abrangidos pela Lei nO 593, de 24-12-48.

Florianópolis, 12 de maio de 1956.
A'rJi.LmA GONÇALVES DAS NEVES.

DELEGADO

."

EDITAL 3

:0 ESTaDO
I o mais anti�o diário de
Santa Catarína .

Leia e assinem.

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

VENDE-SE
Uma casa á Rua OLA

BILAC nO. 51, no Estreito .

Tratar na mesma.

)
J

l

.. "'" ,.. .•.. ';:....

������������qr--�--------�---------........--'----.--·---------�----__--, __

'\ \
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o ESTADO Florianópolis, Quinta. feira, 17 de Maio de 1956 . 5

EDITAL
JUIZO DE DIREITO DA
COMARCA DE BIGUAÇU Edllal/ Transportes 8ereos

Jg���R�! ��R::�gAgt 1- Calarinenses
Edital de citação .com o pra-

!
., A�sembléia Geral Ordinária

zo �e trinta (30) dias

Hanco do Brasil S. 8.na conformidade dos arti
gos acima referidos, da lei
Processual, sendo citados

Edital de citação com,» pra- os conjuges dos confron-
zo de trinta (�O) dias tantes do imóvel, caso ca

sados sejam e de tudo cien
te o Dr. Promotor Público.
da Comarca para, após . os

trâmites legais, seja a ação,
data vênia, julgada prece
dente por V. Exa., poden
do o suplicante adquirir o

Faz saber aos que o pre- necessário titulo p a l' a

,sente edital virem ou dele transcrição nó registro de
conhecimento tiverem que, imóveis. Protesta-se por to- FAZ saber aos que o .pre

por parte de JOSÉ FRAN· dos os meios de provas em sente edital virem ou dele
CISCO CONST�NCIO, por Direito permitidos, teste- conhecimento tiverem que,
seu advogado o Dr, Acácio munhas, documentos, vis- por parte de JOSÉ VITORl
Zélnio da Silva, lhe foi di- tor'ias e depoimento pes-

NO FILHO, por .§leu assis

rígida a petição do teôr se- soal de quem esta contes- tente [udíciário 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 rig ida a
.

petição seguinte:
Biguaçu. JOSÉ FRANSCIS- Cr$ 2.100,00, P. deferimen-

- Exmo. Sr. "Dr. Juiz de

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

leiro, casado, lavrador, re- Ül55. (ass.) Acácio Zélnio guaçu. José Vitorino Filh6,'
sidente e domiciliado em da' Silva. Relação- das teste. brasileiro, solteiro e maior, <

Fazenda, neste Municipio, munhas. 1 - José Vitorino ,lavrador, residente e domi

,qu:rendo pro�oveF neste I Filho. 2 _ Albino Onóf're I
ciliado no .l�g�ar Fazenda,

JUIZO, uma açao de usoca- I Martins. 3 - Antônio. B. de ,neste �UlllClPlO, querendo
pião, vem, por seu procura-

I Lima. Selada com :Cr$' :3,50 pro�over umà ação de ,usu

dor e advogado infra as-
I estaduais. 'DESPACHO: A. capíão, vem, por seu assis-Isinado, expor e requerer a 'I Designe-se dia e hora para t�nte judiciário infra as

V. Exa., como segue r 1 -:- audiência de just,úcaç�o sínado, expor e requerer a

Possue o Suplicante, no lo-
I prévia, ciente o- Dr. Premo- v:. �l'a., como se�ue: 1-"

gar Fazenda, ��cificainen. i tor Público. Hig. -

rS.l-55. Po�tue o. Suplicante, h�
te, mansa e llllllterrupta-' (Ass.) Abelardo ds Costa mars de vinte anos, conti

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

�ntestação, com o "anímus SENTENÇA. Vistos' etc. oposição, com o "anímus
domini", ,ha mais de trinta-I Julgo por sentença n justi- domini", .um terreno situa-:

anos um terreno de 356,4m I,'ficação ,p.roduzi�a peleI au-

fdO
no �u?�r Fazenda, nes

de frente por 1.76m de fun- tor Jose -Franclsco Cons- te Mun ícipio, 2 - Tem o

dos, área de 627, 264 metros I tancio, para que surta os referido terreno as dímen

quadrados, confrontando ao I seus devidos e legaia efei- sõ�s e confrontações se·

N. com terras de Nicolau I tos. Cite-se por mandado (i 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. m., sendo a area de

de Antônio Basilicio de Li- I Para ciência -dos interessa- 6.600.000 m2, fazendo fren

ma e O. �om as de José Vi-I dos incertos, expeça-as edi- te a Oeste, no .Tr.avessão
, torino FIlho. 2 - Tendo o ' tal na forma do art. 455 � Geral que o delimita com

requerente o terreno demar-110 do Cód.· de Proc." Civil: ten:as de .Manoél Pereira .e..
cado, fazendo no mesmo, Big. 26-7�55. (A.1.3.; Abelar- Jo�e Pereira e quem de dí

plantações e côrte de ma- I do da Costa Arantes, ,'Juiz rei to ; fundos a Leste com

deiras e sendo a sua posse
I de Direito. Para chegar ac

o Travessão Geral de Ti

'respeitada por todos, con-! conhecimento dos- interessa-
'

juquínhas, sendo os con-

,tudo não possue titulos sÔo I dos, passa o presente edital frontantes incertos; Norte

bre as referidas terras e, I coiu o prazo de 30 dias.. se� com o ch�mado Sitio Velho,
por isso, quer, adquirir' o rá publicada e afixado na

-sendo aI tambell! os con

dominio das mesmas com forma' dá, lei. Éu -. j I á'3s I frontantes incertos; Sul
,

, .
� � . ".

fundamento 'no artigo 550 .orlando Romão de Faria. com terras de UImar Sardá

do Código Civil e na confor- Escrivão, o. fi� datilografar da ,S�lva, e Vidal Mendes e

midade dos arts. 454 e se- e subscreví. AcaclO Zélmio da �ilva.
guintes QO Código do Pro· Biguaçu, 27 de julho de i3 - Tendo s�mpre usad� o 'O E S T A D O Icesso Civil. Assim, pede e 1955. ' "terreno que e reconhecIdo '

requer a v. Exa., se .digne, (Ass.) Abelardo da Cos- por todos como seu mas
" _.

d J;.� '."'·,1)·S' ant,Jgo p'I'a·,l.�l'O_ �{'ouvir as testemunhas adiàn- � Arantes � Juiz' de' Di- nao' P'OSSUlll o titul"" .sobl'e U u -

.,
'"

te arroladas e' que" c,ompa. reito. I
o m�s�o, quer

A

adquirir o S.anta Catarina lew e as

recerão em Juizo,. indepen- '�onfére com o original, d?mlnlO, de a�ordo com, o t,lne.

dentemente de mtimação, afIxado no lugar de costu- dI.S�OSto n� �rt. 550 do Cod: � � .' ,

sendo feita a justificação me. I CIVIl, modlflca�� pela Le) frcaçao fOI estaA Julgad� pOI

j"a,b-in. itio" e, julgada esta I O Escrivão: Orlando Ro. nO. 2.437 de 7 de �arço de
I se_ntença do teor segumte:

-

favoravel ao A., se proceda I mão de Faria. 1955 e na cO:1Íormldade dos
I
VIstos, etc. Homologo, por

, arts. 454 e seg'uintes do Co-
I sentença,

a j;,lstificação de

�Igo de Processo Civil. As- fls. em que é requerente J9-
sim, pede e requer a V. sé Vitorino Filho, para que

E�a., se proceda a ju'stifi- produza seus juridicos e le-.j'eação "ab-initio" ouvidas 'gais efeitos., Cite-se, pes-
as testemunhás adiante ar- soalmente, por 'inandado, o

roladas e que 'comparecerão' Dr: Promo,tor Público e os

em. J.uizo, ind�pendentemen- 'c'onfinantes do imóvel em

te de intimaç.ão e, julgada, questão e os interessados
est�, se pr.oceda .de confor- iThcertos cite-Be por edital
,midade Clnrt os arts. da Lei com o ,prazo de trinta dias,
Processual acima referidos .a ser publica(o uma vez no

,

1 para, após' os tramites le- "Diário de Justiça" e por
! gais, seJa jülga�da a presen- três vezes em jornal da Ca

I te ação. procedente, 'Poden- pital, para todos, querendo,
i do o suplicante, adquirir o contestarem o pedido" 110
necessário titulo para. a prazo da lei. P.R.I. Bigua
transcrição no Registro de çu, 12 de abril -de 1956 .

Imóveis. Para. efeito de al- (Ass.) Jaymor' Guimarã�s
ça:da da.:se o -valor de Cr$ Collaço .- JUiz de Direito.

,

i 2.100,00. E, protestando por E para chegar ao conheci
tadas ;as�'prova8 .em direito mento dos interessados,
permitidas, periciais, vis- passa o presente ,edital com I

I torias, testemunhas, bem' o prazo de trinta dias, que
I com·o, requerendo desde já será publicado e afixado na

J pelo rlepoimento pessoal de fórfila da lei. Dado e pas
, 'quem esta contestar, sob' sadõ nesta Cidade' de Bigua-

'pena
de eonfesso, P. deferi- çu, aos treze dias do mês

1a Convocação mento. Biguaçu, 5 de mar-
I de abril do ano de mil nove-

_ i ço de 1956. (Ass.) A'cácio centos e cinquenta, e .seis.
São convidados os senhores acionista!! desta Socie- Zélnio dá Silva. Relação Eu, (Ass.) Pi(' ROlnão de

cade para a assembléia geral extraordinária, a realizar- das testemunhas: Miguel Faria, Escrevente Juramen-'
f?e em .sua Séde Soc·ial, a Praça Quinze de Novembr6, Claudio Furtado, Honório tado, no impedimento 'oca

Edificio Slll América, '40 pavimento, nesta eap.ital, no José de SOUZ& e Antortio sional do Escrivão, o dati-

�d�a 23 C m�io corrente, �s 16 noras para deliberarem Venceslau Cout�ho,_ DE�-I' logr.afei e subscreví.
.

sobre a )egumte: FACHO: A. DeSIgno o dIa Blguaçu, 13 de abrIl de

QRDEM DO DIA 11 de abril para a audiencia 1956.
de justificaçãô prévia da I' (Ass.) Ja:ymor Guima·,

I posse. Cientifique-se o 61'-' rães Collaço - Juiz de Di-

: gão do Ministério Publico. reito.
I Biguaçu" 5 de. março' de I Collfére com o _original

'11956. (Ass.) Jaymor Gui· i afixado nÓ logar de costu-

m�rães Collaço - Juiz de I me. O Escrevente, Pio Ro· 1 _,

pireito. Procedida a justi-. mã,o 'de Faria. I

O Doutor - Abelardo da
Costa Arantes, Juiz de Di
reito da- Comarca de Bigua
çu, Estado de Santa Cata

rina, na forma da lei, etc ...

O Doutor Jaymor Gui
marães Collaço, Juiz de Di
reito da Comarca de Bigua
çu, Estado' de; Santa Cata
rina, na fórma da .Iei, etc.

2a Convocação

COMUNICADO N. 71

ORDEM DO DIA

.

A CARTEIRA DE COMERCIO EX'l'EHIOR toma públi
co, para orientação dos inte�'essados, que
I -- doravante, sàmente autorizará importações, na

. primeira categoria, de evapol'adorcs, condensadnres,
prensas hidráulicas, separadores e t:UHIues para conjuntos
de refrigeração, ao amparo da letra "e" das "Observações"
da In.itruçâo n. 118, de 22-6-55, da Supel'intel.'ldência da
Moeda e elo, Crédito, e a favor de indústrias de laticínios,
matadouros-frtgorífíços e semelhantes, quando acompa
nhados os competentes pedidos de declaração da Confede
ração Nacional da Ínelústria atestando a ímpossihüidade de
os tipos pretendidos serem fabricados no' País. As firmas
detentoras de autorizações da espécie, anteriormente can

cedídas pela' CARTEIRA, deverão utiliza-las 'no prazo de
60 (sea.onta) dias,

-

contados da publicação do presente
COMUNICADO, sem o que ficarão também obrign'das à
comprovação acima prevista;

II - Os tubos de .alta pressão para freio hidráulico de
veículos automõveís não se enquadram no item 7.12.99, se
gunda catsgosía -de importação da citada Instrução n, 118,
e sim no item 6.71.79, da terceira:

III - o item 2.73.99 (primeira categoria de importa-

I ção), também da Instrução n. 118, só se refere a óleos ve

getais, não e�peCif�cad{).s, medícínaís, importados isolada

, 11_le�1te, nele nao _se incluindo, portanto, as misturas, cornpo
I siçoes; preparaçoes

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

a) Norberto da Silva Rocha - p/Gerente
•

a) Adelino Debenedito - p/Diretor

São convidados os. senhores' acionistas desta Socie
dade para a assembléia geral ordinária, a realizar-se,
em sua 'séde social, a Praça Quinze de Novembro, Edi
fício Sul América, 4° pavimento, nesta capital, no dia
23 de maio corrente às, 14 horas para deliberarem sôbre
a seguinte:

10 - Leitura, discussão e aprovação do balanço,
conta de Iucros 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 agenles
i Jo•••••••••".ee••ee�••••••ee.o.o.e' ••••••••
I "II· O F I C I N'A M E C Â N I C A :

.

I •

:' ;
• •

: CONSERTO� DE FOGÕES, FORNOS, SERRE- :
• •

: LHERIA, MAQUINAS A VAPOR, CALDEIRAS E :
•

•
•

•

: TODOS OS SERVIÇOS PERTENCENTES A ARTE. :
• •

: RUA - TEREZA CRISTINA N° 398 - ESTREITO :
.' ..
,,,,�q,®S(l).f)eêhif)e•••$.&�@�.�•••e••••�ef;\lPe®••••:

F'irma Curitibana,' procura um agente pracista para
fi praça de Florianópolis.

õtima 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 inclinação,' Bucky,
�amara escura etc.

'

•

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

tado de novo.

Um aparelho de ondas curtas, marca" Sanitas", com
bisturi para caútertsação. ./

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

lo, com parasol, fiitros e lentes "RoIleinar"
Tratar: Avda. Rio Branco, 100, das 18 - 19 horas.

COMUNICAÇÃO ii PRAÇA ,

Comunico à praça, que adquiri em 6, de feverei�o de

1956, do S1'. Eny Luz de Moura, livre e dese�baraçad(), a lo':'

ja situada à rua Tenente Silveira, 2S;-nesta Capital, "CA
�A LEILA", do ,qual nã,o assumi o Ativo e Passivo.

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

/ ... _N 'i.........

• Com êste valoW' V. S.
abroi .;. uma. edntA que

,;I���_".,,�
lhe ende� jut'Ó com·

"" penS6dor e
lev61'\\ p4� sua. residin.

"

I ciG, um lindo e ór.1 presente:
umBf:LlsSIMO eOFREde J4CO aROMADO.

A·P�ocu�e hOje o NOVO

NCf:J GRiCOLA
.
� c7�N>. 16

'

,

F'LORIANOi'OLIS - SANTA C:ATARItIA' .......

Tr-a�D.S portes Aerefi.s
C (" tarinense" ' .

,Ass�mbléia Geral Extraordinária-

10 � Aumento de Càpital Sodal
20 - Reforma dos estatütos sociais
80 _ OUtros assuntos de interesse da Sociedade.

Florianópolis, 14 de Maio de 1956
JOÃO DAVID FERREIRA LIMA

Diretor Presidente

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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IIOS5"A CAP' I TA'L 'SERÃO INAUGURADAS DOMiNGO DUAS

I Noes'lra Seõora
.

de ln· IMPORT:::�':::S DA

@ • I RIO, 16 (V. A.), Os
&;

I A
- • OSVALDO MELO essa projetada festa, o al- • bancários reun ir-se-ão ama-

I I suncl"on: itruismo de uma obra de ca-' �ulna edificante demons- nas do Município, visando nhã á tarde na sede da As-

!' : Nêste mês de Maio, Flo-: ridade-pró campanha do co- tração de .operosidade, e a-, ao interêsse geral. O Pre- sociação dos Empregados
• : rianôpolis tem tido oportu-, hertor, patrocinada pelo sr. pes�r da incompreensão de feito Osmar Cunha segue do Comércio para decidir se
• : nidade de apreciar verda- Governador do EstaCto e sua muitos e da maldade de I

assim a sua linha de produ- entram ou não em greve,: OTHON D'EÇA • de iras exibições a rtistieas e
I
exma. esposa. I

tantos outros, o Prefeito Lção, para que Florianópolis, porque os empregadores de-
I' .

. ': ??ltur.ais, 'ind�ce de_ nossa I . P.rogno�ti�a:se uma opor-
Osmar Cun,ha ,está reali.za.n- pelo valor ?e sua gente .e liberaram em definitivo não

1P••••••••••a. •............ ja adiantada educação nos' tumdade inédita para a Ca- do, � seu progi ama adminis- sob, os estímulos da admí- conceder o aumento de qua-

40
domínios das artes e da ins- ! pital e sabemos já, que o tratívo, atacando todos os nístração, alcance o alto renta porcento, reiterando

1 b hei d t b
trução de nosso povo. I sucesso será

garant. ido. I se,tOl:es das

n.�c�ss.. idades pôsto que lhe cabe entre as )10 oferecimento 'de vinteUruguaiana vista da jane a do an erro, es a an- O T AI bl d M
'

I
, ,

1 d '1
.

eatro.varo de Car- Além dos programas que pu icas o . umcrpio. ns-

capit.ais mais adiantadas do porcento, m.ais uma vez re--da argentina, parece um filme em técnico tc r : e um a- Ih t
_ ,

'd f t
'

va o, que se apresenta a- fixamos nesta nossa crôni- ruçao, sau e, omen o a Brasil.
.

cusado pela {'jas'se.do as agulhas finas e brancas da Ponte Internacional, I' d
_

,

'I t' 1gora como ponto de atra-
I
ca, ainda devo anunciar pa- .�ro u.ç�o agrrco a, es imu o

que sobem e tocam, docemente, o. casario cheio de colo-
ção para todas essas maní- ra breve a estréia de uma as atividades da pesca, au-

ridos e de fios vagarosos de fumo doméstico. 'f t
_di' 'I'

, ... .

es açoes e ade, vem, pela orquestra típica argentina, XI 10 as imctatrvas progres-
Para a direita, emergindo de telhados claros e de

sua direção, desenvolvendo I
que nos visitará com um sistas, tudo está merecendo

frescas ondulações de arvorêdos, rosadas e luminosas -

apreciavel trabalho na exe- grande elenco. I
da atual gestão administra-

as torres inacabadas de uma igreja avultam, sôbre .o pa- cução. de programas que Pelo que se vê, Florianó- 'tiv� idêntico e persistente
1·0 azul e macio do céu braaileiro, provam sua final idade. polis está sendo o centro do carinho, numa salutar con-

Uma espalhada transparência envolve a cidade e Sua recente reconstrução movimento artístico do Es- vergência de energias para
'Vem pousar, em manchas leves de névoas, sobre as águas permite que 8 nossa Capi- tado e isso porque lá fóra o soerguimento econormco,
sossegadas' do rio. I ", lt 1

.

I d M
.,

- tal possa apresentar um todos sabem dos nossos pen- .

cu ura e SOCla o umcI-,
- Uruguaiana! Uruguaiana l tão pitoresca e esbelta verdadeiro centro de' ex- dores pelas artes, ás quais

I pio ?e F'lortanôpolis.à lenta e decorariva beleza da manhã. pressões culturais, que in- o florianopolitano em todos I Nao e somente o centro
E num momento recuei àquela página de Galvez, em

cen tivados
'

e apoiados por os tempos sempre soube' urbano da Capital que atrái
Los Caminhos de lá Muerte: o exercito aliado penetrara quantos encaram a neces- cultivar com carinho e com- as atenções do Prefeito Os-
em Uruguaiana, que se rendera. Uma desolacão infini- id d d 1

. I C h b t d" 81 a e essas ouvaveis iní- petência profissional, atra- mar un a ; mas so re u o

ta e escura gemia entre ruinas: - casas destruidas, mó- ciativas, vêm proporcionan- vés de seus musicistas ato-. o bem estar dás populações
veis quebrados pelas ruas, um ou outro soldado para- d fi' li

' ,

d
.

teri e' o que maiso ao povo orianopo ita- res teatrais e concertistas
. o 111 error

guáio, retardado e bêbado, de blusa vermelha e cbiripái. d d
.

it 'd d o preocupa, DLim esforçonos, ver a eiras nOI a as renoma os. -

de couro, ainda a vagar por ali cadáveres de brasilei- artísticas, principalmente Aguardemos, pois, essas por elevar-lhe o nível de
ros, �ús, de orelhas cortadas e castrados; e grosas peças nos domínios da arte tea- noites que se anunciam .e vida e de conf'ôrto material
de carne de cavalo assando, solitárias e esquecidas, nos tral e musical. saibamos corresponder com e moral.
fogões abandonados! Há dias, tivemos a feliz nossa presença e nossos a- Agora mesmo estão. pres-

Cerrei a janela mágica: do outro lado ficava o Bra- Ioportunidade de ouvir um piausos, essas horas de fu- tes a inaugurar-se dsas sig-
sil, já refeito, já muito longe dêsses tormentos, traba- concêrto organizado com ga, de encantamentos e de' nificativas realizações do
lhando e construindo. em paz. capricho e esmero, pelos ,. dr. Osmar Cunha: a Escola

Quanto tempo os meus olhos iriam ficar vazios das repouso para nosso espirr-
.' nossos músicos militares to, tão atribulado que anda Municipal do Itacorubi,

suas paisagens!
?c. it.

sob competente e segura pelos caminhos dificeis e cuja inauguração está mar

batuta de um esperimenta- cheios de amarguradas ho- cada para o próximo domin-
do maestro patrício. ras, por que tf)dos passam... go, dia 20 do eOl'rente, e a

A Orquestra Sinfônica de bela Ponte dr. Lagôa, q'Ue
Florianópolis está. ultiman- será inauguni·da tamltem
do seus ensaios, para ainda nesse domin�o., às 10 horas.
nêste mês, brindar-nos com ALVARO LINS Trata-se de dois empre,.
uma de suas to'tulias tão do EMBAIXADOR endimentos d(� vulto, leva-
g-ôsto dos ilhé,')s. dos a têrmo pela adminis-
Dia 20, tümbem deste LISBOA, 16 (U. P.) - Os tração' municipal dentro do

maio de sol I) de noites es- principais jornais. pubficam seu atual esquema de assis
treladas, v'amcs aplaudir a' com destaque a notícia da tência integral às popula
Orquestra Sinfônica de Blu- nomeação do sr. Alvaro, ções do interior do Municí
menau, sob a regência de Lins" atual chefe do gabi- pio.
Geyer; nome que expressa nete civil da Presidencia da Sabe-se que outrás e no.

um verdadeiro. sentido na República, para Embaixa- táveis iniciat'lvas estão sen

arte musical. Com a 01'- dor do Brasil em Portugal. do éxecutadal:l em várias zo

questra, virá ü cotaI daque- O "Diário de Noticias" e

la Cidade, que será sem dú-, o "Séeulo" pUblicam a bio-

vida o ponto. de maior atra- grafia do sr. Alvaro Lins,
ção para a noitada de 20 do em que destacam a sua a

mês corrente. Junta-se' a mizade; por Portugal e a

sua atua�ão como pl�ofess.or
de estud�s brasileiros na' O mais antigo Diário de
Faculdade de Letras de Lis- Santa Catarinà leia e' as

bôa.
-

Demos, eu e o Max - o dr. Maximiliano Morgens
tern - uma lenta, demorada volta por Libres, num ve

lho Ford com a roda da direção pela metade, as molas
incertas' e as almofadas cheias de velhos rasgões!

As ruas sao de saibro fino, de aspecto trivial, entre
casas térre�s ou de um ou dois andares. Há uma longa
avenida que parece dividir a cidade: General Peron. E'
fi artéria irrigadora daquele sistema urbano.

- Llamavase Colón ... Pero, ahora ... -

- Não. acha que seja um grande nome? - pergun-
tei, em português, ao motorista. - Um grande lider?

- Si... Si... a· mi me parece... Es claro! ...
Nas esquinas, nos postes e nos muros vemos carta-

7es coloridos do General e de Evita, sorridentes e mar

ciais.
SoMados e gendarmes circulam pelas calçadas:

gentes d.e matizes variados, ávidas e apressadas, entram
e saem das �provedorj.as: dois :>oldados brasileiros, da

guarnição de Uruguaiana, vão enchendo de sacos e cai
xotes um Kipão verde-oliva; grupos de mestiços, de san

dálias e cabelos corridos, falando o guarani, atravessam
lentamente a rua üu param, indiferentes, às esquinas;
os caminhões' buzinam, de descargas abertas e, junto ao

.
meio fio, há filas de carrêtas, de tüldos altos, rodas cha

peadas e enormes ·cavalos com guizos red'ondos e pena
_ ehos encarnados.

-Por cima das 'casas o sol e a poeira, misturados, fa'
zem largas. manchas amareladas. Compassadamente um

relógio bate as horas: um clarim, musical e onduloso,
chama ao longe e um cheiro mole de carne, de vez em

(tuando, flutua no vento.
O automóvel nos le�a à estaçãó da ferro-carril: pas

samos à outra rua,'larga, côr de cinza, sombreada de ár
vores. Há um intenso vl!i e vem de homens e de veícu
los; às portas das mercea-rias amontoam-se legumes, gi- mentos concedidos ao fun

gos de frutü's e saco de carvão; soldados argenti�os, nos cionalismo público. Esta de-
,

seus velhos uniformes cinzentos; déscarregam fardos de claração foi feita à impren
r.lfafa na plataforma de um grande al:mazem coberto de sa pelo' propr;o diretor do

zinco,. e um negro muito magro, de camisa amarela, gri- DASP. O -ônibus 3·68·71, de nú· 'ção. de luz e fo.rça naquela
ta e pragueja, quase arrastado por' dois molôssos de co- Nas próximas 24 horas mero. 17, da TRANSCON·

I

po.pulo.sa zona da Cidade.

h�ira eriçada de. púas e q�e farejárri o chão, correndo -em deverá ser enviado ao pre- TINENTAL, que faz a pas-I O transfo.rmado.r, deslo.

zlgue-zague. sidente da República o qua- sagern de transpo.rtes de cado. co.m o. hemendo. im-

Entramos- agora numa e�trada larga. com sulcos dro referente ao Instituto p.llssageiro.s entre a Capital 'p,a;to� desceu. segurando..;se
paralelos de rodas e duras macégas; e casas de alêros dos Bancarios já concluido e o. Estreito., anteo.ntem, ás

I

po.r um, verdadeiro.· "mila·

baixos, e quintais onde secam grossas médas de forra- e inteiramente revisto. Es- 18,30 ho.ras, mais ou meno.�,
I

gre" em um supo.rte, fican'·
gem doirada.

,
pera o presidente da Repú- lo.tado. co.mo. sempre, numa' do. exatamente sôbre o. ôni-

Enco.stados às co.staneiras de uma cêrca, dois peõés., blica, fechar o "ciclo do mano.bra infeliz, á rua 24 de bus. Mais alguns centime·

d.e bombachas brancas, por baixo dos ponchos atados, à aumento de �encimentos do Maio. naquele. distrito, es·. trós. teria apanhado. o. co.le

dntura, como sáias - charlam, mateando. funcionalismo" � segundo barro.u de cheio. numa esta·
I tivo, trazendo. uma carga

A 'um canto, o cemitério, murado e côr ,de ücre, donde suas proprias palavras ção. de transfo.rmado.res ali : capaz de to.rrar to.do.s .o.s
daem túmulos altos com minarêtes e zimbórios - parece até o dia vinte e cinco do. localizada, pro.vo.can�o. ter- passageiro.s, pois, 'a linha de

l�m vilarêjo oriental: uma �ldeia árabe ou argeliana. corrente, impreterivelmen- rível curto. circuito e inter- alta tensão.. passa exata-
/'

Os mortos, ali, não devem ter, para os distrair na te. l·ompendo. to.da a distribui- I mente po.r aquele po.ste

a-jimobilidade e na solidão das noites de grande vento, a
� .1 " """.� "7M·�,��B I tingido.. Não. I'scaparia nino

l:lúska dolente.e hierática, dos ciprestes e dos álamos. ' ,guem.

Arido' e espetral, o bairro mortuário não mostrava, na
UMA CAMPANHA DIGNA DE I,OUVORES I O' �ato. de.oe merec,er a"luminosa placidez da hora, um tom de alegria', uma ver- t

-

d INSPETORIA
de curva de folhagem, um doce refôlho em que as som-

. -

Ia ençao. a I
DE VEICULOS e o.s passa·

}Jra8 pudessem afluir, aninhar-se e adormeeer. A SRA. KIR�NA LACERDA PATROCINA UM MOVI- ! geiros que jügam, assim,
Senti, inopinado, um tédio absorvente e dominador. MENTO DESTINADO A DAR AGASALHO

.

AOS PO- ! diáriamente suas preciosas
- Não ... Não. �. estou farto de Libres ... Tüque- BRES DE FLORIANOPOLIS Ividas estão exigindo. um

mos para o hotel, pltl'a Uruguaiana, para qualquer..lug�r O rigor do inverno que se'.l;lproxima, como não po- . exame severo, limpo, co.ns-

límpido, largo, com rumores de fôlhas e de pássarüs. dia deixar de ser, fez as almas �aridosas dos mais a-! ciente po.r parte das auto..
O automóvel voltou a correr sôhre o concreto liso da fortunados pensarem nos seus sem�lhantes a quem a sor- I ridades responsáveis em to.

estrada de turismo; rodeamos o quartel do fogoso re- te e a fortup.a desprezaram.' •
dos o.s carros que' fazem a.

gimento de artilharia a cavalho,- entre copas redondas Assim, uma comissão de senhoras da possa socieda- quela linha e bem
.

assim,
e 1:'amalhudas: Belona v.elando sob á penúmbra mole é de, presidida pela Exma. Sra. D. Kirana Lacerda, está uma revisão. sôbre a co.m.
pacífica dos plátanos!... 'd d d g"

.. _

d bit'· f" I dCUl an o e an anal' meIOs para a aqmsH;ao . e co er-

i pe enCIa pro. ISSlo.na o.s

O ORÇAMENT.O DE 1956 to�es, a serem dist�ibuidos entre a população mais

hU-, que. guia'!p ?S ônibus d�q�e.mllde de noS'sa Capital. ' .' la bnha, pOIS, {JS que alI VIa-
RIO, 16 (V. A.) - A pro- da vigencia das leis que ins- Diversas iniciativas já' fpram tomadas, nesse sen-' jam não. po.dem expôr estu-

posta orçamentária, hoje tituiram adi�ionais o im- tido. i pidame1lte suas vidas." .

encaminhada por Juscelino posto sobre a renda, do que Entre elas, pela sua expressão, não só de caridade, I To.do.s' o.s diás, dão.-se aci
ao Co.ngl'esso, estima a re- advirão recUl'sos ·da ordem avulta a apresentação, dia 20 do co.rrente" no Teatro Al-

I
dentes co.m o.s carros. Oram,

ceita em 75 hmões 9.38 mi-
I
de sete a oito biliões de cru- varo de Carvalho, da ORQUESTRA SINFONICA E CO- param. De o.utra feita, par

lhões e 280 mil cruzeiros, e
I

z�iros. Perduraria contudo, RAL DA CIDADE DE BLUMENAU, sob a regência do tem-se mo.las e até a direção.
a .de�pesa em 9,9 biliões, 806 : a.i�da, o déficit. de 5 a 6. bi- ,Maestro HEYNZ GEYER_ composta de CEM PROFES-

I

co.mo. ac�nteceu há dias para
ml.lhoes, 395 nll� e 571 cru- I lIoes, que. senam obtIdos SORES e MUSICOS CANTORES; .

. I finalizar com a quebra de
ze1ros, para Cl1Ja cobertura �om proJetos de alteração Será, além de tudo, um acontecimento artístico e so- : to.dos os abr:go.s pelo. c�mi.
o governo pede ll;Ie sejam do imposto· s0bre a renda, dai incomparável. i nho.
proporcion�d(js recursos. já em tramitacão no Con- O proglwama elaborado é o seguinte: I Que providências se

- to.-
gressü, ,cüm �lteraçãü da TEATRO ALVARO DE CARVALHO marão, ago.ra, rlesde que um

Espera o governo obter legislação do Imposto de DIA 20
,

DOMINGO 'AS 20,30 HS. 'guarda de tránsito. ali com-
tais recursos com a nova consumo e al+.eração da for- ORQUESTRA SINFONICA E CORAL DE

I

pareceu e poude verificar
tarifa aduan\'ira, ora em ma de cobrança da taxa de' , 'BLUMENAU

'

tudo. COilll seus
I p'róprios

discussão :'la Câmara, a educação e saúde, consubs- I' SOB A REGENCIA DO MAESTRO HEINZ GEYER o.lho.s?
qual resultará· em n:ais de

I
tanciadas em pro.jetos qu� Ii.: PARTICIPAÇÃO DE CEM PROFESSORES E Musi- E, ainda se cógita de au-

dez biliões de crl.lzelro� p�- I acoD?pan�am a

mensaweml. COS CANTORE�.. ,.,. ..
"

. /,

.

/
mento. d� preço.s de. pa,ssa-

.

ra a receita; pl'orrogaçao preSIdenCial. CONVrTES-INGRESSOS COM A COMISSÃO geQs!

o ESTADO

AUMENTO NAS
AUTARQUIAS
RIO, 16 (V. A.) - No

decorrer de toda esta se

mana estarão no Catete a

espera da aprovação do pre
sidente, todos os quadros
das autarqui2.S de previden
cia e outros orgãos que ain
da não foram beneficiados
com o aumento de venci�

ç,ine.

Flo.rianópo.lis, Quinta-feira, 17 de Maio de 1956

·GRAVE ACIDENTE DE' ONIBUS
DO ESTREITO '

OS BANQUEIROS
RECUSARAM

CAIRA' A ANISTIA
RIO, 16 (V. A.) - Gran-» clarou à imprensa. Conti

de maioria do PTB estava
I
nuará a questão aberta. To

comprometida com o proje-Ito Sérgio Magalhães, mas a davia, o PTB contribuirá
anistia sempre foi uma' com certo número. de votos
questão aberta para a agre-

I
necessários para a rejerçao

miação trabalhista, coh.for-' do projeto. E�rá, assim, su

me repetidas vezes o líder, perada a crise provocada
sr. Fernando Ferrari, de- pela anistia ampla ..

LIDER DA U.D.N. PELA ANISTIA
RIO, -16 (V. A.) - Ao tou p deputado udenista um

ser anunciada a ordttm do projeto de lei que estab'ele
dia, hoje, na Câmara dos ce para os. futuros pleitos
Deputados, ocupou a tribu- I "fichas individuais para vo

na o sr. Prado Kel ly, pro- tação", fixa normas para a

nunciando-se favol'ávelmen-I inscrição de eleitores e a

te ao projeto Sérgio Maga- 'substituição dos títulos ex

lhães, relativo à concessão! pedidos até 31 de dezembro
da anistia ampla, Apreson- de 1955.

O sr. C. G. M., pela "Tribuna do Povo", d'A Ga
zeta, de ontem, explicou luminosamente que 'alguns

. atos de perseguiçãot do sr. Irineu Bornhausen, por
nós arrolados, estavam redondamente errados.

O sr. C. G. M., revelando-se um homem inteli
gentíssimo, acredita e afirma, garante e proclama
a burrice orelhuda do restante gênero humano.

Para começo vamos ao fim dR sua valente ca!'-

ta.
"Não assino meu nome· porque sei que o

prefeito Waldemar Sales (PSD) de Tubarão,
.."

aumentará o impôs to do meu 'pai de 200%, co

mo fez com todos os negociantes, não lhe inte
ressando se eJ:am adversários ou correligioná
rios".
Vejam que inteligência rara a do sr. C. G. B.!

Observem que filho amantissimo' é êle! Desassina
se para proteger o pai das garras do impôsto, au

ment�do ,sem processos disúiminatórios pelo pre-
feito, lá em Tubarão.

.

Mas, $e o genitor do sr. C. G. M. e comerciante,
se é correligionário ou se e adversário do prefeito

.

e se todos os negociantes de Tubarão tiveram seus

impostos aumentados em 200%' pelo prefeito; ao

qual não interessava se o.s aumentados - e o fo
ram todos � eram adversários ou correligionários!
o impôsto paterno já subiu de 200%!

Parece-nos à burrice, pelo -exposto, que o sr.

C. G. M. podia assinar seu artiguete sem complicar
os negócios paternos:
t° - porque se o pai é comerciante e todos os ne

gociantes foram aumentados, o aumento já o

pegou;
2° -;- porque se é adversário do prefeito e os ad

versário do' prefeito e os adversários foram
aumentados, êle também já o foi;

3° - porque se êle é correligionário do pref,eito e

versários do prefeito foram aumentados, êle
também já o foi;

O sr. C. G. M., como aqueles dois talentosos
personagens da lusitana terra, comeu sua assinatu
ra d,e graça.

·x· *

·x·

Pedimos ao's nossos opüsitores, quando êles, há' pou
co, acusav;<'lm o sr. Nereu Ramos de, na Presidência
da R'epública, ter perseguido, em verdadeira derru-

. bada, todos üs funcionários federais, seus adversá
rios, em Santa Catarina - pedimos-lhes que publi
cassem o rol dêsses perseguidos.

Até ontem o nos'so pedido - depois elevado a

desafio - restou sem resposta. Por que? Apenas
porque nã\) houve perseguição. Alguns chefes de
serviço., cinco ou seis, foram dispensados das co-

missões, dé cargos de confian'ça! •
.

Mas a grita continuou, embora não viessem as

relações das vítimas ': o sr. Nerêu pe�:seguira, por
que perseguira. Resolvemos, então, públicar 1.000
atos de exoneração e (h� remoção praficados pelo
sr. Bornhausen, atos que, na sua totalidade recai
ram sôbre adversários.

Vem agora o sr. G. G. M. e contesta alguns dês
ses atos.

Amanhã examinaremos €:ssa conte8tação. '

Até lá o sr. C. G. M. estará, deglutindo a sua
assinatura.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina


