
RIO, 17 (VA) - O sr. rém, ._tivera seu início na 1 episó�io de Jacaré-Acanga,' ESCLARECIMENTOS NO guns inocentes e

Vieira de Mello, depois de reurnao que os parlamenta-. Pressionado pelos traba- ' EXERCITO ousados.
uma conferencia com chefes res pessedietas realizaram lhistas, os membros do par-I 'A parde, o sr. Vieira de - Combinei uma formula

militares, no gabinete do na parte da manhã, na se- tido majoritário, na sua Melo procurou ouvir os che- - declarou o sr. Vieira de

ministro da Guerra, general de do pa -tido, sob a presi- maioria, manifestaram-se fes militares e disse que to- Mello. Serão anistiados a

Teixeira Lott, combinou dencia do almirante Amaral contra a anistia ampla, mara essa iniciativa para queJes condenados por

uma formula para o proje- Peixoto. quando consultados pelo lí- saber qual o alcance da me- . transgressões disciplinares
to de anjsti� ampla, que r;�-.I Havia uma

. c_ontrovérsia der. dida nos circules do Exerci- ! mas que se encontravam em

guarda os interesses políti- ,acerca da posiçao que os
I

to. Salientou que havia um pior situação do que os acu-

cos do governo, ao mesmo· pessedistas deveriam tomar A reunião do PSD, nessas' empenho para que a anistia sados de subversão.

tempo que respeita as nor-
I
em relação do projeto de au- condições, se iniciou com a alcançasse oficiais punidos Quando ao desejo de es

mas militares. I toda do deputado Sérgio comunicação de que o par- pelas suas atividades no tender a anistia aos insub-

A noticia foi dada pelo Magalhães. A maioria, a- tido, à tarde, apresentaria Clube Militar e envolvidos missas, disse o sr. Vieira de

proprio líder da maioria, ao i través do seu líder, tinha um substitutivo ao projeto' em inqueritos abertos na I Mello que os generais infor

regressar dessa conferen-
.

um compromisso de examí- Sérgio Magalhães. Depois
I
Bahia e em Sergipe, para maram que o Exercito já es

cia, aos jornalistas qUe o
I
nar as emendas ao projeto de expor a posição política; esclarecer atividades comu- tabeleceu novos critérios

..

aguar.davam, �IO Palácio 'Pi-II de anistia que beneficiava. da bancada, o líder apresen-
I

nistas. Disse o líder que es- para os que '1:10 se apresen-

radentes. exclusivamente, oficiais da tou o substitutivo, redigido' ses inqueritos chegaram a tam aos .serviço miilitar,
O debate da matéria, po- : Aeronáutica, envolvidos no pelo sr, Oliveír a Brito. várias conclusões, sendo al- punindo apenas aqueles que

outros' a-
'

se recusam a atender a cha- dariam tempo, exigiriam' es
ma.da e multando os demais, tudo de elementos qUe o

que por ignorância não to- projeto não oferece, recla
mam conhecimento da con- marram mais meditação".
vocação e que são conside- E conclui:
rados "refratários". -"Nestas condições e

Sôbre a anistia aos elet: sem prejuízo da Comissão
tores faltosos, disse que o de Segurança Nacional, que
assunto fora ventilado na ora requeiro, manifesto-me,
reunião do PSD, mas que em parte, favorável à pro
não se chegou a examiná- posiçao, para opinar pela
lo. concessão da anistia apenas
A propósito do problema aos trabalhadores envolvi

da anistia, o senador Bene- dos em processo crime por
dito Valadares declarou o motivo de participação em

seguinte: greve ou em disputa de di
_ Votarei pela anistia reitos resultantes de rela

restrita. Esta é a orientação ções de emprego"
do meu partido. EMENDAS
FORA OS GOM;UNISTAS Foram apresentadas 7

�':��j���������=�.0.L:�:;�_!81í�'��l7:?���,�**��__�� Por outro lado, por 13 vo- emendas ao projeto, assim
tos contra 12, a Comissão discrlmfnadas. Do deputado
de Justiça da Câmara derro- Bilac Pinto, estendendo os

tou ontem( a proposição do benefícios da anistia até 15
sr, Sergio Magalhães (PTB de maio (ontem), é do mes
- carioca) que concedia a- mo deputado uma sub
nistia ampla (aos comunis- emenda que assegura a re

tas) a partir de 1945, apro- admissão do trabalhador
vando, por aquela votação, que perdeu o emprego em

o substitutivo de autoria do- consequencia de condena
sr. Sales Filho (relator), cão prevista no substitutivo
que é o seguinte: "Ar�. �o do deputado José Jofilly,
- E' concedida a anistia que anistia todos os milita
aos trabalhadores que, por res envolvidos em crimes
excesso praticado durante políticos a partir de janeiro
greve ou na disputa de di- de 1950; do deputado Ab-

R h
·

d I��"PI·t
-

SI; M
. reito ou relação de trabalho guar Bastos, com 3 artigos

e I O O"'� e'l o a a rio in-imo regulada na legislação das sendo que o primeiro igual

,

'

.

.. '

,. �;��a:;� T;:��iho ;�S��i�:� :e��a�l�'e�il:;t;��!�:oo� d���
estejam condenados ou acu- nefício da volta ao trabalho,

n.o· ·C lube
-

M I·I-Itar Disse o Exmo. S'�' Presidente dDaIBReCpHu,Eb·IRl.cEaM, ��d�ec���o cr���. i���ist�: :�� ������es a �n�:���:�::�
� com 1942, na Lei n. 1.803 de 1953 civis da União (apresenta-

aquêle seu entusiasmo contagiante e seu otimismo de ou no Código Penal. das sub-emendas do deputa-
administrador moderno, em sua fala de 110 de Maio, di- Parágrafo úuicov-« O dis- do Raimundo de Brito), e e-

. . �. posto nesta lei não alcan- mendas dos deputados Mon-
rtgída aos trabalhadores que estao chegando ao fim . . . .

ll� . •

,
. ca os reincidentes especif i- teiro e Barros e Osvaldo

os estudos para- a fixação dos novos níveis do salário mí- [�os, nem os acusados,' se Lima Filho.
nimo em todo o país. A medida, com efeito, é das mais condenados por homicidio Foram aprovadas as e-

justas, pois, atenderá às reivindicações de centenas de doloso. mendas do sr. Bilac Pinto e

ilh
Art. 20 _ O presente de- José Jofilly. Quanto às ou-

mr ares de famílias que lutam com as dificuldades a-
ereto legislativo entrará em tras, foram aprovadas, so-

quisitivas dos gêneros de primeira necessidade. .

d t d blivigor na a 'a e sua pu 1- mente, no seu espir ito uma

Entendemos, todavia, que, a par da atualização do cação, revogadas as dispo- vez que as sub-emendas
.

a-

alárí (a classe operárla, deve o Govêrno evitnr novos sições em contrárto". presentadas a estas' preju-
acréscimos àr;; utilidades indispensáveis 'ã subsistência' e Co.�tra o s'lbstitutiv�

t
se dícou em parte

.

a extensão

'0. " ... ""!l; ,.J.,

.�,.,
- • « � b I ,L,' mam estacam GS

�ígUlll
os das emendas.

. a� ;{�.st\ �I1l"r�� �Q�";,l� :tr'IJ,fl" j:::. Ja nni1,�ualtn>
�

(I �� 'f"! deputados : Milton ;llÚlPOS,
1;,.o1>l'e ... Do cflntt·�ulO, nlt . nos arredal'klpos lrm llnlulltl- Aâauto bucio Card 80, A- O ·TEU,PO

Q. siquer dêss� nefa.sto circulo vicioso, que tem cerca- liomar Bal()8iro� NestOr J:Y.I'
d.o vida nacional. Deve ser estimulado .o salário míni- Duarte, Dondon Pacheco,

Armando Rolemberg, Ab- Previsão do Tempo, até
guar Bastos, Osvaldo Li- 14 horas do dia 18.
ma, Nogueir:1 da Gama, Ser- Tempo bom com nebulo-

ra.teamento do custo de vida, quál o incentivo raciona.l gio Magalhães, Wanderley sidade. Geadll.s ainda possí-
da produçã.o, afim de fomentar,a concorrência nos mer- .Júnior e Bilac Pinto. veis.

A favor do substitutivo e Temperatura: Estável
contra o pt'ojeto, vota,ram os ventos do quadrante syl
seguintes: Raimundo ,de' frescos. •

ainda mais sério: a inflação. Reajustand.o, simultânea- Brito Martins Rodrigues,'i Temperatura extrema de

mente, os vencimentos do funcionalismo e o salário das Bi.as Fortes, Unirio Macha- hoje:
do, José Jofi�ly, Pereira Fi-

I Máxima 19.7 Mín. 11,0
lho, Sales FÍlho (relator) RIO, 17 (VA) _ O Con-
Tarso Dutra, Antonio Horá

cio, Amauri {Pedrosa, Mon
teiro de Bal'ros, Newton
Bello e Oliveira Brito (pre-'
sidente).

O parecer do sr. Sales Fi

lho, contrári'o ao projeto e

aprovado, é longo, declaran
do:
_ "As consequecias ób

vias que adviriam da con

cessão da anistia aos comu

nistas processados pOl'I a

tentarem contra a ordem e

a segurança interna do

país, não podem ser medi
das na discm1são em regi
me de urgenria de um pro

jeto dessa natureza. Demal'l-
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RIO, 17 (VA) -'- A 1h15 Estados, em sala fechada, à OUTROS DETALHES
'm da manhã de hoje foi COIl-

I quai não foi permitido o I O .total de urnas, no Dis
cluida a apuração das eleí- I

ingresso dos jornalistas. � trito Federal, foi de 12, ten

ções para a presidência do i Contudo, pode-se a d i a n- !
do havido uma abstenção

Clube Militar (resultados I t
a r que, p e 1 o resul-' de 37% sôbre o total dos

somente do Rio), tendo ven- . tado verificaclc no Distrito I' votantes. EntrE' os oficiais.

cido a chapa da Cruzada I que deixaram de votar, es

Militar pela diferença de: Federal, onde o elemento. tão os generais Zenóbio da

1.180 votos sôbre a do gen.
!

da Cruzada esperava obter Costa, Mendes de Morais e

Segadas Viana. Votaram
I
uma diferença de 2 mil vo- Odilo Denys. O marechal

6.338 oficiais, os quais as-
I
tos sobre a chapa de Sega- Mascarenhas O-e Morais, por

I das, êste último vencerá o ter mais de 68 anos de ida
sim distribuiram suas cédu-

I

pleito pela escassa diferen- de, remeteu de sua resíden
JJts: para a Cl'IlZi.1 da Militar

'

ça_d� uus 120 votos, ,}p.vân- cia o seu 1!.0to, por,escrito
3.75D votos � para 'Segildas do-se em conta qUQ a aife- tenâo $�licl(ado -qUê' o mes

Viana, 2.579 votos.
.

rença .a seú favor, n-os Esta- ma fosse lido. no. local das

Imediatamente iniciou-se dos, deverá ser de 1.300 s'u- eleições - 'votara em Sega
a apuração (l.CS votos dos fi'ágios, aproximadamente. das Viana.

�.,......._a�.�..Ji'...ra..'JiJ�.F.....�_fii."p.,.••,jIJ',.._,._........,._�.......,.,..",.fij�·,.........•.....• ......�.........• .......... ....,..-'�

. < .�

l Não é verdade!,� . l

> <
II, �

Notícia incerta na Gazeta, de Hl do corrente, relativa à visita de estudan- .

�

� tes catarinenses ao sr. Presidente Juscelino Rubitschek, afirma. em péssimo �
� português., que as dotações de 1955 e 1956 para a nossa Faculdade de Farmácia �
.: e Odontologia tinham sido cortadas (sic) por portarias dos presidentes Café l
'. Filho e Nerêu Ramos �
� 1 �
• Nessa notícia entrou o nome do ilustre Ministro de Justiça por erro (e ;O

�� entenAdimento, de vontade ou por grosseirad eÀ']J!orf�ção podlíticR:t ..t
A �

os que se enganaram ou erraram e m� e, por espel o, ou III eresses �
pessoais, oportlmamente daremos a merecida e necessária resposta. �

-� �
l ..• ..,..-Jt tJt

..·ra·""WlJ'M fi""'·.:l��JIl-tD·.,.� .p.-J6Ia _._·..• • ••• .....,.,_.�..,._ � �
....
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DA CAMARL\ MUNICIPAL

Florianópolis, 15 de Maio de 1956
Senhor Diretor:
Tenho a honra de comunicar que, medi

ante requerimento dos Srs. Vereadores Ar
mando Valério de Assis e Dib Cherem, a Câ
mara aprovou uma moção congratulatória
pela passagem. de mais um aniversário da

fundação do jornal "O ESTADO" extensiva
ao seu digno Diretor e dignos funcionários.

Sirvo·me do ensêjo para apresentar-lhe
protestos de alta e-stim'a e distinta considera-

Antônio Paschoal Apóstolo
{ .

- PRESIDENTE

{ !'i'OTADO-GA1UNETE DO PREFEITO

inauguração da ponte "Dr.
Aderbal Ram.os da Silva e
da Escola Municipal de Ita-

c.orubí
O sr. Prefeito Municipal

de Florianópolis, fará inau
gurar no prl)xIrno Domingo,
20 10 correntC', às 9,30 ho

ll'as, a Escola Municipal do

,tacorubí. Ainda no dia 20
as 10 horas, será inaugura
da a ponte "Dr. Aderbal
Ramos da Sihra," na Lagôa,
inteiramente construida

e cimento armado.

dQ' lllesmo

a Prefeitura oatrocinará 'u
ma homenagem aos cam

peões sul-americ'anos do

Remo, fazendo realizar na

Lagôa uma competição náu

tica, em que deverão tomar

parte os clubes de regatas
locais.

São convidados a compa

recer a êsses atos as auto�

ridades civis, militares e e

clesiásticas, bem como a

imprensa e o i'ádio e o povo

em geral.
Florianópolis, 16 de maio

(Üa; � de ·1956.-
- .

ADEMAR ANUN
CIOU QUE· FICARA
NA . BOLIVIA c ArrE'

. FINS DE MAIO

LA PAZ, 17 (U. P.) - O
sr. Ademar de Barros a

nunciou, ontem á noite, que
permanencia na Bo1ivia até
o fini do mes. Forneceu à

imprensa extensa mensa·

gem ao povo brasileiro,' a
firmando que é

.

"homem
construtivo e não destruti
vo, disposto a lut&_,r pelos
que sofrem e trabalham".
Ademar de Barros_ visitou,
ontem de tarde, o presiden
te Vitor Paz Estenssoro,
para lhe agradecer a hospi
talidade boliviana. Revelou,
também, que pretende can,..

didatar-se para o Senado,
ao proximo pleito.

o PROCESSO
TRAOMA.JOR
VELOSO.

\

RIO, 17 (V. A.) - 'Depois
de amanhã, o major Harol
do Veloso comparecerá à
Segunda Auditoria da Aero
náutica para assistir . ao

sorteio dos componentes
dos Conselhos Especiais de

Justiça que o julgarão pe
los crimes de deserção e

motim, em. consequencia .

dos
recerítés áéontecimeiltos".

'

Cr$ 1,00

mo em bases mais razoáveis., mas devem, tambem, de

ou ro lado, aperecer .os planos mais indicados para o ba-

la SEMANA DE HIGIENE ESCOLAR

cados. Felizmen.tc, ao que tudo indica, o G.ovêrno sabe o

que tem de fazer, afim de afastar-se de um problema

.

classes operárias, novas emissões de lJapel.moéda são

lançadas n.o país, sem o necessári& lastro no Tesouro

Nacion!lI. O que sucede? A moeda, aos poucos, vai per
dendo o seu valor alluisito. A mercadoria, em si, não

p.ossue outro valor. O que diminue, efetiva'menteé é o

ACIDENTE DE

AVIAÇÃO
RIO, 17 (V. A.) - ,In

formam noticias vindas de
São Luiz que, ao levantar
vôo em Coroatá, o taxi aé-·
reo· dirigido pelo coman

dante Nei com destino à ca

pital, bateu a ponta da asa

numa arvore localizada no

fim da pista, incendiando
se. O aparelho conduzia al
tas autoridades do Estado,

valor aquisitivo dessa moeda.

A questão, em seus têrmos razoáveis, não é nova.

Tem sido ela enfrentada por várias c.omunidades. O que,

fazer? Fomentar a produção agro-pecuária-industrial.
Economia orçamentária. Proibir a importação de arti-

gos de luxo, que 110S· COnSomem preciosas divisas. Me
.

lhoral' o sistema de transportes. Abrir novas
-

estradas.

Racionar, si preciso, certos produtos que não são de

primeira necessidade. A pr.odução é, sobretudo, o que
mas, feli�mente, não houve
vítimas fatais, ficando, al

guns passageiros ligeira'"
mente queimados.

mais importa. Muito trigo para satisfazer nossas exi

gências, para q!1e não tenhamos de batel' sempre às

portas argentinas.· Iniciar, d.e qualquer forma, a expIo.
ração .cIo nosso petI'óleo, para que as refinarias nacio

nais tenham. o máximo proveito daquilo que aqui é ex

pl.orado.
Urge, pois, atacar .os problemas de base, ,sem mais

delongas, para que, no próximo ano, não deva o .traba-

f
PROGRAMA

lhador apertar ainda mair;; sua cinta. Dia 21-22 horas - Teatro Alvaro de Carvalho.

Esta a verdade que deve ser divulgada pelos operá-, Sessão solene de abertura' da la. Semana de Higiê-

rios, pelas donas de casa, por todos aquêles enfim, que :!e Escolar.

vivem de salários ou vencimehtos. Orador: Dr. Miguel E. M. Orofino.

Palestrás especiais para os· Srs. pais, e educadores

relo Dr. Tbeódulo Dias Jr. da Faculdade de Farmácia e

Odontologia de Araraquara.

o RISO DA CIDADE· Dia 22-20 horas - "Fatores alimentares para uma

bôa dentição". - Local: Teatro Alvaro de Carvalho.
I Dia 23-20 horas - "Doenças que prejudicam a den-

t:ção". _ Local: Teafro Alvaro de Carvalho.

I Dia 25-20' horas - "Recursos contra a cárie".

I
Local: Clube 12 d Agôsto.

I. 'Dia 26-16 horas - Teatro Alvaro de Carvalho.
Sessão solene de encerramento da la. Semana de

Higiêne Dentária Escolar.

i Entrega de prêmIOS aos escolares classificados nos

diversos concursos.

i Orador: ·Dl'. Samuel Fonseca _ Presidente da Asso-

dação Catarinense de Odontologia. '

I Palestras especiais para· os eseolare� em cada Grupo
',E�scolar, pelos pl'ofissionaü; da Associação Cata.rinense
'de Odontologia.'

'

Homenagem à la semana de higiene

dentária escolar ..

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DOENÇ.<\S NERVOSAS E MEN-
DR. JUAREZ PlIILIPPI

TAIS - CLlNICA GERAL
Angustia Complexos 'Edifício João Alfredo -

Insonia - Ataques - Manias -

Prob lem ática afetiva e sexual
Do Serviço Nacional de Doen-

cas Mentais. l'siquiátra do

í'lospital-Colônia Sant-Ana.
CONSUl!;'!'óRIO - Rua. Tra

jan� 41 - í)as 16 às 17 horas.
RESID1l:NCIA: Rua Bocaiuva,

139 Te!. 2901

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
lumbia: Alfredo de Franco e seu Quinteto 'I'ípíce - Los

Colegíales e 'seu jazz espetáculo,
MESA: Com direito a quatro ingressos Cr$ 200,00
INGRESSO: Para os não associados Cr$ 100,00.

A reserva de mesa poderá ser feita na Alfaiataria Bri

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

DIA 13 (domingo) 15 :00 HORAS
DR. CESAR BATALHA DA

Grandiosa domingueira dançante, em homenagem ao
- SILVEIRA Dia das Mães. Será apresentado um grandioso show in-
Cirurgião Dentista

f'antíl, com a participação dos pequenos e futurosos aro.
Clínica de Adultos e

tístas da Difusão Plorlanopolítana,
Crianças 1\aio :x
Atende com Hora Mar

cada.
Felipe Schmidt 39 A Sa-

1&83e4.
-------------....-----_-----

A D V O G A DOS

DR. ARMANDO VALÊ
RIO DE -:}SSIS

Dos Serviços de Clínica Infantil
da Assiatêrrcta Municipal e Hos

pital de Caridade
CLíNICA, MÉDICA DE CRIAN-

,

ÇAS E ADULTOS
Bittencourt n. _ Alergia _

Consultório:' Rua Nunes MIio

chado, 7 - Consultas das 15 às
18 horas.

DR. ROMEU BASTOS 'Residência: Rua Marechal Gui-

PIRES lharrne, 6 - ·F\me: 3783

,.

MÉDICO
. _ DO"ENÇAS �d APARELHO DI-

�om prática no. Hospital S�o GES'fIVO _ ULCERAS DO ES
I' runcrseo de �SSIS e na. Santa I

TOMAGO E DUODENO, ALER
CI:"a do RIO de Janeiro I GIA-DERMATOLOGIA E CLI-

CLINICA MÉDICA NICA GERAL
CARDIOLOGIA DI� J{',LIO PAUPITZ

'Consultório: Rua Vitor Mei-I
lo. ,

reles, 22 Tel. 2675. FILHO
Horários: Segundas, Quartas e! Fx-interuo da 20a enfermar.a

Sexta feiras: 1
e Serviço de gastro-enterologia

Das 1.6 às 18 horas.

\ lia Saritu Casa do Rio de Jeneiro
Residência: Rua Felipe Sch- (Prof. W Berardinelli).

•

nridt, 23 - 2°� andar, apto 1 - Cu,,:so· de neurologia (Prof.
"CeI. 3.002. Aus�gesi1o).
'-D-·�R;-:H-"E-:-NRIQ-ÜE·-PRISCQ·. .

Ex-interno do Hospit�i mater- I
• ' " ,llIdade V. Amaral.

• PA llAlSO . I' DOENÇAS INTERNAS
.

l\-IÉDICO Coração". Estômago, i�testlllo,
Operações �, Doenças de Se. I f!gada � vias biliares. Ríns, ova-

nhoras - Clínica de Adultos. I
rros e ute,r� . .

Curso de Especialização no von9ul.to,no:,Vlto� Melrelel 22.
Hospital dos Servidores do Ea-I Das. 1.6 �s 18 horas.

.

tado, '

Res idência r Rua Bocaíuva ZOo

(Serviço do Prof. Mariano de' Fo_n_e_:_34_,5_8_. �
Andrade). -DR. MARIO DE_LARMO
Consultas - Pela manhã no -

Hospit'J.l de Caridade. CANTIÇÃO
A tarde das is.se hs. em dia�- lU É D I C O

te :rto consultório á Rua Nunes CLíNICO DE CRIANÇAS
Machado 17 Esquina de Tira-

J
ADULTOS' D E N TIS TAS

dentes. Te]. 2766.
.' Doenças Internas NSECAResidência - TIua Presidente CORAÇAO __ FIGADO - RINS DR. SAMUEL FO

Coutinho 44. Tel.: 3120. _ INTESTINOS r.lRURGIÃO-DENTISTA
-'---- Tratamento moderno da Clínica - Cirurgia Bueal,-

CLINICA SIFILIS Pro tese Dentária
de Consultô

. Ru VI'tor Mel Raios X e Infra-Vermelho
OLHOS _. OUVIDOS - NARIZ

onsu orlo - a -

DIATERMIA
E GARGANTA eles, 22. '

� HORÁRIO: Consultório e Residência:
DO Das 13 às 16 horas. Rua' Fernando' ']\1achado, n. 6

DR. GUERREIRO DA Telefone: Consu ltôrto - 3.416 ··Fone: 2226.

FONSECA . Residêrida: Rua José dó Vale

Ch f d S'· d OTOR! . Pereira 158 - Praia da Saudade, Consultas: das .8,UO às 11 ho-
e e o, erviço e. , .1

-

l' C
.

.
'

'

ras. e das 14,00 às 1� horas
NO do Hospital de Flonanopah;;. -�el':'o_s .' Exclusivamenta com hora mar-

Possue a CLINICA os APARI,-,::: DR C'ONSTAN'l'INO cada. ,

LHOS MAIS MODERNOS PARA •
, d '12

TRATAMENTO das DOENÇAS DIMATOS •
Sábado - as 9 as .

da ESPECIALIDADE. MÉDICO CIRURGIÃO,
�

DR. LAURO CALDEIRA
,

Consultas - pela manhã no
Doenças de Stmhor�s -

Pl!r�OSI 'DE' ANDRADAHOSPITAl,
_ Operaçõelil _ VIaS Urinarias J . ."

À TARDE -:- das 2 as 6 -

Curso de aper±'êiçoamenvJ e CIRURG_IÃO.DI�NTT� �A ...
no CONSULToRlO - Rua dos 'I ga prática nos Hospitllis de, .CONSULToRIO - \EdlflClO
ILHEpS n", 2

., �:enoi.. Aires. ",' '.
Partenon ,-:;- 2°'

'>. Imd'!7r .�lialn�RRSIDt:NCIA -r-r- Felipe Sch

CON;ULTÓRIO:
Rua ··Fel)pe_ 2\)3 - Jtua. !�nflli:e S�vell' , .1,5.

midt n". 113 Te!. 23ü6. 'Schmid , nr. 18 (sobrado). FONEf Atende 'dlaru�hent!l das 8 as

'51? 11 horas. .
.

DR. ANTôNIO MONIZ ..,

I-IC)RÁRIO: das 16 ás 18 ho- Bas e ,5as das 14 as 18 horas.

DE • dAGAO -- 19 as 22 horas.
rtn

Iras 'd R' B Confee eiona Dentaduras e Pon-
RGIA TREUMA'I'OL"GIA R'esidência: AvenI a lO nan-

ClRU ' '" tes Móveis 'de Nylon .

.orl:opedia . co, n. 42.

Coúsultório: João Pi nt.o, 18. Atende chamados .

Das 15 às 17 d ià.riarnen te. Telefone: - 3296. �

Menos aos Sábados
Res: Bocaiuva 135. DR. LAURO DAURA O ESTADO
Fone: - 2.714. CLíNICA GER�L. ADlIflN�STRAÇÃO

\

DRA. WLADYSLAVA Ef:pecialista em
. mo�estJas de

Redação e Oficinas. à rua Con-

\V. MUSSI I Senhoras e vias urmánR.s. _ I r;e'lteiro Mafra, n. 160 Tel. 3022

C!' Cura radical das ,mfecçoes 1_ ex. Postal 139.

agudas � cronicas, do aperelho Diretor: RUBENS A. RAMOS
DR. ANTONIO DIB genito-urinário em -ambol. OI Gerente: DOMINGOS F. DE

MUSSI sexos. .
. AQUINO

MÉDICOS Doenças do aparelho DIgesbvo Representantes: 'Matriz: FLORIANóPOLIS

CIRURGIA CLíNICA e do sistema nervoso.
. Representações A. S. Lara, Rua Padre Roma, 43 Térreo

, Horário: 10'h ás. 12 e 2% ás Ó.
LtdaS-ERAL-PARTOS Consultório: R. Tiradentes, 12 RL°:t Senado!' Dantas, 40 _ ()O Telefones: 25-34 (Depósito)

Ser,,:iço �ompleto �E e�����: _}O Andar -- Fone: 3246.
. andar. 2[)-35 (Escritório)

zado uas DOENÇAS. Residência: R. Lacerda Cou- . Tel . 22-5924 . Rió de JaneiT(,

R_AS, ,co�n modernos mettodog de
. Linho; 13 (Chácara do' Espanha) Ru�' 15 'de' Novembro 228 50

- Caixa Postal, 435
dlagno�tJcos e tratamell O.

'32 '8 S- 1J I End Teleg "SANDR \DE"
SULPÕSCOPI.!\. _- HISTBRO ,;"

,- Fone: ... anll�.I· sala 512 '";- "
ao au O.

"

• i

�ALPINGOGnAFIA - METABU, ASSINAr�RAS
�

LISMO 'BASAL .

Na, Capital

tt-idioterapia por ondas curtas- DR. ALVARO DE Ano ..........•.... Cl'$ ,170,00

"I t n ulação - Raios Ultra C "RVALHO

Isemestre
_. Cr$ DO,OO

'" ,e roco. .. � No Interior
Violeta e Infra Vermelho.

ÉDfCO DE CRIANÇAd C $ 20000
Consultório: Rua Trajano, n. 1, M'

lATRIA
Ano r ,

o 'd _ Edificio do Montepio. PUER.ICULTURA -- PED Semestre Cr$ 110,00
1 Han ;>� . D 9 às 12 horas _

_ ALBRGlA INFANT.IL Anúncio mediante contráto.
orarlO. as Consultório: ,- Rua

Tlradet.-,
Os originais, mesmo não pu-

Dl'. MUSSl. . 9 ':l
-

ã di' d
D 15 às 18 horB3 - Dra. : tes n. .. .. bllcat os. n:;lo ser o evo VI o�.

�s I gesidêucia: - Av. Hoarclho A direção- não se responsabiliza

MUnSS.Id_ '. Avenida Tl'om-' Luz n. 155 --- 'fel. 2.530. pelos conceitos emitidos nos ar-
·.esl encJa.

I' I1orâno:- - Das 14 às- 18 ho, tigos assinados.

pI)WS�Y, 8� ._. c.,.• - __'. ,'as diáriamente
.

�.

DR. JúLIO DOIN t ------,--'--.

VIEIRA
INFORMAÇõES UTEIS

O leitol; eneontrará, nesta co-

:pR. NBW'l'üN lnna, informações que n.;;cessita,
MIl:DlC.) li'AVILA ;dià;_·;ament .. e de imediáto:

ESPECIALISTA EM OLHOS JORNAIS Telefone
OUVIDOS, NARIZ E 2.ARGA'N'fA CIRURGIA GERAL S 022
TRATAMENTO li: OPERAÇõES Doenças de Senhoras - Procto- O Estado ,-,............ .

Ir.{'ra-V'.rm' ,nlho _ Nebulização -- .' l(,gia _ Eletricidade
.

.Médka
.

A Gllzeta ., o .. o... 2.556
� c

M Diário dn �! . ie 3.579
-

Ultra-Som ',i Con['llt.ório: Rua Vitor .lI- 2688
(T�I'tamentõ.. de .8i.nulllte scm reh:s n. l!8 - Telefone: 3307. I Imprensa Gfi,.•i\ll .

.

_ on,e�ação) Consultas: Das 16 horas em 'HOSPITAII§
d Caridade:

Anglo-retinoseopia - R<!ceHa e, d-iaute. (Provedor) .•..•......... 2.314
Ocultls - Modllrno equipa�ento: Residência: Fone, 3.422

(Portal'ia) '.. 2.036
de Oto'-Rinolaringolo:,tin (Ilnlco j Rua: Blumenllu n. 71.

Nerêu Ramos 3.831
. no F.atado) i Militar 3.157 .

Horário
.

das 9 às i.2 horas e
i São Sebastião (Casa de Consultem nossas tarifas. EXPRESSO FLORIANÓPOLIS 1\.0 PRIMEIRO SINAL DE FRAQUEZA, TONICO

da! 16 àg I? horas.,
V. M' I DR. ANTONIO BATISTA Saúde) 3.163 -Fones." 25-34 e 2�-35Cónsultóno: - ��Ia ltor el·

I JUNIOR Maternidade Doutor Car- _

Tl'.les 22 - Fone 20/6. ,
.

C
• 3121

---�-�--

I'es. - Rua S50 Jorge 20 , CI.INICA ESPECIALIZADA DE 108 orrea ·.· .

,

I
- ClIAMADOS UK-

Fone 24 21. ,CRIANÇAS GENTES
Consu lta� das 9 ás 11 horal. S

rnh Corpo de Bombeiros .... 8.31
Res. e Cons. Padre Migue I o,

Serviço Luz (Raclama-
12. ções) ••.......... ,..... 2.404

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

COMPANHIAS DE
FILHO TRANSPORTES

núenças dG aparelho respiratório I�AC _.
" '21.'570°0°TUBERCULOSIi:, ·ruzclro do Sul .

RADIOGRAFIA E RADlÓSCOPIA Pan�ir ,........ :::gg
, DOS PULMõES Varig ..............•...

Cirurgia <1.0 Torax Lóide Aéreo 2.402

.formado pela FaeuldaJe Nado- Real :. 'I�""'"
• "�,,.... 2.377

na.)' de Medicina, Tisio!oglsta, e Scandmavas '1""
'

2.300

Tisi.ocirurgião do HospItal Ne-: HOTÉIS
" ...', 2.021

rêu Ramos Lux o•• ,o •• ' .

CIUSo.. de eBpecializaçio pela Magestic :: ..•.. ,,; •. � 2.276

S. N. "T. Elj;-interno e Ex-aull- Metropol '; ...•.... '_.. ... 3.147

tente de Cirurgia' do Prof. Uro, La Porta , ;. • 3.321

Gulmàrães (Rio). Cacique '.1 •• • )1.449
CODS.: Felipe Scbmidt, as - Central , '. : . i'.

2.6!J4

Fone 3801
.. Estrela 3.371

Atende em hora marcada.

-I
Ideal ..........••..•..••• 3.6119

Res.: - Rua Esteves Junior, ESTREITO '

RO - Fone: 2181 _ Disque ..• o o ••• o ... o, •• _. • 06

2

Dl nlomndn pela �Faculdade Na
cícna l de Medicina da Univer

sidade do Brasil
��:f-interno por 'concurso da Ma

ternldade-Escola
(Serviço do Prof. Octávio Ro

drigues Lima)
ex-interno do Serviço de Cirur
gia do Hospital I. A. P. E. T. C.

do Rio de Janeiro
Médico do Hospital de Cavidade
e da Maternidade Dr. Carlos

Corrêa
DOENÇAS DE SENHORAS -

PARTOS - OPERAÇõES
00119: Rua j·oâq· ?into n. 16,

das 16,00 às 18,00 horas.
Pela manhã atende dià
riamente no Hospital de
Caridade.

10 andar.
Salas 1 e 2 - Rua Jerônimo

Coelho, 1

Horário: 8 às 11 - 16 às
18 horas

Residência:
Rua: General

lOL.
Telefone: 2.693.

Atende exclusivamente com

hora marcada.

DR. JOSÊ MEDEIROS
VIEIRA

- o\DVOGADO -

Caixa Postal 150 - Itaja! -

Santa Catarina.
-

D-R-.-C-LA-R-N-'O-G�---
GALLETTl

- ADVOGADO -

Rua Vitor Meireles, 60.

FONE:: 2.4(;8
Florian;'ipolis -

ÍlR. A'-N-T-O-N-I-O-G-o"MÊSi5E
ALMEIDA

- ADVOGADO -

Esc:ritório e Residência:
Av. Rercilio Luz, 15
Te lefone : 334;;.

•••••••o•••••••••�••••

DR. MÁRIO WEN
DHAUSEN

CLINICA MÉnIC"\ DE ADULTOS
E CRIA.'iÇAS

Consultório - Rua João Pin

to, 10 - Te!. M. 769.

Cqnsulta�: Das 4 às 6 horas.

Residência. Rua Esteves Jú'

nior, 43. 'relo 2.812.

DR. I. LOBATO

DR. NEY PERRONE
MUND.

Formado pela Faculdade Nacio

nal de MedicinA Universidade
do Brasil

RIO DE' JANEIRO
Aperfeiçoamento na "Casa de

Saud� São Miguel"
,Prof. l:'ernund" Paulino

Interno por 3 ano" do Serviço
dei Cirurgia

Prof. Pedro de' Moura
OPERAÇõES

CLINICA DE ADULTOS
DOENÇAS DE.. SENHORAS
CONSUI,TAS: No Hospital de

Caridade, i1iá"iRfl1p-nie 1'''la mil

nhã
n;'i)SlDl1:NCIA. _o. Ruá .Dua·rte

('29 � 'rale!. 3.2P�

DR. IVO VON WANGENHElM
,

D E'N rr 1ST A --

-

Consultório rua llocaiÍlva, 42

O horál'io de saída de P�rianópolis será às 24,00 AUXILIE A CAMPANHA CONTRA O CANC
horas e do Rio de Janeiro às 16,00 horas. A ASSOCIAÇÃO 'CATARINENSE DE ME

Tanto na Ida como na Volta o navio fará escala nos (�harna a atenção do povo, para as palestras qu
portos de São Sebastião, Ilhabela e Ubatuba. 4ag feiras, as 20,45 horas e pela Rádio Guarujá, t

Pa_ra_ melho_l".�s info:niações, dirija�-se à �éde �a .sendo ir.r1l.di.a,da.s n.ela Rã.dio PilJ,r.io da
-

t"
EmprêBa, ii. rua Conselheu:o Mafra, 30 - relt>fone 22-12. ,I:'ábados, as 15 horas.

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

DE ALBERTO RICHTER
RUã 24 de Maio, 612 - Estreito --- Florlanópol1s
Portas, janelas, caixas, meia-caixas, vistas, etc., com

�stóque para entréga imediata.
Execução aprímorada em Canela da melhor qualidade

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

to para cntréga imediata
I Férro - Tubos - Sanitáriõs e Asulejos para importa
I�ão do Rio de Janeiro da Cia. Americana de Intercambio.
.Brasil) CADIB.

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

DI-FERENCIAl PARA' CAMINHÕES
1 Um conjunto completo c peças diversas em separado.

\ A venda na rua Almirnnte Lamego, 25. Nesta.
,

A mais. bem afreguezuda e sortida no Estreito, ven
,

le-se.
-

.

Tratar à rua Almte. Lamego, 25 em Fpolis.

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

Expresso iorianõpDIiS Lida .•

ENDEREÇOS A UALIZADOS DO EXPRESSO

FLORIANÓPOLIS LTDA.

Transportes de Cargas em Geral entre: FLORIANóPO
LIS, PORTO ALEGRE, CURITIBA', SÃO PAULO, RIO
DE JANElRO E BELO I-fOR!ZONTE.

Filial: CURITIBA
Rua Visconde do Rio Branco

932/�6
Tt:l_efone: 12-30

End. Teleg. "SANTIDRA"

Filial: SÃO PAULO Agê,ndn: PORTO ALEGRE
"Rio rn-ar"

Avenida do Estado 1666/76 }lua Comendador Azevedo.
64

Telefone: 2-J7-33
Atende "RIOMAR"

End. Teleg. "SANDRADE" El1tl. 'relego "RIOMARLI"

Telefone: 37-06-50

Agência: RIO DE JANEIRO
"Riomnr"

AgênCia: BELO lfORI
ZON'fE
"Riomar"

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

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

Atende "RIOMAR"
End. Teleg, "RIOMARLI"
NOTA: - Os nossos serviços nas praças de Pôrto

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

agentes
"RODOVIÁRIO RÁPIDO' RIOMAR"

EMPRESA NACIONAL DE NAVEGACAO
) -

HOEPCKE
�AVIO-MOTOB (cCaRL

11.'INERARIO
SAíDAS DE

BORPeIE··

I DA VOLTA

FpoJis. Itajaí Rio Santos
4-5 5-5

9-5 11-5 17-5 18-5
22-5 24-5' 30-5 31-5
4-6 6-6 12-6 13--6

17-6 19-6 25-6 26-6
30-6 2-7 8-7 9-7

O ESTAD{

FESTA DO DRAGO
CONVITE

De ordem dó Irmao Provedor, convido os Irmã
la tomarem parte, revestidos de seus balandráu
Festas do Orago, conforme consta do programa q
gue: •

Novenas - Em sua Capela, com início dia 11
horas, e que se prolongarão até O· dia 19;

Missas - Dia 20, a primeira às 6,30 horas, c I

munhão geral e a segunda, às 8 horas com a assi
le S. Excia. Sr. Arcebispo Metropolitano, que preg,
I:'�vangelho.

Barraquinhas - Com início às 19 horas durai
noites de 20, 21, 22, e 23, quando serão queimados
iogos de artifício.

A Provedoria, na certeza do comparecimento
los os Irmãos, desde já, antecipa seus sinceros a

címentos ;
'.Gumercindo Caminha, Secreti

..........�
i li:;;:: :: ;&""i\.

Ileslãirante --NapOIi
I Rua Marechal Deodoro 50.

Em Lajes, ne Sul do Brasil, o- melhor!
_

Desconto especial para os senhores viajantes.

Ensina-se na Rua Feliciano Nir-es Fires lZ.

Viagem
e

com seguranç
rapidez

80 NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS
--,

, BAPIDO'��SUL:lfRISILEIROJ.
Florianópolis - Ita1af - Joinville � Cur:

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

._�
.•
� l....iCf:-·_"_·_· .- .. _ -._

..... , .. ,"' ... -

Age"nct-a. nuu: Deoaoro esquina;
• Rua -"Tenente Silveira

ALUGA - SE NO CENTRO,
Um belo e espaçoso palacete,' para residên-cia

.u Repartição Publica.

TRATAR NA
"A MODELAR"

OrgaDiz;�� çãu JIU idrc
({iofahil Ltda •.

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

-:0:-

Séde: Rlla Tndano 12 - Edifício' São JOl'ge,
10,ndar.

Florianópolis -:0 :- Santa CatarÍl

Escritas comerciais e fiscais � Contratos -

tr;:tos - Organização ele Sociedades Anônimas -

,agens - Cobranças amigáveis e jueliciáis, etc.

NOTA: Atendemos todo e qualquer serviço

.el'jo� junto às repartições públicas, desta Capita

"0 A HORA DO

TÔNICO ZENA
�-0 t'
".i""

.:.._
/

À SUA MESAl

F� b rica df: Caixa
Esquddrias

I Vende-se, com muitas maquinas e mais de
valos instalados, junto ão porto. Excelente oportu
Facilita-se parte do pagamento. Tratar na MA I

J'ua João Pessôa, Itajaí.
n-. "

Campanha' Contra o Canee

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTAOO

Sociais
Desencanfo

HELIO C. TEIXEIRA

Percorrendo, de novo, estes caminhos,
por onde tantas vezes nós passamos,
venho, agora, encontrar somente espinhos
em vez de flores, nestes mesmos ramos!

-Ouantes vêzes, outrora, aqui sozínhos..
o amor, que nos prendia, confessamos,

, e ao murmúrio das aves que nos: ninhos
se amavam, quantas vezes nos amamos!

Tudo, em torno de nós, era beleza.
e alegria; mas, longe dos teus braços,
vejo, agora, tristonha a natureza,

que se transforma neste exilio atroz,
faltando-lhe o murmúrio dos teus passos
e o encantado laugor de tua voz l

»'().-.()_()_C .o.-.()....()..

ANIVERSARIOS - -sr. Carlos Boíteux
Piazza

FAZEM ANOS, HOJE:/ - sr. Hélio Porto
.

- sra, Maria das 'Dores � dr. Menescal do Mon-
Freitas Nunes te
- sr. José Ferreira de - sr. Edgard Araujo

Souza Sobrinho - sr. João Miroski, fun-
- sra. Rosa Amélia Tor cionárto do Tribunal de

res de Miranda, espôsa do Contas
sr. Lucas da Miranda, _fun.' - dr. Aderson Horn Fer
cionário Federal aposenta- ro, advogado no Rio de i«.
do. I neiro

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

H O J E
18 DE MAIO

A data de hoje recorda-nos que:
em 1502, a nossa Ilha da Trindade, foi desco
berta pela Esquadra de Estevão da Gama;
em 1635, um destacamento de 120 holandeses
foi derrotado no Arraial pelas Forças dé Hen

rique Dias;
-_ em 1638, os holandêses assaltaram as trinchei

ras de Santo Antonio, na Bahia, sendo repelidos
heroicamente pelas tropas de Pernambuco e

Bahia, que estavam sob o comando do General

Bagnuolli;
- i

em 1773, no Rio de. Janeiro nasceu Martano J0-
sé Pereira da Fonseca mais tarde Marquês. de
l\1:aricá. Faleceu no Rio de Janeiero.

André Nilo 'I'adasco-

FLUXO. - S�DATINA
Alivia as colicas uterinas

Ptl& a2ão de seus componentes Analge-.
sina -' Beladona - Plscldia e Rama

melís, a FL'OXO-s:e:DA-TINA alivia pron

tamente as collcaS utertnas. Combate. as
1rreauIa.rldad�s das funçOes' periodicas

das senhoras.

:I calmante e reeulador deasaa funçOel.

E' URGENTE A CRIAÇÃO DUMA ESCOLA
. DE ENGENHARIA PARA A CAPITAL
Movimento que, natural- que, num esfôrço de coope

mente, grangearia as símpa-
I

ração entre os poderes pú
tias e a adesão de todos os

I
blicos e elementos de boa

círculos culturais de Flo- I vontade reunidos para tão

rianópolis seria o que pre- auspiciosa empresa se che
conizasse, urgentemente, a garia a bom termo, na rea

criação de uma Escola de lização do 80:1ho que

ani-,Engenharia para a capital mou o injsquecível José
catarinense. Estando em Boiteux.
marcha para' constituir-se I

'. • =r: -��
pujante e -notável centro Uma Escola de Engenha-
universitário, contando já ria para Plorianôpolís não
com uma Faculdade de' 'Di- será um desvaneío sem a

reito, uma Faculdade de Fi- possibilidade de concretiza
losofia, uma Faculdade de ção; antes será um ideal a

Farmácia e Odontologia, que nada falta para reali
uma Faculdade de Ciências zar-se, desde que haja, em

Econômicas, uma Academia primeiro plano, uma vonta
de Comércio, além de vários de organizada em tõrno de
estabelecimentos de ensino tal núcleo de iniciativa, que
de ciclos colegiais e gina- dotará Florianópolis, Capi
siais. Florianópolis já de- tal do Estado, de mais um

veria ter a sua Escola de estabelecimento de forma
Engenharia. E' certo que ção universitária, destinado
nada lhe falta para isso, a elevar ainda mais o nível
num,meio em quê, como sé- cultural de Santa Catarina.
de L.<J Governo do Estado, Por que não empreender
reune uma pleiade de ilus- desde já a campanha �él'
tres e abalisados engenhei- gica que essa aspiração ge-

. 1'OS, sendo também séde de neralizada entre nós conse

um Conselho Regional de guirá desfechar, com êxito,.
Engenharia. ., a pról da nossa Escola de
Estamos persuadidos de Engenharia?
••e•••••e c

,-

18AHCO
de G�f�'ITO POPOLAR

I-

e AGRíCOLA I I

���.16
.. ,

.

f'LORlANOPOLI� -?�ó..eó.r�rln6. _ ..

Florianópolis, Sexta-feira, 18 de 'Maio dê Ig56 3

Onde está o veraoira de Maio Com êstes cabelos escorridos não vou à festa! ...Preceito do Dia
AR LIVRE E RESFRIA

DOS
O ar livre tem influên

cia benéfica sôbre o orga
nismo. O ar parado, quen
te e úmido dos ambientes
fechados impede que o or

ganismo possa reagir às
bruscas mudanças da tem-_
peratura ambiente. Por is
so, cs mdivíduos que vivem
dentro de casa, com mêdo
do ar e do vento, resfriam
se tão freqüentemente.

Defenda a saúde, man
tendo ventilados os lo
cais em que permanece
e passando grande par
te do tempo ao ar li
vre. - SNES.

'Si houvesse um recenceamento das frazes mais in

sisLentemente-s proferidas nos últimos dias e-certamente
a interrogação acima obteria o campeonato numérico.

Realmente, onde está o tão gostoso e tão tradicional
"veranico" dêste lindíssimo mês dos idílios sentimen

tais, das noites lindíssimas e do seu mais azul do que
o anil?

Ao lado dessa pergunta que paira em todos Os am

bientes da cidade, surge outra 'mais aterradora: Si em

em maio faz êsse frio que enregela, um frio que semeia
neve e geadas em várias regiões do país, inclusive no

nosso Estado, que é que nos aguarda para Junho, Julho
e Agôsto? Além disso quem não está lembrado que nos

últimos anos o inverno tem-se prolongado até outubro?
Quem esqueceu o mês de -novembro ?

Arre ... gue a perspectiva não é nada tentadora ...
seria até aterradora si não estivesse aí, á disposição, o

grande e maravilhoso sortimento de agasalhos, para

senhoras, homens e crianças na "A MODELAR", que,

por sinal, está concedendo bonificação de preços,

regozijo 'do transcurso de seu 320 aniversário ...

-SERIA RIDícULO. HOJE MEU CA·
BaElREIRO ESTÁ FORA. E' IMPOS
SíVEL! ... VOCÊ ME DESCULPARÁ...

-OLHE! ENROLA-SE O CABELO
COM O GIRO-ONOULADoR.
NÃO TEM MAIS ELÁSTICO. PARA
FECHÁ-LO, COMPRIME-SE A HAS·
TE PLÁSTICA. APLIQUEMOS A
LOÇÃO ONDULADORA TONI ...
DEPOIS, CUIDE DA CPo:SA EN
QUANTO O CABELO ONDULA.VENDE-SE

Uma casa á Rua OLAVO
em

I BILAC nO. 51, no Estreito.
.

i Tratar na mesma.
.--------------------------------------------

-OH, GILDA! ONDE Ftz �E
eONITO PENTEADO?

Programação dos festejos para o concurso

"l\líss SaataCatarina" na cidade de
Blumenau

lA-t7'

ONDULAÇÃO
PERMANENTE·
EM CASA

1.500 000 unidades
vendidas no Brasil

..Agora, mais fácil com os

GIRO·Ondu/ador€;
(PLÁSTICOS-SEM E.lÁSTICO)

WANDERLEY FLO�IANO MARTINS E DAURA
WERNER MARTINS, participam o nascimento de seu

primogênito que na Pia Batismal receberá o nome de
CARLOS DAMIÃO, ocorrido dia 15 na Maternidade "Dr.
Carlos Corrêa.

e-

COMUNICAÇÃO A PRAÇA

Comunico à praça, que adquiri em 6 de fevereiro de
1956, do sr. Eny Luz de Moura, livre e desembaraçado, a lo
ja situada à rua Tenente Silveira, 25; nesta Capital, "CA
SA LEILk', do qual não assumi' o Ativo e Passivo.

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

Dia 25 - A's 20 horas: Show das duas orquestras
de ritmos modernos e típica, argentinas, LOS COLE-IGIALES e ALFREDO DE FRANCO; Apresentação de

todas as "Miss", seguindo-se da exibição de um filme I

especialmente escolhido no Cine Busch, ás 22 horas _I
Cocktail oferecido às "Miss". e representantes das co

missões de todo o Estado, no Clube Náutico América, a

fim de tomarem o primeiro contacto social com todas 'as
representantes e acompanhantes.

Dia 26 - ás 10 horas _ Apresentação de todas as

candidata� ao Governador da cidade,;1O gabinete do
Isr. Prefeito Municipal, ás 12 horas _ Almoço ofereci

do pelo Comando do 23.0 R. I. no quartel daquele Regi
mento; ás 16 horas _ Desfile perante o Juri no palco
giratório do Teatro Carlos Gomes; ás 22 horas - Baile

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

e apl"e:sentação das .candidatas no �lube Ipiranga,
.

: DOCES E TORT4'SDIa 27 - (domingo) _ Das 10 as 11 horas, passeios
. . h d !

Doceira especializada em
pela CIdade, sendo as candidatas acompan a as por P' t AI

..

.
,. _.

.

..

or o egre, aeeíta enco-
membros da Comissão, a 1 hora almoço no 'I'abajara -

mendas de doces, enfeites,
Tenis Crube; ás 15 horas - Desfile de todas as "Miss . tortas e pudins para casa

no Estádio do Gremio Esportivo Olímpico, seguindo-se
I
mentos, batizados e aniver-
sartos. Rua Feliciano
Nnnes Pires, 12 ..

uma tarde esportiva, onde será disputada a riquíssima
taça "MISS SANTA_.CATARINA", oferecida pela Co

missão Central.

A apresentação dás "Miss" no Estádio do Olimpico, i
será feita em jipes, ricamente o;Uamentados; ás 21 ho-I P!II!'-IJII""""""
ras -, Baile final da escolha no Teatro Carlos Comes,
com a apresentação das candidatas em traje de gala, pa-

:

ra apreciação final do jur i, que procederá seu veredito,
seguindo-se a coroação da eleita.

o ESTADOAcaba de chegai' a famosa GOMA que lhe dará mais

beleza e proteção às roupas - Rende MAIS e é MUITO

mais economica. - EXPerimente ainda hoje.
-

ENGOMEX
Goma Para Roupa

O mais antigo Diário de
Santa Catarina leia e as

i \ine.AGENTES: - Irmãos Glavam - Florianópolis,'

AVENTURAS��'DO

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



.'

4 Florianópolis, Sexta-feira, 18' de Maro dé 1956, 'o ESTADO

Domingo a ·decisão .do certamerJeslad·ual
E' INTENSA A EXPECTATIVA EM TODA SANTA CATAR(�A" NOTADAMENTE EM BLUMENAU, JOINVILLE E NESTA CAPI-
,I _

TAL, 'PELO GIGANTESCf) CHOQUE' DE DOMINGO NO ESTADIO DA F.C.F., QUANDO PALMEIRAS E CAXIAS DECIDIRAO
A POSSE DO TITULO MAXIMO DO ESTADO CORRESPONDENTE AO ANO PASSADO.

a•••••••••••e•••••••••••••Q )•••�•••G•••••••••••••••o•••••••e a•••••••••••••••••••••••�•••••$oel
,

I

I

$1---, I I

nuAS PROVAS ENTRE ALDO LUZ, RIAC HUELO E MARTINELLI E UMA PROVA DE CANOA ENTRE

EXIBIÇÃO DOS CAMPEÕES _SUL-AMERICANOS DE REMO, PARTE SALIENTE DO PROGRAMA
OS LAGOENSES

Segunda-feira última o goa da Conceição, domingo metros, com valiosos prê-
I
ções de uma verdadeira dis- des técnicas e físicas, con

prefeito Osmar Cunha reu- proximo, como parte dos míos às guarnições -vence- I puta
náutica. Espera o pre-

I
correndo sozinhos ou ft:ente

niu enu seu gabinete de tra- festej�s da inauguração da. d�ras. Devido o avultado
I
feito 'Os�a:r C.u'nha .que pa- : a uma seleção de remadores

balho os, presidentes e re- grandiosa ponte local, as- numero de canoas de pesca ra o maior brílhantísmo da 'dos tres clubes.
presentantes dos clubes de píraçãe do laborioso povo na Lagoa, o edil flortanopo- manhã remística nà, Lagoa' Os barcos serão trans
remo da Capital e mais a daquela localidade. litano decidiu incluir no os campeões sul-ameríca- portados pelos caminhões
imprensa esportiva, tendo; Haverá duas' provas de programa uma .

prova de nos Elpo; Hamilton, Schmít- da Prefeitura, havendo um Vários onibus da Empre
com os primeiros assenta- out-rtggers a quatro remos mil metros participando tão tão, E'dson e Sady, todos do onibus à disposição dos re- sa Florianópolis .trafegarão
d« a realização de' uma

I
com patrão entre os três, somente tais embarcações, Clube de Regatas Aldo Luz madores concorrentes. para a Lagoa ás primeiras

competição de remo na a-
I
clubes de remo da Capital, afim jde melhor prcporcío- façam uma demonstração Segundo notícias chega- horas da manhã, retornan

prazível localidade da La- I
na distância de dois mil ,nar aos lagoenses as emo- de suas Iargas possíbíltda-.' das da Lagoa da Conceição, do ás 14 horas. 'I'echnicolor

No Programa :

Reporter na Tela. Nac.
��._�

I Preços: 18,00 __:_ 10,00

Nolíeias de Toda Parte rQ� , Censura, até 5 anos.

'>ÍÚ

.,
NÃO VIRt\' O CORIT�BA - O Avaí havia telegra- .:iIll�!Il.'III·..SIllll.i."_�'d1IijR......

�

..
fado ao Corltiba, convidando o famoso grêmio pararia-
ense a vir_flisputar um amistoso nesta Capital. A res

posta não tardou. Pediu-o Coritiba 35 mil cruzeiros por
uma única exibição, cabendo ainda ao Avaí as despesas
de viagem e estada da delegação. Nada feito! Aguarde
mos outra oportunidade.

é Jndescrltível o entusiasmo
reinante naquela ....Tocalidade
pela realização das regatas
que. deverão' alcançar o

maior êxito.

Esportes Dnivmifários
POR: JORGE C�EREM

Numeroso público ocorreu sábado à tarde, às de

pendências do estádio da Federaçãõ Atlética Catarinen

se, a fim de' á"ssistir' as, solenidades de aber,tura dos, IfC
Jogos TJhiversitários Catanínense. \"

,A raça 'de esportes da Avenida Hercíllo Luz apre

sentou um aspecto festivo, apesar de sua condição de

casa desarrumada, pois que está passando por' refor-.
mas. A banda do .Abrigo de Menores, numa cativante

local,gentileza para com a FCDU, encontrava-se no

fornecendo um fundo musical à tarde esportiva.
Entre os convidados pela Federação Catarinense de

Desportos Universitários, encon�ravam-se 'no estádio

"Santa Catarina" o dr. Osmar Cunha, governador da

cidade, e homenageado 'de honra dos IX Jogos e o sr.
-

Luis Fiuza Li��, presidente da FAC., homenageado do

torneio de basquetebol.
Com o clássico juramento do atleta e o desfile das

representações que 'saudaram o público; estavam cum-
I

pridas as formalidades para o início de mais uma gran-

de jorn-ada esportiva dos' universitários.
,

Para o jogo de abertura,' adentraram a cancha os

quintetos de Farmácia e Odontologia. e Filosofia, esta
-,

fazendo �eu "debut" nos Jogos Universitários.

Desde as peripécias iniciais, uma coisa saltou evi

dente aqs olhos de todos: o conjunto farmacodonto ven

ceria a peleja por contagem dilatada.

Enquanto seus elementos acomodavam-se na qua

dra, dominando perfeitamente as ações, os rapazes de

Filosofia demonstravam sua pouca "tarimba". Dado

pois a <Ú�pariêIade de forças, o embate ofereceu pouquís- ,

simas emoções,' de vez que nínguem, por mais leigo que

fosse em matéria de cestobol,"poderia ter dúvidas, sobre
o desfecho da contenda. Com gente mais experimentada,
o quinteto de Farmácia e Odontologia ia acumulando

pontos sôbre pontos e, de vez em quando, para quebrar
a'monotonia eram os adversários que consignavam seus

. mingUlldos pontos.
De qualquer forma, porém, devemos registrar o

elevado espírito ésportivo da equipe de Filosofia. Não

se poderia esperar "milagres" de seus representantes.
Eles participaram pela primeira vez de um torneio upi
versitário, s'em dispor de grandes recursos técnicos. Há

que ressaltar; ainda, o escasso número de atlétas de que

dispõem, tanto é qúe, quando um de seus elementos suiu

desclassincado com 4 faltas, o quadro teve de ficar re

duzida a 4 homens.

OS DETALHES TECNICOS:

Farmácia e Odontologia 57 X. Filosofia 16.

'Quadros e marcadores:

Fa'rmácia e Odontologia: Mário (24 pontos); Sera

fin (2); Nildo (10); Kalil (8); João,Batista (6); Borba
e Hamilton (7).

Filosofia: Zanzibar Fernandes (2); Zanzibar Li

ma (14) ; Célio, Alberto e Carminati.

'Mas, contrastando· com as poucas emoções vividas

grande vibração estava destinada

MARGARIDA VIAJOU - O médio Margarida, vin-'
co- do do interior do Estado para treinar no" Avaí, tendo

branca de um lance livre, suspendeu a bola e �áemes-, mesmo integrado o esquadrão dirigido por S,auJzinho na

sou, perante um público que parou de respirar. A pelo- pugna contra o Carlos Renaux, em parte agradando,
ta subiu perfeita e ganhou a cesta-Estava empatada a deixou há dias a ilha, tomando Turno ignorado.
pugna. Os juizes ideterminaram, conforme reza o regu- * * *

o rl§j,r)t'if�'
lamento, maisõ mfnutos.ios clássicos minutos da prcrro-

_

JUIZ CARIOC� PARA DOMI�GO - P01� solícita- �itlftt.gação. De antemão sabia-se: tanto poderia vencer êste çao do Palmeiras, a Federj.ção Catarinense de Futebol
- ,-. "

,

como aquele. 'A chance e o maior senso de oportunismo acaba de dirigir a Federação Metropolitana solicitando A's 8hs.
Richard TODDditariam a sorte de um duelo .emocionante, em. que os a mesma, indicação de um arbitro do seu quadro para JOHNS em:

rivais souberam engrandecer o espetáculo. As primei- a final do certame estadual de futebol entre o cam- ENTRE A F.SPADA E A
ras ações foram índecisívas. Os cestobolístas denotavam peão da Liga Blurhenauenss e o Caxias, de Joínvílle, a

'

ROSA
nervosismo, porque ansiavam de todo o coração a vitó- ter lugar domingo próximo nesta Capital.

' 'I'echnicolor

ria para 'as suas cores, Direito avantaja-se no placard, * * *
No> Prógrama :

Cine Noticiario. Nac.mas ·Ciências Econômicas responde à altura. Direito POSTAL X AUSTRIA, A PRELIMINAR � A pre- Censura até 14 anos.
marca mais 1, mais outro ponto e o adversário replica liminar do jogo de domingo entre Caxias e Palmeiras,
sem perda de te�po. Torrado, de um lado, e Pacheco, será disputada entre Postal Telegráfico e Austria, dois
do outro, 'eram as figuras máximas, os homens-chave

I� valorosos grêmios amadorista.
de suas equipes. Qijando faltava pouco mais de um mi- ,

' '

- .-

nuto, Direito, numa ofensiva desnorteante, acerta na

cesta, Era o triunfo. Ven�edores e vencidos confundiram

-se )los méritos, mistura�am-se nas virtudes da batalha. I
Uns e outros foram dignos dos aplausos, porque sempre

'tiveraÍTI em boa conta o espírito de luta, acompanhado
de uma sã esportividade. horas recentes, recebeu o sr. Generis Calvo, presidente

da Federação Paranaense de F,utebol, comunicado de di
rigentes do Internacional S. C., confirmando a �iagem 190 e 10 Episódios
da famosa equipe gaucha, para efetivação de duas par- Preços: 8,00 _ 4,00
tidas "amistosas, na Capital do Paraná. Jogará o Inter- Censura até 14 anOS.

.

nacional ,d�as 19 e 20, contra equipes que serão ainda es-

caladas, reinando enorme curiosi.dade, desde já, em tor

no de suas apresentaçõe'..s

aos expectadores na segunda -cuntenda, entre os quinte
tos da Faculdade de Direito e .!ia Faouldade de Ciências

Econômicas.

Foi um encontro belíssimo pelo acêrto
quípes.i.'pela intensa movimentação" pelo c'olo�ido
jogadas-é, sobrétudo, porque o'pliblico fic:ou em suspen

Se ao firial dos 4.Ó minutos regulam'entares 'sem saber a,

quem cabérta a vítôría,
Quando tudo parecia, indicar que -Direito colherria

uma vitória sem maiores sustos" eis que os economístas
encontram o cafninho de uma reação fulminante, desnor
teadora . .Os últimos segundos foram de molde a mexer

com os nervos do mais fleugmâtíco assistente. Vencia

* * *

MARRECO E 'RODRIGUES AVAIANOS - Segun
do nos informou alto prócer do Avai, os players ,Marré�
co e Rodrigues, êste defensor <lo Bocaiuva e aquele do
Paula-Ramos na temporada passada, acabam de assinar

,

contrato com, o grêmio "azzurra" por uma temporada.
"

Dois. reforços excelentes, não resta ,dúvida.'
* * *

- Direito por apenas um ponto quando Torrado, na

EM CURITIBA, SABADO E DOMINGO, O CAM
PEÃO,GAUCHO - Porto Alegre, 17 ('V. A.) - Tempo-

* * *

rada de grandes proporções está reservada aos espor-,.

tístas paranaenses, sábado e domingo 'vindouros. Nas

OS TECNICOS TE,CNICOS:

VENDE-SE

Tempo regulamentar: Direito 26 x Ciências 26.'

'Prorrogação: Direito 32 x Ciências 30.

EQUIPES E MARCADORES:

Direito: Tico (14 pontos);
, fmann (7); Gabriel e Dedeco.

Ciências Econômicas: Amante (2); Torrado (11);
Lunardelli (9); Faisca e Edi (6).

Pacheco . (11) ; Hof-

x x x

Atenção para os resultados da la. rodada de valei.
Farmácia Odontologia 2 x Filosofia O (15x3 e 15x4)., U,m aparelho Raio-X, 'marca "Philips" estado de no

Direito 2 x Ciências Econômicas O (15x13 e 15x12). '10, 100 IAmp., completo com mesa de inclinação, Bucky,
acamara 'esçura etc. '

.

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

tado de hov�
-

Um ,aparelho 'de ondas curtas, marca" SlUllt�s", dom
bisturí para cauterisação. '--

Um aparelho de ultrasom, marca "Sanitas"
Um microscópio, marca "Zeiss", não usado. '\

UIh' centrifugador elétrico
'

.

Uma máquina fotográfica "Rolleiflex" último mod,_e
'lo, com parasO'I, fi'ltros e" lentes""Rollein'ar'

Tratar: Avda. Rio Bl:aneo, 100, das 18,- 1.9 h<;ra'Sl:

Nas' próximas edições, ampla, reportagem sôbre

inauguraçã6 do torneio de volei.

PROXIMA RODADA:

Sábado, dia 19: Direito x Filosofia e Farmácia

Odontologiã x Ciências Econômicas, pela segunda 1'0-

, dada .do torneio .de basqueteb,QI .no. JO!stádio, .da Eeq��,a,-
ção Atlética Catarinensé.

•

In�ml�,
CINE SAO JOSE

A's 3 - 8hs.
Com uma vida na conscí

encia e outra nas mãos,..•
como poderia fugir de seu

cruel destino. Dick BOGAR
DE - Elizabeth SELLAR&
em:

DEVOÇÃO DE
ASSASSINO

No Programa:
fatos em Revista. Nac.
Preços : 11,00 .; 5,50.
Censura até 14 anos.

1,-1·••
A's 5 - 8hs.

Cinemascops
Gene KELLY Cid

CHARRISE - Van JOHN
SON - Elaine ESTWART
em ;

A LENDA DOS BEIJOS
PERDIDOS

As - 8hs.
Glenn FORD

GRAHAME
BRANDO em:

OS CORRUPTOS

Gloria
Joselyn

No Programa:
Preços: 10,00 - 5,00.
Censura até 18 anos.

·_-li"m
As 8hs.

Robert MITCHUM
Linda DARNEL
PALANCE em:

A ULTIMA CHANCE,

J...ack

Preços : 8,00 - 4,00'
No, Programa:
Sul em Foco. Nac.
Censura até 1+ anos.

Clynis

As - 8hs.•
Cine Reportor, Nac.

_

H. 'HAYES em:'

PROVA DE FOGO
James CAGNEY - Anne

FRANCIS em:
./ UM LEÃO ESTA'

NAS RUAS
CHICOTE no ZORRO

DOCES fi TORTAS
Doceira especializada em·

Pôrto,\Alegre, 'aceita enco

menda� de doces,' enfeites,
ortas e pudins para casa
mentos, batizados e aniver-

.

sanos. Rua Feliciano
Nunes Pires, 12 .

.__._._ "''' ...
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(SNA) - Os Batistas de

_---
Mineápolis e adjacências

- estão em uma cruzada con

tra a profanação .do Do
mingo. Por êsse motivo, fo
ram concitados por seus lí-
deres a não comprar, por
uma semana, nos super
mercados que abrirem, no
"Dia do Senhor".
"A tradição de 'nossa ter,

-

ra no .que diz respeito ao

Domingo é um fator de
grande estímulo ao 'desen
volvimento espiritual", lia
se na resolução tomada pe
la Associação Batista que
promoveu essa campanha .

. "A inobservância dessa
tradição contribuiria para o. '

desânimo" e para o fuclínio
na freqüência aos rabalhos

Ida .i1rfeja."

5

líra Tenis Clube
.,

CONVOCA'GÃO ,

De ordem do Sr. Presidente do Lira Tênis Clube,
í'ieam convocados os membros do Conselho Deliberativo
eleitos para o período de 1956-1958, para uma reunião,
dia 17 do corrente, quinta-feira, afim de eleger o Pre

sidente e Více-Presidente do referido Conselho, às 20hs.
. JOÃO BATISTA GONÇALVES

Secretário Geral

a••••��&e�••oa•••••ft8•••••ee o••••

(

CLUBE DOZE DE AGÔSTO
DIA 19 - SABADO AS 22,30

MARAVILHOSA NOITADA DE DANÇA E MUSICA
DUAS GRANDES ORQUESTRAS, ARGENTINAS

Alfredo de Franco e sua Tipica
E

Os endiabrados "LOS COLEGIALES"
Musica e Danças

CONVITES: Cr$ 150,00
, ·1 )l��ft' ,Itr

Vendas na Secretaria do Clube

MESA: Cr$ 300,00

VIEIRA D_Á ROSA - Presidente

,AVISO
A diretoria encarregada dos festejos da Igreja de

Santa Cruz, em Coqueiros, avisa que as rifas do relôgio
pulseira para senhora e- da caneta. tinteiro Compakto.i\
nue deveriam correr dia 15 de maio, foram transferi

{las para o dia 12 de....junho, também pela Loteria do Es

tado de Sta. Catarina.

mON:Ê BARBOSA MARÇAL
OFICIAL ADMINISTRATIVO

.

.: eLAS, ":E!"

A V I S O
CRÉDITO MúTUO PREDIAL

OS Dirigentes do "Crédito- Mútuo Predial", o mais

antigo Clube de Sorteios do Estado de Santa €atarina,
ovisa aos seus prestamistas que a partir do dia 5 de

junho, passarão a correr pelas extração da Loteria do

Estado do Rio Grande do Sul. _

•

.

'

"-J"'.."...-.r......._.._-J-.........��.-u-J-..�...............��-...._..._,...,,......�......-.J

Missa de 30. dia
,CAROLINA BATALHA DA SILVEIRA

(LILI)

Sua família mais uma -vez agradece ás demonstra

ções de pesar recebidas por ocasião do falecimento de
sua sempre lembrada. LILI e convida aos amigos para a

missa de 300 dia que, em süfrágio de sua boníssima al

rua, manda celebrar sexta-feira, dia 18, na Igreja de São

Francisco, às 7 horas.
Desde já agradece aos que comparecerem a êste ato

ce fé cristã.

C. RAMOS S/A

I
GARANTIA A LIBERDA
DE RELIGIOSA NA "RE- t

! PUBLICA ISLANDIA DO :

PAQUISTÃO"
(SNA) - Liberdade re-

Iig iosa é ãssegurada aos' •
cristãos na Constituição aos

nova "República Islâmica
do' Paquistão". A nação,
composta de 86% de muçul
mamas, é agora uma unida-
de independente na "Com
monwealth" Brítânica.
A Carta Magna, aprovada

após oito anos de discussão
por duas assembléias suces

sivas, foi assinada pelo Ge
neral Uskandor, primeiro
presidente do novo Estado .

. Os grupos minoritáríos
compreendem cêrca de ., ..

528,000· cristãos, 300· mil " ."
dos quais pertencem aos di-

"

�e���o:a���t:er���se�an::��1
/

- LIRA TENIS CLUBE
pos está representado pelos
Hindús, gue sãõ em número Dia 15 - terça-feira - Soirée de encerramento do III
de cêrca de 100 mil. Congresso Estadual de Estudantes - às 22

horas.
Dia 26 - sábado - Gl:andiosa Soirée dos Brotinhos,

às 23 horas.
"

PROGRAMA QUINQUE

NAL PARA OS BATISTAS

DA AMERICA LATINA

CSNA) - Entre os pro
jetos estudados e sugeridos
na I Conferência Latíno-'
Americana Sôbre Missões
Batistas, patrocinada pela
Junta de Richmond e reali
zada no Rio, de 20 de fe
vereiro a 10 de março do
ano em curso, figura um

{plano quinqüenal conside
rado como um dos mais im
portantes.
Segundo o plano em ques

tão, 1958 seria o ano de pre
paração espiritual (oração
e estudo bíblico) para todos
os Batistas latino,america
nos; ep! 1959, realizar-se-·
iam programas. nacionais e

internacionais de evangeli
zação; em 1950, a ênfase
seria dada ao ensino da Bí
blia e ao evangelismo pes
soal : em 1961, seria o ano

da mordomia e da ceifa;
em 1962, dar-se-ia ênfase à
expansão da igreja local e

ao treinamento de líderes.

CAMPANHA CERRADA

PELA OBSERVANGI-k

DA DOMINGO

o ESTADO
O mais antigo- diário de

Santa Catarina;
Leia e· assinem.

___.;:_____..------l
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O F I C H�� A
'

M E C Â N I C A :.
e I! i

I CONSERTOS DE FOGÕES, FORNOS, SERRE- i
I�, :1: LHERIA,

'

MAQÚINAS A VAPOR, CALDEIRAS E :
I• •

: TODOS OS SERVIÇOS PERTENCENTES A ARTE. : ;

o. .1
· i'-! RUA�":" TEREZA C�U�TIN� ,N0 398

..__ : ESTREIT_� I
.oa;l)$�ÍSl�'!t®3$eS�eO.,•••get).e••9.8•••e.o••••••• ,
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OS REVENDEDORES

VENDEM GASOLINA

COM

Peatente n.O 40.637

Os automobilistas �rasileiros sabem que

o aditivo ICA, patenteado pelq SHEl.L,
é exclusivo das gasolinas vendidas nos

Postos SHELL.
\ '

{

fncórporando à gasolina as �antagens- dó
fosfato trtereeíllee,

.

que elim"ina a pré
ignição � as falhas nas vetas, ICÀ I tornou

a gasolina SHELL a mais poderosa que

Você poderá obter.

ICA é misturado à gasolina nos prêprios de-
,

·pósitos� Carros e vagões-tanque da SHELL.'·

Ouando reabastecer 5.... carro, nao

esqueça; ,/

�"..�
, . I

sômente as gasolinas' SHELL. contêmD�g
.

Só OS.REVENDEDORES SHElL VENDEM GASOLINA COM-lltiU
__ • _. �_. __•

a
•••

, ..

r-

Vende-se FazendaBom Emprego

que .•.

NEGOCIO DE OCASIÃO
Importante organização de âmbito nacional, com es

critórtos no Estreito, precisa, para ocupar cargo de au

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

nivel do curso secundário completo.

Vende-se por prêço de ocasião uma fazenda de ca

i é, banana, outras frutas e várias culturas corno mandío-"

ca, cana, feijão, etc., com boa casa de material para mo

radia, dando para a pra-ia, 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 �riação
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.

Cartas, indicando idade, capacidade, exp{riência e

ordenado desejado, para a redação dêste jornal.

Partícínacao-
-

......•.............� ,

IZAIAS ULYSSÉA
:e:

CECI VIEIRA DA ROSA ULYSSÉA

.

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

.

EDITAL N° 3
Faço público, Para o conhecimento dos interessados,

que se acha afixado, na Alfândega de Florianópolis, um

edital de concorrência pública para a venda de materiais

Alfândega de Flol'ia:nópolis, 11 de m�'lio de 1056,

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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_ Floriànópolis,- Sexta-fei ra, 18 de Màio de 1956-

JUIZO DE DIREITO DA gada esta se proceda de JUIZO DE DIREITO DA quer a suplicante regular-i
COMÁRCA DE BIGUAÇU acôrdo com o art. 455 e seus COMARCA DE TIJUCAS. zar a sua posse sobre o re-

paragrafes, e demais arti- ferido imóvel, de conformi-
Edital de citação com ó gos- seguintes do C. P. C., Edital de cítação de interes- dade com o disposto na lei
prazo de trinta (30) días sendo intimados os con- sados ausentes, incertos e federal 2.437, de 7 de mar

juges dos confrontantes do desconhecidos, com o prazo ço de 1955. que modificou

imóvel, caso casados sejam, de trinta dias. o artigo 350 do Código Ci-

Segunda.feira última o vil, - e para o dito fímre-

prefeito Osmar Cunha reu- O Doutor Francisco José quer a designação do dia,
niu em seu gabinete de tra- Rodrigues de Oliveíra, Juiz lugar e hora para a justifi- ,I

\

balho os presidentes e re-. de Direito da Comarca de cação exigida pelo artigo
presentantes dos clubes de Tijucas, do Estado de San- 455, do Código de Proces-

FAZ saber aos que o pre- remo da Capital e mais a ,I ta Catarina, na forma da so Civil, na qual deverão
sente edital virem ou dele imprensa esportiva, tendo lei', etc... ser ouvidas as testemunhas
conhecimento tiverem que, com os primeiros assenta. João Guerreiro Filho e Irí-
por parte de OSVALDO do a realização de uma FAZ SABER- a todos neú João Moreira, lavrado-

MARTINS" por seu advoga- competição de remo na a. quantos interessar possa o res, residentes na cidade
do Dr. Acácio Zélnio da prazivel localidade da La. presente edital de citação de Porto Beio, as quais
Silva, lhe fui dirigida a goa da Conceição, domingo de 'interessados ausentes, comparecerão em Juizo in
petição seguinte: - Exmo. proximo, como pinte dos incertos e desconhecidos, dependentemente de cita
Sr. 'Dr. Juiz de Direito da festejos da inauguração da com o prazo de trinta dias, ção. Requer mais que, de
Comarca de Biguaçu. Os- grandiosa ponte local, as- virem ou dele conhecimen- pois da justificação, seja
valdo Martins, brasileiro, piração do laborioso povo to tiverem que por parte feita a citação dos atuais icasado, mecanico, residente daquela localidade. de Izabel Ramos Martins confron tantes José Sancho .

.e domiciliado em Rio Ca- Haverá duas provas de lhe foi dirigida a petição e Antonio Stadler resideri
veiras, neste Município, que- out-rtggers a quatro remos do teor seguinte: - "Exmo. tes na referida cidade, bem
rendo promover uma ação com patrão entre os três Sr. Dr. Juiz de Direito da como dos interessados, in
de usucapião, vem por seu clubes de remo da Capital, Comarca. Izabel Ramos" certos' e desconhecidos po!:
procurador e advogado infra na distância de dois mil Martins, brasileira, de pro- editais de trinta dias; do
assinado, expor e requerer metros, com' v'aliosos prê., fissão domestica, viuva, re- Sr. 'Diretor do Patrimônio Ia V. Exa., o seguinte: 1 - mios às guarnições vence- sidente na cidade de Porto da União, por precatória
Possue o suplicante, um ter- doras. Devido o avultado Belo, desta Comarca, por em Florianópolis e do Sr.
reno situado em Rio Cavei- I número de canoas de pesca- seu assistente infra .assína- Dr. Representante do Mi
ras, o qual. mede 15 m. de na Lagoa, o edil florianopo- do, quer mover a presente nistério Públ ico nesta Ci-'
frente por 95 m. de 'fundos litano decidiu incluir no', ação de usucapião em que dade ; todos para contesta
área de L325m2., conf'ron- programa uma prova -de expõe e requer a V. Excia, rem a presente ação no pra
tando a frente, leste, com a mil metros participando tão o seguinte: - I - A su- zo de dez dias, nos termos
estrada estadual" fundos, a somente tais embarcações, plícante é posseira, há mais do artigo 455 citado, sendo,
Oeste, com a estrada fede-I afim Ide melhor proporcio.' de,2? an_�s, �e um terreno afinal,' reconhecido" o do-
ral, Norte com terras de Jo- nar aos- lagoenses as emo- proximo a CIdade de Porto mínio do suplicante sobre

-�'
-

-

vina Emerendana Martins e-I ções de uma verdadeira dís- �elo, des�a Comarca, com a o referido' imóvel, cuja sen-
, E D I TAL

--

ISul com as de herdeiros de 1 puta' náutica. Espera o pre- area de 191.070 metros tença servirá de título! há-
I

1
P?r�irio Vieira ou quem de I feito Osmar C.unha .que pa- quadrad�s, - fazendo fren- bil para a transcrição no' JUIZO E DIREITO DA com terras de Justino Aço idireito. 2 - Tem o requeren- I ta o maior brllhantísmo da tes a Oeste na estrada dos Registro de Imóveis. Pro- COl\ RCA DE .BIGUAÇU e ao Sul com as de Martí- Ite a posse mansa e pacifica; J manhã .remístiea na Lagoa Zimbos e fundos a Leste, testa-se provar o alegado nha Poluceno. 2 - Tem o

Isem oposição nem ínterrup- los campeões sul-ameríca- parte com quem de direito com testemunhas-vistoria Edital de citação com o pra- suplicante por si e seu an-

ção, e com o animus .domí-
I

nos Elpo, Hamilton, Schmít- além do Ribeirão do 'I'apu- se necessário - e outros
zo de trinta (30), dias tecessor, a posse mansa, pa-

ni, por si e seu antecessor I tão E'dson e Sady, todos do 'me com a largura, - nesta gêneros de provas. Dá-se á cifica, sem oposição nem I
ha.mais de trinta 'anos. Ad�

I Cldbe de Regatas Aldo Luz I parte, de 90,50 metros de presente o valor de Cr$ .. O Doutor Cervaeio Nu- contestação continuadamen- I

quirru o tel'l:e�lO, y?r com- 1 façam uma dt;mon�t��ção II�rgur� e. �arte com o refe- 3,000,00 para os efeitos. le- nes Pires, Juiz Substituto te, e COnlO "an imus dorní
pra, de Porf irio Vieira, ha I de suas largas possibilfda- rido ríbelrão na largura de gais.. O signatário desta

no exercrcro do cargo de ni", ha mais de trinta anos,
10 anos' e este já possuía o

I des técnicas e físicas, con- 142 metros; extremando ao tem sua residência nesta Juiz de Direito da Comarca sendo que a sua posse da
imóvel ha mais de 20 anos. I correndo sozinhos ou frente i �orte em terras de Ant�- Cidade, onde recebe, cita- de Biguaçu, do Estado de ta de oito anos e a de seu I3 -'Sobre as, referidas ter- . a uma seleção de remadores

r n,IO
Stadler e ,ao, Sul em di- ção, Nestes termos P. defe- Santa. Catarina, na fôrma antecessor de mais de

vin-rras, o petícionârlo -edificou I dos tres clubes. - tas de José Sancho. - II - rimento. 'I'ijucas, 7 de maio da lei, etc... te e cinco tendo adquirido a

uma casa de madeira e, ter-' Os barcos serão trans-}A referida posse pertencia, de 1956. (a) Claudio Cara- referida área de Maria Cân-
reno e casa, estão arrenda- portados pelos caminhões I

há mais de 3� anos, a .B�- murú de Campos." Em dita FAZ saber aos que o dida dá Conceição. 3 - Não Idos ha cerca de um ano ao da Prefeitura, havendo um: to Ramos, pai da suplican- petição foi exarado o se- presente edital virem ou de- possuindo títulos sobre €f

,Srl' Eduardo Lisbôa. 4 - lonibus à disposição dos re- te, que tendo falecido nessa guinte despacho': '1:.. le conhecimento tiverem imóvel, quer o suplicante,
Não possuindo titulos do I madores concorrentes. época, aproximadamente, - Hoje. A.; designo o Sr. Es-

quez por parte de ACLAU adquirir o domínío do 'mes
imóvel quer' o

requerente'l
Segundo notícias chega. a suplicante continuou em crivão dia e hóra, no local MANOEL DOS PASSOS, mo, COm 'fundamento 'nos

adqurrir -o domínio do mes- das da Lagoa da Conceição ato contínuo, > exercendo a do costume, para a justifi- por intermédio de seu assis- artigos 550 e 552 do Código
mo, com fundamento nos' é indescritivel o entusiasmo referida pQSSé, do imóvel cação, feitas 'as devidas in- tente judiciário o Dr. Acá- Civil e na conformidade zida por Aclau Manoel dos

a�·ts. 550 e 552 � .Côd. Ci-. reinante naquela localidade como

se:u,.
em c?mpanhia I ti�ações. Tijue�s, � de mai� cio Zélnio da Silva, lhe dos artigos 454 e seguintes Passos, para que produza

vil e na conformidade do pela realízaçâo das regatas de seu finadomarido Lucas' de 1956. (a) Pranciaco Tosé foi dirigida a petição do do Código do Processo Ci- seus devidos e legais efei
art.,454 do C6d. do Proc:-Ci- que deverão alcançar . o (Ramos Martins e, falecido I Rodrigues de Oliveira -' teor seguinte: Exmo. Sr. vil. Assim, pede e requer tos. Expeça."le mandado de
vil. Assim, �ede e" requer a maior ê.xito. êste �á alguns anos, a su- ,Juiz de Direito." F.eita a Dr. Juiz de Direito da Co- a V. Exa., se digne ouvir citação dos confrontantes
V. Exa., se digne OUVfr a,s' plicanbe prosseguiu no justificação foi proferida a

marca de Big�laçu. ACLAU as testemunhas adiante ar- do imóvel e Dr. Promotor
testemunhas adiante arrola- Vários onibus da Empre- exel'cício 'da mesma posse seguinte sentel1ça: - "Vis-, MANOEL DOS PASSOS, roladas e que comparece- Público. para ,citação dos
das e qu'e� �órnparecerão em sa Florianópolis trafegarão pacífica e inin!erruptamen-' tos,· etc ... Julgo por seri-! tainbem' conhecido p o r rão em Juizo independente- interessados incertos expeJülio inClependentemente de para a Lagoa ás primeIras te, como, já a, �inha exer- tença a justificação retro, I ACLAU DOS PASSOS, bra- mente de 'intimação, sendo ç-a-se edital ('om prazo de

i��ima�ã�: sen�o .f�ita aJUs. 'I hor�s da manhã, retornan· I cendo seu
.. anteçessor.,

- pro_;cedida neste.� autos d.e sileiro, casac�o, operário, feita.ã-' justificação "ab ini- 30 dias, que deverá ser pu-
tIflCaçao "ab-mitIO" e, Jul':. do as 14 horas.' ,

.

I III -:- Em VIsta do exposto Açao de Usocaplao requerI- residente e domicíhado no tio", e julgada esta proce- blicado uma vez no Órgão
.

", '
,

-'

d.a por Izabel, Ramos Mar-Ilugar _Prado, distrito da se- dente, se proee�� de acôr� Oficial do Estado e três ve-

I tms, para q�e surt� ,t�dos I de,
neste Municipio, que- do com os al'�IgOs da �eI zes em jornal da Capital.'

os �eus d�vldos e JUrId!Cos rendo promover uma ação Pro\essuál aCIma mencIO- Custas afinal. Biguaçu, 17-
efeItos. Cite�-se, por man- de usucapião, vem por seu 1 nados, send) citados os 11-55. (Ass.) Gervasio Nu

d�do, os c.on�mantes conh�- assistente judiciário infra cônjuges dos confrontantes, nes Pires - ,Tuiz Substitu-
CI�OS do lmovel; por e�I- assinado, expor e requerer d' D tQ. E para chegar ao conhe-
ta s c d t caso casa os sejam e o r. . .1

'.
om o prazo e rm-, a V. Exa., como segue: 1 -"-

P t P' bl' d C
,cImento dos, mteressados,

ta dIaS, na forma do art.

I
Possue o Suplicante, um �'omo 01' u ,!Co a 0-

i passo o presente edital com
455, § 1°, do .C P. C., os in- terreno situado no logar m�rca, par�" apos. os trans-

10 prazo de trinta dias, que
terpssados �ncertos; pes- Prado, medindo 31 m de mI�es legaIS, s�Ja .por V. será publicado e afixado,

, sO,alI�ente, o Dt. Promotor frente por 500m de fundos, Exa., data vemlJ" Julgada na fórma da lei. Dad� e
PublIco da Comarca; e, por .' a de 15,500m2 confl'On- esta pro�edent�, �o�endo o

passado nesta, Cidade de
precatória, a ser expedida ���do na frente

'

a Oeste, requeren e a qUlrIr o ne-
I

para o Juizo de Direito da
com a estrada Bi'guaçu ___,

-cessário titulo para a trans- Biguaçu; aos dezoito 'dias
la V d C d FI crição no RegIstro de Imó- do mês de novembro do ano

. �ra. a omarca � 0- Tijuca, fundo a Leste, com

rIanopohs, o Sr. DIretor
em de direito, ao Norte veis. Para efeito de alçada de mil novecentos e cin-

d S
.

d Pt' A' qu da-se a esta o valol" de quenta e ·cinco, Eu, (Ass.)o ervlço Çl a rImomo
'

da União. Sem custas. Cr$ 2.100,00. P. deferimen- Pio Romão de Faria, Escre�
P R I "".. 14 d

. to. Biguaçu, 3 de novembro vente Juramentado, o dati-. " � IJucas, e maIO.

de 1956. (a) Francisco José Tijucas, aos quinze dias do de 1955. (Ass.) Acácio Zél- logl'afei e subscreví, no im

Rodrigués de Oliveira _ mês de maio do ano de mil 'nio da Silva. Relação das' pedimento ocasional do Es

Juiz' de Direito." E para novecentos e cinquenta e testemunhas: Marçal Rie- 'crw:ao.

que chegue ao conhecimen: seis. Eu, (a) Gercy dos An- li, Severiano Rosa da Sil- j
to de todos e ninguem possa jos, Escrivão, o, datilogra- va e Manoel Vieira. DES- i Biguaçu, 18 de novembro
alegaI' ig'norância; mandou fei, conferí e subscreví. (a) PACHO: 'Designe 0=. Sr.. d e1955.

expedir o presente 'edLtal Francisco José Rodrigues Escrivão dia (J hora para a :
que será, afixado, na sede de Oliveira _: Juiz de Di- jusÚficação prévia da pos-

I
(Ass.) Gervasio Nunes

dêste Juizo, no lu'g'ar do l'eito. Estã conforme o 'ori- se. Ciente as partes e o Pires - Juiz Substituto �m
, costume; 'e, por cópia, pu- ginal afixado na sede dêste Dr..Promotor Público. Bi- exercício.

blicado UMA VEZ no' Diá- Juizo, no lugar do costume, guaçu, 5-11-55. (Ass.) Ger-
(

.

rio da Justiça e TR1:S VE. sobre o qual me reporto e vasi<i Núnes Pires - Juiz Confére: ce'm o original
ZES no Jornal "O Estado': dou fé, Substituto. SENTENÇA: afixado no logar de costu

de Florianópolis. Dado e Data supra. O Escrivão: Vistos, etc. Julgo por seno. me. O Escrevente, Pio Ro-

pas'sado nesta cic ade 'de I Gercy dos AilJos. tença a� justiffcaçãb prbâu- dé F;ad.á.

O Doutor Jaymor Gui
marães Collaco, Juiz de Di
reito da Comarca de.Bigua
çu, Estado de Santa Cata
rina, na fôrma da lei, etc.

-Ao I'ó'blioo
O 'loeamento �8

-

Oanasvera
A PREFE1TURA' MUN'I€IPAL "DE FlORIANOPOUS COMUNI
CA AOS INTERESSADOS QUE JÁ ESTÃd ABERTAS AS INS
CRiCOES PARA RESERVA: DE TERRE NO NO LOTEAMENTO
DE CANASVIEIRAS, MEDIANIE DEPÓS no DE Cr$ 2.000,00
(DOIS' MI� CRUZEIROS)� /_; ,TODAS AS INFORMAÇÕES SE
RAO PRESTA[}AS NO DEPAR-TAMENTO DE- FAZENDA DA
PREFEITURA MUN1C�?A\ "DE FLORIAN ÓPOUS, DE ACÔRDO
COM O DECRETO QUÉ��,REGUtAMENT() U O MENCIONAVa

lOfEAMENTO.

as

".
.

PROGRAMA DO MES

16 - "tuarta - Festa de S. Antonio no De-

-JUNHO-

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!

\

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ES1'ADO '1Florianópolis, Sexta-feira, 18 de Maio de 1956
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Idllall Transportes 8ereos
JUIZO DE DIREITO DA I

C I
li

COMARC,A DE BIGUA�U_ !. cO' ,,, ,a, arlnense�s
Edital de citação com o pra-

"' c_ ,

zo de trinta (30) dias

A Ul\R'i'IIaHA DE COM.8nCIO EX'l'BRIOH torna públi
co" para 'orientação �o,:> interessados, quelil
I - doravante, somente autorizará importações, na

2a Convocação I
r primeira categoria, ele eVallOl'udol'es, condensndnres,

S
- .

d d h
..

. IIIH'ensas hidráulicas, separadores e tanques para conjuntos
ao convi a os os sen ores acíonístas desta Socie- de refrigerarão ao amparo da letra "e" elas "Ob r· õ "

dade par� a as�embléia geral ordinária, a realizar-se, I ela In3trucã� ;. 118 de 2?-6-55' d S' ,,' t js;e v.aç eds
em sua sede social a Praça Quinz de N b' Ed'-I -. ,.'

� ,a uperm enuencia a

í'icio Sul América '40 pavi
c

t
e

t o�:� 10, d.l Moeda e do Crédito, e a favor de índústrlas de laticínios,

2'3 de maio cOI'I'en't ' 141mh en o, nes ad cI�bPI a , no Abla matadouros-fr ígoriftcos e semelhantes, quando acompa-
e as oras para e J erarem so re 1 '-

a seguinte:
' nn:dos os. competente� pe.ellelOS ele declaraçao da Collfcde-
raçao Nacional da Indústria atestando a impossibilidade ele
os tipos pretendidos serem fabricaelos no País.' As firmas
detentoras de autorizações ela espécie, anteriormente c m

cedldns pela CARTEIRA, deverão utiliza-las
60 (sessanta) dias, contados ela publicação
COMUNICADO; sem o que ficarão também
comprovação acima prevista;

II - Os tubos de alta pressão para freio hidráulico de

veículos automóveis não se enquadram no item 7.12.99, se
gunda categoria de importação da citaela Instrução n. 118,
e sim no item 6.71.79, ela terceira;

III - o item 2.73.99 (primeira categoria ele importa
ção), também da Instrução n. 118, só se refere a óleos ve

.--------. -I getais, não especificados, medicinais, importados isolada-
mente, neie não se incluindo, portanto, as misturas, compo-

Vendedores Agentes ISições: preparaç�es e seme1l1�ntes, de óleos da espécie.
}'l,w ele J'aneh-o, 5 de maio de 1956.

; a) Norberto ela Silva Rocha - p/Gerente
\

a) Adelino Debenedito - p/Dirotor

.Aseembléía Geral Ordinária

ORDEM DO DIA

EDITAL

o Doutor Javmor .Gui
marães Collaço, Júíz de Di
reito da Comarca de Bigua
çu, Estado de Santa Cata
rina, na fórma da lei, etc.

VENDE-SE

JUIZO DE DIREITO DA na conformidade dos arti
COMARCA DE BIGUAÇU gos acima referidos, da lei

1 Processual, sendo citados
Edital de citação com o pra- os cônjuges. dos confron-
zo de trinta (30) 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 proce
dente por V. Exa., poden
do o suplicante adquirir o

Faz saber aos que o pré- necessário titulo p a r a

sente edital virem ou dele transcrição no 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 �dital virem ou dele
CISCO CONSTANCIO, por Direito permitidos, teste- conhecimento tiverem que, \

,
seu advogado o Dr. Acácio munhas, documentos, vis- por parte de JOSÉ VITORI-
Zélnio da Silva, lhe foi di- terias e depoimento pes- NO FILHO, por seu assis

rigida a petição do teôr se- soal de quem esta contes- tente judiciário Dr. Acácio

guínte : Exmo. Sr. Dr. Juiz tar, sob pena de confesso. Zélnio da Silva, lhe foi ,(li
de Direito da Comarca de Dando a esta o valor de rigida a petição seguinte:
Biguaçu. JOSÉ FRANSCÍS- Cr$ 2.100,00, P. deferimen- - Exmo. Sr. Dr. Juiz de

CO, CONSTÂNCIO, brasi-I to. Biguaçu, 15 de julho de Direito da Comarca de Bi-

leiro, casado, lavrador, re- 1955. (ass.) Acácio Zêlnio guaçu. José Vitorino Filho,
sidente e domiciliado em

I
da Silva. Relação das teste- brasileiro, solteiro e maior,

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

querendo promover neste Filho. 2 - Albino Onóf're ciliado no lugar Fazenda,
Juizo, uma ação de usoca-

I Martins. 3 - Antôn.o B. de neste Munícípio querendo
pião, vem, por seu procura-

I
Lima. Selada com Cr$ 3,50

I
promover uma ação de usu

dor e advogado infra as-
I estaduais. 'DESPACHO: A. capião, vem, por seu assis

sinado, expor e requerer a ! Designe-se dia e hora para tente judiciário infra as

V. Exa., como segue: 1 -! audiência de 'just.t reação aínado, expor e requerer a

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

gar Fazenda, pacif'icamen-f ter Público. Big. 19-7-55. Possue o Suplicante, ha

te, mansa e ininterrupta- I (Ass.) Abelardo ds Costa mais de vinte anos, contí

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

contestação, com o "animus
I
SENTENCA. Vistos etc. oposição, com o "anímus

domini", ha mais de trinta I Julgo po; sentença a [usti- domíni", um terreno sítua

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

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

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

quadrados, confrontando ao I seus devidos' e legai::l efei- sõ�s e confrontações se-

'N. com terras de Nicolau! tos. Cite-se por mandado o gumtes: mede de frente

Pauli, S.' com o Ribeirão I Dr. Promotor Público e os 12.000 m. e de fundos 3.300

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

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

ma e O. com as de José Vi-
I dos incertos, expeça-se edi- te a Oeste, no 'I'ravessão

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

requerente o terreno demar- � 10 do Cód. de Proc. Civil. terras de Manoel Pereira e

cado, fazendo no mesmo," Big. 26-7-55. (A.H.) Abalar- Jo.sé Pereira e quem de di

plantações e côrte de ma- : do da Costa Arantes, Juiz I reíto : fun�os a Leste co�
deiras e sendo a sua posse' de Direito. Para chegar ao 10 'I'ravessão Geral de TI

'respeitada por todos, con-
I

conhecimento dos interessa- I juquinhas, sendo os con

tudo não possue titulos sô-
I

dos, passa o presente edital I frontantes incertos; Norte

bre as referidas terras e,
I
com o prazo de 30 dias. se� I com o chamado Sitio Velho,

por isso, quer adquirir o
I
rá publicado e afixado' na 'I' sendo aí tambem os con

dominio das mesmas, com
I
forma da lei. Eu, .taes I I

frontantes incertos; Sul

fundamento no artigo 550
I

Orlando Romão de l"arül.; com 'terras de Ulrnar Sardá

do Código Civil e na confor- I Escrivão, o fi� datilografar: da Silva, e Vidal Mendes e

midade dos arts. 454 e se-
I e subscreví.

'

I Acácio Zélmi0..l' da Silva.

guintes do Código do Pro· f Biguaçu, 27 de julho de ,3 - !fenda

s;�t'flre usad� o

cesso,Civil. Assim, pede e 1955. ': terreno que e reconhecIdo

requer' a V. Exa., se digne I (Ass.) Abelardo da Cos- por ;todos com seu mas

ouvir as testemunhas adian· ta Arantes - Juiz de Di- não possuindo t' ulos sobre

te arrol::das e' que compa· reito. r
o m;s�o, quer

A

!adquirir o

recerão em Juizo, indepen- Confére com o original, d?mmlO, de acordo com, o .;ine.

dentemente de _intimação, afixado no lugar de cOBtu- i dI.S�OSto n� �rt. 550 do Cod:
sendo feita a justificação me. I ClVIl, modIfIcado pela LeI ficação foi esta julgada por

I'"ab-init,io" e, julgada esta: O Escrivão: Orlando Ro- nO. r.:,2,437 de 7 de :nar-ço de sentença. do teôr seguinte:

favoravel ao A., se proceda I mão de Faria. /1950 e na conformIdade dos Vistos, etc. Homologo, por
,

' arts. 454 e seg'uintes do Co· sentença, a j'!Jstificação de I
_____ '�

I d.igo de Processo Civil. As- fls. em que é requerente Jo- J
I SIm, pede e requer a V. sé Vitorino Filho, para que

I Exa., se proc�da a justifi- produza seus juridi�os e le-jl_cação "ah-inlHo" ouvidas gais efeitos. Cite-se, pes
as testemunhas adiante ar- soalmente, por mandado, o '

rola.das e que comparecerão Dr. Promotor Público e os .

em Juizo, independentemen- confinantes do imóvel em I
te de intimação e, julgada questão e os interessados!
esta, se proceda de .confor- incertos cite-::Je por edital j
midade com os arts. da Lei com o prazo de trinta dias, !
,Processual acima referidos a ser publicadO uma vez no I
para, após os tramites le- "'Diário de Justiça" e poi'

I

gais seja julgada a presen- três vezes em jornal da ca-I
te ação procedente, '(}oden- pital, para todos, querendO,'i

.

do o suplicante adquirir o contestarem. o pe�id�, no i
necessário titulo' para a ,.prazo da leI_ P.R.I. Blgua-,transcrição no Registro de çu, 12 de abril de 1956.

Imóveis. Para efeito de al-' (Ass.) Jaymor Guimarães I

'çadà dà-se o valer de Cr$ Collaço .- Juiz de Direito. ,
2.100,00. E, protestando por E para chegar ao eonheci- I
todas as provas em direito mentO dos interessados, I
permitidas, periciais, vis- passa o presente edital com I

torias, testemunhas, bem o prazo de trinta dias, que

I' como requeren.do desde já será publicado e afixado na

1
pelo depoimento pessoal de fórma da lei. Dado e pas-

quem esta contestar, sob sado nesta Cidade de Bigua-
.

'pena de confesso, P. deferi- çu, aos trezQ dias do mês

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

,
,'.

: ço de 1956. (Ass.) Acácio-centos e cinquenta e seis. I
São convidados os senhores acionista� desta

socie-I Zélnio da Silva. Relação Eu" (Ass.) Pie Romão fle i
Gade para a assembléia geral extraor�inária, a realizar- das testemunhas � Miguel Faria, Escrevente Juramen:. I,Ee em sua Séde Social, a Praça QUInze de Novembro, Claudio Furtado, Honório tado, no impedimento oca

Edificio Sul América, 4° pavimento, nesta cap�tal, no I José de SOÜZI; e Antonio sional do Escrivão, o dati.-I
dia 23 de maio corrente, às 16 horas para delIberarem,' Venceslau Coutinho. DES- lografei e subscrevi. Isôbre a seguinte: PACHO: A. Designo o dia I Biguaçu, 13 de abril de

ORDEM DO DIA 'lU de abril para a audiencia ; 1956.
•

, Ide justificação prévia da' (Ass.) Ja:ymor Guima-

1° - Aumento de Capital Social .- ,pes1!e: Cientifique-se o Ór- I rães Collaço - Juiz de Di- i
20 � Reforma dos estatutOs sociais I gão do Mjnistério Público. reito. 'I'
30 - Outros assuntos de interesse da Sociedade. ,. Bigu.açu, 5 de março de Confére com o original

Florianópolis, 14 de Maio de 1956
I 1956. (Ass.) J"aymor Gui- afixado no logar de costu- IIJOÃO DAVID FERREIRA LIMA I marães CoBaço - Juiz de me., O Escrevente, Pio Ro-

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

O Doutor Abelardo da
Costa Arantes, Juiz de Di
reito da Comarca de Bigua
çu, Estado de Santa Oata
rina, na forma da lei, etc ...

Sanco do Brasil S. 8.

,Leih{ra, discussão e, aprovação do balanço,
conta de lucros e perdas, relatório da 'Direto
ria e. poder do Conselho Fiscal relatório ao

exercício de 1952.
20 - Eleição dos membros efetivos do Conselho

Fiscal e respectivos suplentes.
3° - Assuntos do interesse da Sociedade.

Florianópolis, 14 de Maio de 1956
JOÃO DAVID FERREIRA LIMA

Diretor Presidente

Firma Curitibana, procura um agente pracista para
li praça de Florianópolis.

ótima oportunidade também como bico, para moço
bem relacionado na praça. Ofertas para RECOSOL
Caixa Postal 2054 - Curitiba - Paraná.

"---'P�
�

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

<70, 100 Amp., completo com mesa de inclinação, Bucky,
camara escura etc.

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

tado de novo.

G J"Ut80�ef)@.Cfl&ell:;ee.o!�5e•••1D6.ee•••I;•••••••

I OFICINA MECANICA I
. -

i i
: • CONSERTOS DE FOGÕES, FORNOS, SERRE- •

• I
@ •

I LHERIA, MAQUINAS A VAPOR, CAUJEIRAS E I
: TODOS OS SERVIÇOS PERTENCENTES A ARTE. :
: :
: RUA - TEltEZA CRISTINA N° 398 - ESTREITO :
�"e.ifj.e.®.o�@••8eG.ê*��0�9.��8�ó)I.$.l&a0��50a:

Um aparelho de ondas curtas, marca" Sanitas", com
bísturí 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 jiarasol, filtros e lentes "Rolleínar"
Tratar: Avda. Rio Branco, 100, das 18 - 19 horas.

Lava,ndo � com Sabão

'Virgem ES1=>ecialiddde
da Cla. IIIlli IIDDSIIIIL-Jolo,llIe (marcafregistrada)

ecoDomi�8-se fempo� t dinbeiro

O mais antigo Di'ário
Sant,a Catarina leia e as·

C"m êste vai,,!!, V. S.
Ab ..il"b. U� cOIltõ que
lhe I"enderá. jwoó com·
pen�oll' e

r--::- levar';' pAI'A suo. I'esidên-

I ' CiA um lindo II útil presente:

�I
um BE1.í�[JIMO eOf·REde J4CO aROMADO.

� APt'<,cure hoje o NOVO

t:JA:I,NC() Jj; GRiCOLA
",I 1 \-u.. v'U'....:.::v.-w- 16

_____ Fb0I1iAr1ÓP :L15 _0 S"'':'TA CATARIHA ...:00:;;"

Transportes Aereos
ea larin'ense

Assembléia Geral Extraordinária

COMUNICAÇÃO A PRAÇA �

Comunico à praça, que adquiri em 6 de fevereiro de

1956, do sr. Eny Luz de Moura, livre e desemb:ll'aç:H1ílJ a lo

ja situada à rua Tenente Silveira, 25, nesta Capital, "CA-
3/i. UULA'". do qual não assumi o Ativo e 1"3Ss1'70.

Florianópolis, 5 de maio de 1956.
LUmO FREITAS DA SILVA
,--------�----�_ .. -

, -
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Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



riiüesirã�·SHe"ü�;�de] Ain�� o aniversário �'O [STAOO :�:���=:��:'
I l'AsUDCI"on !" .. : Os nossos prezados com- brilhantes, fiel à

nos que a delegação da Ale-

•
i' :- f d d D'" d T d

.
sua causa Da Associação Catarí- manha Oriental retire al-

•• ,OH'. t 1. ra es o. rarro
.

a, ar ,e, partldária, l.?�entàvelmen.- I
nense de Medicina recebe-

I
' ,�

'

...
• desta Capital, assim se re- te, para nós, Injustos e

radl-jmOS
o seguinte'

gumas das cláusulas do es-

• OTHON D'EÇ�A�al ••• ,I f:ril'a� .à data do nosso a-
I

cal, por vêzes, mas, segura- Of. n. 190 _. Florianópo- bôço de acordo comercial

I
que veio propor, estará irre-

•., : nlversa,l,'lo: 0, "
mente, louvad,o. ,pe.los do lis, 12 de maio de .1956,

O ESTADO ,I mediavelmente perdida sua

••••••••••••• ............. " • .c" �eu campo pal.'hd��lo. Será Senhor Diretor : missão. Uma das cláusulas
Domingo .01 dia de gala ISSO, talvez, um acidente na I Em nome da Associacão

'I,v ...

"'i;d para os noss 1 d!'
. propõe que o Brasil reco-

\ .(ts co egas a; paisagem do nosso jornalis- 'que presido, tenho a honra
,,. C Ih M f O . nheça o governo comunista

• «s ,;;o. ? rua. ons.e el,ro _ ara.. I mo,
sem que, entretanto, de apresentar-vos cordiais

Recolhemos os nossos documentos e mandámos re- mais antigo orgao .da rm-: possa empanar o seu "sa- cumprimentos pelo aniver-
da República Popular De-

d
' I 1 I

mocrática da Alemanha.
ca os as nossas casas. prel�sa ,oca\., �

em cuja re-, voir ,fa. ire", me.smo quando sário desse brilhante matu-

R ido ? S d
-

t ",'
Ainda mais: o acôrdo se re-

_ api o. i, claro. Muy rapido: es la Oficina de açao ransítaram os .noS-'1 a critica adquira aspectos tino, cuja prosperidade sob
T II

.. Ih 1 t fl
fere a f'acilida des para a dei d

. -

t
e e comumcaciones deI Estado ... Via Buenos Aires... sos m� ores va ores 111 e- de echaços ervados ... Co- vossà esclarecida direção" é

01' em e prrsao con ra o

Servicio de Radio! le�tu�ls, ap�'e�entou-nos es-I mo quer que seja, porém, objeto de nossos .,IIlelhores
circulação de técnicos co- ex-governador paulista. A

Depois corremos Uruguaiana: deixa Libres no ca- plêndida edição, com farto os de mesmo ofício não dei- votos.
munistas alemães para a determinação foi cumprida

.

h
'

de jiá
•

tê I planificação de projetos que t d t
mm o... numero e paginas e ma e- xamos de regosijar-nos com Dr. Antônio Moniz de A-

on em, sen o o con ra-man-

Como Santa Maria, é uma cidade de avenidas lar- ria escolhida Sua tradiçã "O E t d " .
interessariam 'ao Brasil. dado encaminhado à Segu- -

_

.'
•.

1 ao, s a o por mais um ragão - Presidente. Propõe ainda que os emis-
-

?as, jardins e praças cheias de ar, de sol, de arvores: e de lutas n.ao. _se diluiu, sen- I' ano vencido, na sua longa e A srta, Olga Brasil da rança Pública.
,

t d d dú d t
sarros sejam pagos em' do-

a pavimen a a. o, sem UVI l';, a cons ante honesta trajetória. E aqui Luz, Presidente do Depar-
Os pulmões se enchem bem e os olhos recebem e re- de sua própria eXistênCia., vai o mais cordial dos abra- tamento Feminino 'fAnto-

lar pelos possíveis serviços

to. H" f t t 1 prestados. A proposta for-
em, com a paisagem verde, as gentes, os aspectos urba- a, a sua ren e, o a ento ços para todos quantos nele nieta de Barros" enviou- I d 1 I

-
'5;'"

, t f'
' 'd lá " d R b A t b Ih

'mu a a pe a de egaçao co-j-

1,OS que elncahn am e lC�m �a lembra_nça. .. PdelRu
ano '�f u ends rr�-, ra a am, �o� os melhores nos a seguinte mensagem: í

rnun ista foi lida numa reu- Hospitais volantes
Aque a ora _ meio dia de verao brasileiro _ as a amos, es orço os maiS' votos de felicidade". Para o grande matutino i .- .

l'U
-

t· h
..

t'
*

. 11Iao que se realizou no Ita-
as nao 111 am quasi movimen o e o comercio fechara "O Estado" pela passagem ,-

1 ' ' .
.... maratí, presentes represen-

para o a moço e a sesta mourisca. de mais um anfversário a- tes d
,. -

d
Uruguaiana é uma cidade brasileira, típica, sem li- 'qui estão as �audações' do Mta� �St' � vdai'l°Es tor�aos dO

h f h' d f i. . .

� 111IS erro ' o sx enol' e o

r! as con usas, c ela e orça tranquila, rica e poderosa. Departamento Femino "An- ..,.
\ Mas Paso de los Libres se vinga: t

.

t d B l'
" Mllll.steno da. Fazenda, ten-

. . . .

Ol1le a e, a, ros . do Sido o pro ieto em seu to-
- SI. .. Es una ciudad muy chica, UruguaJana... Que a luta cotidiana de d id 'd' lt t

Cont do I "
. '

. L'b
.

o conSl era o a amen e

r' 11 � 11
os perr os vienem comer en 1, res y se van vosso trabalho, seja sempre desvantajoso para o Brasil,

co u ar a a... recompensada com a dispo- -

,

Na realidade: vi ao comprido da Ponte duas longas sição de sempre idealizar
nao podendo servir, nem

fIlas de homens, mulheres, crianças" com o suplemento bem.
mesmo como base, para es-

de alguns carros de praça, que a aduana argentina exa- Atenciosamente,
tudos. Persistem os repre-

minava e que se movia com paciente lentidão: traziam 956-maio-14.
' sentantes comunistas nas

jacás, caixotes, sacos rotundos, cestas fartas de merca-
propostas feitas, mas não

dorias compradas em Líbres, aproveitando o câmbio que
Olga Brasil da Luz, será possível a efetivação

é internacional e não ladra. . .

-0- de qualquer acordo entre a

Recebemos ainda atencio- Alemanha e o Brasil.

* *

Almoçámos, sem fome, neste majestoso, confortável
c cosmopolita Hotel Nacional de Turismo, Olide se pede,
logo à porta do comedor d'estilo - que os hóspedes não
tirem os paletós ...

_ Descamisados solamente en las calles! _ disse
me no bar, bebendo o seu uisque, um cavalheiro robusto
c tubicundo, de suiças chatâs e um ar de gerente de
frigorífico.

O ,cardápio é comprido, vertical: mixto de francês
east�lhano e péssima dactilografia, com prêços nas mar�
gens e listas de vinhos fidalgos: Borgogne. .. Chablis ...

Saint-Emilion, entre, os brancos adocicados de Men
doza e os tintos ardentes de Cordoba ...

Pedimos um prato bem güenacho, bem terrunho: -
pécho de ternêrita con saisa criôlla ...

Deveria ser -alguma cousa tenra, macia, saborosa,
l'�çumando sangue novo e gordura adolescente: - pei
tlllho de terneirinha com môlho ... Só o nome enterne
cia, punha sensações de carinho nos dentes!I. .. -

, Esperámos com ansiedade e nervosismo: um calor
oe gula nos olhos, a língua estalando, mexendo impaci
entes nos talheres, bebendo curtos goles de vinho.

As mesas se iam enchendo de viajantes, de senho
res sisudos, meio grisalhos, dc calça branca e casacos de
listras verticais; e senhoras bem nutridas, socadas, de
bustos notáveis e trajes..de tenis, leves e claros.

Alguns rapazes brasileiros, de Uruguaiana, eufóri-
cos e cheios de apetite, discutiam futebol.

'

E veio, enfim, o garçon, alçando a travessa de prata
como em oferenda, um arco de satisfação na bôca, o

guardanapo batendo no braço, um menêio de triunfo nas

pernas moles: - e encheu-nos o prato com costelas es
curas e curtas, picadas de cebôla!

Certamente o garçon era equatori�no - reclamei a

troca: ,;

_ Pêcho de ternêrita, eso? Caramba!
- Pêro, senor ....
E o a�moço nos custou cento e oitenta peso", sem

propina! ...
*

* *

Sôbre a mesa -de cabeça, entre um pequeno vaso com

flores e uma lapiseira com pé de vidro, o telefone des-'
pertou.

Da Portaria o Gerente, "affligido", lembrava qúe o

Internacional estaria às tres' na gare da ferro-carril,
eonfol'me já me fôra comunicado... O auto esperava lá
fóra. .. não havia tempo a perder... Era pequena a

('emora do comb_9ÍQ!
-
- Gráé1a7. .. Pero, amigo, YO no tuve conocimiente

de esa communicación! \ 1

_ Sin embargo, lo avisaron a usted. . • I
Não quís discutir. Naturalmetne a muchacha de pés

l-Iolidos se olvidou .. '.
Afivelei as malas. .. Desci à varanda: o Max �eri

ficava, com o gerente, o mapa das ferrovias: uma tabe
la de horários, com gráficós a côres e indicações preci
flas, certas, absolutamente precisas .. ,

- Tudo muito certo ... muita r-apidez, hein?
- Si. .. Si. .. muy rapido ... Vea, senor. - afir-

�'{Iava o gerente: - Vea: Roy acá, en Libres. Manhana,
por la noche - Asunción! Es increíble, eso. Es una cosa

increíble!
'

_ Na verdade, é rapido.
- Rapido, I11UY rapido. E batendo na testa com

tifania, o peito roncando: _ Es notable! Una ,c�sa no-

table, crea usted! Y horarios rigurosos! •

O auto nos levou à estação: _ No há qué esperar ...
O velocimetro rodava: _ Los' horarios ... Tudo muy

c:erto ... No ha qué esperar ..•
Precipitado, nervoso, um carregàdor nos arrebatou

as malas:
- O meu saco.,. o meu saco? O Max reclamava o

:;,aco de viagem ...
,

O carregador arregalou os olhos, pasmado para o

paletó do Max: _ Su saco ... su saco .. � Tiene usted! ...
Expliquei. Corremos para -a gare.
_ No ha qué esperar... cuidase! Veinte para las

tres ...
Era um suj_eito� agaloado. E lá fomos, aturdidos, em

llUrrados, sob o aviso inclemente e aterrador: .,.. Vá ... '

'iá. .. No ha retraso, cabaleros. El convoy con poca de-

ADHEMAR LIVRE
J

RIO, 17 (V. A.) - O pre-
sidente do Tribunal 'de Jus
tiça, desembargador Amo
rim Lima, acaba de receber
uma comunicação do minis
tro Orozimbo Nonato de que

fôra concedido "habeas
corpus" ao sr, Adernar de'
Barros no processo que lhe
valeu a condenação por' dois
anos. Foi determinada' a ex

pedição de um contra-man
dado a fim de neutralizar a

RIO, 17 (v'A) _ O sr.

Martin Guilhain, diretor ge
ral da Monroe Mac Cormak,
anunciou que dentro de al
guns dias serão embarcados
em Nova Iorque, com desí
no ao Rio, as quatros pri
meiras unidades de hospi
tais volantes, . encomenda
dos pelas "Pioneiras So
ciais". Os hospitais percor
rerão os mais distantes
bairros, levando aos neces

sitados assistencia médico
social.

sas saudações do exmo. sr.

dr . Eugenio Trompowski
Tratamos ontem, em preliminar, de algumas Taulois, integro Juiz de Di

contestações do sr. C. G. M., a atos de perseguição reito da la Vara da Capital,
do sr. Irineu Bornhausen, por esta fôlha arrolados. do sr. Cel. Rabelo, chefe da

Vamos, hoje, ao de 'meretis, 16a C.R. e do revmo. Pe. Jo-

Afirma o sr. C. G. M. que o sr. Germano Bez sé Carlos Nunes, S.J.� ilus

Fontana "nunca foi funcionário estadual e muito trado Diretor Ido Colégio
menos perseguido pelo sr. Irineu Bornhausen", Catarinense. A todos nos-

Essa é a palavra .do sr. C. G. M. sos sinceros agradecimen-
Agora o Diário Oficial do Estado de Santa Ca- . tos. '

tarina: o Governador lrineu Bornhausen, por ato de I --
27 de fevereiro de 1951, resolveu exonerar Germano ,

.

Bez Fontana do cargo de Juiz de Pàz do distrito de B 'I
.

13 de Maio. '
raSI compra naVIOS

RIO, 17 (VA) '_ Cerca tadas deflagl:��rão greve ge-
Se o sr. Bez Fontana houvesse solicitado de-

RIO 17 (VA' D de
.
cinco mil bancários de- ral,

missão, o ato seria assim: O Governador, et ' ) - oze na-

resolve conceder exoneração.
'

_

c. ..
vios cargueiros americanos, cidiram, em assembléia rea-; Resolveram na mesma 0-

L no valor de 900 ml'l do'lares lizada, ontem, nos salões da casião, realiza.r amanhã, u-

ogo, o sr. Bez Fontana está entre- todos os '

J. d P d b cada um (o pI'eAço e' de '700, Associação dos Empi'egados ma concentrad'lo frente ao
Ulzes e az, erru ados, por atacado, pelo Govêr- I

>

no Bornhausen, nos primeiro!> meses! mas os, sobressalentes cus-
no Comércio, dar aos em-

I
Ministério do Trabalho, a

Afirma o sr. C. G. M. que outro, o sr. Domingos tam 200 �JI), �erão compra- p.regadores um prazo de 10

I
fim de demonstrarem ao sr.

Garezi, "quando. Irineu assumiu já' tinha renuncia- dos pelo�asll para refor- Parsifal Barroso a disposi

do do cargo em favor de Olindo Nandi". cal' a sua rota de cabota- di�s. pa�'a q�e atendam suas "ção da classe de obter Q au-

.

f M'
.

t relvmdlCaç.oes de aumento' mento salarial nas bases
Isso de renunciar em, favor de outi-o só é cons- gem -

"
ormou o mls 1'0 I

titucional na Inglaterra, 'com suas maJ'estades os
da Viação, �crescentando salarial, nas bases de -40% reivindicadas e não aceitar

, .,

t 'd t J l' cientificando-(,s de que- se I as contrapropostas patro-
reis. Alí em 13 de Maio, no Tubarão, como de resto. Ja er o presl ,en e usce 1- I

.

K b' h k d'd suas pretenções forem rejei- ,nais de 20 por ce'nto.
no �stado e no Brasil, um sub-delegado pode pedir i no u Itsc e pe I o o

.

a-
,.. p. �:..

demIssão, abandonar o cargo, ser dispensado, ir pa- c:leramento. das negocla- :m..... .. �,,<.,;

rar no olho�da rua... Mas renunciar, não. I çoes a respeIto y-.o::
Funcionário ldemissivel ad nutum. não remm-

Acha-se nos Estados Uni- DESMENTIDO O JK não
.

ceia nem resigna: resigna-se a ficar ou sair. dos, presentamente, um en- permIte no- .,

Acontece que pode exonerar-se e passar o car- genheiro naval. da Marinha NOIVADO DA PRIN- meação
. go ao substituto legal. No caso, entretanto o sr.

de Guerra, coligindo os ele- CESA MARGARET RIO, 17 (V.;:) ...:.. O pre-'

Nandi não era sub-sub-delegado! 'mentos indispensáveis à ul- sidente Juscelino Kubits-

Como se vê, o caso do sr. Garezi carece de ser jtimação da compra desses
LONDRES, 17 (U. P.) _

chék negou aCltorização ao

estudado ,so� outro ângulo; o. da verdade hist6rica.lnavios. E pelar,. i�fo:�ações A família re;l desmentiu, Ministro da Agricultura pa-

Com renuncia ou sem renunCIa, o sr. Irineu Bor-} chegadas
ao lVhl1lstenp da ra admitir servidores na

. hoje oficialmente que a

nhausen, por ato de 22 de fevereiro de 1951, publi- Viação, .afigtna-se vantaJo- Caixa de Crédito da Pesca,
� d princesa Margaret prova-

cado no Diário Oficial, dispensou-o, demitiu-o, exo-'" sa
a proposta o governo a-

velmente contratará casa- assegurando, ao despachar
nerou-o do cargo. mericano. a respectiva exposição de

mento com o principe Cris-
Entre a palavra do sr. C. G. M. e a do órgão A compra deverá proces- tiano do Hanover. O princí- motivos, que llão deseja "a-

oficial, fico com esta que merece fé pública em- sar-se mediante financia-
t 35

' brir n-enhuma exceção" ao

bora àquela não negu� fé de mais...
'

mento de 75%. do montante, ,pe, que
con a anos, e na-

!;teu propósito de "x'eduzil'tural da Alemanha e traba- r

Quanto ao caso do sr. João Bertoldo Vieira 'o ao prazo de nove anos. A as despesas com o funcio-
, 1 lha numa firma de navega-

sr. C. G. M. fem e não tem razão. cobertura do sina, de 2,1 nalismo público e autárqui-
I 'lh- d d"

. ção em Londres, ao mesmo

Dando!-o como removido� cometemos um erro.
mI oes· e o.ares e maIS co ao mínimo estritamente

b sr. Vieira, por ato ,de 27 de feveI'el'ro de 1951 na-o as ,despesas com o reequipa- tempo fez desmentido se-

melhanté. Varios jornais indispensável".
foi removido, não! Foi demitido! A correção aí mento e sobressalentes, es-

londrinos haviam publi,cado Em outra exposi'ção de

fica! timadas em 2,4 milhões de t' d t't I d A
'1 1 d

. notícias de qtle era muito mo lVOS o 1 \l ar ,a gri-
Quanto à Pmf. Alza Maria Schmitz se o Diário Ofi- do ares, num tota e 4,5 ml-

possivel o contrato de casa- cultura, o Chefe do Governo

cial e o sr. C. G. M. não mentem, resta provado que lhõ�s de do�ares,. serão i-
mento entre ambos. autorizou, "em caráter ex-

sofreu dUás e não apenas uma remoção! gualmente fmancladas pelo cepcional", o Instituto A-

As duas últimas retificações, ao que parece; Banco
_

de Ex�ortaçãO e Im- gronômico do Sul a aplicar
não depõem a favór do sr. C. G. M. nem colaboram portaçao (Exlmbank), con- Comissão de Justica em despesas com, pessoal
no seu nobre, pa-tri§tico e furibundo empenho de forme proposicão da Embai-

d"
..

� I até 50% da dotaç.ão global
"desmascarar cei'tos indivíduos que por meio da 'im- xada brasileira em Was- ISCUÍlU a anl�Íla que lhe é destinada, ressal�

prensa publicam mentiras e demagogia". hington, RIO, 17 (VA) - Não cor- vando que o Governo "so-
Garante o sr. C. G. M. que os s'rs. Fontana e reu 'muito 'facilmente para a mente permitirá novas no-

Garezi, prop_rietários e capitalistas, nunca exerce- maioria, na Comissão de meações, depOIS do exame

ram cargos públicos, por não precisarem deles. O Justiça da Câmara, a ques- individual de cada' caso,
sr. Fontana, informa o sr. C. G. M. tem até renda. Publica a carta de Lott tão da anistia0 A tendência" quando estritamente neces-

de Cr$ 15.000,00 mensais. I inicial era conceder a anis-
.

sárias".
Tanto exerciam cargos públicos, que o sr. 1;:01'-

I RIO, 17 (VA) - A carta tia somente êI\)S trabalhado-I,nhausen os exonerou, nomeando-lhes substitutos. do general Lott e outros res processados e condena-,

Q t
. . h f ·l·t N I Sem I,'mpostos, so' a '

uan o a serem capItahstas não vai ao caso. O c e es mI 1 ares ao sr. e- dos em virtude de greve, fi-
'

atual Presidente do Banco do Brasil também é ca-
reu Ramos - foi ,divulgada I cando fora os comunistas. I emissão

pitalista e tem renda bem superior à do sr. Fonta- ontem pela revista "Sell!a-, Entretanto surO'lram emen- RIO 17 (VA) _ O l'd .

. ,
.

. á
. "

' lo ,-, . 1 e1

na, pOIS so .do Imposto da dita vai p.agar, no corren- n 1'10 .

I
das e a Comi�são acabou Vieira de M�10 tambem ou-

te ano
..
60 milhões de cruzeiros! I Ao que se antecipa, a car-

i por encaixar o substitutivo � vido sobre o ::!.u'mento de im-

F.malmente, quanto ao sr. J. B. Vieira não ter ta �'ecomenda ao sr. Nereu
.
para os milibres e os ser-: postos e taxas, declarou:

c�pacdldade Pcara cargos públicos é apenas uma opi- en�tao Chefe do.tGoverno'M�- vidores civis em empresas i "Estou informado de que os

l1lao o sr.
;'

G. M., qu� pode estar com a razão. ,C�I asse ,o con�1 e para 1- estatais. O sr. Bilac Pinto l,oiPo:sicio:n.stas .pretendem
Mas, no BrasIl, todos se Julgam com capacidade pa-

''lustro d� Jus,lça do gover- apresentou duas emendas -- comba.ter as medidas pro
ra tu�o! .

no Kubitschek: lembrando- readmitindo os empregados I
postas pelo governo para

E por I�SO que nossos jornais vivem cheios lhe que, o movm:ento de 11 anistiados e determinando
1
cobrir o deficít orçamentá-

de colaboraçoes asneirentas... de novembro, alem de pro- que as empre'Sas privadas rio. Se não estão de acordo
mover o retorno aos qua- poderão optar pela indeni-

1

que apontem outras fontes
dros constitucio:nais; pre- zação legal se não deseja-

I
de recúrsos é(m as quais se

tendia afirmar-se pelo aper- rem readmití-los, - que fo-
I

possa cobrir o déficit resul-
',!féiçoamento das institui- .

t b t'd
I
t tram vlvamen e ,com a: 1 as, an e das 'lei" de aumentos

ções Ilemocráticas, através sendo finalmente aprova-' de venclmentos elaboradas
de reforma d:, Constituição. das. A Comissão de Segu-

I

pelO Congresso. Segundo a-
No documento é feito o elo- N' 1

.,

d'ra�ç�' aCIOna exammara,
I
cre ItO, combater as medi-

gio pessoal do sr. Nereu Ra- hOJe, enquanto se debate o das sugeridas pelo governo
mos e se cla&sificam cOlllO tI' .

b I
assun o no p enarlO, o su s- equivale a apontar-lhe o ca-

"inarredâveis" 'os obJ'etl'vos t't t' d C
. �

d I1 U IVO a omlssao a minho das missões justa-
J!a.'(f_grç�a.--;{rjt_!Júosas em no- Justiça, as emendas e o prO-li mente o m,a"is conde�ado pe-

""."",,.�,,,,,,,,,,�......,._,,,,,,,,_.,..,.,_.,..,......,,=,,,;_,-,,,,,,,,,,,,,,,._,,,,,_.,,,,.;;•..� v.embro. jete Sérgio l\fngal,hães. . la UDN". ' ' ........
, ..........

"

...
...

..

Florianópolis, Sexta-fei 1'a, 18 de Maio de 1956

Bancários em greve, dentro de 10 dias

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina


