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Vistas internas em arrojadas fotograt'las de Rodolfo C erní, vendo-se a escada para o segundo pavimento, o Plenário e outra dependência, tudo totalmente destruido
.

. (Vide reportagem na última página) 7/ . - --
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DE ALBERTO RICBTEB
Rua :!4 de Maio. 612 - Estreito - FlorIanópoI1a
Portas. janelas. caixas. meia-caixas,' vIstas, etc., com

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

.� sem defettos.
Pdeços baixos - Examine e compre o que está proa

Lo para entrega imediata
Férro - Tubos - Sanitários e Azulejos para importa

pão do Rio de Janeiro da Cia. Americana de

Intercambi1.:J3rasil) CADIB. •
- .

Se vai construir anóte o nosso endereço. •

Sua visita nos dará prazêr. ···········BÕRDrÕÕSAMrÔ········.�DIFERENCIAL 'PARA CAMINHÕES-' Um conjunto completo e peças diversas em separado.
r A venda na rua Almirante Lamego. 25. Nesta.

A mais bem afreguezada e sortida no Es-treito. ven ;
le-se.

Tratar à rua Almte. Lamego. 25 em Fpolis .

.\

Consultell1 no�sas tarifas. EXPRESSO FLORIANÓFOLIS -\()I PRIMEIRO SINAL DE FRAQUEZA. TONICO ZENA
-Fones: 25-34 e 25-35 -

Sábado, 19 de Maio de 1956

INDIC�"Q�I!_s. PRO�II�).,SD1IJ.�Np:aL C'IU�'e II: Je "Ou'ukroDR. WALMOR ZOMER
DR. JuSÉ TAVARES

t li !.� U ii U ii UlrGARCIA
IRACEMA cfBln�d\:Dínlomado pela Faculdade Na- lU" d

eicnal de Medicina da Unlver- DOENÇAS NERVOSAS ,E MEN-
DR. JUAREZ PHILIPP,Isidade do Braail TAIS - CLINICA GERAL

'.

E ... -ínterno por concurso da Ma- Angustia. Complexos Edifício João' Alfredo -

ternidade-Escola Insonia - Ataques - Manias -

(Serviço do Prof. Octávio Ro- Problemática afetiva e sexual. 10 andar.
drigues Lima) Do Serviço Nacional de Doen-

Salas 1 e 2 _ Rua Jerônimo
t;x-interno do Serviço de Círur- ças Mentais. Psiquiátra do

gia do Hospital I. A. P. E. T. C. Hospital-Colônia Sant-Ana. Coelho. 1
do Rio de Janeiro CONSUMóRIO - Rua Tra- Horário: 8 às 11 ..,... 16 às

Médico do Hospital de Cartdade jano, 41 -"jJas 16 às 17 horas.'
e da Maternidade Dr. Carlos RESIDÊN{;IA: Rua Bocaiuva, 18 horas

Corrêa 139 Tel. 2901
'

Atende exclusivàmente com
DOJ:i:NÇAS- DE SENH'bRAS -

DR. ARMANDO VALe. hora marcada. I'
PARTOS - OPERAÇõES-

Cons: Rua João Pinto n, 16, RIO DE �SSIS
das 16,00 às 18,00 horas. Dos Serviços de Clínica Infantil
Pela manhã atende dlã- da Assistência Municipal e Hos-
riamente no Hospital ·de· pital de Caridade
Caridade. CLfNICA MÉDICA DE CRIAN-

ÇAS E ADULTOS
- Alergia -

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

lherme, 5 - Fone: 3783

Residência:
Rua: General

101.
Telefone: 2.693.

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 Típic� - 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.

CLCBE 15 DE Ol]TUBRO
DIA 13 (domingo) 15 :00 HORAS

Grandiosa domingueira dançante, em homenagem ao

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

tistas da Difusã� Florianopolitana. .

'

DR. CESAR BATALHA DA
SILVEIRA

Cirurgião Dentista
Clfnica de Adultos e

Crianças Baío X
Atende com Hora Mar

cada•.
Felipe Schmidt 39 A Sa

las S e 4.

Bittencoun n.

das Esquadrias

\ (

DR. ROMEU BASTOS
PIRES
M�DICO DOENÇAS DO APARELHO DI-

Com prática no Hospital S.ão GESTIVO _ ULCERAS DO ES
Francisco de As-sis e na Santa TOMAGO E DUODENO; ALER.

CI!'!a do Rio de Janeiro GIA-DERMATOLOGIA E CLI-
CLINICA MÉDICA NICA GERAL

Consul���?IO��:I�itor Mei-
. DR. J(rLlO PAUPITZ DR. JOSe MEDEIROS

reles, 22 Tel. 2675. FII;HO VIEIRA
Horários: Segundas, Quartas e Ex-interno da 20" enferrnar.a _ 4DVOGADO -

Sexta' feiras: e Serviço de gástro-enterologill' Caixa Postal 150 - Itajaf
Das 16 às 18 horas. da Santa Casa do Rio de Jeneiro Santa Catarina.

.

Residência: Rua Felipe Sch- (Prof. W BerardineJli). -'D'R. CLARN··-'-O-G-.--midt, 23 - 2° andar, apto 1 - Curso· de neurologia (Prof.
reI. 3.002. . Austl!Íegesilo).

1
-

GALLETTI
Ex-interno do Hospital mater-

DODR. HENRIQUE PRISCO nidade V. Amaral. - ADVOGA -

PARAJSO DOENÇAS INTERNAS Rua Vitor Meireles, 60.

Coração, Estômago, intestino, FONE:: 2.468
lVIÉDICO

fígado e vias biliares. Rins. ova- Florianópolis -

Operações �,Doenças de ss-
rios e úteru' D'"R. ANTONIO GO�ME-SDEnhoras - ClínIca de Allultos. li.Cu::,so' de Especialização no
Consultório: Vitor Meireles 2

•

ALMEIDADas 16 às 18 horas.
Hospital dos Servidores do Ea-

Realdência : Rua Bocaiuva lIO. _ ADVOGADO _

tado. F.one: 3i58. Escritório e ResidêncIa:(Serviço do Prof. Mariano de
Av. HerciJio Luz, 15Andrade). DR. MÁRIO DE LARMO

Consultas - Pela manhã no Telefone: 334C.

Hospital de Cazidade. CANTIÇÃO
À tarde das 15,:>:) hs. em dian- 1\1 É D I C O

te no consultório á Rua Nunes CLíNICO DE 'CRIANÇAS
Machado 17 Esquina de Tira- ADULTOS
dentes. Te!. 2766. Doenças Internaa
Residência - !!ua Presiaente CORAÇÃO -- FIGADO - RINS

CoutinKo 4.4. Tel.: 3120. - INTESTINOS
Tratamento moderno da

CLINICA SIFILlS
de . Consultório - Rua Vitor 'Mel-

OLHOS - OUVIDOS - NARIZ eles, 22.
E GARGANTA

DO
DR. GUERREIRO DA

FONSECA
Cher'e do Servi co de OTORI

'NO do Hospital de Florianópolis.
Possue a CLlNICA os APARE
LHOS MAIS MODERNOS PARA
TRATAMENTO das DOENÇAS
da ESPECIALID�DE.
Consultas - pela manhã nl'

HOSPITAL
À TARDE - das 2 as 5-

no OONSULTóRIO - Rua dos
ILHEOS n", 2
RESIDJ::NCIÁ -'. Felipe Sch

midt nO. 113 Te!. 2365.

A D '·0 G A DOS

.................�....

DENTISTAS
DR. SAMUEL FONSECA

CIRURGIÃO-DENTISTA
Clínica - +Círurgía Bucal -

Protésé Dentária
Raios X e Infra-Vermelho ;

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

Fone: 2225.

HORÁRIO:
Das 13 às 16 horas.

Telefone: Consultório - 3.415
Resjdência:

.

Rua José do Vale
Pereira 158 � Praia da Saudade
-:- Coqueiros
__.- __ - ._-----

DR. CONSTANTINO
DIMATOS

Mt.DlCO CIRlJRG1ÃO (DR. LAURO CALDEIRA
Doenças de Senhoras -

.par�08l DE ANDRADA' _

_ Operações - Vias Urmárlas .

Curso de aperl'iliçoamenvJ e CIRURG;IÃO-DENTISTA.
longa prática, nos Hospitais de CONSULToRIO

.

EdlÍIClo

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

CONSl,JLTóRIO: Rua Felipe 203 - Rua. T�nente Silvetna, 15.

Schmidt, nr. 18 {sobrado).-.FONE Atende díáríamente das 8 às

3512 11 noras.

HORÁRIO: das 15 ás 18 ho- 3as e 5as das 14 as 18 horas.•

ras .: - 19 as 22 horas.

Residência: AvenieJa Rio Bran- COllfefciona Dentadju-as e Pon-

co, n. 42. tes lvIóveis dI! Nylon.
-

.

Atende chamados
Telefone: - 3296.

EXJresso Florian,Ó'pOlis' Ltda.�
E_NDEREÇOS ATUALIZADOS DO EXPRESSO

FLORIANÓPOLIS LTJ)A.

Consultas: daI! 8,UO às II ho
ras e das 14,00 às 18 horas
Exclusivamente com hora mar-

cada.
.

Sábado - das 9 às 12.

DR. ANTONIO MONIZ
DE ARAGÃO

CIRURGIA TREUMATOLOGIA
, Ortopedia '

COiisultório: João Pinto, 18.
Das 15 às 17 diàriarnente.
Menos aos Sábados
Res: Bocaiuva 135.
Fonet - 2.714. •

DRA. WLADYSLAVA
W. MUSSI

--------------------
--,---------------

DR. LAURO DAURA
CLíNICA GERAL,

Es.pecial iata em
. �o�éstias de

Senhoras e VIas urmarIa.s. _

Cura radical das ínfecções
e agudas e. cronicas, do aperelho

DR. ANTONIO DIB genito-urinário em ambos OI

MUSSI se��s�ncas do aparelho Digestivo
MÉDICOS

e do sistema nervoso.
CIRURGIA CLíNICA Hórário: 101h ás 12 e 2"h ás fi.
'}ERAL-PARTOS Consultório: R. Tiradentes. 12

Serviço completo e especiali-
_ 10 Andar __ Fone: 3246.

zado das DOENÇAS DE, SENHO- Residência: R. Lacerda Cou
RAS, com modernos metodos de

• tinho, 13 (Chácara do Espanha)
diagnósticos P. tratamento. F e' 3248
,SULPOSCOPIA - HISTERO -;

-

__o_n_.__
.

_

SALPINGOGRAFIA - METABO-
LISMO BASAL

DElt'\dioterapia por ondas curtas- DR. ALVARO
Eletrocoagulação - Raios Ultra CARVALHO
Violeta e Infra Vermelho. 'MÉDICO DE CRIANÇAS
Consultório: Rua Trajano, n. 1, PUERICULTURA _ PEI;lIATRIAio andar - Edificio do Montepio.

_ ALERGIA INFANTIL
Horário: Das 9 às 12 horas -

Consultório: _ Rua 'I'Iradeu-
Dr. MUSSI.

D tes n. 9.
. .Das 15 às 18 horas - ra.

Residência: _ Av. Herclho
MUSSI Luz n. 155 - Te!. 2.530.
Residência: Avenida Trom-

Horáno: _ Das 14 às 18 ho-
powsky. 84.

'1'aS diáriamente

�-Í>R:-JÚiiO DOIN ----------
INFORMAÇõES UTEIS

. VIEIRA

I
O leitor encontrará, nesta co-

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

_

. D'ÁVILA Idiàl'lamente e de imediato:
ESPECIALISTA EM OLHOS JORNAIS Telefone
OUVIDOS, NARIZ E 3ARGAN'fA CIRURGIA GERAL

O Estado .•••••••....... 3.022
TRATAMENTO E OPERAçõES Doenças de Sen��ra8 - �r�:to. IA G.'lzeta .•••.......•.•• 2.556
lnfra-Vermelho - Nebolização - / logia -. �letrlcldadV.l\1edl:._ .Diário dn 'l"'''ie .......• 3.579

Ultra-Som ,f 80nl:·lltorlO:. Rua Itor el
Imprensa O<'i,,�1I1 •••.•••• 2.688

(Tr.atamento de sinusite sem reltls n. 28 - Tele�one: 3307. HOSPITAli9� �

operação) I Consultas: Das 15. horaa ero
_ Caridade: ._

Anglo-retin-oscopia - Receita de diánte.' -.
-- '

(PrG'Vedor) ....•......•.• 2.314
Oculos - Moderno equipaIl!ento I Residência: Fone, 3.422

(Portaria) 2.036
de Oto-Rinolaringologia (unlco Rua: Blufllenau n. 71.

Nerêu Ramos............ 3.831
no Estado) Militar 3 157.

Horário das 9 às i2 horas e São' Sebastião (Casa de
•

dae 16 às 18 horas.
. .' DR. ANTONIO BATISTA Saúde)................ 3.153

Consultório: - R�a VItor Mel- JUNIOR Materni4_ade Doutor Car-
rales 22 - Fone 26 {5.

�, IZADA DE los Corrêa 8.121
Res. - Rua São Jorge 20 -

.

CLtNICA h8PECIAL CIIAMADOS UE-
Fone 24 21. CRIANÇAS GENTES _

Consulta� das 9 ás �1 h�ral. Corpo de Bombeiros .... 3.31t
Res. e Cons. Padre �hguehnho, Serviço Luz ,(Raclama-

12. 'ções) ••.••............. 12.404
Policia (Sala Comissário.. 2.038
Policia (Gab. Delegado) .. 2.594

DR. I. LOBATO .

COMPANHIAS DE
FILHO TRANSPORTES

Doenças do aparelho respiratório TAC ..............••••. '3.700

TUBERCULOSE- �ruzeiro do Sul .•....... 2.500

RADIOGRAFIA E RADlÓSCOPIA Panair �::�:DOS PULMOES Varig .

Cirurgia do Torax Lóide Aéreo .• 2.402

Formad'o pela FacnldaJe Nado- Real .:.................. 2.377

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

Tisi-ocirurgião do Hospital Ne- HOTÉIS
2.021rêu Ram08 Lux ...........•.••....•

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

S. N. T. Ex-interno e Ex-anla- Metropol .............•.• 3.147

tente de Cirurgia do Prof. UlrO La !,orta ...............• 3.321

Guimarães (Rio). _ CacIque.. •.. 8.449

Cons":' Felipe Schmidt, 3S - Central .............•... • 2.694

Fone 3801 Estrela .........••• '..... 8.371

Atende .em hora marcada.

(Ideal.
. . . . . . • • . • • . . . . . •• • 8.6159

Res.: - Rua Esteves Junior, ESTREITO
RO - Fone: 2111i Disque ...... _.... ....... 06

O ESTADO
, ....

ADMlfI.'\STRAÇÃO
Redação e Oficinas, à rua Con
uII.hei-ro Mafra, n, 160 TeI. 3022
- Cx. Postal 1a9.
Diretor: RUBENS A. RAMOS
Garente ; DOMINGOS F. DE

AQUINO
Representantes:

Representações A. S. Lara.
Ltda

R�':1 Senador Dantas, 40 - 5°
andar.
Tel.: 22-5924·_ Rio de Janeiro.
Rua 15 de Novembro 228 5°

andar sala 512 - São Paulo.
ASSINATURAS
Na Capitã I

.

Ano .. . . . . . . • . . .. Cr$ 170,00
Semestre Cr$ 90,00

. No Interior
Alio 'Cr$ 200,00
Semestre ....•..... Cr$ 110,00
Anúncio 'mediante contráto.
Os originais, mesmo não pu

blicados, não serão devolvidos.'
A direção não se responsabiliza

pelos conceitos emitidos nos ar

tigos assinados.

Transportes de Cargas em Geral entre: FLORIANÓPO
LIS. PôRTO ALEGRE. CURITIBA, SÃO PAULO, RIO
DE JANEIRO E BELO HORIZONTE.

Matriz: FLORIANÓPOLIS Filial: CURITIBA
Rua Padre Roma. 43 Térreo Rua Visconde do Rio Branco
Telefones: 25-34 (Depósito) 932/�6

25-35 (Escrítõríc) 'I'elefone : 12-30
Caixa Postal. 435 End. 'I'eleg, "SANTIDRA"

End. Teleg. "SANDRADE"

Agência: PORTO ALEGRE
"Riomar"

Avenida do Estado 1666/76 Rua Comendador Azevedo,
64

Telefone: 2-37-33
Atende "RIOMAR"

En-d. Teleg. "SANDRADE" Elld. Teleg. "RIOMARLI"

Filial: SÃO PAULO

Telefone: 37-06-50

Agência: RIO DE JANEIRO
''Riomar''

Agência: BELO lI-ORI·
ZON'rE
"Riomar"

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

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

Atende "RIOMAR1 _

End. Teleg: "RIOMÃRLI"
NOTA: - Os nossos serviços nas praças de Pôrto

Alegrf',-Rio e Belo Horizonte, são efetuados pelos n'ossõs
agentes

,lRODOVIÁRIO RÁPIDO RIOMAR"

EMPRESA NACIONAL DE NAVEG.AÇÃO
HOEPCKE

NAVIO-MOTOR «CARL
ITINERARIO

SAlDAs DE

DR. MÁRIO WEN·
DHAUSEN

CLINICA MÉDICA DE ADULTOS
. E CRIANÇAS

Con�ultório - Rua João Pin
to. 10 - Te!. M. 769.
Consulta�: Das 4 às 6 horas;
Residência; Rua Esteves Jú

·nior. 45. Te!. 2.812.
I DA VOLTA

DR. NEY PERRONE
MUND

o ESTADO

IRMANDADE DO DIVINO ESPIRITO
SANTO E ASILO DE ORFAOS

FESTA DO ORAGO
CONVITE

.De ordem do Irmac Provedor, convido os Irmãos, 1
la tomarem parte, revestidos de seus balandráus, n
Festas do Orago, conforme consta do. programa que!
gue:

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

Missas - Dia 20, a primeira às 6.30, horas, com e
munhão geral e a segunda, às 8 horas com a ass isten
le S. Excia. Sr. Arcebispo Metropolitano, que pregará l
J:I;vangelho. _.

Barraquinhas __:_ Com início às 19. horas durante
noites de 20, 21, 22, e 23, quando serão queimados lind
�og:os de artifício.

.

A Provedoria. na certeza do comparecimento de t
los os Irmãos, desde _já, antecipa seus sinceros agrad,
címentos ;

.Gumercíndo Caminha, Secretário.

Rua Marechal Deodoro 50•.
Em Lajes, ne Sul do Brasil, o melhor!
Desconto especial para os senhores viajantes.

Bnslna-se na Rua Feliciano Nu=es Pires 1Z.

Viagem com. segurança
e rapidez

so NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS 'DO

,BAPIDO�SIJL:aBISILBI��
Florianópofis - Itaiaf - Joinville � Curitiba

.�.�"";'-
. .� 'Q �-:......�-:. - -...-. ......._: �""t·;·.�",·. �

Age'"ncía : Kua( Deouoro e�qui.na� da
• Rua.:,Tenente .SIlveIra

ALUGA-SE NO CENTRO
Um belo e espaçoso palacete. para residência clubi

.u Repartição Publica.

organização .Iurldice
Confabil Ltde,

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

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

io sndar.
Florianópolis -:0:- Santa Catarina.
Escritas comerciais e fiscais - Contratos - Dis

tratos - Organ ização de Sociedades Anônimas - Peri
,agens - Cobranças amigáveis e [udiciáis, etc..

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

••• A HORA DO

\";1"
....

\

"'Y� .
TÔNICO ZENA

I

À SUA MESAl

Fabrica de Caixa
ES.quadrías

e

Vende-se. com muit.as maquinas e mais de'130 ca·
valos instalados, junto ao porto. Excelente oportunidade.
}'acilita-se parte do pagamento. Tratar na MADELEI
rua João Pessôa. Itajaí. _

Formado pela Faculdade Nacio
nal de Medicina Universidade

do Brasil
RIO DE JANEIRO

. Apel'feiçonmento Ina "Casa de

, Saud:l São Miguel" .

. Prof. ,rernando PauJino
Iriterno por 3 an� do Serviço

de Cirurgia
Prof. Pedro de Moura

OPERAÇõES
CLINICA'-l)E ADULTOS

DOENÇAS DE SENHORAS
CONSULTAS: No Hospital de

Caridade, diã,.ill.mente pAla ma

nhã.
RESJD'J::NCIA,

Schutel, 1.29 -

".\-íI;j.aD61'�

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 JJorál'io .de saída de ,�rianópolis será às 24.00 AUXILIE A CAMPANHA CONTRA O CANCER.
hol':ts e do RilT'-de J-aneiro às 16,00 horas. A ASSOCIAÇÃO CATARINENSE

.

DE MEDICINA
Tanto na Ida comà� '[olta o navio fará escala nos (:hama a atenção do povo, para as palestras qU.e estãe

portos de São Sebastião, nfl�bela e Ubatuba. 4as feiras, as 20.45 horas e pela Rádio Guarujá. todos OE
Para melhores informaç1:i{!s. dirijam-se à séde da sendo irradiadas pela Rádio Diário da Manhã, tôdas aI

lEmpl'êS;a, à rua ?onselheil'o Mafra" 30 - Tel�fone 22
..-,..,.1..,2...._s_á�bados. as 15 ·horas ...., .._......,....

.

" .:'0;

FpoUs. Itajai

DR. IVO VON WANGENHEIM
- D E N TIS T A -

Consultório rua Bocaiuva. 42
- Rua Duarte
TAle!. 3.2M -

.. � - _.

.. �

vampank'a Contra o Cancer

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianópolis, Sábado, 19,de Maio de 1956
,

. r o ESTADO
----------------------------------------------�--��_ ..��

DEVERÃO ESTAR HOJE NA ILHA, VIAJANDO EM CONDUÇÃO ESPECIAL, AS DELEGAÇÕES DO CA�IAS E PALMEIRAS,
o PRIMEIRO CAMPEÃO DE JOINV1LLE E DO ESTADO E O SEGUNDO CAMPEÃO BLUMENAUENSE, PARA A GRANDIOSA
BATALHA DE AMANHÃ,' NO ESTÁDIO DA F. C. F., EM DISPUTA DO TITULO MAXIMO.' "O ESTADO ESPORTIVO" SAUDA
OS BRAVOS FINaLISTAS DO GRANDE CERTAME, DESEJANDO-LHE FELICIDADES!

. .

, � .
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"MOCOTO" ESTA'
. -

NA ILHA
Encontra-se nesta Capital

G conhecido esportista ca

rioca Amaro Miranda da
Cunha, o "Mocotó", destaca
do timoneiro das guarnições
do Vasco da Gama.

,

"Mocotó" que- varias ve

zes
' levantou os campeona-

.

tos carioca e brasileiro, é
irmão da saudosa Carmen
Miranda e foi-nos apresen
tado por ocasião do prélio
.A vaí

'

x Figueirense pelo
confrade Moacir Iguatemy .

da Silveira.
Feliz estada na ilha são

os nossos votos.
Figueirénse campeão do Triangular·

TERMINQU EMPATADO -O CLASSICO- REI DE ANTE-ONTEM - 1 X 1 O ESCORE, GOLS DE LAURO E AMORIM (PENAL
TY) - TRiLHA} FIGURA DOMINANTE - HOMENAGEADOS PELA F. C. F. OS-PLAYERS ADOLFINHO� LAUDARES E OS

.

BI-CAMPEõES SUL-AMERICANOS DE REMO.
. J

ANTONIO VIUGE,
O ÁRBITRO
PARA'AMANHÃ�4','�'-" _

o público que presenciou proporcionar aos seus adep- reíto, A torcida, alvi-negra rfcia, mandando o balão de soube conduzir a luta com peleja, o presidente 'Osní
o choque da rivalidade, en- tos uma exibição de gala. delirou, tendo soltado bom- couro às redes. honestidade e justiça, não I Mello prestou uma home- A. F.M.F. atendendo a

tre Figueirens.e e Avaí, na Se.o conjunto orientado por bas em profusão, duas das O zagueiro Trilha voltou benefíciandn nu prejudican- ',nagem aos jogadores Adol- solicitação da F.C:F. acaba
noite de anteontem, deve ter Saulzínho não alcancou a quais foram atíngír as per- a empolgar a assistencia .do a quem quer que seja. f'inhê .e Laudares, ofereceu- de designar o árbitro Antô-

saído satisfeito c.om.o de- vitória, deve-sé não há ne- nas de Adão e do árbitro com uma exibíçâo maraví- Os quadros foram estes; 1 do-lhes acada um uma me- nio Viuge, da la. Divisão,
ssnrolar da porfia, por- gar ao estupendo desempe- Demaría, ferind.o-as .leve- lh.osa., F.oi a grande barreira FIGUEIRENSE - S.onci- I dalha de prata d.ourada, c.o- para a direção do 'prélio
quant.o sçuberam os d.ois nho da retaguarda d.o cam- ménte, mas obrigand.o .o re- que.os "azzurras" ene.ontra- ni; Tril�a e Laudares (Al-' m.o prêmio pela. dedicaçã.o,. Palmeiras e Caxias.
tradicionais adversári.os se peão da· cidade, com Trilha ferêe e mesm.o .o presidente ram n.os n.oventa minut.os. mir.o); �n�bal, Ad.ã.o e Wal- : disciplina am�r a?s .seus' Segun.do nos inform.ou o

p.ort�r à' altura .'da imp.or- realizand.o mais uma gran- Osni Mell.o a chamar a a- Está j.ogand.o uma en.ormi. mor; Placld.o, Juhnho, Ca- clubes, .o Aval e FlgueIren- i sr. OSnI Mello presIdente
tancia da luta. muit.o emb.o- de atuaçã.o. F.oram dUrante tençã.o dos responsáveis 'pa- dade jamais vista .o .j.ovem e vaIlazzI (T.oinh.o), E'rico e' se, respectivamente. Tam- da F.C.F., o referido apita
ra técnicamente tivessem a peleja feitas alterações ra essa irregularidade. - helicúleo player. F.oi o me- Laur.o. bém .o presidente da F. C. F. dO'r é esperado hoje, viajan
deixad.o a desejar principal- n.os d.ois band.os, alterações. O tent.o avaian.o que em. lh.or h.omem n.o gramad.o. AVAl - Tatú, Waldir e h.omenage.ou.os remàd.ores do pelo avião da Panair.
mente na fase final.

'

essas que p.ouc.o adianta- pat.ou a pugna f.oi c.onsigna- Outr.os qUe c.onvenceram f.o- Armand.o; Marrécó, Enísi.o campeões sul-american.os,

CIN'E .SA-O JOS'E-O Figueirense, sem c.on- ramo O J.og.o brusc.o impe-, d.o n.o final d.o temp.o inicial, I
ram �Tatú. S.oncini, Waldir, e Nils.on (M.orací); Fernan- oferecend.o-Ihes ricas' me-'

seguir vencer seu forte .o. r.ol], tend.o havid.o duàs c.on- quand.o Julinh.o, �.ometend.o Enési.o, E'ric.o,. PIá c i d.o, d.o (M.orací e dep.ois Mel- dalhas de prata d.ourada. A
p.ositor, f.oi pr.oclamado ven- tusões graves, send.o .obri- f.oul em Jacó dentr.o da

I

Laudares, Fernand.o, B.olã.o, 1.0), R.odrigues, Am.orim multidã.o de afici.onados a-

ced.or do T.ornei.o Triangu-' gad.os a deixar a cancJta.os área, f.orç.ou'.o árbitro a I,R.odrigues, Walm.or e Nil- (Nils.on), B.olã.o e Jacó. plaudiu entusiasticamente
lar, ficimd.o 'de posse da ri- players Fernand.o e Eauda- marcar penalidade ináxima' s.on. Os demais regulares. Renda: Cr$ 13.600,.00. .os c.ontemplados e l.ouv.ou .o

ca taça "Presi.d.ente Braz res.
-

c.ontra .o Figueirense,' ten-I Na arbitragem, Gers.on HOMENAGEADOS I bêl.o gesto d.o destacad.o
J.oaquim Alves", p.ois ven- O primeiro tent.o surgil,l d.o Amorim c.obrad.o c.om pe- IDemaria, emb.ora c.om' err.os 'Pouc.o antes do iníci.o da desp.or-tista.
�e�r�ue fui � Carl� n� primeh� m��hL'T�I�����---'--�--�����--���������-,�����-)�-----�����----��--�--

;�e::r!�:;:��:!��e:�::�: ;::t�:��r:EL{::t�:�:s�:�� Boo"'r'aram"
.

'o' Br'a"SI-I DO�'·'
..

sucedeu, tend.o .o placard a- t.ocar a b.ola que f.oi a Lati-
'

.'

'

'.' .

cusad.o um tent.o para cada r.o que atir.ou sem pretençã.o
' ,

lado.'
,

alguma,. send.o feliz p.ois a

G.ostam.os da c.onduta d.o pel.ota f.oi enc.ontrar o fun- ; , -,
Av-ai _,..-v<u·"'" ",\Y.e..z.-- SOqh.. __ -l.,-'i d� �-�..", n.......anl!'.l!l.o di-. ",. '

. ,:ry - ,--�...;;;.
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��OTICIAS DE ��NVllLE :·r=--totitinenfal(Do Correspondente Hugo We- ---

ber, especl"al para "0 ESTADO") II - SCHMITTd�Õ:. " �--:-;- ld'
J-'\...-.,.__

d tFrancisco Schmitt, 0 extraor mario rower a IS-
b'

o_gran ·,e sa a-voga
.

' I-campelíÜ"""' .......... ,.��"
ta que no período de pouco mais de uma hora logrou -,

As 3 - 7,30hs.
Arturo de CORDOVA em:

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

As 22hs.
Jean Claude PASCAL

Etchika CHOUREAU em:

FILHOS DO AMOR
No Programa:
Reporter na Tela. Nac.
Preço único: 11,00'
Censura até 18 anos.

1._ •.•,
I

.

As 4,30 - 8hs.
J Gene KELLY CYd

I CHARRISE
- Van JOHN

SON - Elaine STEWART

Jem:A LENDA DOS BEIJOS
PERDIDOS

, -<

·de. remo
, JOINVILLE - RETARDADO - O CAXIAS F. C.

NAS PELEJAS FINAIS: � 'Depois de ter eliminado o

onze do Atlético C�;lZeiro'do cer'tame estadual de fute

bol, voltou a apresentar-se o conjunto do Caxias F. C.,

na primeira peleja da serie decisiva, com o Palmeiras,

de Blumenau, domingo.· O pl'élio disput�do no estádio

Ernesto Schlemm Sobrinho teve desenrolar equilibrado,
como se esperava, aliás, não teve vencedor, com o que

haverá necessidade de ser disputada uma terceira· par-

'tida, em FI�rian.ópolis, após o segundo cotejo que será

em Blumenau, domingo próximo. No primeiro período
ue jogo não houv'e abertura de contagem. O Palmeiras

abril a contag.em aos' '12 -minutots do tempo complemen
tar por' intermédio do atacante Martins.e elevou para

dois aos 18 minutos, por intermédio do mesmo Martins

Em n�nhum �omento 'os "players" de ambas as equipes
diminuitá'm o "train'" de jogo, notan'do-se especialmente
a tenacidade e combatividade do atácante Didi, do Ca

xias F. C., com o que o clube alvi-negro, mesmo com'lO

-homens.em campo, dada a saida de Cleuson, por contu-

são, lançou-se decisivamente para rondar diante da me

ta adversaria. Foi intermédio de Didi, aos 24 e 36 minu-.

tos que o Caxias F. C. estabeleceu o empate, resultado,

que' pode ser cons'iderado c'omo o adequado. para o pa

nOl'ama de jogo apresentado pelas suas equipes. Os qua

dros formaram da seguinte maneira: Caxias F. C.: -

Pucini, Juca e Ivo; Joel, Helio e Hopp_e; Filo, Boca, Di-

di, Cleuson e Carioca.
,

Palmeiras: - Juca, -De. Lucas e,Lazaro; Gaucho,

Gordin'ho e Lupérció; Michel, Lazinho, Ieger, Martins e

Telmo. Juiz: Ge-rson Demaria, da FCF. Renda: Trinta e

um mil cruzeiros (regular).
....

_ TAÇA "NELSON MAIA MACHADO": - Foi

entregue domingp, pela Federação Catarinense de Fute

bol, ao A�érica F. C, a Taça "Nelson Maia Machado"

que lhe coube com,o v�ncedor do Torneio /instituido pela

mater do pebol c�tarinense. Na mesma oportunidáde o

presidente dlt FCF fez entrega -ao veterano jogador Car

los Zabot de""uma medalha de ouro. em reconhecimento

dos bo:p.s serviços prestados ao futebol b�rriga-verde: A
cerimonia foi realizada no Hotel Fiedler, sendo servido

um "cocktair' ·oferecido pela 'Liga Joinvilense de Fute

bol. Estiveram presentes ao ato, além do presidente da

FCF � LJF, tQdos os diretores do América F. C. o pre

sidente do Caxias F.C. e diretores do Palmeiras, de Blu

menaü, coni() tam espór iva qtÍe fÕi con-

..... viçla4a.

I;lagrar-se .campeão de out-riggers a 2· remos com patrão
e bi-campeão de out-riggers a 4 remos com patr'ão no

..' �

recente Campeonato Sul-Americano de Remo realizado

em Callao, no Perú, tem apenas 23 anos, pois nasceu

no dia' 3 de agôsto de 1933 no bairro de Varge� .' dos

Pinheiros, em Angelina, município de Sã'o José, sendo

filho de João Benjamin Schmitt e Maria Prim Scl!mitt
(já falecida).

' \

Há sómente cinco anos que Chicão (ou Schmittão

como queiram os cariocas) pratica o 'esporte do remo. E.

já é um verdadeiro ídolo do público. esportivo brasilei

ro. Simples e afavel, como seus companheiros da glo
riosa jornada sul-americana, é um' elemento compene

trado das suas· responsabilidades; que ama a sua terra

e quer vê-la �empre em evidencia no cenário remistico

do país e do Continente.
.

. _Foi em março de 1951 g.ue remou pela primeira vez,
•

J '. �. ...
�

_ •

numa prova para estreantes, integrando a guarnição do

Clube de Regatas Aldo Luz com João Ba!.!sta Santiago
da Costa Pereira, Nelson Kõerich e Schawab. Conseguiu I

• � ;. J .,' '. '" I
,o 2° honroso lugar. /

.. _'. cEm 1952 já- 'Se sagrava campeão catarinense de out

a 4jc. Daí para cá já conquistou por quatro anos con·

secutivos o campeonato catarinense nó 4jc. e uma vez

no 2jc. com s,eu companheiro E'dson, com o' qual mais
vezes t�m competido. Chicão cOhheceu E'dson em 1952

e' apenas uma vez não estiveram j-untos. Daí, a grande

semelhança entre a_s vitórias dos dois categ.orizados l'e

madores. Schmittão é mais antigo no remo que E'dson

justamente um ano.

Em dezembro de 1952 pela yez pÍ!-imeira competiu
além fronteiras do Estad�. Foi em Porto Alegre, quan

do integrou o "oito" aldista na Reg�ta Internacional.

Conseguiu ° honroso 20 lugar, chegando á frente de

guarnições do Uruguai, Rio Grande dó Sul e do Marti

nelli, sendo somente superado pela guarnição do Vasco,

do Rio'.

Cine NotlcIar' lo

Preços: l8,Oõ - 10,ão
Censura até 5 anos.

Paulo", inclusive,no ano do IV Centenário

saram a ser denominados "Campeões do Centenário".

Nas disputas da Prova Clássica. Disputou também a

Prova Clássica "Forças Armadas do Brasil" por 'três

anos consecutivos, alcançando duas vitórias e um se

gundo lugar.
Convocado- para defender as cores de Sánta CatarP

na no certame brasileiro, sagrou-se campeão de "4 com"

e vice-campeão de "oito", ficando credenciado para re�
presentar o Brasil no III Camp�onato Sul-Amer�can...9 que

se realizou no Rio em 1954. Sagrou-�e pela primeira vez

campeão do Continente, isto no dia 2 de maio, juntamen
te com Hamilton, E'dson, Sady é Moa'cir Iguatemy da

Silveir·a.; este timoneiro. Depois remou· em Port{) Ale-'

gl'e, Joinville, Florianópolis e São, Paulo, sem sofrer uma

única derrota. Novamente na disputa do Campeonato
Brasiléiro. de Remo, em' janeiro deste ano, competiu no

"4 co:m", vencendo ambas as provas com categoria e va-

lentia sendo novamente designado para o Súl-America-
, ,

no, desta v.
ez no Perú, em dois páreos. Para representar

'1
O CHIC�!� DO ZORRO

o Brasil no ·"2 com", Schmittão e E'dson tiveram que 9 e 10 EpIsodlOS
.

.

b' t··
- I

. Preços: 8,00' - 4,00
enfrentar os .caplCha as, an IgOS campeoes su

-arnel'lca-I C t' '10'

. ensura a e anos.

nos, em duas provas, na Lagôa Rodrigo de Freitas, Mais
"

uma vez a dupla :atardne�se soube se .i�pôr e no Sul-I ElE"I�p,�.'���i1I:lli",�I!r.;lil.�.1IIIAmericano o BraSIl, pela fIbra de SchmIt�ao e seus com- 'hjêpánheiros, conseguiu dois retum�antes .tl'lunfos:J =-'- i__t_�:..�
Aconteceu àssim: na manhã do Fdia 29 último, conl A's 5 - 8hs.

Santa Catarina e o Brasil no coração, Schmittão e seus DEVOÇÃO im

companheiros derrotavam �s arg(mt�nos no "quatro ASSASSINO

com" para uma hora depois, levantar novo título: Cam- No Programa:
Fatos em Revista. Nac.

peão Sul-Americano de "2 com". Vitória dupla, e, no
Preços: 10,00' _' 5,00

dizer do consagrado remador, a mais impressionante de Censura até 14 anos.
I

.

,.

.

sul\. vida espo."tiva. _ -
,

Melb:::7.a"�:"';:a:�: ��:p��:av:: :;;,::��Oven:: [jlYjj,I. ,.
a alcançar uma vItol'la que venha a cOI\sagrar no pano-

'
,.

rama mundial do esporte o nome de Santa' Catarina e As - .8hs.
.

.
. " ?" Robert MITCHUM

do Brasil.
Linda DARNEL

Chicão semprel defendeu um único· clube: o Aldo
PALANCE 8m:

Luz. E faz questão de dizer que nasceu,'vive e morrerá A ULTIMA CHANCE

no glorioso clu?,e, alvi-rubro, onde possue os maiores Tecb:icolor

amigos. Pedro ARMENDARIZ

Em cinco anos de luta conquistou ele 48 medalhas, O TIRANO DE TOLEDO

A's 8hs.
Arturo de CORDOVA em:

CASTA E PERIGOSA
No Programa:
Cine Noticiário. Nac.

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

As 4 - 8hs.
Cine ReportC'l'. Nac.
H. HAYES, em:
PROVA DE FOGO

ESTRADA nos HOMENs
SEM LEI

, Em março de 53 competiu pela primeira vez fóra

do Brasil. Foi em aguas uruguaias, onde obteve seu pri
meiro grande triunfo no estl'angeiro, abatendo as fa-'

mosas guarnições do .Prata e trazendo para o Brasil, por.
intermédio do Aldo Luz a 'primeira vitória brasileira em

outr-l'iggers a 8 remos conquistada fora 'do país.
Llepoi.s; d l'ante 'ttês alios consecutivos' venceu a

famosa Prova Clássica "Fundação da Cidade de São

Jack

sendo séis de ouro,. 17 de prata, 9
de ,bronze e 3 de atletismo.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ULTIMA MODA'

Um simples vestido de algodão escuro, criação ,de
David'Crystal, para suas viagens ou passeios. Sem man

gas, com gola esporte, sáia gude com pences dos lados,
bolsos embutidos e betões em tôda a frente, combina-se
bem com o tipo de qualquer mulher.

H O J f
19 DE MAIO

Banco do Brasir S. I.
COMUNICADO N. 71

A CARTEIRA DE COMERCIO EXTERIOR torna públi
co, para orientação' d03 interessados, quell
'I - doravante, somente autorizará importações, na

primeira categoria, de evaporádores, condensadores;
ln'ensa� hidr�u1icas, se�al'adores e tanques Pl!l'A conjuntos
de refrlgeraçao, ao amparo da letra "e" das "Observações"
da Instrução n. 118, de 22-6-55, da Superintendência da:
Moeda e do Crédito, e a favor de indústrias de laticínios
matadouros-frigoríficos e semelh:mtes, quando' acompa�
nhados os competentes pedidos de declaração da Confed'e
r;::ção· Nacional da Indústria atestand0 a impossibilidade de'
(iS tIpos peei ,.;:didos serem fabricados no País. As, firmas
detentoras de auto,rizações da espécie, anteriormente con

cedidas peja CAl�:tEIRA, deverã'o utUiza-Ias no prazo de
60 (ses2enta) dias, contados da publicação do 'presente
COMUNICADO, sem G que ficarão também 'obrigadas à
comprovação acima prevista;

II :..... Os tubus de üta pressão para freio hidráulico ,te
, vdculos automóveis nho se enquadram no item 7.12.99, se
gunda categoria de irr portação da citada Instrução 11. 118,
e sim no item 6.81.79, da terceira;

,

III - o item 2.'7:1.99 (prirp.eira categoria de importa-' ,

ção), tambéJ!l da ln2t'ução n. 118, ,só se refere a óleos ve

getais, não especificados, medicinais importados isolada
nente, nele não se ihc�uJndo, portanto, as misturas; cQmpo
sições, preparações- e semelhantes, de' óleo ·da espécie: �

Rio de Janeiro, 5 de- maio de 195fi'.
a) Adelino Debenedito - p/Di1;etor

"Tc)J;Re�t9. dA Sil� ..Rocha,,,.,.,., plGJirente

Florianópolis, Sábado, 19 de Maio_de 1956

/

s

,."<t.* ......_..��... J-1--"*:...fr.�.;;9·�i&\�·...•.....,,H,.,�·+...�u'" ...
A ". "'" .'� ;,:. .. .. �. Vi""..�' 'o; li· <li 'fi ,.'... i6; �. "'? ...........
v A . �

'.i. ARTEZ WESTE�LE;y -, Produtos de

�:+ .

. .

.

Beleza S. A.
·t (Rio ,_.' Nova-Iorque - Buenos Aires)
.. '

..�.

t 8.0IVIOA•••

·

l:
� h�: para uma consulta grátis de beleza

..�.l+ onde uma especialista em "maquil,lage" e segredos :'
�t+ de rejuvenescimento de pele fara de�onstraçoes �:+
�.+.práticas com seus esplendidos e maravilhosos pro- �t�.:. dutos, entre os dias 21 de Maio a 2 de Junho, na �••

,

..... firma Lemhkuhl & Cia. - Rua Trajano, 4. .!�
.

..t, Esperando-se grande afluência de consulen- �

.,,..

'���,! tes, em' vista do sucesso alcançado em demonstra-

ções anteriores, roga-se das interessadas marca-

rem seus horários com antecedencia. J�:'''*t\ �.�

ANIVERSÁRIOS, Predominam mesmo· 81 malhas
as saias•••

'

JtJ1Z0 DE DIREITO DA Exa.; se digne ouvir os de
COMARCA DE BIGUAÇU. poimentos das testemunhas

abaixo arroladas, sendo fei
Edital de citação com o' ta a justificação "ab ínítío'
prazo -de trinta (30) dias. e, julgada esta, se proceda

de conformidade -com os ar

tigos da Lei Processual aci-
ma mencionados, sendo cí
tados os cônjuges dos con

fronfantes do imóvel, ca-

so estes sejam casados e de
tudo ciente o Dr. Promotor

Faz saber aos que o pre- Público da Comarca, sendo
- sra. Juvenilha Bento sente edital virem ou dele após os trâmites legais, [ul-

Machado. conhecimen'to 'tivérem que, gada esta procedente, data
- sra, E-lba Magno Ra- por parte de MARCOS vênia, podendo .0' suplican

mos esposa' do sr. Osvaldo KR�ICH, por seu advogado, te adquirir o necessário ti
Ramos Dr. Acácia Zélnio da 'Silva, tu lo para a transcrição no
- sr. Bernardino Bor- lhe foi dirigida a -petição Registro. ,Protestando por

ges Neto do teôn seguinte: Exmo. todas' as provas em direito
- sr. Gladstone Paladino' Sr. 'Dr. Juiz de Direito da perrnitjdas, 'documentos, ",
,- 131'. Osmar Oliveira Comarca de Biguaçu. MAR- ·testemunhas, vistorias e
_:_ sr. Walter Damiání 'COS KREICH, brasileiro, pericias, e peio depoimento
- sr. Eugê-nio Cordeiro casado, lavrador, residente 'pessoal-de quem esta con-
- sr. Alvín Zommer e domiciliado no .logar San- testar, sob' pena

.

de con-

- sr. Alvin Ríesemberg ta Catarina, neste Munici- resso, e dando á presente oA data de hoje recorda-nos que:
-. sr. Osmar Georges Be- pio, querendo - promover vajor, de, Cr$ 2.100,00. P.em 1627, o Rei da Inglaterra, Jacques I, trans- .

feriu a concessão feita a Robert Harcourt 'e Iím uma ação de usocapiao, deferimento. Biguaçu, 28

outros, pará a colonização do Rio Amazonas,' - sr. Alexandre Gomes .vem, por seu procurador e de junho de 1955. (ass.)
- sr. Valmor Luz advogado infra assinado, Acácio Zélnio da Silva. Re-ao Duque 'êle Buckingham e outros' pertencentes, jovem. Osval,do Clima- expor e,requerer a V. Exa., lação das testemunhas: 1 -em grande parte à nobreza Inglêsa;

co como segue: 1 - Possue o Manoel Antônio Lopes;
: (

.em 1.638, na Bahia, faleceu, 'em consequência sr. 'Davi Gomes .Men- requerente, situado no lu-, 2 '- Justino Miguel de Fa-dos ferimentos recebidos na vé�era, o bravo
gar Santa Catarina, neste,' nia : 3 _ João Amâncio deSebastiã ' de Souto, um: dos herois contra a "in,"

' donça .

vasão holandesa ;
'- sra. Alzira de Almeida Municipio, um terreno de j Faria: DESPACHO: A. De-

, Ler
. 223.�16m2, de fórma irregu- [ signe-se dia e hora para aem 1756, a povoação de S.ão Miguel, em Missões, ,ai ...

,

.

.

.li

rendeu-se, cercada .pelo governador Vi)tn�' com ,

sra. Miríam Gama lar e que confronta ao nor- ,justh,icação prévia, ciente

suas, tropas de Buenos Aires e do Brasil. Entre "D Eça Neves, esposa do' sr. te com um eorrego, terras as partes e o Dr. Promotor
S I N de José Manoel llà Cunha, público.- Big. 28-6-55. (ass.) Rl<},�'f\--",�r) _

4J � 0.Jl1U;:-- ç.�,o.Y.eJlrã� çl� tJ�_� R:.t�osos -prisioneiros estava o padre Tadeu Heilis, o I o on (lves,
João Andrada, 'Miguel Se- I Abelardo da Co'Sta

Ara���X'k.::títo
a apuraçao do plei- e vencedora n.o mterlOr, le-

·verdadeiro diretor militar dos Guarani's l'e'v'ol- I I t CI b l\l'l'ta 'moro vando ate' agora 217 votostubal, Manoel Antônio Lo-, Juiz de -Direito. Proce ida o no u e L' i I r e - ..

tados .

.

-

,.

I xxx
I I d

. _

d t b d' , , . .

pes Pedro Serafim' Leste a justificação foi esta 'jul- sa, da as ai! Impugnaçoes e van agem S'O re a o

..

e.m 18,0,1,' na costa do Bahia, ai> NOl'�e de Santa' ."

. , . 'I '
J I d t A h S d G I Ni'canol'-

L

B bOI-""
com terras de José Ma,noell gada por sente�-tW teôr e vo os: c upa, ega as, e. .

.

'. Cl'�z :t::;vou-s: combate :ntre 'a Corveta portu" ln�rlm8nle da Cunha, João Andrada, I seguint�.J.V:rstõs, etc. Julgo .
\.

- :gu�sa. Audormha" (sob o comando de Inácio JI'I
Miguel Setúbal, Pedro �'?«_I

Porsentença a justificação <.----------''''.---�------

.�da
.. C.ost�, Quinteia e a Fragata francesa "La

ARROZ MEXICANO fim Feiici.Q, � . ..4.ntcõÚio J'lm- produzida pelo -autor Mar- •

:GTiJEione >;ob o, comando de Guyeisse; ! .•..".. "t{es e-trerdeiros de José'Pe- cos Kl'eich, para que surta Mudança na politica do �\,.: cOlpércio exterior
. .,--

.

em 1:826, o grande José Clemente Pereira apre- T�J.r..H�Th�'l'li:S:
-

reira; �Sul com terras de os·, seus devidos e legais Por outro Indo, espeta-se preparo das medidas anun-

,; :: Bent�)U à .Camara dos Deputados um projeto� Aquilino Vitorino Schmitt efeitos. 'Cit.e-se 'por manda- que hoje, tambem, seja di- ciadas em discurso' pelo
,:-' :'�,br'e a extinçã.2,.qo 't_ráfi.cJ;Vp..f�'�.?'.zl'l1J.:'�rã""31 'de

1 xícara de a-l'roz crú, e João Miguel da Cunha; do o Dr. Pl'Onlotor Público vulgada instrução ,da SU- presidente da -República.
, ��Lrl ..)TU de 1�40;

2 colheres-de sopa de gor-I Oeste 'com terras de João e os confrontantes do imó- MOC sobre _o. assunto das Cerca das 24 h(;was; u'm'
_,.---""'- �r(l 1831, no Rio de Janeiro, fo.i fundada a So-

gura Miguel dã' Cunha e Manoel ve]. Para ciencia dos inte- longas. e sucessivas l'eu- porta-voz do ministro Jos'é
.ei�dade Defensora da liberdade e Indepen- 2 ,cebolas de' tamanho Antônio Lopes. Encra_va!l- ressados incertos, expeça- niões que o Conselho daque- Maria Alkmim COl:punicava'd-éncia' Naci.onal, sendo hromotor o O'rande Eva- d l' d d·t I f

_ l' d
.

'I' t e a reu..... '" médio. picadinhas o neste terreno, n.o a o se e 1 a na orma do art. le órgao vem rea Izàn o. aos Jorna iS aIJ qu -

risto da Veiga; S
.

t dA"-
• •

I6 pimentões verdes, eor-. Leste,' em meia profundida- 45.5 § 10. do Cód. de Proc. selho da uperm en enCia mao prossegUIrIa pe a ma-
em '1842, o General Luiz Alves de Lima e Silva, tados em rodelas de, existe J,lm' pequeno tra;. Civil. Custas afinal., Big. da' Moeda e do Crédito con- dr�lga'da e que somente' ho- .

Duque de Caxias, embarcou no RI'o c'om desti'- t 'd d t
.

t d t"m2 :lj:ícaras dágua to de ,terras pertecen es a 1547-1955. (ass). Abelardo tinuou ,reum o ' uran � o Je, a raves e no a a i -

no .a Santos, com as primeiras tropas para com-
3 xícaras de tomates 'pica- Bernardo Pereira. 2 - Tem

I'
da ·Costa Arantes, Juiz de dia ne ontem e grande par- prensà, seria c.onhecida a

bater os. revoltosos de São Paulo; dos o Suplicante a posse man- Direito. E, para que chegue te da noite, entrando mes- palavra do titular da pasta'
-, em 1847, faleceu o Conselheiro Joaquim Gon-

sal e piment;
,�,

sa, pacifica, Fem interrup- ao conhecimento de quem rr:o peJa madrugada, como sobre as modifi(!ações _ que
çaives Ledo, principal diretor do Partido Libe- ção- nem oposição e 'com o ·interessar : possa, mandou ac�mteceu na vespera, sem ,o governo introdqzirá na
rai fluminense, em 1882. Foi quem, em Agosto MANEIRA DE FAZER: "animus domini", por: si e � expedir o presente edital cheg�r, até agora, a um re- política de comercio exte�
d� 1882, deu o "Grito"" de Independeneja" em seus antecellsores, há mais I

com o,prázo de trinta (30) sultado no qve tange ao rior.
uni TelIlPlo MaçonicQ. Nascera no Rio de Janei- d

.

d ' c,

bl'
'

1 :- Lave bem o arroz e de trinta anos, ten o a -' dias, qUe sera pu ieado e
ro em 11 dé"Agô,to de 1781.

e,ema. qui""" o terreno há 19 anos

l
afixado na .forma da lei. Da"

•••••e_."e••_......=.:�::::.. �:�;::t��jªff�;:��;� gff::�ff;?:?�::{f��i:�ª i�a�:;�:���:;::&;��W;E; :arT'tõniprj�
I f nano. Estes posseiros· ti. quenta e çinco. Eu, (Ass.) �� -, ,r" -�O;�� Ac;eseente 2 xícaras nham a posse já ha mais de OrLanqo Romão de Faria, �Jã�i;-p����nteado com um �;arêlho' p'rojetl}r,
dágua, os tomates picados quinze anos. 3 - O peti- Escrivão, a fi7. datilogtafar pr:ocura filme mudo 35mms , a fim ganhar mais fa-
e tempere com sal e pimen- cionário edificoú uma ea- e subescrevi. dlmente a vida.
ta. Cubra a panela e deixe sa sôbre <> teip.eno. onde (ass.) 'AbeJardo da' Costa Tratar na Redação dêste JornaI..
cozinhando em 'forno mode- mora, cultiva �,3:8 terras e: Arantês ,- .J uiz de _Direito. '

li
"

..

'

'" ,c ,�ri,,;;<���:;*,,·''B$;''�·''''C;!'C,, -�
rado perto de 50 minutos, cria sôbl'e as ,mesma. 4 - Gonfére com o original .

até o arroz ficar bem má- Não possuindo tit,l,llós sô- afixado no Jogar de cos

cio., bre o imóvel; quer adquirh' tume. O Escrivão: Orlando
4 - Não mexa a panela o dominio do mesmo, de Romão de Faria�

enquanto estiver cozinhan- acôrdo com o disposto nos' ---'--------

do para. que a mistura não arts. 550 e 552 do Código O' E-S T A D O
fique grudenta. Se voéê Civil e na conformidade do. '. .

tiver uma panela de vidro art. 454 e seguintes do C9- .. O mais a�tigo Diário de

que possa ir ao forno f�ça
\ digo do Processo CiviJ: As-'. S.8.n�a Catarma leia e as"

este prato nela. (APLA)' - sim, pede e requer a V. ·\IDe.

SR. JORGE DAUX

Transcorre hoje o' aní-
versámo natalício do «nosso Sem duvida que as saias sempre predominaram ...
'conterrâneo e prezado -ami- Sempre' e em todas as grandes: deliberações do homem
go, sr. Jorge Daux, acatado houve sempre a influencia de alguem que usava saias ...
industrial nesta Capital e No momento, porém, só queremos referirnos à atual
diretor dos estabelécirnen- môda, altamente prática, econômica e elegante: o con-

tos' "Josê Daux SIA. j unto formado por uma saia de lã e por uma blusa ou

Cavalheiro sempre> pron-
.

casaquinho de mal-ha.
to a servir, dotado de fina Dian te dos preços elevadis.s.imos das demais" tolle
educação, empreendedor e tes de inverno, o conjunto formado pôr uma saia de
dinâmico, o distinto aníver-: tweed, gabardine, tropical de _lã, etc: e uma dessas ma

,

sariante goza de. merecido ravilhosas blusinhas, ou casaquinhos de malha existen
conceito, não só nos meios ti s na "A MODELAR", formam realmente um traje su

comerciars como sociais gestivamente gracioso 'e altamente prático e econômico.
deste Estado, onde sua fi- Daí a grande preferencia que o mundo das saias teu?
"gura se destaca, pelo gran- prodígalísado a êsses insuperáveis conjuntos de inver
de número de amigos e ad- 1,0. Insuperaveís na sua elegante simpliçidade e no .seu

miradores. custo diminuto.
.

Nesta oportunidade mui
tas serão; por certo, as ho

menagens que lhe serão trí
butadas, as quais, prazero
samente, os de O ESTADO
se associam formulando. os
melhores votós de felicida
des'.

••••••••••••a ,••••••

EDITAL

FAZ'EM ANOS, HOJE:
- sta. Cecília Ríesem- O Doutor Abelardo da

berg Costa Arantes, Juiz de Di-
- sta, Fernanda Campos' reíto da Comarca de Bigua

Lobo, filha do sr. Alvaro çu, Estado de Santa Cata
Campos Lobo e de d. Rute rina, na forma da lei, etc ...
de Sena Pereira Campos
Lobo

!
I

f

,

.'

anrz'

I

i
l
i

I,;;;;r.;';Ú-

SEGADAS VIANA VENCENDO

COJ.i.IUNICAÇAO Á PRAÇA

Comunico· à praça, que adquiri em 6 de fevereiro de
.

Üi56, do sr. Eny Lu� ·de Moura, livl'e e desembaraçado, :a. lu

ia situada à rua Tenente Silveira, 25, nesta Càpital, "CA
SA LEILA", do qual não assumi o Ativo e Passivo•.

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

AVENTU:RAS�DÓ ZE-MUTRETA

:J.···t··_Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



JUIZO DE DIREITO DAàcôrdo com o art. 455 e seus JUIZO DE DIREITO DA quer a suplicante regulari
COMARCA DE BIGUAÇU paragrafos, e demais arti- zar a sua 'posse sobre ore"

gos seguintes do C. P. C., COMARCA DE TIJUCAS. ferido imóvel, de conformi-
Edital de citação com o .sendo intimados os con- dade com o disposto na lei

prazo de trinta (30) dias juges dos confrontantes do Edital de citação de Interes- federal 2.437, de 7 de mar

imóvel, caso casados sejam, sados ausentes, incertos e ço de' 1955, que modificou

podendo o suplicante, julga- desconhecidos, com o prazo o artigo 350 do Código Cí-
da esta procedente, adquirir de trinta dias. vil, '- e para o dito fim re-

o necessarro titulo para.ja quer a designação do dia,
transcrição no Registro de O Doutor I Francisco José lugar e hora para a jUstifi-1Imóveis. Dá-se a presente o Rodrigues de Otiveira, Juiz cação exigida pelo artigo,
valor do imóvel que é dé de Direito da Comarca"'de 455, do Código de Proces-

FAZ saber uos que o pre- Cr$ 1.000,00. P. deferimen- Tijucas, do Estado de San- so Civil, na qual, deverão
sente edital virem ou dele to. Biguaçu, 31 de março de I ta Catarina, na forma da ser ouvidas as testemunhas

conhecimento tiverem que, 1955. (Ass.) Acácio Zélnio 'lei, etc... João Guerreiro Filho e Irí-

por parte de OSV4LDO da Silva. Selada legalmente. neu João Moreira, lavrado-

MARTINS, por seu advoga- Relação das testemunhas: FAZ SABER a todos r'es, residentes na cidade

do Dr. Acácio Zélnio da Olivio Fortunato Rosa, João quantos interessar possa o de Porto Bero, as quais
Silva, lhe fuI dirigida a Paeheco e João Carolino presente edital 'de citação comparecerão em Juízo.' in

petição seguinte:' -' Exmo. Zimmermann. Despacho: R.I de interessados ausentes, dependentemente de cita

Sr. 'Dr. Juiz de Direito da' hoje. ,A, Destgne-sa dia e I incertos e desconhecidos, ção. Requer mais que, de

Comarca de Biguaçu. Os- hora para a audiencia de, com o prazo de trinta dias, pois da justificação, seja
valdo Martins, brasileiro, justificação prévia, ciente o I' virem ou, dele conhecimen- feita a citação dos" atuais

casado, mecanico, residente Dr. Promotor Público. Bi- to tiverem que por parte confrontantes José Sancho

e domiciliado em Rio Ca- guaçu, 4-4-55. (Ass.) Abe-I de Izabel Ramos Martins e'Antonio Stadler residen-,
veiras, neste Munícipio, que- lardo da Costa Arantes - lhe foi dirigida a petição tes na referida cidade, bem
rendo promover uma ação Juiz de Direito, Procedida a do teor seguinte: - "Exmo. como dos interessados in

de usucapião, vem por seu justificação foi esta julgada Sr. Dr. Juiz ,de Direito da certos e desconhecidos por
procurador e advogado infra por sentença do teôr seguin- Comarca. Izabel Ramos editais de trinta dias; do

assinado, expor e requerer te: - Vistos, etc. Julgo, Martins, brasileira, de pro- Sr. 'Dh:etor do Patrimônio

a V. :&xa., o seguinte: 1 - por sentença, a justificação, fissão doméstica, viuva, re- da União, por precatória
Possue o suplicante, um ter- de fls., em que é requerente' sidente na cidade de Porto em Florianópolis e do Sr.

reno situado em Rio Cavei- Osvaldo Martins, para que Belo, desta Comarca, por Dr. Representante do Mi

ras, o qual mede 15 m. de produza seus' jurídicos e le- seu assistente infra ass-ina- nístério Público nesta Ci
frente por 95 m. de fundos, gais efeitos. Cite-se, pessoal do, quer mova a presente dade; todos para contesta

área de 1.325m2., conf'ron- mente, por mandado, o Dr. ação de usucapião em que rem a presente ação no pra

tando a frente, leste, com a Promotor Público e os con- expõe e requer a V. Excia. zo de dez dias, nos termos
estrada estadual, fundos, a finantes do imóvel em ques- o seguinte: - I :-- A su- do artigo 455 citado, sendo,
Oe�e, com a e�rada fed� tão e por edUa� com o pr� �ican� éposseir� háma� af�a� reconhecido o d�

��_'������������������������������

N d J I d trí d' d "t mínio do suplicante sobreral, orte com terras, e 0- zo e rínta ias, a ser pu- de 25,anos, e um erreno

Ivina Emerenciana Martins e blícado uma vez no Diário próximo á cidade de Porto o referido imóvel, cuja sen- ; �[ I'\-..,f'"-T--..:.k---l.:------
_,- '_ �

Suyéem,.as, de, herdei�os de I de Justiça e por três vezes I };1elo, desta COIDncn, ,.(J{)-n_i�a tença sie.l'virIÍ de titul'-o há-
'

t: ,Jr.rll r H L

Porf'irjo Vieilla ou quem de \ em jornais da Dapital.ros in, área de 191.0"W metros bil pata a transcríção no JUIZO DE D-nfuITO DA com terras de Justino Aço
direito. 2 - Tem o requeren- ! teressados incertos, para to-

I quadrados,
_ fazendo fren- Registro de Imóveis. Pro- COMARCA DE BIGUAÇU e ao Sul com as de Martí

te á posse mansa e pacifica, I dos, querendo,

contestarem,
tes a Oeste na estrada dos testa-se provar o alegado nha Peluceno, 2 - Tem o

'sem oposição nem interrup- lo pedido, nos dez dias subse- Zimbos e fundos a Leste, com ,testemunhas-vistoria Edital de citação 10m o pra- suplicante por si e seu an-

ção, e com o animus domí- ; quent�s a publicação do edi- parte com quem de direito se necessário - e outros
zo de trinta (30) dias tecessor, a posse mansa, pa-

ni, por si e seu antecessor,

'I
tal.

C,
ustas afinal. Biguaçu, além do Ribeirão do Tapu,õ

gêneros de provas. Dá-se á cifica, 'sem oposição nem

ha mais de trinta anos. Ad- 13 de março de 1956. (Ass.)
I
me com a largura, nesta presente o valor de Cr$ .. '0 Doutor Gervasio Nu- contestação continuadamen-

quíriu o terreno, por com- J-uymor Guimarães Collaço parte, de 90,fiO metros de 3.000,00 para os efeitos le-
nes Pires, Juiz Substituto te, e com o "an imus domi-.

pra, de Porfirio Vieira, ha ] - Juiz de Direito. E para
I

largura e parte com o refe- gaís, O eignatário desta
no exercício do cargo de ni", ha mais- de trinta anos,

10. anos e este já possuía o I chegar ao conhecimento dos
I
rido ribeirão na largura de tem sua residência nesta Juiz de Direito da Comarca sendo que a sua poss-e- da

imóvel ha mais de 20 anos. 1 interessados, passa o presen-142 metros; extremando ao Cidade, onde recebe cita-
de Biguaçu, do Estado de ta de oito anos e a de seu

3 - Sobre as referidas ter- te edital com o prazo de Norte em terras de Anto-. ção, Nestes termos P. defe-
Santa Catarina, na fórma antecessor de mais de vin-

ras, o peticionário edificou' trinta dias, que será publi- II· nio Stadler e áo Sul em di- rimento. Tijuc::ls",7 de maio
da lei, etc... te e cinco tendo adquirido a

uma casa de madeira e, ter- cado e afixado na fórma da tas de José Sancho. - II - .de 1956. (a) Claudio Cara- referida área de Maria Cân-
reno e-casa, -estão arrenda- lei. Dado e passado nesta' A referida posse pertencia, murú de Campos." Em dita FAZ saber aos que o dida da Conceição. 3 - Não
dos ha cerca de um ano ao Cidade de Biguaçu, aos quin- há mais de 35 anos, a Ben- petição foi exarado o se-

presente edital virem ou de- possuindo títulos sobre o

Sr. Eduardo Lisbôa. 4 - ze dias do mês de março do

I'
to Ramos, pai da sUPlic'a,n- guinte despacho : - "R.

le conhecimento tiverem imóvel, quer o sup1icante,
Não possuindo títulos do ano de mil novecentos e cín- 'te, que tendo falecido nessa Hoje. A., designe o Sr. Es-

que, por parte de ACLAU adquirir o dominio do mes

imóvel quer o requerente, quenta e seis. .Eu, (Ass.), época, aproximadamentev c-« crivão dia e hora, no local, MANOEL DOS PASSOS, mo, com fundamento nos

adquirtr o dominio do mes- Pio Romão d,e Faria, Escre- a suplicante continuou em do costume, para a justifi-
por intermédio' de seu assis- artigos 550 e 552 do Código

mo, com fundamento nos vente Juramentado, no im- ato contínuo, exercendo a cação:" feitas as devidas in-. tente judiciário o Dr. Acá- Civil 'e na . conformidade zida por Aclau Manoel dos
arts. 550 e 552 do Cód. Cí- pedimento ocasional do Es- referida pOSSe do imóvel timações. 'I'Ijucas, 8 de maio

cio Zélriio. da Silva, lhe dos artigos 454 e seguintes Passos, para que produza
vil e na conformidade do crivão, o datilografei e su- como seu, em companhia de, 1956. (a) Francisco José foi dirigida a petição do do Código do Processo ci. seus" devidos e legais efei
art. 454 do Cód. do Proc, Ci- bscreví. de seu finado marido Lucas Rodrigues de Oliveira -

teor seguinte: Exmo. Sr. vil. Assim, pede e requer tos. Expeça-se mandado de
id Juiz de Direito.'; Feita avil, Assim, pede e requer a Biguaçu, 15 de março de Ramos Martins e, faleci o Dr: Juiz de Direito da Co- a V.' Exa., se digne ouvir citação dos confrontantes

V. Exa., se digne ouvir as 1956. êste há alguns anos, a su- justificação foi proferida a
marca de Biguaçu, ACLAU as testemunhas adiante ar- do imóvel e Dr. Promotor

testemunhas adiante arrola- (Ass.) Jaymor Guimarães plicante prosseguiu no seguinte sentença : - "Vis- MANOEL' DOS PASSOS, roladas e que comparece- Público. Para citação dos
das e que comparecerão em Collaço _' Jub de Direito. exercício da mesma posse tos, etc ... Julgo por sen- tambem conhecido p o r rão' em Juizo ind-ependente- interessados incertos expe
Juizo independentemente de Confére G0m o original pacífica e ininterruptamen- tença a justificação retro,' ACLAU DOS PASSOS, bra- mente de intimação, sendo ça-se edital ('((m prazo de
intimação, sendo feita a jus-" afixado no logar de éostu- te, como já a vinha exer- pro_cedida neste.� autos d.e sileiro, casado, operário, feita a justificação "ab ini- 30 dias, que deverá ser-pu
tificação "ab-initio" e, jul- me. O Escrhente, Pio Rool cende seu, antecessor. -:- Açao de Usocaplao. requerl- residente e domiciliado no tio", e julgada- esta proce- blicado uma vez no órgão
gada' esta se proceda de mão de Faria. !III - Em vjsta do exposto I d.a

por Izabel R'amos Mar-Ilugar' Prado, distrito da se- dente, se proeeda de acôr- Oficial do Estado e três ve-

A • lbl
bns, para q.ue surt� ',t�dos "de,- neste Municipio, que- do com os artigos da Lei zes em jornal da 'Capital.

I ,
.

, '_', ' ,

os

f �teus Cd�tVldOS e JundlCos rendo promover uma ação Processual acima mencio-' Custas afinal. Biguaçu, 17-
h

O U 'O�O
e elOS. 1 e�-se, por man-

de usucapião, vem por seu nados, send.) citados os 11-55. (Ass.) Gervasio Nu-
, r_ - d�do, os c.on�ll1a�tes c�nh�- assistente judiciário infra cônjuges dos confrontantes, nes Pires _ .Juiz Substitu-

, tCl�OS do lmovel, por te?l- a:s-sinado, expor e requerer to. E para chegar ao conhe-
./ 'aIS,

.

com o pt,'azo de, rm-
,a V. Exa., como segue: 1 _ caso casados sejam e o Dr. .

t d 1 d t Promotor Públicõ da 00- CImento dos interessados.

O' loeamento' �e'" �an'as,er,ia ;:l�;,sI:��S��i�:!:�'; �s:[�: �peorra�sde�Oe,o 'm�eitd�l'�n�d�oica�r ��� :f:��a'l�::�;, ap�:j�s p�:n�: �à���z� �:est�7��ae����I, �u�
t Exa., ,

data venia, julgada, será publica,do ,e afixado
"

' �o:��:o,n..�� �����c��o�o�.��: falr'ee,n,atedePo1r5.550000%2d,ec;��,:�:� esta procedente, podendo o
na fdórma ,dta leCi..dDaddode

t d req'uerente adquirir o ne- passa o nes a 1 a e e
, preca ona, a ser expe Ida

t do na frente a Oeste
para o Juizo de Direito da

an , cessário- titl).lo para a trans- Biguaçu, aos dezoito dias

A PREFEITURA MUNICIPAL DE. FLORIANOPOllS COMUNI· lral'avno�prOa,ll.dsa, C�mSaIl,'.ca Ddel'r.FetloOr- ���c�'dee:�'�d�idI.oeajtaoB,�eagso�:N,ÇuoCOrtme crição no RegIstro de Imó- do mês de novembro do ano

, veis. Para,efeito de alçada I de mil novecentos e cin-

CA AOS INTERESSADOS QUE JÁ ESTAO ABERTAS AS INS.. (dIOa'SeUrnvl�aPoo. ��emPatrciumsOtAnasiO. q_ue_m �__

da-se a esta o valor de ,quenta e cinco, Eu, (Ass.)
;::, Cr$ �.100,oo. P. deferimen-I Pio Romão de Faria, Escre-

CRICÕES Pi\RA RESERVA DE TERRE NO, NO LOTEAMENTO ��Ri�5iij(��a�ra�!i:c� ��!� Tijucas, aos quinze dias do �: �;:;a��s;.)d�����m::l� '�::::f�lI:a:�I�!�:�i, �::i�:
DE CANASVIEIRAS{ M�bjÂMJE DEPÓS,ITO DE Cr$ 2.000,00 ��i�rig�:sDi�:ltO�,li��ir;ara :::e��l�:i?e dOci��:e��ami� ���te�u���sa:. ��:g:t ::e� :�;���nto oca3ioÍl�1 do Es-

� que chegue ao conhecimen- seis. Eu, (a) Gercy dos An- li, Severiano Rosa da sil-I(DOIS MIL CRU'ZEIR"'f) TODAS AS INFORMACÕES SE to de todos e ninguem possa jos, �EsCl'ivão, o datilogra- va e Manoel Vieira. DES- Biguaçu, 18 de novembroV'J •

'-

7" alegar ignorância, mandou fei, conferí e subscreví. Ea) PACHO: 'Designe o �Sr. d e1955.

RA-,O PRE<TADA_f NI1, DEPART,AMENTO DE FAZENDA DA' expedir o presente edital Francisco José Rodrigues Escrivão dia c hora para a IJ 'V que será afixado na sede de Oliveira -- Juiz de Di- justificação prévia da pos- (Ass.) Gervasio Nunes

ITURA' MUNICIOAL DE FLORIAN ÓPOllS DE ACO�RDO dêste Juizo, no lugar do reito. Está conforme o ori- se. Ciente as partes 'e o Pires - Juiz Substituto em

PREFE �r í
•

, costume, e, por cópia, pu- ginal afixado na sede dêste Dr. Promotor Público. Bi- exercício.
-

COM O DECRETO hE REGULAMENTO U O MENCIONADO
blicado UMA VEZ }lO Diá- Juizo, no luga'r do costume, guaçu, 5-11-55. (Ass.) Ger-,

U rio da Justiça e TR�S VE- sobre o qual me reporto e vasio Nunes Pires - Juiz' Confére com o original
ZES no 'Jornal "O· Estado" dou fé. Substituto. SENTENÇA: afixado no Iogar de costu-

'LOTEAMENTO de Flol�ianópolis. Dado e I Data supra. O Escrivão: Vistos, etc. Julgo por sen- O Es.�creve.nte, Pi
• J?ll.ssado nesta cidade -(le I Gel'0Y: dos Anjos. tl;n'�!!i"i'Í''''justi1ic�çaõ produ;. d'� Flp'ia,;

> i' ,

---,"""'�"""-,--

./

O_TADQ Florianópolis, Sábado, 19 de Maio de 1956 ')
............. -_M'J:lJ-�..._� ��_, _:_ _:_ .;_ .......�............ ....... ,...._...� �

E O I T A L E O I T A 'L

.
• A

PROGRAMA DO MESO Doutor Jaymor Gui
marães Collaco, Juiz de Di
reito da Comarca de Bigua
çu, Estado de Santa Cata

rina, na fôrma da lei, etc.,

\
;:\-

,1,

-JUNHO-

I"�,,·�

f"'"
16 - lluarta - Festa de S. Antonio

partamento balneária- - Noi-

tradicionaltada com SU1'-

I
)

�

30 - Sabado - Festa de S. Pedro. Noitada

'\
de alegria, decoração mara-

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

prezas.

5 --�

,'.
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Incêndio deenormes proporções des
troe a casa do povo catartnense

Sóbem .a muitos milhões de cruzeiros os prejuízos sofridos pelo Estado, com o desaparecimento' do imponente palácio da ASSEMBLEI 1\ LE6ISLATIVA,
seu arquivo, bibliotéca, obras de arte, custosos e artísticos móveis e utensílios - Causou grande consternação a .todos, povo e governo, o lamentável a

contecimento _. A Assembléia funcionará no edificio do QUàrtel Novo da -Polícia - Reunião em Palácio, dos. três poderes esta duais, afim de se diri

girem ao Governo Federal, solicitando auxílio para construção de novo Palácio da�.Assembl�ia Legislativa do Estado - Oferechiten to pelo Prefeito Muni-

pal de Florianópolis. de dependencias do edifício da Municipalidade; para funcionamen to do Legislativo Estadual - Outras notas;
"

� ...
,

.

.I'
'

'. - l' •. - •.. .�,"- _ . .:
-

Fotos de Anacleío ._. l\Jan - Rodolfo
'

acorrendo parte- da popula- l'll:ção do digno Sr. Dr., pre-j'
- Graças ao auxilio dos " cientes para atender aos

ção a? local.
, ,�eito �_unicipal, p;rocuran- b?mbéi,r?s, praças ?a ,P?li- : íncendios nos pred íos de

Estiveram presentes, as-, do facil itar o funcionamen- cia IMlhtar, funclO�a,rlOs; grande altura, pr-incipal-
�istindó o desenrolar do la-I to de um dos poderes do Es-I públicos e populares, o fogo

I

menté nas zonas desprovi-
mentavel acontecime n to, ',tado, que se viu privado, ficou circunscrito ao edifi-, das de hidrantes.·-
não sómente. populares, de sua �asa d� deliberações. I cio da Assembléia, nã? pas- ,

mas, sobretudo, as mais 'al- . Ia o incendio no auge de I sando para o do, 'I'ribunal x -X x

tas autoridades do Estado,
,
BU:t dévastação e populares

I
de Justiça, que fica cofiti-' Com o Palácio da Assem

Ali estiveram o ·sr. Governa- apontam para a sacada, on- guo ao mesmo, bem como fo- bléia., devorado pelo fogo,
dor Dr. J'orge

"

Lacerda; o

I
de, àquela hora da noite, � rarn salvos parte do arqui- 'perde nosso Estado um pa

Prefeito Municipal Dr. Os- ainda -tremulava a bandeira ''Vo, móveis, utensílios e qua- trimônio incalculável e írre-
.

mar .Cunha, o '.Presidente; do' Estado. . si tudo que se encontrava 'cuperável. q sinistro a to
da Assembléia,' Deputados I Subitamente, aparece um .no pavimento terreo, pois 'dos causou

, profunda cons-

e funcionários da C.a��'l pol�cial, que enf�entarido a o. fogo originou-se no andar ternaç�ó. �ossa Capital,
membros do Poder Judiciá-] fur ia do fogo, procura 'sal- superror, tendo causá igno- sob magua intensa, Vlll de

rio, .autonídades militares e: var a bandeira estadual, e orada. saparecer ,o majestoso edí
outras, notando-se em todos consegue,' sob os aplausos - Mais uma vez encare- fício, cujas linhas arquite
os' semblantes, contrlstação de todos. Da mesma forma, cemos a necessidade de ser tônicas, do mais puro esti-' .

pela grande perda para 'o esse digno soldado de nos- o nosso. Corpo de Bombeiros lo, tantó a engalavam e que

patrimonlo do Estado,
.

sa milicia estadual, salvaria dotado çle uma escada Mar- lá ficaram" vazias, guar-

g irus. dando escombros enegreci-
I

- Outra providencia im- dos e cinzas.

prescindível" é a colocação I Solidários com. a tristeza
de hidrantes nas ruas pr ín- que envolve a Cidade, ex

cipais da cidade. "pressamos ao sr, Presióente
Preciso se torna tambem da Assembléia e -ao sr. Go

Beja aumentado o numero vernador do Estado o nos

de mangueiras do nosso 80 pezar pelo infausto e

Corpo de Bombeiros, insufi- trágico acontecimento.

, I
A nossa Capital foi aba- tinção do fogo e remoção extinção de qualquer íncen-

lada ontem, por grande e dos objetos doi lugares on- dio de vastas' proporções,
lamentável acoritecimento, de o mesmo não havia ainda .em a nossa Capital.

.

Programa para inaugura- 11,30 horas regata a re-

que, contristou a .todos que atin-g i d o, eonseguindo-se A' 1 hora da madrugada, ção domingo, na Ponte Dr. mo - classe aberta com

dele tiveram' conhecimento salvar entre outros, a cus- ouve-se 'grande estrondo, se- : Aderbal Ramos da Silva, no· Aldo LUZ - Martínqli e

e aos que assistiram o seu 'l-tosa e artística téla histori- melhante à explosão de uma distrito da Lagoa,
-

Riachuelos e exibição dos

desenrolar: um incendio de, ca, de grandes dimensões bomba de' gr.ande poder: 9,30 horas 'inauguração valorosos Campeões Sul

vastas proporções destruiu pintada por Gutman Bicho, despegara-se a linda e
I
ar- O -sr. Pr�feito da Capital dando, suas impressões ao da Escola, lVJunicipal 'em! Americanos.

o rico e belo, e majestoso encerrando., todos os vultos .tistica- cúpula do edifício "O ESTADO"
' Itacoríbí, .---------.

'Palácio da Assembléia Le- da Primeira Corrstítuinte. caindo por terra, e a tudo ,. ,

10 'horas ínauguração da TEVE- ENFAR'TE
gislativa,. que. era um dos

.

Mas, as labaredas a 'tudo abalando.' A reportagem rd., "O ES- no campo de batalha, o pa- Ponte 'Dr. Aderbal Ramos

edifícios orgulho de nossa TADO", ,teve oportunidade I vilhão nacional, 'no meio do da Silva. RIO, 18 (Vi\.) - O ex-

Capital, pela grande im- de ouvir aos Senhores Gover
'1
fogo mortífero dos canh?es. t 10,30 �oras símultanea- presidente do Supremo' 'Erí-

ponencia de que se reves- n�d0l' Jorge 'Lacerda, pr�-I Mer�c.e louvores, a atitú-
í n:�nte"reg�ta a Remo, No-, buna�. Federal ....ministro �o-

. tia, - obra do governo do feito Osmar Cunha, Presi- de do digno componente de, vissrmos com Aldo Luz - sé' Línharss; sofreu, hoje,
saudoso Coronel Gustavo dente da. Assembléia e- ou- I nossa Mi,licia Estadual, cuja I Ma.rtineli e- Riachuelo' e Re- um ataqu-e .de enfarte' do
Richard e que' hoje custa- tras autoridades. . ., fotograf}a estampamos em gata' a Vela com a participa- miocárdio, ac.

hando-se -,re-

:!.'i.';;r Iüã1i� Ll€.*,enas de mi-· Assim, tomamos' cónheci- as nos�as colunas. ! ção dos'Vel,eiros e Iate Club. colh\do 'a sua
.
residencia�

lhões'.de crllzeirô,S;..-1Jóis o _Lnien.tQ_ª.I;)Jou�.avel providen- ,- _Sa�o calculado�" ,em" ,30 I ).1 'ho�<ls, regata a remo Seu estado: 'até, o �r�sent�
PalacI'o da As'seJ:V.ble'I·a. era

".
v'ae- e-r�tçom'a'-,l-a-pe- . il.hO.e.s:Jl.tL31'.!!zeIJ.�, os

I de Canoa)? bordad-lh - .... I • momento p satIsfatOl"lO.Cla que s �,L U �
" ,

,.,

f
- .". ' . ,'lí';"-...:_ , -:1 ' �y. I

o segundo maIS importante lo Sr. 'Dr. Governador. E' reJUlZOS .0caslâ�ad�S pp� o -:-"_
edificio da Capital, cuja pensamento de S. Exa. p;_'o�' ?g°ci nOA ll1ce�I�? � .at-

-------- ------------:-
......- _ .....

pri'masia cabe, ,como .sabe-
...�ver em Palácio, uma r�u- �;�a. a sSem ela egls a-

F' Q a"mos, ao Palado do Governo, mao dos tres poderes, afIm
.'. .

.....,.
.

eG, ·

..

8n . �
obra, que imp-l'essiona' agra-, - de que os mesmos dirijam . .I. �
davelmente a todos que, vi- conjuntamente; um apelo 'aO , I
,sitam Florianópolis. Extn�. Sr. Presidente da Re, I

O Palácio da Assembléia, pública, no sen\ido de .que �
'além de 'ser uma das . mais o Governo Federal ajude ao'

b.elas e ricas obras de arte, Estado de Sa'1ta: Catarina,
cO,ntinhá _em o seu arquivo,· construir novo Palacio" a.a

como um patrimonio' de Assembléia, votando o Con-

grande valoi', a documenta- gresso Federal,
.

para· tal

ção de toda a vida legislati- fim, verba suficiente, por
va do Estado,_ desde a pri- solicitação do Governo Fe-

. meira Constituinte, diver- . dera'l, em Melísagem' ao re-

sas obras de úte, rica bi- ferido Congresso. I

blioteca, custosos moveis e I'
-

Ouvindo"'o ilustre Sr. Dr..

utensÜiós'; e' reunia, enfim,
'

Prefeitp .Osmar Cunha, sou-
riqueza incalc!.llavel. hemos ter s� éxa .. oferecido!

-

O incendio'que devastou!7 .> , "ao Poder Legislativo, I uma
I

completaménte· o 'edifício e {) sr. Governador e o presidente da Assembléia Legis-' das" dependencias do Pala- I
qua-sí tudo o que nele Se lati"Va quando entrevistados. pelo nosso jornal. c·io da Prefeitura . M'unici-

continha, pois, foram muito paI, afim de I;1ele funcionar

Ip()ucOs os salvados,· come- -lambiam, avavorantemente, I A's 2,30 bo:"as, o fogo já a Assembléia .. Legislativa,
çoú pelas 23.,15 horas, -ten- pois, os úacos guinchos de havia devoraao tudo. Não I at� a constrúção de Novo Pa

.

cio sido' logo observado por
"
aguà das policas manguei- restava mais nada, sinão as lacio, oferecimento que não i

pessôas da família Daux, ras dos nossos . bombeiros, quatro grandes paredes do, foi aceito, porque a Assem- !
que vendv desprender-se do I mostravam-se insuficientes edifício. ' I bléia passará a funcionar no

'

.

edificio enorme quantidade, e impotentes -para extingir
-

A n?ticia do incendio -10- prédio do novo quartel da I ' � I'de fumaça, telefonou incon- o fogo: :tamentamenté, con- g'o de espalhou pela cidade I Polícia Militar. que é tam- O bravo. soldado. da Fôrfia
tinente para o Corpo de forme temos, a'firmado' por ape,zar' da hora tão avança- I

bém proprio do Estado; en-! Policial que consegu,iu sal-I
Bombeiros. divr.rsas veZt)S, os nossos da da noite; mesmo o gran- tretanto não podemos deixar I vaI' a !3andeir;:t do Estado de

,
'

Chegados o� BombeIros,' Bombeiros não dispõem -d�! de clarão fumegante, des-I de ressalt.ar o patriotismo e Santa Catarina retirando-a
iniciou-se o serviço de ex-' aparelhamento.- necessario à pertou a atenção de todos, . elevado 'proposito de coope- I do meio dos escombros·

.
r

Aspecto impressionante
.

do sinistro"que desfruiu total
bléia Legislativa .

mente o Prédio dá Assem- :

".

..
, .

Os ,valentes bombeiros, militares e o Povo em ,geral pro�

/

curam' �alval' tu'ao que é possível

,,'

Ponte.' dr. Aderbal R. da Silva

Criticando o português da ,nossa confl'eira A

Gazeta, que anunciava "que tinh� sido cortada as

- dotações . orçamentárias .. ,', r�sbicamos, o_n tem,
breve notinha. \.

A revisão dormiu e o nosso português,' sajú. pior
ainda.

,
_

.

.. Queríamos jantar' a gramática do Jairo e .-êle
a1moçou a nossa.

Não há-de ser nada!' O nosso Othon d'Eça, por
exemplo, -ainda ontem -áiticaya a· péssima dac�ilo
grafia dos cartlápios do Hotel Nacional de Turismo,
em Paso de los Libres .. Haverá, contudo, pior dacti-'
lografia do que a do brilhantíssimo narrado;r de.
Nuestra Senora. de l'Asuncion" ? Na revisão· venho

.
.

anotando: magestoso, sugeito, ànciedade, suissas,
traz, veses, gazolina, hombi'o, rasão,. grandesa, hon
tem, vae; esculpio, fugio, sorrio� aspéto, etc etc. Em
matéria de acentos é fácil a revisão: na dactilog-ra
fia eceana todos os acentos estão errados.

O Othon gaba�se, -aliás,' de ser o mais desastra
do dos dactilografos deste mundo, Por modéstia não
inclui os outros mundos .. , Dactilográficamente fa
lando, é-olímpicQ!
Ainç1a assim ripou os cardápros peronistas, gama-

deçamente. dactilografados.!
'

.

Tal qual nós, e A Gazeta, no caso acima i '.

GUILHERME', TAL
,.

\

\

I'
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