
N. 12.457 tares ao senhor Nereu Ramos, gime' e a .preemínêncta do
aconselhando-o a aceitar o poder civil, uma vez que ro

....,.��......_�•.J".... convite qué lhe dirigira o ra convidado, pelo senhor
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vemo a pasta da Justiça, é como está em condições de
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veram..Nn documento, os mi- legal brasileiro.
nístnos militares, responiá-

: II'sunelO'D', '

'j, <I.
veis pela' manutenção das Sentiu-se, o senhor Nereu

<

<

<

instituições e dá ordem, a Ramos, ao ser convidado pa-'

partir de 11, de novembro, ra a pasta da Justiça ,nó de-

Do nosso bravo correligio- quéle jornal, suponho haja Perseguição foi portanto, em • ) .• deixam patente, perante .a ver de consultar áos homens

n,ário sr. José Leandro Vieira, equívoco com referência a março de 1950 quando o go- I . Othon ..D'Eça : história, a isenção e o exclu- que o haviam convocado pa-

incluido em lista de perse- minha pessoa, porquanto a vernador Irineu Bor-nhausen . I sivo intuito patriótico com ra assumir o Governo em de-
• <

• ..
guídos do sr. Nerêu Ramos 'exoneração mencionada foi exonerou-me do cargo de Va- que wgiram em defesa do re- correneía da sua p.osiç�o na

pela má fé e a embustice dos por mim solicitada.
"

í cinador do Serviço Sanitário 80 gime ameaçado por uma linha sucessória da Repúbli-
que não conseguiram detsn- Si houve verdadeiramente! Animal, cargo para o qua! Uma senhora indaga quem nós somos e para onde va- conspirata pala c i a n a. E, ca. Os tres ministros milita-

der o' s-r. Irineu Bornhausen, I'fui nomeado P'élo governo do mos: vem de Buenos Aires, dum Congressó' de Mulheres conscientes da sua responsa- ras sómente encontraram
recebemos a. seguinte carta, 'ilustre Sr. Dr. Nereu Ramos, Peronístas, Escancará' 'á língua: I bilidade, reconheceram e pro- nisso motivo para regOZiJO,
com firma reconhecida no

" I Solicito que o ilustre díre- '- Imponente! Fucrza e cohssíón. Un nuevo mundo, sefior, clamaram que havia defící- pois o novo Governo" prestí-
Tabeliãu otavío.oordova Ra- PRONTO O PROJE- tor dêsse jornal, torne públí-> ha sido descubierto! Todas hemos trabajadn a la felicidad encias na legislação do 'país giava a atuação impessoal

mos,. de Lajes:. . TO DE REFORMA I Co a bem da v�rdad�; o meu y la gloria de nuestra Patria y de nuéstrn gran Lider. _ deficiencias em parte res- das autoridades ínstítuídas

Lajes, 16 de mala de 1956,
, protesto ,com referência ao E' um tipito mestiçado, morsníta, com um ar de for- ponsáveís pelo clima de ín-' em 11 de novembro e apro-

"

!lmo. Sr. Diretor do Jornal RIO, 21 (V. A.) _ A co - que afirma aquele jornal. mtga, d'olhos redondos, e que fuma constantemente e con- quietação e de insatisfação veitaram o ensejo para for-

"O ESTADO". missão de [urístas íncumblda Sendo o que me cumpre versa em guarani com as companheiras.
'

ocorrido em torno do epísó- rnular, por escrito, os- pontos
-Florianópolis. de elaborar emendas à oons-: certificar com referência ao Vai ficar em Santo Tomé, -frente a São Borja: mostra- dia eleitoral da sucessão pre- do sistema legal, cuja �efor-

Havend.o o jornal ,"A GA- tituição está com sua tarefa que acima relatei apr-sentc- nos a sua carteira de Delegada: o distintivo de esmalte: sidencial _:.que cumprírá o ma se impunha a seu parecer

ZETA" de Florianópolis em prátícamente coriclulda.> Es- vos minhas vários, recortes de jornais: um retrato colorido de Evita. Góverno resolver, mediante e que ao ministro competiria
sua edição 'de 27 de abril do pera o sr: Santiago Dantas, CordIais Saudações Sua voz tem guinchos nas pontas e sai do fundo da laringe. uma orientação política se- desenvolver.

mês próximo pasaado, em Seu presidente, que o sr. I José i..ealldro- Vieira' �nsiste no motivo, com a ênfase espetacular da raça: gura e adequada. Nada. há de impositivo nem

seu artigo 'Intttulado "Quem Brochado da Rocha apresen- _ Un grato acontecírnínnto, .. ,!lena de optimismo, de __ de abusivo no documsnto.rtão
Persegue? Nereu 'ou BO.r- te seu trabalho sobre dís- ���J' fé y espsranza. Podemos hov decil' que el juatlclalismo es No correr da sua campa- mal explorada pein oposição.
nhausen?" � citado o meu criminação de renda" para una bendita realídad en nuestra Patria. nha, o senhor Juscelino Registra-se apenas umampe-

"
nome como funcionário' exo .. darjior encerrados os debá- 22- aaíversa, _ y'o pienso que si! - exclamei, maio interessado. EI Kubitschek pronunciara-se a nho de cooperação, de cola-

nerado em 6 de maio ,de 1'935, teso ,�justicialismo es uno bello nombre . . .

..

favor da introdução de refor- boração, pira cujs; efetiva-

por perseguição do governo O sr. Carlos Medeiros, re- ,

d IAPC Podia falar sem preocupações: desde, Líbres, que eu mas 'que tornassem mais lím- ção- o Presidente da Repúbli-
do ilustre sr. dr. Nereu -Ra- lator geral da comissão, já rio o í cancelara, por justificaveis cautelas, o verbo levitar de todas' pidas as instituições demo- ca abrira um caminhe ao

mos.: está preparando seu relato- as minhas conversas. 'cráticas em nosso país, coín- convidar para "j minístro
Cumpre-me informar 2. V. rio que encaminhara ao Mi-

. Precisamente há vinte e A-muchachita enrubesceu, fixou-me 'QS olhos de pomba, cidindo nessa pregação com da" ustíça o homem que sim-

S. que não houve perseguição nístro da Justiça oportuna- dois anos foi fundado o Ins- a face dilatada d'orgulho e audácia: o ponto de vista formulado bdlz,ara no pode:' acseío da

alguma conforme notícia: _ u: mente. tituto de Aposentadoría e
_ Peron es el Gràn Líder deI pusblc argentino: el pelos chefes militares res- nação- e das :fÔl'Ç')_l Armadas

Pensões dos Comerciários, hornbre más grande de Alllerlc\1 y Evita el Guia Espiritual ponsaveís pelo movimento de manutenção e aperfeiçoa-

autarquia federal de assls- de.la Nacion argentina! restaurador de novembro de lUtnto das instihições demo-

tencia e previdencia social,
_' Es cierto_, -muy cierto. Asi lQ quieren ustedes... 1955. O sr. Nereu Ramos, co- rraticas.

criada pelo Decreto n. 24.272, E me lembrei de IJuan M,anuel de Rosas, da Summa deI mo Chefe do Governo que ú(" "Diário Cllrtocu"

de 22 de maio de 1934, com a Poder Supremo, da ,Mazorca, e pai: cima dêsse trinômio si-

finalidade de assegurar aos nistro, como 'um sim.bolo doirado, a Resbolosa _ uma faca

comerciários e aos ,prof.issio- espeCial, de lâmina de serrote e que servia para degolar o.:;

nais a estes assemelhados, um selvagens unitários e Os seus apêndices .,..

LEVANTAMENTO DO PORTO DE ll\mITUBA regime de previdenCia e _&S- Desen!1ou-a, com a arte e o carinho de uni espadeiro
Acaba de ser efetuado o levantamento hidrografico sistência social na forma d'!> toledana, o próprio Rosas, COllJ.O Peron, El Restaul'ador!

do Porto de Imbituba. Esse trabalho es'teve a· cargo da atual Rep\llaríle'ntot baixado Rosas vi,veu em 1836, pensei logo:
_,

e a Argentina de ho- .�

Diretoria de Hidrog.rafia e Navêgação, do Ministério da com o Decreto n. 32.�67,
.

de jf,l é: na realidade, uma gl'à'nde nação pensante e culta.
"

OSVALDO MELO que levou áquele campo, uma

Marinha e. se integra no levantamento sistemático da cost� 10 de maio de 1953. . Tive v;ntáde 'de' dizer o que eu, na verdade, pensava gránde multidão.
'

que tem a finalidade de propofcionar aos navegantes de Neste longo períOdo, vem< o qos hom.ens fortes e que, apezar do. seu poder'e da sua fôl'- Um verààdeirà domh�o de A' "noite, enfeita-:se de lu-

tôdas as bánde.fi'ás <i cOlül.edimento das ro�ªs h1jlis, S"egu'" 'rÀpç; 'ém noss@i!l,5tadQ, '-co.!)-, �<�,. �e,mp,re e�1c.ontram U�l1 Ca�eros ou um 29 de �lUtubro.;'. maio na-ilha. Muito sol, muI- ze'S e com assistencia da nos

rn,s, d-os pel'igos � evitar, e qO§.".);��,�Qs.jtq��,eJ$", PQ<;l�n, ce�n�o, dentre tôda,s <as a11-, -" 'Mas, ·a; ;P4I-dên�hrva!ia 'mais -do ql!é.uma tfjela de -cal- ta ·geTÍ.te" ,m.uit� viga"e alé-, 'sa �oc�dàde:_o Teâ�ro Alva-

fornecer os portos de nosso litoraL 'tarquias de previdência- e aS- do de galinha gÔl'da.
. .

griá PO,l' .todo.s, os r�clintos dá 1'0 'dê, Cà.r.v�l-ho, para receber-
'. O fevantamento de Imbituba foi realizadó pela última i sis4encia social, o máiot nú-

-

Olhei para Íóra, go comboi01 que diminuira a marcha'e Çapital. �'-drq\.Íestra Sinfônica de

t�fma de ofici�is especializaélos, e�n. Hid�ografia _e Navega-I
mero de benefícioS aOS seus agó�'a ia, encostando' numa .l,arga plataform� ilu�linada, Os·m\.micipes radiantes. 'Ás Blumimau e seu grande Coro

çao c teve carater de trabalho pratlCo fmal de �ua forma- segurados que abrange a cHela de gente, de peças de carga com 'l-etrelros, flOS de nove horas, a' Prefeitura da- OrféÔUico, que constituiu

ção como especialistas.
.

grande classe· comerciária. ferro e nú�eros a tinta vermelha. ' ,va á cidade, mais uma rua mais uma das gloriosas noi-

O pôrto foi totalmente levantado, mediante a realiza- A Delegacia do IAPC, nes- Sem um acêno, se:g-urando '" suã malêta, a rrmehachita pavimentada, Em Itacorubí,' tadas de arte e cultu�a na ..

ção de q�\atro mil sondágens, num:;t área de cêl'ca de de- te Estado, vem sendo dirigi- jiesapareceu, apagàda na somm a dis'persa, .no olltro lado inauguroú-se solenemente, a quela Casa que tem sido 'o

zessels clilhas <quadradas. Dêsse levantamento, resultará, da, com critério e alto tino da estação.
<

nossa Escola Municií)al e,logo címtro 'principal das nossas

em bre'Ve, uma� n'Ova carta que virá aumentar o conheci- administ r a tj v o, pelo Di,. Suspirei com seguro e relativo alívio. a se�uir, ás 10 horas, inau:- gràndes realizações cultu':'

mento.que já Se adquiriu 'da costa do Estado de Santa Ca- Francisco Câmara Neto que, De Santo Tomé seguiremos a planura correntina: as guração da Ponte "ADE�IM,L rais.

tarina. durante a sua gestãô, além horas paralelas, riscadas no tempo por deuses sem nervos, RA.lVIOS DA SILVA;', no .dis- Florianópolis,.viveu domiIÍ- -

Na realização-dessa tal'efa empregavam-se o,s mais ri- de consegttir elevaI a Delega- feitos de gelatina e clara de ovos... '_ trito da Lagoa, o espetacular go, 'horas de verdadeiras ê-

gorosos métod03, como sejam a determinação' das profuri- ria pm'Q.-a Classificação de 20 No banco "ao lado há novos passageiros: começa, uma' recanto da ilha'verde, desta moções. que'culminaram com

'didades pilo ecobatimetro e a fotografia, aérea; esta, aO Grupo, empreendeu um mo- charlada' em todos os so:taques: _ Oh! que tal, "ºIDO te apl-asivel Florianópolis, cons- a exibição no Teatro A1varo

ser utilizada para representação cartográfica, teve o ,ne- vimento de ampÍó financia- vas? E logo: Mamita, e Chiquito! E c�idete, Pajarito, qlJe tituindo o acontecimento, a de Carvalho, dos melhores

ccssário apoio geodésio e topográfico. mento imobiliário: . trazendo, vás a �aer! . . . realização de um velho so- cultores da 'arte musical de

Embora os trabalhos ·dessa natureza sejam a!lônimos e inclusive, para a nossa capi- Cerrei lentamente OS olhos. nho, já agora, uma realiza- Blumenatl sob a direção do

nas carta.:; construidas pelá Diretoria de l!idrografia e Na-: tal, a construção do majesto- Era a salaI do Hotel Nunes, em Cintra. Cruges partia, ção do Prefeito Osinar Cunha maestro Gayer, figura que

vegação figure como referência, que os levantamentos são so edifício, ora em face de de braços abertos, para Lolá, a sua amiga Lola� E' apertos que vai, embora todas a� di- cumo,já dissémos, constitue

"efetuados. pela' Marinha do Brasil, pubHéa-se aqui a re- conclusão, onde será instala- de mão, e a gru1hadá ein espn.�hol: e hombi.'e, que no se le ficu�dades, praticando com um ponto alto na arte mu-

lação dos Oficiàis que operaram naquele levantamento: da a DelegacIa de Santa Ca- ha visto! e mira, que-me ha acordado de ti! e caramha,. que verdadeiro carinho, seu pro- �ical <

do' Estado, não somente'
.. .

tarina.' reguapa estas!.,. / grama de governo da Capi- como maestro mas, tambem

INSTRUTORES Contando çom um corpo Comecei a 1;1', cousa que não fazia desde á tarde, desde tal. como compositor.
Capitão-de-Fragata - Alexandre d� Paulo ;Freitas Serpa de eficientes colaboradores, Libres. 'Na oportunidade daquela ' 'Que a Capital continue as.,

Capitão-de-Corveta _ Maximiano Eduardo da Silva Fonseca em seu quadl'o de funcioná- Um padre Jl1uito moreno; de' enormei� sobrancelhas ne- inauguração; ,tão aplaudidá • sim, vivendo horas felizes,

Capitão-Tenentes _ Fernande Mendonça da Costa Freitas rios, vem o IAPC, em nosso g�as, de batina branca, dardejou-me um olho de eSI?anto f! por todoS, duas regatas se I vencendo tabús e dando ao

E�tado, preenchendo suas fi.- prevenção.'
...

'\ realizaram sob aplausos da I Estado, a certeza de sua ele

nalidades de. previdência e outr,as pessôa,s voltaram-se para o, meu lado" mudas, ,grande multidão que ali se II vaç�o ,no âmbito cultur�l da

assistência aos comerciários. desconfiadas. encontrava desde cedo. nossa térra, a ,que se Junta
Pelo transcurso do 22° :_ Meu Eça de Queiroz! Na 'verdade estás em toda 'a Regata á véla, a primeira igualmente a nobTeza do co-

aniversário de sua fundação parte, até mesmo num .tremde ferro ar.gentino, no agreste feita na Capital naquele a- ração do povo, correspondén
"O, ESTADO" felicita seus e duro qescampado de Missiones, a'caminho do paragilái, prasivel lugar e a do remo, dI) á festa 'do coração, na

diretores e funcionários, na nesta tua bárbara América espanhola! onde pudemos apreciar a c'àmpanha em favor do cO-,<

pessoa do Dr. Francisco Câ- técnica admiravel· de nossos bertor para os pobres.
mara Neto, Delegado'em San

ta Catarina" augurando que
sua proficient�' administração
.continui a trazer novos e

12�Zl
GERENTE

I'DomíniOS F.
dê Aquíno

...........................
- �

Destazendo mentira de
-' ..

.

.-

"A GAZETA"

<.

PESSOAL SUBALTERNO
.

20 SG-SI - José Bezerra de Figueredo
3° SG-SI _ Manuel Al,ves do Nasciment.o

la. CL-MO _ V�denir Alves Marcolino

, 2a. CL,-SC - Miltón Aurélio da Cruz
"

QR-SC _ Orlando Barbosa da Silva.

NOTICIAS DO COMANDO DO 5°
DISTRITO NAVAL. M. M. ,.;< ,

"-

NOSSA CAPITAL

ALUNOS \.

I.

NO< CLUBE' MiliTAR
- gloriosos remadores, que vem

dando ao nosso Estado, á Ca-

pital e ao Brasil; as honra-

Segadas vence por' 243 votos rias que temos adquirido no

maiores benefícios aos co- Brasil, e no estrangeiro.
meréiários de Santa Catari- RIO, 21 (V. Á.) ....:..··Com as gadas· Viana-Inimá; na - se- A Ponte inaugurada solu-

ultimas verlf:cações levadas n gunga, 1.000 contra 1.500
.

e, cionou definit�vamente um

efeito pelas !l1e�as ap,urado- finalmente, nít terceira apu-, grande problema e as festas 'RIO, 21 (V. A.) _ Infor-
ras: das eleições do Clubé Mi- ,ração,'a Cruzada baixou para' que ,ali se realizaram signi- mam de Curitiba que o briga
litar, nos vot'os depositàdos 743 enquan'to seus an�a:gonis-' ficam. sem dúvida alguma, P deito EdlJardo Gomes transi

. Organização' terroristá nesta capi�al e no interio� tas lograram registrar 2.171 contentl,tmento do povo' flo- tau por aquela capital rumo
do país, firmou-se como pro': ,votos, veríc,endo, desse modo rianopolitano, principalmen- a' Montevidéu, comandandO'

. i, BUENOS �RES, 21 (U. P.) vável ve;'lcedora 'a chapa en- por 1.428 sufl'ágios. te dos que, moram, naqu·ele um avião de transportes da

EXAMES DE SELE_ÇãO E _H�ILlTAÇfi.() ...

_. Informa-se q�e 'f� desco- cabeçada gelo general S_ega- , Ultimadas' as. apur!:l:ções distrito'{lD'ria.nopolitano, ser- FAB no qual embarcou o ex-

Afim de presidir os exames de seleçao e hablhtaçao pa- I berta uma orgamzaçao pero- das Viana que, até às 20 ho- desta capitál! a situação dos vido com ,todas as boas dadi- J;Uinistro Munhoz da Rocha.

ra sargentos e Ínarinheiros, que servem na jurisd}ção do' nista clandestina, nesta ca- ras de ontem, -cóntava com candjdato� ficou assim con- v.as co� que o Criador se- Escusando-se de qualquer de-
5.0 Distrito Naval, ,procedente do Rio de Jane�ro: ap�esen-I p.ital, nos últimos djas, tendo uma nlaioria de 243 sufrág-ios. firmada:' méou na'quelas terras' mara- c\aração à reportagem o bri

tou-se o Capitão de Mar e Guerra Alfredo Morals Fllho. sld'o presos setenta de seUs .No grande� qU;1dro-negro, . Cruzada DemoCrática 3.7'l'l vilhosaS. gadeiro Edua.rdo Gomes, ao

r,'oram realizadas todas as provas e o Presidente da membros. _

.

_
onde eram anotados os. re- votos contra 2.58'6 dadps á O Centro, ':Excursionista ser porem abordado sobre õ

Comissão regressará hoje por via aérea para- o Rio de Ja- Consta que a· organização,. sultados apuradOS, foram in- chapa Segadas-'Inimá. Arnoldo Raulino", esteve pre-
�

projeto de anistia, em trami-

neiro. que preparou .cei-ca de mil troduzid!J;S diversas modifica- Ao final da terceira verifi- sente, assoCiand9-se a

tOdas,' tação
no Congresso, disse o

'coqueteis Molotov" ,tinha co- ções, á proporção que <Os' vo- cação, o general Segadas Via- as, festas, e dando:. expressiva 'seguinte: "Em 1945 já tive-

CURSO Im ESCRITA E FAZI,':NDA Íno 'instruções' lncendiar aS tos jmpt:!._gnados eram 'con- na'totalizàv-a 4.757 sufrágios, dempnstraçiió ,de sua ,�olida- mos ·uma anistia· ampla .. ,"
Chegaram al�tenotem dia 20 a pardo N. T. CU'stódio de

f garages de ônibus e troleibus firmados pelas Quas corl'en-, contra �.514 da C'rúzad�, ,ven::- riedade á obra que se inau- I P«;rguntado sobre os resulta

Melo 122 pracas que vão cursar na Escola de Escrita e e <depÓSitos ,de bondes da ci- tes opositoEas. Assim, para .0· cendo, "I?ortanto, pel-a. dife- guraVa na Ilha que tanto a- dos da'.eleicão no Clube Mili-

Faze�da.
.

..

'

. ,.. ,i dade de Buenos AlEes, no in,-
<

interior, fOl"am .feitas as se� rença de 243· votos. doram;'
<

tal' escusoti'-se de tecer qual-
.'

1 tuito de estabeleCer pânico guintes anotações: O result�o ,geral, das elei,- Dura:nte, o ,dia, no Estádio ·quer cumentario, mas pa1es-
REBOCADOR TRITÃO

-

_ ,', ! entre' a populaçãõ.
' '

ções deverá ,ser 'anunciado Adolfo Konder, os afic;ona-' tr'ando com Munhoz da Ro-

O Rebocador Tritão, navio que está a serviç6 na juris2 J Até o momento, as autoi:i- Na primeira apuração' a hoje, definitivamente, segun- dos do ,futebo� assistiram a éha admitiu a vitoria da cha-

dição do 5.0 Distrito Naval, efetuQu exercícios ,ao la.rgo< do ..d�d�S não se, manifestaram Cruzada recebeu 1.000 sufrá- i do infoi'mações colhidas na

I �ugna 'futebolística. de dois! pa da_"Cruzada Democratica'
-

:Rorto de:> Rio O-rande. .oflclalmente. 'gIos, contra '462 da chapa Se- ; Secretaria do Club. }�me.:; do ,porte do �s�ado, o por l�argem de 400 vótos. \

Capitão-Tenente - Germano Pereira Lima /

10 Tenente - Agliberto Themistocles Acatauassú,Xavier
1° Tenente _ Antonio Ma'nhães de Matos

.

1° Tenente - Alvaro paiin Filho
1° Tenelílte - Antonio Martins
l° Tenente _ Fernando' Barreto Júnior
1° Tenente _ Róberto de Andr'ade
10 Tenente _ Dimas Lopes ,da Silva Coeího
1° Tenente _!_'Cláudio Ázevedo Bonteiro Bastos
1° Tenente _:_ Francisco Antonio Reis.

O levantamento teve a duração de. sessenta dias.

Eduardo Gomes ad-I
mite a vitória da "Cru-

'

zàda Democráticâ"
na.

,t.
Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



2 Florianópolis, Terça-feit'a, 22 de Maw de 1956 o .".lDO
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JÚIZO ':E :::�E!�u�Lç•• juslifieação �.O I T A L. Edlla .TUlZO DE DootP JA�it d�Conceição. 3' ':;:i
COMARCA DE BIGUAÇU. produzida pelo autor' Mar- JUIZO DE DIREITO DA frente por 95 m. de fundos, JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE B1GUAÇU possuindo títulos sobre o

cos Kreich, para que surta COMARCA DE BIGUAÇU área de 1.325m2., confron- imóvel, quer o suplicante,
Edital de citação·' eom o os seus devidos e legais tando a frente, leste, com a COMARCA DE TIJUCA;S.. Edit.al de. citação com o pra- adquirir o dominio do mes-

prazo de .trínta �30) dias. efeitos. Cite-se por manda- Edital de citação CO" o estrada estadual, fundos, a zo de--trínta (30) dias mo, com fundamento nos

do o Dr. Promotor Público prazo de trinta (30) dias Oeste, com a estrada fede- Edital de citação de Interes- artigos 550 e 552 do Código
. O Doutor Abelardo d� e os eonfrontantes do imó- ral, Norte com terras de Jo- sa:dos ausentes, incertos e O Doutor Gervasio. Nu- Civil e na conformidade

Costa Arantes; Juiz de Di- vel. Para ciencia .dos inte- O Doutor Jaymor Guí- vína Emerencíana Martins e desconhecidos, com o prazo nes Pires, Juiz Substituto ] dos artigos 454 e seguintes
reíto da Comarca de Bigua-· ressados incertos, expeça- marães Collaço, Juiz de Di- Sul com aa-de herdeiros de de trinta dias. no exercicio do cargo de do Código' do Processo Cí-

çu;Estado de Santa-Cata- se edital na forma do art. reito da Comarca. de-Bígua- Porfirío vi'eira ou quem de Juiz de Direito da Comarca vil. Assim, pede e requer
rina, na forma da lei, etc... 455 § l° do Cód. de Proc. .çu, Estado de Santa Cata- direito. 2 - Tem o requeren- O Doutor Francisco José de Biguaçu, do Es.tado de a V. -Nxa., se digne 'ouvir

Civil. Custas afinal. Big, rina, na fór-rov, da lei, etc. te a posse- mansa e pacifica, Rodrigues de Oliveira, Juiz Santa Catarina, na fórmá as testemunhas adiante ar-

Faz saber aos que o pre- 15-7-1955. (ass). Abelardo . sem op{)Sição nem ínterrup- de Direito da Comarca de da lei, etc... roladas e que comparece-
.

sente edital virem ou dele da Costa .Arantes, Juiz de
..
FAZ saber aos que o pr-e- ção, e com o animus domi- Tijucas, do Estado de .San- rão em Juizo independente-

conhecimento tiverem que, Direito. E, para que chegue sente edital virem ou dele ni, por si e seu antecessor, ta Catarina,' na forma da FAZ saber aos que o mente .de intimação, sendo
por parte de MARCOS ao conhecimento de quem conhecimento cticv:erem que., ha 'mais de trinta anos. Ad- lei, etcv., ,

presente edital �'irem ou de- feita a justificação "ab íní-

KRE.IQH, por seu advogado, interessar possa, mandou por parte de ,OSVât.DO quiriu o terreno, por com- le conhecimento tiverem tio", e julgada esta proce-
Dr. Acácio Zélnio da Silva, expedir o presente edital MARTINS, por seu advoga- pra, de Porfirio Vieira, ha FAZ SABER a todos que, por parte de ACLAU dente, se proceda de acôr-
lhe foi dírlgfda a·· petição com o prazo de trinta (30) do Dr. Acácio .Zé.lnio da 10 anos e este já possuia o quantos interessar possa" o MANOEL DOS PASSOS, do com os artigos da Lei
do teôr seguinte: Exmo. dias, qUe será publicado e Silva, lhe foi dirigida a imóvêi ha mais de 20 anos. presente edital de citação por intermédio de seu assis- Processual acima' meneio-

. Sr. 'Dr. Juiz de Direito da afixado na forma da lei. Da-
.

petição seguinte: - Exmo. 3 - Sobre as referidas ter- de interessados ausentes, tente [udiclârio o Dr. Acá- nados, sendo citados os

Cemarca de Biguaçu, MAR- do e passado nesta Cidade Sr. 'Dr. Juiz de Direito da ras, o peticionário edificou incertos e desconhecidos, cio Zélnio da Silva, lhe cônjuges dos confrontantes,
.

COS KREICH, brasileiro, de Biguaçu, aos dezesseis Comarca de Biguaçu. Os' uma casa de madeira e, ter- com o prazo de trinta dias, foi dirigida a petição do caso casados sêjam e o Dr.
casado, lavrador, residente dias do mês de julho do ano valdo Martins, brasileiro, reno e casa, estão arrenda- virem ou dele conhecimen- teor seguinte: Exmo. Sr. Promotor . Público da Co
e domiciliado no logar San- de mil novecentos e cín- casado, mecanico, residente dos ha cerca de um ano ao to tiverem que por parte Dr. Juiz de Direito da Co- marca, para, após os trans
ta Catarina, neste Munici- quenta e. cinco..Eu, (Ass.) e domícílíado em Rio Ca- Sr. Eduardo Lisbôa. 4 - de Izabel Ramos Martins marca de Biguaçii. ACLAU mites legais, seja por V.
pio, querendo promover Orlando Romão de Faria, veíras, neste Municipio, que- Não possuindo titulos do lhe foi. dirigida a petição MANOEL DOS PASSQS,· Exa., data -venía, julgada
uma ação de usocapião, Escrivão, a rir. datilografar rendo promover uma. ação imóvel quer o requerente, do teor seguinte: ...... "Exmo. tambem conhecido p 0'1' esta procedente, podendo o

vem, por seu procurador e II e subescrevi.
.

de .usucapíão, vem por seu adquirir o dominio do mes- Sr. Dr. Juiz de Direito da ACLAU .DOS PASSOS, bra- requerente adquirir o ne

advogado infra assin�o, (ass.): Abelardo da, Costa procurador, e advogado infra. mo, com fundamento nos Comarca. Izabel Ramos sileiro, casado, operário, cessário titulo para a tran-S:;;
expor e requerera V. Exa., Arantes _-=- Juiz de Direito. assinado, expor e requerer arts. §50 e 552 do Cód. Cio Martins, braaileíra, de pro- residente e domíéfllado no crição no' Registro de Imô
como segue ; 1-- Possue" o I Confêre com o ori$inal .a V. Exa., o seguinte: 1 - vil e. na conformidade do fissão doméstica, viuva, re- lugar Prado, distrito da se- veis. Para efeito de alçada
requerente, . situado no lu- afixado no-

,

logar de COI5- Possuj, o suplicante, um ter- .art, 454 do Cód. do Proc. Cio sídente na cidade de Porto de, neste Municipio, que- da-se .
a esta o valor de

gar Santa Catarina; neste tume, O_ Escrivão: Orlando reno situado em .Rio .Caveí- .víl. Assim, pede e requer a. Belo, desta Comarca, por rendo promover uma ação I Cr$ '2:100,00. P. deferimen-
Munícípío, um terreno de Romão de Fari�. . tras,' o qu�l me.de 15 m. de

.

V. Exa., se digne ouvir as seu assistente infra assina- de usucapião, vem por seu to. Biguaçu, 3 de novembro
223.61.6m2, de fórma irregu- testemunhas adiante arrola-, do, quer mover a presente assistente judiciário infra de 1955. (Ass.) Acácio Zél-
lar e que confronta ao nor- E D I TAL das e que comparecerão em ação de usucapião em que assinado, expor e requerer nio da Silva. Relação das
te com um' córrego, -terras .' Juizo .índependentemente de expõe e requer a V. Excia. a V. Exa., como segue: 1 - testemunhas: Marçal Rie-
de 'José Manoel da Cunha, JUIZO DE _DIREITO DA sados forem, bem como por íntímação, sendo feita a jus- o seguinte: _ I _ A su- Possue o Suplicante um li, Severiano Rosa da Sil
João' Andrada, Miguel Se- COMARCA�DE TIJUCAS. editais, os jnteres�ados �n-. tÜica.ção "ab-ínitío" e, jul-

.

plicante é posseira, há mais terreno situado no legar va e Manoel Vieira. DES
tubal Manoel Antônio Lo- "

. certos e ausentes, ínclusíve gada esta se proceda de de 25 anos de um terreno Prado, medindo 31 m de PACHO: 'Designe o Sr.
pes, Pedro Serafim; Leste Edital.de.cita�o �e, interes., o Domínio da :Uniã.o,. para acõrdo co� o art. 455 e seus próximo á'cidade de Porto frente por 500m de fundos, Escrivão dia. c hora para a

com terras de José Manoel sados .aus.�nt_es, Incertos e .gue todos os .ínteressados- parágrafos, e demais arti- Belo, desta Comarca, com a aréa de '15.500m2, confron- j-ustificação 'prévia da pos
da Cunha João Andrada descouhecídes, com. o p.razo dentro do prazo legal, a eon- gos seguintes do C. P. C., área de 1-91070 metros tan-ío na frente a Oeste, se. Ciente as partes e o

Miguel Setúbal, Pedro Sera� de .trinta dias. tal' �� citaç.ão e sob pena de sendo intimados os con- quadrados, _ fazendo fren- com a estrada Biguaçu -'- Dr. Promotor Público. Bi-
fim Felicio,

.

Antonio Jun· revelIa, apresen_tem, ,q.ueren- jqges dos eonfrontantes do tes a Oeste na estrada dos Tijuca, fundo a Leste, com g'uaçu, 5-11-55. (Ass,) Ge)'-
kes e herdeiros de José Pe- O Doutor Francisco José do, a contes.taçao q.ue por- imó.,vel, caso casados sejam, Zimbos e fundos a Leste quem de .direito, ao Norte vasio Nunes. Pires - Júiz
reira; Sul com terras de Rodrigues de Oliveira, Juiz vent,ura tiverem.: .Não s.endo I

podendo o suplicante, julga- parte com quem de. direit� com terras de Justino Aço Substituto. SENTENÇA:
Aquilino'

.

Vitorip.o Schmitt de Direito da Comarca de conte.stada a aça�, pede, ou- da esta p,r,�cede�te, al!quirir além do Ribeirão do Tapu- e ao Sul com as de Marti- Vistos, etc. Julgo por' sen
e João MIguel da Cunha; Ti-jucas, do Estado de San- �rOSSIP1, que seja a mes�a ,o neces_sarIO tItulo p�ra a me com a largura, nesta �ha Poluceno, 2 - Tem o tença a justifica,ção produ
Oeste com terras� de João ta Catarina, na forma da Julgada de. plano, por sen-Itranscrição no Registro de parte de 9050 metros de suplicante por si e seu an- zida por Aclau Manoel dos
Miguel da' C.rin�a e Manoel lei, etc....

_

ten.ça,
. pata., .a�rib.uir ao .au- Imóveis. D,�-s� a presente o lar:gu�a e pa�te com o re_fe- tec.essor, f., posse mansa, pa- 'Passos, para que . produza

Antônio Lopes.' Encravan· ,��< tor o dommIO dai:! terras. valor . do Imovel que é de rido ribeirão na largura de cifica, sem oposição nem seus devidos e legais eiei-
'do neste terreno, no lado _FAZ - SABER

.

a tQdos descritas. Para efeito de al- 'Cr$ 1.000,00. P. deferimen- 42 metros; extremando ao contestação continuadamen': tos. Expeça-se mandado de
Leste, e.m meia profundida- q:uantQs intel't:.ssar possa o çada dá-se .o val�t�de Cr$. '1 to. Biguaçu, 31 de março de Norte em terras de Anto- te, e com o "animus domi- Citação dos - confrontantes
de existe ·um pequeno tra- presente edital de ci.tação 2.100,00.. Protesta-se por 1955. (Ass.) Acácio Zélnio nio Stadler e ao Sul em di- ni", ha mais de trinta anos, do imóvel e Dr. Promotor
to' dei,

te.rras (_ perliecentes a de interessados au-sentes, quais.q?er .provas em. direito lda Silva. Selac"ia legalmente. tas de José Sancho. _ II _ sendo que � sua posse da- Públiw. Para citação dos
Bernardo Pereira._2 - Tem incertos e. desconhecidos; p_erm.Itldas, bem aI:\S;ull_.pelo I Relação das testemunhas: A referida posse pe:t'tencia, ta .de .oito anos e à .de seu interessados incertos expe
o Suplicante a posse man- com o pr.a.zo de 30 dias, vi- depOImento das testemu-' Olívio Fortunato Rosa, João há mais de 35 anos a Ben- antec.essor de mais <te vin- ça-se edital ('om prazo de
sa, pacifica, fiem .Ínterrllp- rem ou dele conhecimento. nhas. Nestes têrmos P. De- Pacheco e João Carolino to Ramos, pai da s'uplican� te e cinco tendo adquirido a 30 ,dias, que deverá ser pu
ção ne11l oposiç.â.o e com o ti�erem, que, por parte de. fedme�to. Tij�cas, 20 �e. Zimmetmann. Despacho: R. te, que tendo falecido nessà referida área de Maria Cân- blicado uma' \'ez no órgão
"animus dOIpini", . por si. e M�r!inho Laz�ro . �a. C�)n- f.ever�Ir� de. �95,�; ,(a) J�sf hÓje. A. D�sign!..�e, .dia e época; �proximada�ente, -T " Oficial/do Estado e três ve- ,

seus anteces,sores, ha maIS celçao lhe fOl d�rlgI.da a Mede1l10s Vlelra� Em dIt� ·hora para, a audlencH� de a supltcante continuou em .de, 19,56. '(a) Claudio Cara- zes em jorrt.a'l da Capital.
de trinta aDros,' tendo ad- petição do teor seguinte: peti�ão\ foi exa�.ao o áe-f J'tstiflçjlçiiq ,Pl'évia, ciénte o ato continuo exercendo;� m'uru' �e Cam

.....
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Nquirido o terreno há 19 ànos --: ,x�o. .:' r. UIZ e_.guI� e ,es.pac.o
....
-

,

.

'Dr. 'Promo�or .público. Bi- referida posse d'o imóvel petição :roi exarado o' se-
-. ss. uervaslO u-

de varIOS .pQjseiros, Os DIreito �e TIJuCas. MARTI- ·H�J�. A.� designe o Sr. Es- guaçu, 4-4-.55. (Ass.') ,Abe- como seu, em companhia guinte despacho: _ "R.
nes Pires - Juiz Substitu

quais possuiam, em sepa- NHO LAZARO DA CON- cnvao dia e hora, no 10- lardo da' Costa Arantes - de seu finado marido Lucas Hoje. 1\., designe o Sr. Es-
to. E para chegar ao conhe

rado . pedaços do terreno CEIÇÃO, brasileiro, solte.i· cal do costume,. pa'ra a jus':- Juiz de Direito. Procedida a Ramos Martins e falecido crivão dia e hora, no local
cimento dos interessados,

hoje' requerido pelo peticio- 1'0, lav�ador, �e�i�ente em ti!icação" feita.s ,as .i�tima-· justificação foi esta julgada êste há alguns a�os, a su� do costume, para a justifi- passo o presente edital com
narIo. Estes posseiros ti- Pereque, mUmClp.IO de P. çoes necess.árlas... TJJucas, por sentença do teôr seguin- plicante prosseguiu no cação, feitas as devidas in-

o prazo de trinta dias, que
nham a-posse já ha mais de Belo, desta. Comarc�, �e!?, 29-�-1956.. (a) Fran�isc.o te-:··- Vistos,' etc. Julgo, exercício da mesma posse timaçóes. Tijucas, 8 de maio

será publicado e afixado
.quinze anos. 3 - O peti· por seu aSSIstente Judlcla- Jose RodrIgues .. de. OhveI- por sentença, a �ustificação pacífica e ininterruptamen"", dé 1956. (a:) Francisco JOIifé

na fórma da lei. Dado e

cionário edificou uma ,éa- rio, abaixo assinado,. inten- ra � Juiz de Direito.'! Fei-I de f�s·.• em que é requerente te, como já a vinha· exer- Rodrigues de Oliveira"':_ passado nesta Cidade de
sa -sôbre .0 terreno, onde. t�r a presente ação de

.. us�- ,t� a justifica�ão foi ',profe- Osvaldo l\iarti.ns,. para que cendo seu. antecessor.-":_ Juiz de Direito.�' Feita a Biguaçu, aos dezoito .dias
mora, cultIva as· terras e' capIao agrarIO ou çonstI- rIda a segumte senten... ,produza seus JUl'1dlCOS e le- III - Em. VIsta do exposto justificação foi proferida a

do'mês de novembro do ano
. cria sôbre as mesma. 4 - tucional, na qual pede per- ça: - "Vistos, etc... Jul- I gais efeitos. Cite-se, pessoal zar a sua posse sobre o re- seguinte sentellça: � "Vi!!-

de inil novecentos e cin
Não P?ss,uindo titulos .S? mi-ssão para expor. e afinal g? pór, sentença a. j1J�tifica- '1'mente, por ;u�ndado, o Dr. ferido imóvel:. de conf9rmi: tos, etc... Julgo por sen-

quenta e cinco, Eu, (Ass.)
bre o lmovel, quer adqUIrIr re�uerer a V. ExcIa. o se- çao retro, procedida nestes Prom9tor Publico e.os con- dade com o dlsposto na leI tença a justificação retro,

Pio Romão dtFaria, Escre
o dominio

_

do mesmo, de gumte: - 1) Que é legíti- autos de Ação de Usoc,a- finantes do imóv�l em ques- .federal 2.437, de 7 de mar- procedida nestes autos de v.ente Juramentado, o dati
aéôrdo com o disposto nos mo possuidor de um-t�rreno pião requerida por Marti- tão e por edital, com o pra- ço de 1955. que modificou Ação d'e Usocapião requeri- lografei e subscreví, no im
arts. 550 e 552 do

.

Código ,rural, sito em Perequê, mu- nho ,Lázaro da Conceição, zo de trinta dias, a ser pu- o artigo 350 do Código Ci- da por Izabel Ramos Mar- pedimento ócusfonal do Es
Civil e na conformidade do nicípio�de Porto Belo, me- para que surta todos os blicado uma vez no ·Diário vil, - e para o dito fim re- tins, para que surta

.

todos crivão.
art. 454 e seguintes do CÓ- dindo seis,centos metros de seu.s de�idos e jurídicos de ,Justiç'a e por três vezes quer a designação do dia;' os seus devidos e jurídicos Biguaçu, 18 de novembro
digo do Processo Civil.'As- frente a sul, na estrada ge- efeItos. Cite-se por manda- em jornais da Capital, os in_ lugar e hora para a justifi- efeitos. Citem-se, por man-

d e1955.

sim, pede e requer· a V. ral Tijucas-ltajaí, por ql!.a- do, o confinante Lindo}fo teressados incertos, para to- cação exigida pelo artigo dado, os confinantes conhe- (Ass.) Gervasio Nunes
,Exa., se digne ouvir os de- trocentos metros de fundos Marcelino Pereira; por edi- dos, querendo, contestarem 455, do Código de Proces- cidos do imóvel; por edi-

Pires - juiz Substituto em
, poimentos das testemunhai que faz ao norte numa l�-. t�is, com o prazo de trinta o pedido, nos dez dias subse- so Civil, na 'qual de.verão tais, com o prazo de triri-

exercício.
abaixo arroladas, sendo fei- goa; extre�a pelo lado de dIas, segundo estatua o quentes a publicaçã_o do edi· ser ouvidas. as testemunhas ta. dias, na forma do art.' Confére c(lm o original
ta a J'ustificação "ab initio" leste com terras de Lindol- §. 1°, do artigo 455, do Có- tal. ·Custas afinal. Biguaçu, João Guerreiro Filho e Iri- 455 § 10 d C PC'

afixado no logar de costu

e, julgada esta, se proceda fo Marcelino Pêreira e pelo digo de Processo Civil, os 13 de março de 1956. (Ass.) _neu João Moreira, lavrado- ter;ssad�s
o

in�erios'; oSp:�� me. O Escrevente, Pio Ro·
de conformidade com os ar- oeste com terras de mari- interessados incertos; pes- Jaymor Guimarães CoUaço res, residentes na eidade soalmente, o Dr. Promotor

mão de Faria.

tigos da Lei Processual a'Ci- nha. O citado terreno per- soalmente, o Dr. Promotor - Juiz de Direito. E para de Porto BelO, as quais Público da Comarc.a; e, por
ma -mencionacÍos, 'sendo cio faz uma área total de du- P"úblico da Comarca; e, por chegar ao conhecimento dos comparecerão em Juizo in- recatória, a ser expedida
tados os cônjuges dos con- zentos e qu.arenta mil me- precatória,. a �er expedida in.teressados, passa o presen- dependentemeJ1te de cita- para o Juizo de Direito da
frontantes do imóvel, ca- tr,os quadrados; 2) Que, para o Juizo de Direito da te edital com o prazo de çao. Requer mais que, de- la Vara da Comarca de Flo
soo estes· sejam casado� e de não é proprietário rural, la Vara da: ComaJ:ca de Flo-, trinta dias, q14e será publi- pois da justificação, seja rianópolis, .) Sr. Diretor
tudó ciente o Dr..Promotor nem urbano (Doc. J.); 3) rianópolis, o Sr. Diretor. do cado e afixado na fórma da feita a citação d'os atuai� do Serviçd do Patrimônio
Público da Comarca, sendo Que vem ocüpando o refe- Serviço do Patrimônio da lei. Dado e' flássado nesta I confrontantes José Sancho da União. Sem custas.
após os trâmites legais, J·ul· rido terreno há mais de dez União. ISem custas. P.R.I. ,Cidade de Biguaçu, aos' quin- e Antonio St.arller residen- P R I' T" 14 d

' .
'

I' • " IJucas, , e maIO
gada e.sta procedente, data anos ininterruptos, s�ín Tijucas, 7 de maio de 1956.. ze dias do mês de março do tes na referida cidade, bem de 1956. (a) Francisco José
vênia, �o�endo o supl.ica�- opOSlçao nem .reconh�i- (a�. �ranc,isco, I!-Qdrigue� de I ano de mil n�'{ecentos e cin- como dos interess�dos in- Rodrigues de Oliveira
te adqUIrIr o necessárIO tI· mento de domímo alhelO, OlIveIra --JUIZ de .Duéi- quenta e seIS. Eu, (Ass.) certos e desconheCIdos po!' Juiz de DireIto." ,E para
tulo para a transcrição no sendo a área do mesmo ter- to." E para que chegue ao Pio Romão da Faria, Escre- editais de trin.ta dias; do que chegue ao conhecimen-'
Registro. Protestando por reno inferior a, vinte e cin- conheeimento de todos' e I vente· Juramentado, no im- Sr. 'Diretor do Patrimônio to de todos e ninguem possa
todas as provas em direito co· hectares. conforme se ninguem' possa alegar ignO-1 'pedimento. ocasional do Es- da União, por prec,atória alegar ignorância, mandou
permitidas,

-

documentos, descreveu no ítem primeiro; rância', mandou . expedir o crivão, o datilografei e su- em ll'·lorianópo1is e do Sr. expedir o presente edital
testemunhas,� vistorias e 4) Que, sobore o. imóvel UIiIU- presente edital que será afi- Ibscrevi. pr. Repres.entan.te do Mi- que -será afixado na sede
perici�s; e peio depoimento capiendo tem sua morada xado na sede dêste Jui�o, Biguaçu, 15 de março de nistéri9 Público nesta Çi- dêste Juizo, no lugar do
pessoal de quem esta con- efetiva acol.hendo mul.her e no lugar do costume, e, .por 1956. dade; todos para contesta· costume, e, por cópia, pu-
testar, sob pena de con· filhos menores, pois é casa- cópia, publicado UMA V.eZ rem a presem·} ação no pra- blicado UMA VEZ no Diá- I

fesso, e dando á presente o do religiosamente e com o no 'Diário dai Justiça· e (Ass.) Jaymor Guimarãea zo de dez diás, nos termos rio da Justiça e TRBS VE- I�!!����valor de Cr$ 2.100,00. P; trabalho seu e da familia TR.eS VEZES no jornal "O Collaço _ Juiz de Direito. do artigo 455 citado, sendo, ZES no Jornal "O Estado"
deferim�nto. Biguaçu, 28 tem tornado esta mesma gleu• ESTADO" :de Florianópo- afinal, reconheddo o doo' de Florianópolis. Dado e
de j�nho, ;de 195�. (ass;). ba produtiva de �ariada la- li.s. Dado e .�assado ne�ta Confére C<im o original mínio �o �uJ?licante. sob�e I passado nesta cidade de
AcácIO Zelmo da SIlva. Re- voura. 5) Que dIante deste CIdade de TIJucas, aos OItO afixado no logar de costu- o referIdo Imovel, cUJa sen- Tijucas aos quinze dias do
lação das testemunhas: 1 - pre�suposto e exercendo o dias do mês de maio do ano!me. O Escrevente, Pio Ro. tença servirá de título há- � m'ês de'maio (lo ano de mil Doceira especializada emManoel Antônio Lopes', d�reito que lhe assiste, pe- de mil ;novecentos e cin-. mão· de Faria. bil para a transcrição nô novecentos e cinquenta. e Pôrto Alegre, aceita enco-2 :...:. Justino Mig__uel -de Fa- lo art. 156, § 3° da Consti- quenta e seís. Eu, (a)

Ger-I·
�

Registro de !móveis .. Pro-
I
seis. Eu (a) Gercy dos An- mendas de doces, enfeites,ria; 3 --. João Amâncio de tuição Federal vig�nte. vem cy .dos An�os, Escr.iv.�Q, o

-

testa-se provar o alegad�! jos, Es�rivão, o datilogra- ortas e pudins para casa-.

raria. DE�PACHO:. 'A. De- r�quer�r_ a V,
..

Excla. ,a �e- datIlo.�rafeI, con��ri e s�- com' test��unhas-vistoria I fei, conferí e subscreví. (a) mentos, batizados e anive�-
S'lgne-se dia e hora para a sIgnaçao d'e·dla e hora, afIm bscrevI. (a) J.ose Rodrl- se necessarIO - e ou.tros j Francisco José Rodrigues sários. Rua FelicianojUBti.:t:icaç.ão prévi3;, ciente de que possa prodl!zir prova I gues de Oliveira - Juiz' de c gêneros de provas. Dá·se á de Oliveira -- Juiz de Di-
as partes e o Dr. Promotor do .alegado, int�mando-se: Di.re.ito. Est� \ conf-orme o 'presente o valor de .01'$ .. , reito. Está conforme o ori- :��.�: :.�::'�:..;.�_: __ __••_.
Público. Big. 28-6-55. (ass.) preVIamente ,pa:t'a est� ato e ongmal afIxado na sede 3.000,00 para os efeItos le- ginal afixado na sede dêste
Abelardo da Costa Arantes, d�mais até �i?al: � rep_:es,.en_1 dêste �uizo, no lugar do gais. O signatário desta

I
Jui'zo, no rugar do costume,

Juiz de Direito. Procedida tante do MmlsterIO Pu�lIco. I costume, sóbre o qual me I tem sua residência nesta sobre o qual me' reporto e
a justificação, foi esta jul- Julgada a justificação, que reporto e dou fé. Cidade, onde recebe' cita· I

dou fé.'
.

gada. por s�nteriça do teôr sejam citados os confrontan-I Data supra. ·0 Escr.ivão: ç�o. �este�. termos P: de��-J _Data sl!pra. O Escrivão:
Iilegumte: \lIStOS, etc, JuliO tes. e suas .mul��res,. se. ca- , Gerer, dos Anjos. �,L. ';'.:,L'_.1, TImento. 'fIJucas, 7 de maIO �r'cy dos Anjos.

IIi

,

DOCES ·E TOBTAS

o ESTADO
·0 mais antigo Diário de

�iglta Catl/-rina leÍll e as->�\iDe. .

..... : ..,{.'

......•..I....<�:�.)';;�.--":.
.

. h'.�:_<.��'
; ..
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o J:STAOO

Preteito 'do Dia
CANSAIÇO NA VISTA
Vulgarmente,' dá-se o no

me de "vista cansada", a

.doís estados diversos: um

que geralmente ocorre de
pois dos quarenta anos, tra
duzido pela necessidade de
afastar o objeto para vê-lo
melhor; outro, caracteriza-
do por uma sensação de pê- Edital de Convocação
so nas pálpebras, ardência

.

e laáimejamento, que so- Pícam;: pelo presente, convocados os associados do
brevêm após algum tempo I

Sindicato <los Empregados no Comércio de Florianópo
de trabalho acurado. Em lis, para uma reunião a-se realizar. na séde, à rüa T1'a-'
ambos existe um defeito I jano (altos da Confeitaria Chiquinho), dia 28 do COl'

que cumpre corrigir sob I rente mês, às dezenove horas, para se tratar do seguinte
orientação do médico ocu- assunto: Reajustamento de salários.

.

lista.
' Não havendo número legal pára funcionar 'em prl-

Se notar que sua vista meira convocação,. fica, desde já, convocada uma nova

se cansa fàcilménte, ou reunião para ter lugar uma hora após, isto é, vinte
que

. só enxerga bem horas. .

:; longe, procure um' es- Florianópolis, 20 de' maio de 1956.
.

pecialista. - SNES. ,
. Paulo Malty
Presidente

Sociais-
ANIVERSARIOS

FAZEM ANOS, HOJE:

- sr, Osmar Delait
- sta. Maria Luiza Be-

zerra, filha do ·sr. João B.
Filho e Inês E. Bezerra
- sr, Idolino S. Oliveira,

filho do sr. Eurico S. Oli
veira, 'bibliotecário da T. de
Apelação
- sr. Atila Silva, filho

do sr, Euclides Silva
-' SI'. Lauro Luís Silva,

filhó do sr. Narbal Silva,
guarda-mor da Alfândega
de Florianópolis
- sra. Doralice Martins
- s:ça.· Rita Carolina

Martins
-, sra, Helena Martins

Fonseca, filha do sr. João
Martins, e esposa do sr,

Conceição Fonseca
- sra, Regínalda Mund,

esposa do sr, Evaldo Mund
- sra. Noêmia Lopes, es

posa do sr. Rui Viana
- sra. Diva Gomes Sch-,

<' lemper, esposa do sr, Paulo
.

. . I Schlemper, industrial
.o.....o--.o.-a: .

. .:« - sr. Abelardo Goulart,

ULTIMA MODAfi'" �:;��:�l;t ��mp::t�'CíCiO na

, :f.l - vva. Laura Born da
Silvá
-:- sr, Rita de Cássia Li

gocki Lopes, filha' do sr.
Euclides Tolentino Lopes,
funcionário do 170 Distrito
Fiscal dos Portos.

.A Estrela

Vi uma estrêla tão alta,
Vi uma estrêla tão fria!
Vi uma eatrêla luzindo
.Na minha vida 'vazia

Era. uma, estrêla tão alta
í

Era uma estrêla tão fria!
Era uma estrêla sozinha
Luzindo no Um do dia

Por que de sua distância
-Para a minha companhia
Não baixava aquela estréia?
Por que tão alto luzia?

<,

E ouvi-a na sombra funda
Responder qUe assim fazia
Para. dar uma esperança
Mais triste ao fim de meu dia

,,()�()<!!'_l)�C

SANDUICHE -MINEIRO

INGREDIENTES:

_ 1 pão de forma cortado
no sentido da largura
:Manteiga
Cebola picadinha
Queijo de minas
6 ovos duros, cortados em

rodelas

MANEIRA DE :FAZER:

1 - T�ste primeiro as fã
tias de pão, mas de um la

-do só.
, 2 - Passe. manteiga do
outro lado. e salpiquecom a

cebola picadinha.
3 - Coloque algumas io.

delasjde ovo cozido em cima
'de' €ada, fatía .. de pão e .$)U,-

• -e

bra com uma fatia -de quei-
jo de minas.

4 - Leve ao forno para
�

tostar, até o queijo derreter
bem. Sirva ainda quente.
(APLA)

Lindo conjunto de saia e blusa, sendo. criação. de Koret
of Califórnia A blusa é de mangas curtas, golinha pon
tuada, botões na frente e saia de pregas soltas bem lar
cas com barra listrada. igual à gola e aos punhos dasb' • .

mangas. Cinto. largo. (FOTO TRANSWORLD)
O....()4mm>()�()-<DIII!!&()_()._.·().....()�() o 'i..

laveme Brabo
'

Maio já está findando. Restam dêle uns poucos dias
e pouca ou nenhuma esperança mais resta de podermos
gozar, tal qual o temos feito nos anos anteriores, do cli
ma ameno, do clima agradabilissimo que sempre nota

l.ilízou o Maio florianopolitano.
. Maio começou com frio e fr igidissimo 'está termi

nando. Junho,' Julho, Agosto e, provavelmente, tambem
Setembro, certamente o excederão ainda, na baixa

graduação da' temperatura. Isso informam os que estu-
.

dam e obeservam o tempo.... O clima mudou. Nessa
l\''!archa ainda teremos muitas geadas e muitas nevadas.
l�este ano ...

Bem haja as_§im', a nobilitante inic�ativa da primei-
1'8 Dama do Estado de suprir de cobertpres Os pobres, os

que não estão em condiç'ões de adquirí-los. Para os ri
cos e mesmo para os de posses mais modestas ·existem
ag'asalhos de todos os gostos e preços na pJpul�rissima e

.
farateira "A Modelar"; cujo 320. aniversário agora está

.

sendo comemOrado com um desconto valioso, a titulo de
brinde aos freguese�, de 10 e até 20%.

,._-

..�

�
'. , '

y� será .um do. 400 premiados mensalmente clm

..

I

pelo se-nsacional
plano de
vendas de

(OMPRAND'O A VISTA OU f!. PRAZ.o PARA PAGAMENTO EM 20. ME.N- •
T '

� AlIDADES, SEM ENTRADA E SEM JUROS,J) NOSSO PLANO LHE ASU(5URA: --

- Concorrer imediatamente - e durante vinte meses -a

Crs 1.360.000,QO em premios mensais.

- Êsses premies serão distrib�idos entre 41>0 felizardos.
Isto quer dizer que em cada 100, um ganha na certa.

,

- Mesmo no caso de ter sido sorteado;V. receberá o Colchão
de Molas .QUARTE, ou poderá. escolher outro artigo. de
sua preferência: aspirador de pó, enceradeira, liquidi-
ficador, batedeira de bôlo, refrigerador, rádio, �._IIÍ·-Ii/IIIIril...!;
.poltrona e sofá-cama, além. de muitas

outras utilidades de uso doméstico.
as bases dêste

,
sen�aciollal

plano de' economia' que já bene

ficiou mais da 115 mil.pessoas em todo

o Brasil. Noss;. agente nesta. cio.

da de lhe forn��erá qual9uer
esc la r eeim en.to

,
sem

compromisso,

Êste 'é� O única 'prano
-

no 'Brãsil
com resgate integral em 20 meses!
(Carta Patente Féderal n.O 178-1�9)'

,

.

IMPORTANTE: :-Me_smo qu� v. n�o sei� premiado, receb.e.r:á s�mpr.e, o.val,or)'do .iut
"

' " ,diJ1heiro em me·cadoTias ..»de uso. d.oméstlcoi referida. no ponto 3"
'"

fi. 1
.

COMERC�AL E iMPORTADOR'A
(apll,,1 rea�zado $.l�.OOO.o�o, -. Au:m.�� autorizado�.r. SlO.ÓOI."
Av. (iol. Olímp:o do S:lvelra, S94/398- Séde Próprl.G-S. '.111.

Av.-ilio Brar.c�, 14 - 20.0 andar. - Rio de-Janeiro'

AGENTES NOS PRINCIPAIS· 'ESTAUOS f CIDADES DO P:AtS."
'� IDcaHda·das ond'R aão e.xistl 1'111,1. BC.lllamlS proposta. II. call1illl',••

a

SINDICATO DOS �MPREGADOS NO COMÉRCIO
. -.._."'__...."'�• .._-...._.l'.I"....�._..... -. - - - ........t'i

�
...

Fifa Ãden,j IIPIISSlm
.: A mais 'recente novidade introduzida no Brasil,.

.

� a, fita adesiva "Scotch", mundialmente -ramosa, já
l, lhe póele ser entregue impressa com- sua pubJicidade,

'

> .nas côres de sua escolha.:,"··
.: Usada para fechar pacotes comerciais e emba
� Iagens- industriais, Rara servír de etiqueta ou de ró

� tulo, e 'para ._:;imples divulgação de seus slogans pu
� "blíéttáríos.

I Informações e vendas: PRADO IMPORTADORA

�� S/A., Rua Mexico, 111 - Igrupo 1.906 - RIO DE' -

.. JANEIRO.

� ACEITAMOS AGIDNTlilS

...�........w,,/".,.,�.......·_·_ra,..'ía.........._...,._..-..·...........,..,..,._w"""_"'....·_........

DE FLORIANÓPOLIS

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA

�'------------.....--------,
,

PROGRAMA DO ms DE MAIO
26 - Sabado - Soiré dos Brotinhos, às 23 ho

ra8-,' com a apresentação das candidatas
ao co'ncurso de R.ainha dos, IX Jogos Uni
versitários CatariIienses e do notavel,
interprete- de tangos argentinos EDMUN.
DO REIS -'- Resérva de mesas. na Joa
lheria MuUer a Cr$. 50,00.,

-
/ 'Dia

CAPA PERDIDA

Perdeu-se umã capa gabardine de criança no trâ
jéto ,.das ruas Trajano, Ten. Silveira, Arcipreste Paiva,

IPraça Pereira e Oliveira. Informar Largo. Benjami?_l
c,:mstant, 15 - Telef. 2.676. .

"
-

A .CRUZADA FAZ CHICANA
RIO, 19 .IV. A.) - Até () centos votos sobre seUS com

meio dia ele hoje, continuava I petiâores. Ape�a_� dos ex?�d�
o impasse com os trabalhos entes protelatol'los, a VItOrIa
de apuraçã'o, paralisados, das! da chapa encabeçada pelo
eleicões do Clube Militar. I general Segadas Viana afi

Pa'rÚdários da Cl:uzàda ma-I gura-se i�discutível. Seus

nobram no seytido �e adiar o
". ". . _.".

restante da apuraçao para propnos adversatlOs Ja a re

amanhã, mas a isso se opõem conheceram. Adversários do

os adeptos do general Sega- general Seg�da� Viana d�cla.�
das Viana. Quando 03 traba· raram que a Cruzada acelta:'a
lhos de apuração das eleições o resultado dáS �rnas, nao

foram paralisados, vencia o í'ecorrendo ao judiciário �a
pleito o genei'al Segadas Via- decisão pl'oclamada pela Me- .

� pa, Pf)la var,t.1geín; de qu:itro.. sa Apuradora.
Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



Floria,iló,polis, Terça-feira, 22 de Maio de 1956
----------�--------------------------------------------------

�4,

,

o ESTADO

�. -o Estado Esportivo"
-"-lãõfeveõlãiiãs"õMciirõ-diM"�ãiiileâ·õN""
Apesar de vencido o Palmeiras soube ser um gigante na cancha e nãe merecia'�air por 2 a O - Grande partida
disputaram os campeões da 1.J. e l.B. -Irregular o, primeiro tento - ,Nilo e Ivo, os·marcadores - Zé Gaucho to
mou conta do gramado - Falhas do árbitro carioca Antônio Viuge - As duas formações - O' Postal vencedor, da
preliminar - Homenageados os

'"

rowers" campeões sul- americanos - Renda de Cr$ 58.320,00. - I = -."A multidão de aficiona·1deram fazer na fase fi- ataques perigosos para o [ar, Teve erros clamorosos, PALMEIRAS Juca; PRESENTES OS REMA- ',. ..J
dÓs_.....Q.ue na- tarde de de- nal, arco de Puccini. como no Ilance que provo- De Lucas e Gordinho; Lá- i DORES

� -
-

mingo superlotou as de-I Dificilmente o público MARTINS - Bom con- cou a queda pela primeira' ZàTO,_Zé Gaucho e Lupércio No intervalo do jogo As -5 - 7,3& - 9,15hs.
pendencias 40 estádio da esquecerá o� movimentos trolador da "esféra" e ex- vez do arco do Palmeiras.: (Yeger); Telmo, Lazinho, principal a diretoria do "Sessão Das Moças"
Praia de Fora, deve ter �ramáticos 'por que pas-. celente meia de ligação. Contudo procurou condu-. Michél,

-

Martins e-Yeger Caxias prestou uma home- (Aldo FABRISl em:'
deixado aquela praça da saram os dois arcos diante Todavia não teve sorte. zir o jogo com serenidade e

!
(Lupércío), nagem

-

aos remadores do CINCO POBRES NO

esportes satisfeita coin as das ,fulminantes investidas MICHEL - No mesmo não permitiu que o jogo I
,

'

'

C. R. Aldo Luz, bi-campeões AUTOMOVEL

emoções que a luta final dos ataques dos dois ban- plano de- Telmo. descambasse para a violen- - PRELIMINAR sul-americanos, ofertando- No Programa:
do certame estadual 'ofe- dos. Alguns lances foram YEGER - Defendeu e cia e a deslealdade. lhes artísticas medalhas, Fatos em Revista. Nac.

receu, mas não acredita- ,verd"'deiramente empol- atacou com a sua caracte- OS QUADROS , Na "preliminar disputada entre aplausos da 'numero- Preços: 1,50 _ 2,00
mos que tenha

.

ficado lia gantes, tendo deixado em rístíca coragem e valentta.L' Formaram assim os dois I
entre Postal Telegráfico e

I
sa lãssistência. t 3,50.

' -

tisfeito com o resultado- do suspenso a: asaistência. Convincente sua atuação. I esquadrões: ,Austria (amadores) ven-I RENDA \ Ce�sura até 5 anos.

dois tentos a zéro que foi a ,CAXIAS ---: Puccíni ; Ivo.
.

,

'

- A renda somou Cr$
contagem final, isto porqre I APRECIANDO OS 22 O ARBITRO 'e Juca; Hélio, Joel e Hop- ceram os rapazes dos Cor-' 58.320,0.0, batendo, assim
o Palmeiras não merecia Agora vamos fazer uma o. desempenho do sr.'An-I pe; Nilo,

.

Boca, Cleuson, reios pelo apertado escore
I
todos os recordes em jogos

ser derrotado como o 'Íf')i. ligeira apreciação sôbre os tônio Viuge deixou a dese- Didi e Carioca. de 2x!.' I do certame.

.

Mas que tenha caldo de pê, ,22 "p1'âyers" em luta: ••e�''''íf;;''''···�;;;'':·'
não há negar. PUCCINI -' Um arquei- ;._-'-------.----------

Fomos ver "a peleja entre 1'0 de classe, apesar de não
Caxias e Palmeiras que P')�' ter se empregado muito.
duas vezes dentro e' fóra Muito seguro nas interven
de seus "redutos empataram ções.
por dois tentos. Gostamcs IVO. - Jogador de esta
da pugna, com os dois con- tura colossal, é um excelen-

juntos litigantes ímpresís-: te "limpador" .de, área. Terminado o certame estadual de 1955' publicamos
nando rz:elmente,. a-Muito jovem ainda já des-I�haixo os resultados dos jogos:" __

.

'

'ponto de serem. aplaudídos I ponta como uma grande
.
Em Lauro Müller - Henrique Lage : 4 x Comer-

com entusiasmo pelo pú'· promessa. Cotado para a 'ci.ário O '

blico. I '

I seleção. . Em Mafra - Baependi 3 x Per i Ferroviário 1
o. C�xi�s no� pareceu me- I JUCA - �steve excelen- Em Concórdia - Cruzeiro 4 .x Guaícurús 3

lhor têcnicamente, mas o jte. Marca muito bem e tam- Em Jaraguá - Baependi 3 x Peri Ferroviário 1
Palmeiras foi mais _lutador. ! bem apoia a linha média. Em Criciuma _ Comerciário 3 x Henrique Lage O
Assim foi nos noventa mi- HÉLIO - Técnico e po- (na la prorrogação: 2 x 2 e na segunda 1 x O pró Co
nutos, Que escore melhor sitivo. Muito cuidadoso na merciário)

,

par� um cotejo equilibra�o, marcação. Em Joaçaba - Cruzeiro 7 x Guaicurús 3
_

senao um
.

empat�. ASsIm JOEL - Outro que con- Na Capital Figueirense 2 x Comerciárío O
, não aconteceu e o .campeão venceu pela suas inegáveis Em Blumenau - Palmeiras 2 x Estiva 2
joinvilense conseguiu cOjIl- qualidades técnicas. Muito -Em Lages _' Cruzeiro 6 � Aliados 2 (o segundo
servar o _titulo conquistado resistente. jogLj deixou de' ser realizado por ter o Aliados feito a

no ano passado. HOPPE - Correspondeu, entrega dos pontos ao Cruzeiro que assim '

venceu per
Não estamos tentando di- sendo combativo e, eficien- w-ü), . _

minuir o #mérJtl) do triunfo te no,' assedio ao extrema Em Jaraguá - Caxias 3 x Baependi 1
do Caxi�.s. que inegavelmen- adversário. Em Itajaí - Palmeiras 3 x Estiva O
te pOSSUI uma equipe mais NILO _ Bom no primei- Em Críciuma - Figueirense 2 x Comerciário 1
catégorlzada. Mas acontece rocperíodo e-regular no se- Ém Joinville - Caxias 1 x Baependi O
que o Palmeiras- agigantou- gunao. Marcou o ponto Em Joaçaba' - CaJ:Cias 3 x Cruzeiro O
se e em certas ocasiões foi inaugural do embate. Em Blumenau - Palmeiras O x Figueirense O
superior na cancha, só não BOCA - Achamos que Na Capital - Palmeiras 3 x Figueirense 1
conseguindo o empate devi- foi o melhor do quadro. E' Em' Joinville - Caxias 4 x 'Cruzeiro 2
do à falta de sorte. Por -ou- veloz e constrõe bôas tra- Em Joinville - Caxias 2 x Palmeiras 2
tro lado a arbitragem de- mas. Um atacante de vir- Em BI�menau - Palmeiras 2 x Caxias 2
fe-ituosa do juiz carioca tudes técnicas apreciáveis. Na Capital - FINAL - Caxias 2 x Palmeiras O
Antônio Viuge veio influir CLEUSON - Outra pe
decisivamente na contagem, ça preciosa do "onze'" [o
pois o tento inicial obtido ínvilense. Muito calmo e

nos "primeiros
-

minutos foi precioso -nas jogadas.
.._ resultado de dois erros ela- 'DIDI - O nosso, conter-
morosos do "referée". Didi râneo revelou uma vez mais

disputava a pelota com o seus dotes de jogador cora
zagueiro direito palmei. joso e batalhador. -Muíto

, rense e em certo momento marcado, mesmo assim deu E' a 1seguinte a. re ação,
para afastá-lo fez uso do grande trabalho à retaguar- d t do' Estado e

da contrária.
os I cer ames

braço direito deixando atraz seus vencedores, desde a
o back. :Ê:ste como último CARIOCA - Tem .uma

sua instituição em 1927:
recurso puxou o braço do esquerda extraordinária.

1927 _ Avaí (Capital)
"meia" caxíense, o. árbitro Que o diga e arqueiro Juca

1928 _ Avat- (CapHa'I)'
deixou as duas -faltas pas-

I que' quasi foi posto fó�a de
1929 -:- Caxias (Join-

sal' em brancas nuvens e o ação quando defendia um
ville)

jovem atacante poude cor- dos seus "petardos"., 1980 _ Avaí (Capital)
rer com a pelota até as pro- JUCA o. veterano i931 _ Lauro Müller
ximidades da linha do es- guarda-valas palmeírense 1932 _ Figueirense (Ca-
canteio para centrar magis- fez boas defesas, demons-

, , pital)tralmente . a Filo, o qual, trando estar ainda em, bôa 1933 "- Não foi realizado
bem coloc�do, não' hesitou forma. Corresponde�. .

-

1934 _ Atlético , (Capi-
'e mar�ou, com um pelotaço I DE LUC�S _ FOI. o I?al�, tal) ,

.'

-

à meia altura .' i empenhado ,do trIO-flnal., '1935
-.

F'
. .

(Ca-,'. .
.

- 19uell'ense
o. outro gol fOI' conSIgna- Fez uma-grande partIda. 't }\

do pelo gigant'esco Ivo, na GORDINHO. - Gostamos PI':!JS6 -,-' Figueirense
,2a fase, cobr$1do uma do seu trabalho. Tem' qua-l 't 1)
f l't d f' d

' l' dad ' PI a ,

a a e o�_a a area, num I .es. . 1937 _ Figueirense (Ca-
"shoot" fehz que o vete- LAZARO - MUltO eS-"t 1)

, rano Juca não conseguiu forçado. Fez o que lhe era p\a938 _ Cip (ltajai)
deter' dado fazer.

1939 F" (Ca-.

. . . Z
-

GAUCHO
- 19uell'ense

ASSIm o, CaXIas consegUlu E - Para o
't 1)

-

o bi-éampenato. -Um con- "pivot" as honras de melhor PI :940
junto experimentado onde homem na cancha. Verda-

Francisco)todas as suas peças funcio- deiro "dinamo" o player
n,aram com perfeição. Do- pahneirense� Diánte da sua

mingo encdntraram os :ca. atuação na tarde de domin
xienses um adversário que· go, o público fic'ou mara':'

s?ube. suprir as suas defi-I vilhado. Poderá vir.a inte
, ClenClas com sangue' e en- gar o scratch barnga-ver-

� tusiasmo, o que veio valo- de.'
,

rizar em muito a conquis- -LUPÉRCIO _ Mais um

ta do campeão. Disciplinar- que conseguiu éonvencer
mente, o prélio esteve cem- pelo seu trabalho de mar

por-cento, dando à pl!.rtida cação. Ma-chucou-se no se

um colorido todo especiàl ,e gundo tempo, sendo obriga
tornandQ désta forma um do a trocar de posição' com
êxito' a magnifica tarde fu- Yeger.
tebolistica, :.pesar.,..de.. te-r TELMO - Com altos·e
havido jog�dàs brusds� baixos. Em certos lance� Imas desprosltais, res,ultan- impression,ou bem. Machu·
do nas contúsões de algun;s cou-se no final. I
dos jogadores dois dos -, LARZINHo. - Figu�ou Iquais Telmo� � Lupércio do como o melhor da linha de

conjunto� vencido -pouco pu-
I frente. Constituiu muitos

!

10 - Aumento de Capital Social
2° __::;Reforma dos estatutos sociais ,

30 - Outros assuntos de interesse da Sociedade.
Florianópolis, 14 de, Maio de 1956 As 7 _ 9hs.
JOÃO 'DAVID FERREIRA LIMA "Sessão Das,Moças"

-�
_ Direto,. Presidente Robert liRESTON' '-

................'!'_-.- - .•.•.•., -.-.- -.- -.-.- •....- •·

1' Dorothy LAMo.UR - Pres-

Compra se' ton FOSTER em: /"

_ TEU NOME 'É PAIXÃO
No Programa:

Aleijado, presenteado com' um aparêlho projetor, Vitória Filmes. Nac.
procura filme mudo 35mms, a fim ganhar mais fa- Preços: 1,00 - 2,00
dlmente a vida. 3,50.

Tratar na Redação dêste Jornal. Censura até 14 anos.

as RESULTADas DO CAMPEaNATa ES-
1ADUAl DE FUTEBal DE 1955

7° ANIVERSARIO' 'Da EspaRTE CLUBE
FERNANDO RAUlINa

'��9_,
De jubilo para o futebol Vice-Presidente - Wal-

menor ilhéu 'é a efeméride dír José Rosa
de hoje que assinala o 70 I 10 Secretário - Evaldo
aniversário de,:iimdãção do P. Pacheco

Esporte Clube Fernando 2° Secretário - Gil C.

Raulirro, que fundado e dos Santos
sediado em Saco dos Li- ;Lo Tesoureiro - Walmor
mões vem se tornando um Françosi
'verdadeiro celeiro de era- Comissão de Finanças e

ques.
. de Sindicância: Osvaldo
Goulart, presidente e, Deo

Sua atual diretoria está lindo Cunha e Ainel 'Dias
assim constituida: Ferreira- membros.

A eles os nossos cumpri
mentes com votos de prós

I peridades.
'Presidente _; -José P. da

Costa

Traaspertes Aer-eos'
Catarine1nse

'

Assembléia Geral Extraordinária
,,,, !

, � '-_

1a Convocação

1941 - Figueirense (Ca
pital)

. .1 � ',,_ .'�

- São convidados os senhores acionistas desta Soéie
dade para a assembléia geral axtraordinária;: a realizar
se em sua Séde Social, a Praça Quinze de Novembro,
,EdificIo Sul América, 40" pavimento, nesta capital, no

dia 23 de maio corrente,' às 16 horas para deliberarem
sôbre a seguinte:

- OCAMPEaNATa'ESTADU'Al E
SEUS VENCEDaRES ORDEM DO DIA

América (Join-

1942 - Ava! (Capital)
1943 - Avaí (Capital)
1944 - Aval (Capital)' ,

1945 - Avaí (Capital')
1946 - Não foi realizado
1947 América (Join

ville)
1948

ville)
1949 - o.límpico (Blume

nau)
1950 - Carlos Renaux

(Brusque) ,1951 América poin:',(Ca- ville)
1952 América' (Join-Iville)
1953 - Carlos Renuax

(Brusque)
1954

ville)
1955

ville)

.,

In�ml�-,
CINE SAO JOSE

As 3 _ 8hs.
"Na Téla Panorâmica"
Eddie BRAKER _ Elaine

STF;WART Mickey
Ro.o.NEY em: .

\É MELHOR SER POBRE
No Programa:
Sul em Foro, Nac.

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

As _ Shs;
Burl LANCASTER

_

Gary COOPER - Denice
DARCEL em:

VERA CRUZ
technicolor

No Programa:
Repórter Na Tela. Nac.
Preços: 10,00 - 5;00
Censura até 14 anos.

I,I'IS
As - 8hs.

"Sessão Das Moças''''
Aldo FABRlSI em i

'

CINCO POBRES NO
AUTOl\'lOVEL

No Programa:
Fatos em Revista. Nac.
Preços: 1,60 _ 2,00_

3,50.
Censura até 14 anos.

As _ 8hs.
James GRAIG --:- Rita

MORENO. em:
CODIGO DOS GUER·

-

REIROS
technicolor

No Prcgra-r-a :
.

Cine Noticiario. Nac,

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

VE N;DE - SE
I

I
I

INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIS-.
TENCIA DOS SERVIDaRES DO ESTADO"C A S A

---

Por motivo de urgência e

Caxias (Join- por preço de ocasião, vende-
,se, I1ma casa à Rua Tobias

C�xias (Join- Barreto· 123. no Estreito
(Ponta do Leal) •

Tratar na mesma.

Preço Cr$ ] 20,000,00.
..

"Resultado das p'rovas do Concurso para Escriturário
do IPASE

,Já se encontram afixadas, na Delegacia do IPASE,
!'Jesta Capital, os resultadós do Concurso acima mencio-
r.ado.

'

Conforme as. Instruções em vigor, os candidatos po
c:!erão recorrer das notas obtidas, dentro do prazo de 40
horas, contadas a parctir da publicação <;lêste aviso."

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

Com êste vt.loV' V. $.
ó.b .. iIl'Á umA C,,"tA que '

lhe ..ender'à jurO com·

pens�oll' e
��Ia�§S�i5l§.j�§ItIll� levóll'd. pól'A SUÓ resldin-

,
- ,ció um lindo e útil presente:

um BC1.ÍSgIMO eOFREde AÇO CROMADO.

NCOAGRiCbLA·

Ipiranga (São

In�i��c�!�da��:�!�"'���O�i�� d�:�� O 'ESTIDOciedade, a se reunirem em assembléia geral ext�ao�di-
r;ária, ás 14 hóras do dia 29 de Maio do ano corrente, na O mais intigo diário - de

::éde désta sociedade, para deliber.a'rem sôble a segu_inte: Santa Catarina.
ORDEM DO, DIA Leia e assinem.

10) _ Ratificação do aumento do capital e subscri-- - r

cão do mesmo. ,
----------�-.......-.-

20) - interesses gerais. I

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

� c/"r-Q40.no., 16 .

.... FLORIANÓPOLIS _, SANTA CATARINA

Brusque, 3 de maio, de 1956.
Otto Renaux - Dir. Superintendente
Roland Renaux ;_ Diretor Presidente
J. C. Renaux Baner - 'Diretór.:..
,Ingo Arlindo Renaux - Diretor

•

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



F1ol·ian::pol1.- Tenz.. feira, �2 di' !'tlait· '1':. l! 56 o ESTADO

CLUiBE DOZE DE
-

AGÕSTO-
DIA 2 DE JUNHO

MARAVILHOSO DESFILE DE. MODAS
AS 22,30

BANGU
,

TIma noite de fina elegância Catarinense
30 encantadores 'Modelos: apresentados por quinze gentis Senhorinhas

DESENHOS de José Ronaldo APRESENTAÇÃO de Ribeiro Martins
MESA Cr$ 450;00 Convites Cr$ 200,00

RESERVA DE MESAS A PARTIR DE 21 DO CORRENTE

o Petróleo
, .

. na Atualidade
,-

'.

',';'�!�.�,:',:,"<
-

. ;�,-!:�: "

'l·
BOGOTÁ - As ,entiâa- avolumar-se o interêsse de I TóQUIO - O que poderá I

tos sôbre arrendamentos de

d:s petro.lífe�a�. norte-a�e- capi�a�s est1'angeiro� :m vir a .assínalar o maior in- terras e "roya.lties" sôbre a

rrcanas - Cicies Service, participar de outras indús- vestimento particular na exploração de petróleo e

John W. Mecom e Forest triais extrativas colombia- história da indústria do pe- gás natural, segundo reve

Oil - assinaram contratas, nas. Sabe-se que o Govêrno tróleo no Japão do após- la um relatório oficial. O
com a companhia governa-l.iá recebeu 14 propostas de guerra deverá resultar de montante arrecadado no

mental colombiana, "Em- firmas diversas para a ex- um acôrdo . recentemente ano passado fr.i superior em
preza Colombiana de Petro- I ,

concluído entre a "Showa 35.605 dólares ao total as
leo", para a exploração de ploração e o desenvolvimen- Oil Co., -Ltd.",

'

do grupo sinalado em 1954.
depósitos petrolíferos em to dos depósitos de ferro, Shell, e a "Mitsubishi Oil I ------

te:ritóri0 da C?lômbia. As ouro � minerais calcáreos,' Co. Ltd.�' para a instalação, -

tres novas entidades, ao do pais, sendo sete para as de uma refinaria de petrô- �
que se noticia deverão du- tarefas de exploração e as Ile6 em Yokaichi, próximo à ,I,'
plicar, ou mesmo triplicar, demais para

I
os trabalhos I cidade de Nagoya. Calcula

a produção de petróleo bru- de processamento dos miné- se que a refmaria custará
to no país no próximo ano. rios. 29 milhões de dólares, de-
Entrementes, continua a * * * vendo a Shell contribuir

com
I
a maior parcela. In

--�...,..---------f�--------' forma-se que a Shell terá
-.... um interêsse de 50% na

'Toce" sa'bl·a que' "Showa Oil" através da
y', ••• "Anglo-Saxou Petroleurn

Co".
* * *

.7)
II

52 M/MuréJS E
15 SEGUiVOOS.

Esta é uma 'das características dos Pneus «General».

Maior resistênci'L§ignifica maior capacidade - garan-
..

tia de que sua carga chegará ao destino com maíor
segurança e economia.

• 1-'

,..

-PROGRAMA DO MES

l

\
!

-JUNHO-
_.

�/����
{ PNEUS \
\GENERALJ
'--�

2 - Sabado - Desfile de Modas "Bangú.
Parada maravilhosa da ele-
gância catarinense .

16' - Quarta - Festa de S. Antonio. no De

partamento balneário - Noi
tada' tradicional com sur-

prezas,i
i ,

I

J
�

30 - Sabado - Festa de S. Pedro. Noitada
ele alegria, ,decoração mara

vilhosa. Prêmios??

Pneus General S,•. 'A.

Lavando com Sabão '

�Y>irgem Especíalídede
da Cla. IIIIIL IIDOIIIIIL-Iololllle (1IIroaEreulstradu)

_"",""",.,_ec,OD
•

z ". e te L �-' dinb 0-'
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6 . Flortanôpolis, rerça-feira, 22 de Maio de 1956

De ordem do Irrnao Provedor, convido os Irmãos; pa-
1••••••••••� He la tomarem parte, revestidos de seus balandráus, nas

Festas do Orago," conforme consta do programa que se

gue:
Novenas _ Em sua Capela, com início dià 11 às 19

horas, e que se prolongarão até o dia 19;
-

_

Missas _ Dia 20, a primeira às 6,30 horas, com co
munhão geral e a segunda, às 8 horas com a assistencía
le S. Excía. Sr. Arcebispo Metropolitano, que pregará ao

�vangelho. ./

Barraquinhas _ Com' início às 19 horas durante .as
.

noites' de 20, 21, 22, e' 23, quando serão queímados lindos.
,

-"ogos de artifício. "

RUA - TEREZA CRISTINA N° 398 .:.... ESTREITO A Provedoria, na certeza do comparecimento de .to-
••••8.a los os Irmãos, desde já; antecipa seus sinceros agrade-

cimentos ;
'

.

.

.Gumercíndo Caminha, Secrétário.

CIU�B.15 �B Outu�ro -.._......__...__8._

OOIS ESP�ACULOS EM UM S<Y
Restaurante Na,oli !

DIA 20 (domingo) 21 :00 'HORAS .1Gra�diosa soirée dançante, com os' cartazes da Tele- Rua. Marechal Deodoro 50.

visão '_ Rádio Belgrado de Buenos Aires e Discos co-,
Em Lajes, no Sul do Brasil, o inelhor! :

.lumbíar Alfredo de Franco e seu Quinteto Típic.o _ Los Desconto especial para Os senhores viajante�. IColegíales e seu jazz espetáculo. M .

INDICADOR PROFISSI-ONAL
j lJ6nl�sta paf'a',

Cfl8nçd5
DR. JUAREZ ·PHILIPPI

Edifício João Alfredo -

MÉDJCIOS
-DR. WALMOR ZOMER - -----.- .. -----

GÁRCIA DR. JOSÉ TAVARES

DllIlomado-.pela Faculdade 'Na- IRACEMA
'cicnal de Medicina da -Unlver- DOENÇAS NERVOSAS E MEN·

sIdade do Brasil I TAIS - CLINICA GERAL
E;r.·interno por concurso da Ma- Angustia Complexos

ternldade-Bscola . Insonia -- Ataques _ Manias -

(ServIço do Prof. OctávIo Rp.
I

Prob lemãtíca afetiva e sexual
drtgnes Lima) Do Serviço Nacional de Doen-

�x-interno do Serviço de Clrur- ças Mentais. Psiquiátra do

gía do Hospital í. A. P. E. T. C. Hospital-Colônia Sant-Ana.
do Rio de Janeiro I CONSUMÓRIO _ Rua Tra-

Médico do Hospital de Cavidade ; jano, 41 -'{itas 16 'às 17 horas.
e da Maternidade Dr.

carbsl
RESIDtNCIA:, 'Rua Bocaiuva,

, Corrêa' 139 Tel. 2901-
DO�NÇAS DE SENHORAS � --D-R--A-R--M-A-N-D-'-O-V--A-U:---PARTOS - OPERAÇõES. •

Cons: Rua JoãQ Pínto n, 16, I RIO DE ASSIS
das 16,00 �s 18,00 hor!ls. r Dos Servlços de Clínica Infantil
:r:ela manha ateIl:�e, dià- da Assistência Municipal e Hoa-
rla�ente no Hospital de,

pital de CaridadeCaridade. CLíNICA MÉDICA DE CRIAN.
Residência; ÇAS E ADULTOS
Rua: General Bittencoun n, _ Alergia ._

101.
,.

Consultório: Rua Nunes Ma.;
'Telefone: 2.693. chado, 7 _' Consultas das 16 às

! 18 horas. .

DR. ROMEU BASTOS

r'
Residência: Rua Marechal Gui-

. PIRES Iherme, 6 _ F,me: ,3783'

•.

MÉDICO
. _ Do.ENÇAS DO. APARELHO DI-

Com pratica no .' Hospital Sav GESTIVo. _ ULCERAS DO ES
Francis!:\) de Ã.-SSIS e na Santa. To.MAGo. E DUo.DENO, ALER

C�Ra do RIO de Janeiro I GIA-DERMATo.LOGIA E CLI-
CLINICA MÉDICA

I
.

NICA GERAL
CARDIOLOGIA .

DR J(rLIO' PAUPITZConsultório: . Rua Vitor Mei- "
._

reles, 2� Tel. 2675.
. I FILHO

,Horários: Segundas, Quartas e Ex-interno, da 20a enfermar••
Sexta feiras: I e, Serviço' de gastro-enterologia
Das 16 às 18 horas da Santa Casa do Rio de Jeneiro

, Residência: Rua Felipe Sch-. (Prof.' W Berardinelli).
midt, 23 _ 20. andar, apto 1 -! Curso' de neurologia ('Prof.
I'el.. 3.002. , Ausl;(legesilQ).
,.,._-

Ex-interno do Hospita1 mater-
DR. HENRIQUE PRISCO nidade V. Amaral.

PARAJSO DOENÇAS INTERNAS
l\iIi:DICO Coração, Estômago, intestino,

Operações':..:c; Doenças -de Se- ligado e vias biliares. Rina, ova-
Cli 1 d Ad lt rios ti úterunhoras - n ca e u o..

Consultório: Vitor Meirele. 22.1Curso de Especialização. no

H it 1 d Servid d E Das 16 às 18 horas. .

\
.

ospi a. os ervi ores . o' a-
Residêncíar Rua Bocaluva ZO.tado.

(Serviço do Prof. Mariano de Fone: 3468.

A�:�:�ítas _ Pela, . ma�hã no -D...,._R....�-M-A-R�ÍO-,-D-E--L-A-R-l\Í�O-
Hospihl de Caridade. CANTIÇÃO
A tarde das 16,õ{! hs.: em dian- l\I;É D I C O '

te no consultório ·Ii Rua Nunes CLíNIOO DE CRIANÇAS
Machado 17 Esquina' 'de Tira- AÚULTOS.
dentes..Tel. 2766. ,�

'. 'I Doenças Interna. ,

Residência .rr: Ruà' Presidente CORAÇÃO -< FIGADQ - R1NS
Coutinho 44. Tel.:' 3120•. : _ INTESTINOS' ,

_

CLIN.icÁ' Tratamento moderno a.
,

SIFILlS :'
-

.

de·' \. Consultório -- Rua Vitor Mel-
OLHo.S - OV:vr:oOS -'- �ÁRIZ

,E GM�GkNTA' eles,22.
HORÁRIO:

pp, ,n-- '" Das 13 às' 16 noras.
DR. GUERREIRO DA

,
. Telefone:'; Consultório - SAUi

FONsECA·' .' Resídêncía: Rua José do Vale
Chefe do'Serviço de OTORI- Pereira 158 - Praia da Saudade Consultas: das 8,00 18 11 ho-

.

- Coqueiros. ras 'e das- 14,00 às 18 hQras,NO. do Hospital de Florianót!olis.
•

.

Exclusivamentll com hora mar-Possue a CLINICA os APARE- .

DR. CONSTANTINO cada.-LHo.S MAJS MODEUNOS PARA
àTRATAMJQ<lTO, das DOENÇAS : DIMATOS Sábado - das 9 s 12.

da ESPECIALIDADE. MÉDICO CIRURGIÃO
.

DR. LAURO CALDEIRAConsultas _ pela manhã no Doenças de .Sénhoraa - Partoa

I
DE ANDRADAHo.SPITAL

, _ Operações _ Via. UrlnArl.. "

A TARD:& -:- das 2 as II -
. Curso de aperfeiçoamentl..l e

_ CIRURGIÃO-DF.NTISr� .

no Co.NSULTóRIO _ Rua dos longa prática. nos. Hospitais de CONSULTóRIO Edlflclo
ILHEOS nO. 2 Buenos Aires.

.

Partenon - 2° and�r -:- sala
RESIDtNCIA -. Felipe Sch CONSULTóRIO: Rlía 'Felipe 203 - Rua, T�nente Silveína, 16.

midt nO. 113 Tel: 2366. Schmidt, nr. '18 (sobrado). FONE Atende dlárl.arnente das 8 às
. ---;:: 3512

-' 11 horas,
.

DR. ANTôNIO' MONIZ . HÓRÁRIO: das 16 ás 18'ho- 3as e õas: das 14 as 18 hora•.
DE .. RAGÃO ras'

- 19 as 22 horas.
.rt .

OGIA Residêncla: Avenida Rio Bran- Confecciona Dentaduras e Pon-
CIRURGIA TREUMATOL tes Móveis dll Nylon.Ortopedia co, n. 42.

COils-qltório: João Pinto, 18.
-

Atende chamado.

Das 16 às 17 diàriamente. .
Telefoné: - 3296.

Menos aos Sábados
Res: B"caiuva 135. DR. LAURO DAURA O ESTADO

-,-

Fone: _ 2.714.
_ CLr.NIC� GEKAL.:;. ADMINISTRAÇÃO. DRA. WLADYSLAVA E{;pecialista' em moléstia. d. Redaçio e Oflcinaa à rua Con.

W. MUSSI Senhoras e vias .urinária�. .

_ I'Ndàeiro lUafra, n. i60 Tel. 3022
e' Cura radical' da,9 mteeçoes._ ex. Postal 139.

'

.'
agudas e cronicas, do . 'aperelho Diretor: RUBENS A. RAMo.S

DR. ANTONIO DIB genHo-urinário em ambol. ,o. Gerente: DOMINGOS F. DJil
MUSSI . -

sexos. .

'.'

. AQUINO
MÉDICOS Doenças do aparelho Digestivo Representantes:

CIRURGIA CLfNICA e do sistema nel'Yoso. Repl'esentações A. S. �ra
'.

A Horário: 10lA. ás 12 e 2% ás 6. Ltda
.

S
. oJERALI-ePtoRTOS Consultório: R. Tiradentes, 12 Rt:'3 Senador Dantas, 40 _ 60erVlço ..omp e especiali-

10Ad'" . 3246
Do.ENÇAS DE SENHO- '- n ar -- "one. • andar.

�at� '��m modernos métodos de Residência: R. Lace�a Cbu)- 'I'e1.: 22-6924 - Rio de Jan�iro.
diag�ósticos .Il tratamento..

• tin4o, 13 (Chácara do. span a
•
Rua 15 -de Nove�bro 228 60

SULPo.SCo.PIA _:_ HISTERO -
- Fone: 3248. andar sala 612 _ Sao .Paulo.

SALPINGo.GRAFIA - METABO. AS�INAT�RAS
LISMO BASAL Na Capital

�dioterapia por ondas curtas- DR. ALVARO DE Ano
: ,

Cr$ 170,00
Eletrocoagulação ;... Raios Ultra CARVALHO Semestre .. :......... Cr$ 90,00
Violeta' ..e" Infra Vermelho. No Interior

Consultório: Rua Trajano, n. 1, MÉDICO DE CRIANÇAS Ano Cr$ 200,00
10 andar _ Edificio. do Montepio. PUERICULTURA _ PEDIATRIA Semes.tre Cr$ 110,00
H rá" . Das 9 às 12 horas -

- ALERGIA INFAN�IL Anúncio me<lian,te contráto.

D °MU�tSI CQ'nsultõriQ: _ Rua

Tlfadeh-,
o.s origin.ais, mesmo não ,pu-

ri> 16 às 18 ,hora� - Dra. tes n. 9. .

.• blicados, não lIerão devolvidos.
MUS�I Residência: -;- Av. U.rclho A eireção não se responsabiliza End. Teleg. "SANDRADE"
R sidência' Avenida Tl'om- Luz n. 166 - Te). 2.630. pelos conceito. emitidos nQS ar-

!!k' 84' Horário: _ Das 14 às 18 ho· tigos assinados.
pows, y, I

•

•
. 'ras diáriamen�

• .".'

DR. JúLIO DOIN i' INFURMAÇõES UTEIS
VIEffiA o. leit01' encontrará, nésta co-

<MÉDICO t
R. ,NEWTO� )�?a: informações que-;-n..cessita, Rua Dr. Carmo Netto, 99

E::iPECIALISTA EM OLHOS'
' D AVILA

I
dlar!amente e de iinedla�o I f Fones.' 3'2-17-33 e 32-17-37OUVIDOS, NA.RIZ E 3ARGANTA CIRURGIA GERAL .TORNAIS . .e e one

'fJ;tATAMEN.TO Jil QPE'IM,CõES' Doenças de Senhor.as - Prodo· O Estado 11.022 Atende "RIOMAR"
['f V 'Ih N b li ção

'

El� t
. id d Me'di�a IA G.llzeta •.•••..•••••••• 2.666

n ra-

..
e,rme o - e u ZIl -

"., logia - e nc a e. .". D'·" d "',.-> 3.'79
/ End. Teleg. "RIOMARLI"'. -Ultra-Som li' Conc'lltório;' Rua Vitor Mei' lauo c :.1..; ",e •..•..••

(T�atamento de .sinusite seDI ,'rel"S n. 28 - rélefone: 3307. �6SPITÂn2il'::':l1 2.688
. NOTA: - Os nóssos serviços nas -praças de Pôrto

, oper�çao.). � ,Consultas: Das 16 horas em
Caridad.: Aleg_r", Rio e Belo Horizon·te, são efetuados' pelos nossos

Anglo-retinoscopla - Receita de diante. -

d) ,- 314 t
.

Oculos - Moderno- equipaíne�t!l . Hesldência: Fone, 3.422 (Prove .or ...••••••••••• 2. agen es

de Oto-Rinoladng_ôlogia (úDico Rua: Blumenau n. 71. (Po�tana) ' •• 2,036, "RODOVIÁRIO RÁPIDO RIOMAR" .

nó 'Estido) , N��ell Ramos ...•.•.••••• 11.831

Horário das 9, às 12 horall e " ]I�lhtar ... "�"I""""'" 3.157
das 16 às 18 horaª; _ ONIO BATISTA Sao.Sebastlllo (Casa de

Consultório: - .RUlLVitor Mei- DR. ANT Salld�) .

reles 22 - Fone 2676.
.

JUNIOR' lIbt!,rnldad! Doutor Car-
. 'Res. - Rua São Jorge 20 CLlNICA"ESPECIALlZADA DE los Correa .....•. ,.... 1.)21

F 24 21' - CRIANÇAS CHAMADOS U�one •

Consulta� das 9 ás 11 hora.. GENTES

,DR., M "DIO WEN- Res. e Cons. Padre Mieuelinho, Corpo de Bomheiros •. ;. 8.318
.tUlo

12.
_ Serviço Luz (Rilclama-

," {nHAtiSEN' ções) 2.404
CLlNICA"MIi:DlCA DE ADULTOS l'o!icia (Sala.Comissário.. 2.038

E CRIANÇAS ATO Polícia (Gab. Delegado) .• 2,694
Consultório _ Rua João Pin- DR. I. LOB COMPANHIAS DE

to, 10 - Tel. M. 769.
-r FILHO , TRANSPORTES '

ConBulta�: Das 4 às 6 horas. Doenças do aparelho respiratório. .

�AC '1.700
Residência, Rua Esteves Jú- TUBERCULOS:f., I ,ruzeIrO do Sul ••••••.. 2.500

.

ni�r, 4fí. 'Tel. 2.ª12. RADIOGRAFIA E RADIbSCOPIA Pan�ir a2'.362ií�DOS PULMõES Varig .. � , . .,." . . • • • • "

Cirurgia do Toru Lóide A-éreo ......••...• 2.402

Formado pela Faculdade Nado- Real .........•.....••• ,. 1.377
nal de Medicina, Tisio'oei1ta e Scandinavall ,. . . • . . • • . • • 2.300
'risWclrurgião do Hospital Ne- HOTÉIS

rêu Ramos Lux ..•..•••.•• /.• , • • • • • 2.021
Curso de especialização pela Magestic .•.•.•••••••.••.• 2.276
S. N. T. Ex-interno e Ex·allll-, Metropol ...•...•••••...• 3.147

tente de Cirurgia do.. Prof. Ueo La Porta .•..•.••..••.••• 3,321
Guimarães (Rio). Cacique .• , ...••..•••••• ,1.44'9

Cons.: Felipe Schmldt, 18 --: Central •..••••••••••••••• 2.694,
Fone 3801' Estrela •..•••..• ; •• ,..... 1.871
Atende em hora marcada.

I
Ideal ...•..•.•••••••••••• '.6159

Res,: - Rua. Esteve. Junior, ESTREITO �

KO, � Fone: 2191 .Disque ..... , _" ... ; • • .. • 011

,
1° andar.

Salas 1 e 2 _ Rua Jerônimo
Coelho, 1

Horário: 8 às 11 - 16 às
18 horas

Atende excluslvamente com l_

.hora marcada.'

DR. CESAR BATALHA DA
SILVEIRA

Cirurgião Dentista
Clí�iéa de Adultos e

Crianças l\aio X ,

Atende com Hora Mar-
cadil.

-

Felipe Schmidt 39 A Sa
Ias 8 e 4.

A D V O G A DOS

DR. JOS1l: -MEDEIROS
VIEffiA

- �DVOGADO -
'

Caíxa Postal 160 '-, Itajaf
Santa Catarina.
-

DR. CLARNO G.
GALLETTI

- ADVOGADO -

Rua Vitor Meireles, 60.
FONE:: 2.468

Florianópolis -

Im. ANTONLO GOMES DE
ALMEIDA

- ADVOGADO -

Escritório e Residêncía t
Av. Hercilio Luz, 16
TelefQne: 33�C.

.................".."

DENTISTAS
DR. SAMUEL FONSECA

CIRURGIÃO·DENTISTA
Clínica - Cirurgia Bucal -

. Protese Dentál'ia
Raios X e Infra·Vermelho.

, _. DIATERMIA
'Cons\11tório e Residência:
Rua \ Fernando Machado, n. II

Fo�é: 222�;:_
. ,

18AHCOde
C�f�ITO.POPUlAR

tie AGRi�OLA
.

,I I

�cJ�.16"',
.. ,

f"LORIANOPOLIS - srõ-. (:'õ-ró.rlnô,·

IRMANDADE DO DIVINO ESPIRITO
SANTO E AS'ttO DE ORfAOS

FESTA DO ORAGO

O F I �I NA MECÂN'ICA

CONVITE

,

BORDAD.OS A MÃO,
Ensina-se na Rua Feliciano Nu=es Pires 12.

.. Flo�ópoli.

CONSERTOS 'DE FOGÕES, FORNOS, SEltRE-
.

. LRERIA, MAQUINAS A VAPOR, CALDEIRAS .E

Viagem c:om se-garilnça
(

e rapidez
so NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO
- -

.IAPIDO-;SUL-BRftlDlílO-;=--
lta1af - Joinville ...:.. 'C�ritiba'

TODOS OS SERVIÇOS PERTENCENTES A �TE.

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 Brí
to, a partir dó Dia 8 do corrente.

.

CLUBE 15 D:E OUTUBRO
DIA 1.3 (domingo) 15:00 HORAS

Grandiosa domingueira dançante, em homenagem ao
Dia das Mães. Será apresentado um grandioso show in
fantil, com a participação dos. pequenos e futumses- ar.'
tístas da' Difusã� Florianopolitana. .. _',

i\uli!Deoaoro e8quina�da
. R.!1a�TenElnte ,Sllyeira

Expresso Florianópolí� LIda:
ENDEREÇOS -!\TUALIZADOS DO EXPRESSO

-

- .,

FLORIANÓPOLIS LTDA.

Transportes àe Cargas em Geral entre: FLORIANóPO
LIS, PÔRTO-ALEGRE, CURITIBA, s10 PAULO, RIO
DE JAN�IRO E BELO HORIZONTE. I

l\fatrbJ: FLORIANÓPOLIS Filial: CURITIBA '

Rua Padre Roma, 43 Térreo Rua ViscoJ1_de' do Rio Branco
Telefones: 25-34 (Depósito) 932/�6.

25-35 (Escritório) "Tt:lefone: 12-80
Caixa Postal, 435

, End. Teleg. "SANTIDRA"
Enã. Teleg. "SANDRADE"

Agênciã: PôRTO ALEGRE
"Riomar"

Avenida do Estado 1666/76 Rua ComendadQr' Azevedo,
,

64

Filial: SÃO PAULO

Telefone: 37-06�50
,

Telefone: 2-37-33
Atende "RIOMAR"

Elld. Teleg. "RIOMARLi"

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

\

.u Repartição Publica. "
-

- ,

Agência: RIO DE JANEIRO
·'Riomar"

,Agência: BELO .BORI
-ZON'rE

TRATAR NA

''Riomar"
Avenida Andradas, 871-B

'Í'eiefone: 2-90-27
Atende "RIOMAR"

"A MODELAR"
.-·...•••••....··�-........_..........gJ".·.-.·.·.·.wJa......•••••••••__

Organização Juridica
Confabil Lfda.

DE
- Dr. Ney. Douglas Bello - advogado

Onofre Alves Pereir�, contador
-.:0:-

Séde': Rua Trajano 12 -- �difício São Jorge, sa}a 4,
10 ,ildar.

Florianópolis -:0;- Santa Catarina
Escritas comerciais e fiscais - Contratos _ Dis

tr�tos - Organização de Sociedades Anônimas _ Peri
,agens - Cobranças amigáYeis e judiciáis, etc.

NOTA: -Atendemos todo e qualquer serviço do in
,erior junto às repartições públicas, desta Capitat

... A HORA DO

TÔNICO ZENA

Consultem n-ossas tarifas. EXPRESSO FLORIANóFOLI� 1\0 PRIMEIRO SINAL DE, :FRAQUEZA, TONICO ZENA
3.163 -rones: 25-34 e 25-35 _

DR. NEY PERRONE
MtrND'

,

Formado pela Faculdade Nácio
nal de Medicina. Univefsidade

do BrasiJ
RIO DE JANEIRO

Aperfeiçoamento' nll "Casa ·-de
,

Saude Siro _Miguel"
Prof. .I!'ernando Paulino

Interno por 3 anos do Serviço
de Cirurgia

Prof. Pedro de Moura
OPERAÇõES

'

CLINICA DE ADULTOS
DOENCAS DE SENHORAS
CONSULTAS: Diàriame'nte das - .

7 ---'- 9,30 nQ Hospital de Cari-I "
DR. lVO VON WANGENHEIM

dade,.das.9,30.>,_1l,30,no,C.on-",�,�.·."",=,.,.,..,."",",,_. D'ENTIS'TA--
sultól'io. à i'ua João Pinto 16 1°

'

COlUlultódó rua Bocaluva, 41,

ÉMPRESA NACIONAL DE NAVEGACAO
, ,

HOEPCKE
NAV,IO-MOTOR «CaRL

.

ITINERÁRIO
SAlDAS DE'

.

I D A V'O L T A

Fpolis. Itajaí Rio Santos
./ 4-5 5-5

9-::5 il-5 17-5 18-5
22-5 24-5 30-5 31-5
4-6 6-6 l2-6 13-6 ::!'
17-6 19-6 25-6 26-6
30-6 2-'7 8-7 9-7

O horário de saída de �riãnópolis será às 24,00
floras e do Rio lie Janeiro às 16,00 horas.

Tanto na Ida como na Volta o navio fará escala nos

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

'EnÍprêsâ, ii. rúa Couselhti1ró MtÜ'ra, 30 ..:.... 're]p,f.õue 22-Út
,

À SUAMESAI

Fabrica -de Caixa
- I

_ Esquadrias
e

Vende-se, com muitas maquinas �e mais d� 130 ça",
valos instalados, junto ao porto. Excefente oportunidade.
.Facilita-se parte do pagamento. Tratar' na MA'DELEI,
rua João Pessôa, Itajaí.

vampaoba Cont.ra O Cancer,
AUXILIE A cAMPANHA CONTRA O CANCER.
A ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DE MEDICINA

(·,.hama a atenção do povo, para' as palestras que estão
4as feiras, as 20,45 horas e p�la Rádio Guarujá, todos os

sendo -irrad'iadas 'pela -Rád'io Diárip da Mac�h�� �ôdas as

!:lábados, as 15,horas.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



.,
.

�

o ESTADO Florianópol"� Tel·�a· feira, -,22' dr Mail' de li'56
----------------------�----------------�------------------

HOJ E N6 ,PASSA,DO .ESPIRITO PUBLICO}
• BRAZ SILVA

j' Na grandiosidade das reaJ}.- I

A data de ho� recorda-nos que: Zações não reside somente a I
em 1.604, na margem esquerda do Rio Oiapo- visão -administrativa do go- i i�'
que tomou posse, em nome do Rei da Inglaterra, vernante, mas a pureza .-de ,. !I
estabelecendo uma colônia que durou' até, 31 -atítudes evidenciadas nos i
de Maio de 1606, com 75 homens, Charles' magnos e sadios exemplos de ILeigh; personalidades. Administrar"
em 1.737, a flotilha brasileira' .da Colonia do no sentido de atender à cole'

'ISacramento, comandada por Alvaro do Berto tívídade, é demonstração d�
do Rego destruiu a flotilha de Buenos Aires, l'lvidente de honestidade '<1t

chefiada por D. Juan' Bonete, em Martin Gar- princípios, traduzida na ma-.

cia, onde foi travado o combate;
.

neira profícua e capaz de

sO-1em 1.792, embarcaram para a Africa mais al- Iucíonar os justos reclamos

guns réus da Inconfidência Mineira; das sltuações. <Qua:m:do 'existe,
em 1.812, em Itapicurú-Mh-ím, Maranhão, nas- oposição' sistemática e faC-Iceu o Jornalista e historiador João Francisco ciosa, esta deve Ser conduzi
Lisbôa. Faleceu em 2 de abril de 1863; da ao cwsprêzo das observa-;Iem 1.823, durante a Guerra da Independencia, ções e dos julgamentos, por- I

travou-se o combate naval de Olaria, entre tres . 'que nada edifica e contribui
I

canhoeiros da flotilha de� ltaparic� sob o C'�- eficazmente para"o,',d.esman- \mando do 10 Tenente Joao Francisco- de Oh- telamento dos 'prOposltos ro

veira Botas e 7 ditas portuguesas" que se retí- 'bustos-e dtgníücantes, E o

raram após pelejarem das 2 as 5 horas' da tar- governante, a qusm está o

de; encargo de dirigir a admínís-

'em 1.847, foi organizado por Manuel Alves .tração, não pode considerar

Brancok, mais tarde Visconde de Caravelas, o as cousas pelo lado maléfico,
Gabinete Liberal qúe sucedeu ao de 2 de 'maio porquanto existe, em meio

de 1846, de Holanda Cavalcanti, tambem Libe-' aos ataques apaixonados, os

ral ;
"

- aplausos merecedores, que
em 1.854,' tomou assento no Senado Eusébio de lhe servem de estímulo a no-

Queiroz. Vos e eficientes empreendi-I.

André Nilo .Tadaaeo rnentos, A_tarefa realizadora,
dos dírígentss : adrníntstratí-

"..,._..- ;. .J..!...•..-�•••••••••••� � vos, só encontra apoio e reS-

sonância num ambiente fér

til, onde se situa tôda uma

platéia atenta para os atos
pelas lentes cristalinas da

Verdade, deixando de lado a

um aparêlho projetor, deturpação dos conceitos,
fim ganhar mais fa- porque a fase a que através

samos necessita de um me

lhor aprimoramento de-pro-

Jceder atraxez de .homens

p.
re-

............................................ parados a-corresponder aos

anseios comuns. Os que toca

dos por despeito ou írnpulsío
nados por recalques doentios,
procuram 'por' -expedíentss
excusos .obstar a concretíza

çâo das manobras enobrece-'
deras, avídsncíam nos seus

ímpetos po:bresa de critério,
que não 'Se compatíbílíza com.
o pensamento unânime das 1
.conseíêncías })reparadas a I'
julgar Os .ratos com honestí- 1
.dade de conduta, A realidade té imPla.cável e indica

com

,se-,gurança-sa: nascente _.dcmCile,

emana a formação moral dos.
goverfiantes, que não místu :
ram os deveres ínadíaveís...
com as intenções .subterrã- J
neas. Daí por que. não se po- jo,

de fugir ao cumprimento de i ...

louvar as fecundas manítes- t
tacões de sadio espírito

pÚ-.1blico dos que, nos momentos

MARAVILHOSA NOITADA DE DANÇA -E MUSICA oportunos, não se esquecem

DUAS GRANDES ORQUESTRAS ARGENTINAS dos mérítos alheios. Gover-

.nar, no sentido de ,construir

para o alto, elevando a coe

. rêncía de pensamento, é ta

refa que .se comporta e se

harmoniza em detalhes que

J;.tefaciam todas uma dedica

,
CONVITES: ,Cr$ 150,00 çâo que se fortàlece na vera

cidade dos pronunciamentos
corretos. E o administrador,
que se 'compenetra na função
de administrador, sempre

/ b!iContra o momento oportu-
-----�� ..,...-. no para designar as calúnias

estéreis,mostrando por meios'

lícitos, não só a capacídade
•.• �'(!alizadora, mas a inagualá

vel convicção de que prestar
homenagem à finalidades

construtivas, é atribuiç.ão as-,

sociável às norm�s do bom

senso, que traduz pureza de do Prefeito Osmar Cunha. E

prGcedimento marcante, Ad- pa.ra consa'grar o vaior dessa

.
ministrando o Município, realização, o Administrador

;entro de um perímetro' de Municipal, considerou a ne

iossibiidade escassas, o Pre- ccs�idàde de fazer justiça a

"eito Oslmar Cunha 'vem ,se quem dela se faz merecedor,

impondo à ipsúspeita opini- denominando-a' de "Dr. Ader
\0 pública como governante bal Ramos da SHva".

.ue sabe e conhece onde está O nome do conterrâneo

í periculosiçlade que massa- digno e ilustre em tal em

(:'a os anseios 'da coJetividade. preenàimenfõ"'vf'm atingir a

'Im ano e pouco de governo admiração dos que o conhe

� o suficiente para demons- cem e o· apreciam na verti-

Tar que o seu tr�balho pos- calidade de suas atitudes e

i'ui; na harmonia dos racio- no seu' saudavel comporta
cínios e no equilíbrio de con- mento de homem público.
c.epções, a preocupação' de Aderbal Silva é bandeira

bem servir as causas que ori- tradícional erguida na arena'

entam os justos interesses. A das rivalidades robustas, em

ponte a ser inaugurada hoje, defesa dos nobres e admirá
na Lagôa da' Conce�ção, assi- veis Objetivos, cuja fisiono
l1alará mais uma vitória ad- roia se faz l?resente em todas

ministra.tiva 'do Governo Mu-. as oportunidades em que es:

nicipal, no atendimento a tá em jogo, a felicidade de

uma reinvidicaç'ão. do povo sua terra e da sua gente. O

daquela localidade. por ela gesto do Governo Municipal
transitaram Os problemas' encontra aplausos reSsonan

que exigem solução oportuna te;;\ por todos os qUê tem em

, para o crescimento substan- Aderbal Silva a opinião fir-Icial dos recursos econômicos. l'llada do seu �arater e do seu O ESTADO,Está, pois, concluida airosa- elevado paqrao moral, ga- IJ
.

mente, mais uma tarefa .do rantia que se avantaja e se Iatual governante, indicando ergue na �poca em que vive- O mais antigo diário
de forma. insuspeita a cate-I mos.

� Santa Catarina.
.

górica visão administrativa Pa,rabélls, QQlli, devem .S.er. Leia e assinem,
o �. _

.....
_

"

221m MAIO

Compra-se
Aleijado, presenteado com

procura filme mudo 35mms, a

cilmente a vida.
Tratar na Redação dêste Jornal,

ClUB'E BOZE DE AGOSTO·
DIA 19 - SABADO ÁS '22,30

Alfredo de Franco e sua ·Tipica
E

Os endiabrados "LOS COLEGIAI.ES"
Musica e Danças

NIESA: c-s 300,f:"'j

Vendas na Secretaria do Clube
J

VIEIRA DA ROSA. - Presidente

AGORA.D
"S U P'E R

C O N V A rR"

I lAMBEM
EM FLORIANÓPOLIS

_'

INFORMACOES
, "".

PEREIRA OLIVEIRA & CIA.
FELIPE SCHMIDT, 34

FONE: 2377
\

êíi!il1lliiii1i(,.
.aJa Marechal D,OflIJ'o. 34 J. 1.- andlu

'

�. vC'

fl:LtG.llAAI PROSES"'"

·��.ro que o meu serviço
rende mais .••.{; ,

: f
f

trabalho com uma

';I�

IsIO. é o que dizem no mundo ·in..i;� ...
1

grande maioria, secretárias. e datilógrafo..
COIl5ir!.)�30, desenho, material, facilidade no

mCHl�i", njtide;! de escrila: tudo, tl'as ·má

quinas de escrever Remington, foi pre'v(tt.
poro atender aes, padtões de rapidez.
efi-:iê:neia que o vida moderno exige.,_

,.. \ , .

que. ') seu n�96tio exige .• Nõo .permito
que o seu escritório lhe ofereça.\Im rendi-

/
menta cbeixc das suas reais possibilidades.
Apcfrelhe' es seus funcionários com móql.linal
de escrever Rer.1ington,.. • vejo ..c;�

poder.á obter maior -volume_de trQOolhit.

',Eis as t?antagens que
_

lhe

oferece a nova Remington :

"EStALA Z(!!OdNTRICA", combino'de
com marginodores visivais - gr.at;os ,"
êsse- dispositivo, O operadora .....ê .. ..coml:l
a carta vai ficar, ontes mesmQ Q....
crevê-Ic I

._

";'OQUE,nMPo". met:oniSmo de lmp...,.
são com aceleração progressivo. e'ritma
do - oumento o produção 'Sim 'iff4rc;.
Ii_tro.

.ri
.

.

C!
CURO ULTRA.UVI'I RÁ',DO'tI. ,.tO,n.

_ sucvtsstmo - reduí 00 minimo-o •••fõrC;o
do opiÍradora.

CONSTRUÇÃO "IlOIRA.MATIC" - ·tI"
éaracteri�tica revolucionária .xc:luliv9
do Jlernington, que permiti aceno rQ;_
pi·jo_e, fácil a qualquer porte do mec:c•
r.i�mo interno. Aumenta" 4."l)roc;l"ç6�

",reduzindo O temp'O nec: ...Oril''''''·
ojustll> i c;oniar�Oçgo.

.

CASA PRATT

( Rio de .Jcneirc - Sõo Paulo - Pôrto Alegre - B-el� Horizonte � lI.ç!fe -

.) Curitiba - Salvador - .Juiz de Foro - Pelotas - Florianópolis - BlgmenQV '

:tI.... IU.te 'gtarina-Florianópoli$: Rua Trojano, 18,8 • atum.nau: T,;•. .f. .;���."
AGENCIAS NAS PRINCIPAIS CIQAD�� DO PAÍS

-'

--�-----�--------------------------------------------..�(--.. --------------------
endereçados ao, Prefeito .os
mar Cunha, Pelo duplo gesto
assumido: dando uma situa
ção de melhor proveito de
vida aos habitantes da Lagôa
aa Conceição e inserindo em
côres vivas .0 nome d.e um

,cidadão, que ganho'ij na pro
fun,didade do seu labor, a ad
niiração se;ffipre crescente do
povo de Florianópolis.

,ralspottes
Catarinelse

,II.IS

Assembléia Geral Or.dhláda

2a Convocação

VENDE-SE São convidados os senhores acionistas' desta Soele
dade pai'a a assembléia geral -ordinária, .. a .. r,ealizar-se,
em sua séde social, a Praça Quinze de Novembro, ,Edi
fício Sul América, 4° pavimento, nesta capital, no dia
23 de' maio corrente às 14 horas para d.elibexarem sôbre
a seguin.te:

CASA
Por motivo de urgência e

por preço de ocasião, vende
se, uma. casa à Rua Tobias
Barreto 123, no Estreito
(Ponta do Leal) •

Tratar na, mesma.
. Preço Cr$ _] 20,000,00.

ORDEM DO DIA

10 - Leitura, diséussão e aprovação do balanço,
conta de lucros ,e, perdas, relatório da Direto-,
ria e poder do Conselho Fiscal reclat6rio ao

exercício de 1952.

20 - Eleição dos membros efetivos
Fiscal e respectivos súplentes.

30 - Assuntos do inter�se da Sociedade.

Florianópolis, 14- de Maio de 1956

ConselhodoO

de
JO'ÃO DAVID FERREIRA LIMA

Diretor Presidente

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ASSEMBLÉIA' lEGI�lATlVA'

/

Após a re�ni3.ó -de sexta
feira última, ocasião em que
a Mesa relatou os aconteci
mentos relativos ao incêndio
que destruiu �9.talmente as

dependancías da Assembléia
Legislativa, fôl convocada e

realizada uma. sessão extra
ordinária parasábado.

ARRECADAÇÃO DE., DI,RIGfNTE DA PAA GANHA CONDE-
IMPOSTO SOBRE� ',..

.

i / ENERGIA ELl- ' CORAÇAO BRASILEIRA
.

(o'n'tra a' suspensêe do's írebalhes O' TRICA ·0 sr. Mado Martínez, oito anos de permanêncíà-
,

,

',' /

,

.

RIO,.,21 (v. A.) - Pelo mi- .gerente de tráfego ,e vendas
I
no, Rio, lIa; qualidade de ge- Mais nuas importantes rea-

P S D P T B V· I'" I'
· · . nístro"da Fazenda foi o Ban;- da ....Uivil;lã<l Latino../Ameriba- .

rente regional de tráfego' e Ilzações do Prefeito Osmar

.. ," .. e ... 10 enclas:po ,leiaiS co do Brasil autorizado a pa:'-' na 'da :i!an Amerícan World i vendas para o Brasil,' Para- Cunha foram 'ontem oficial-

I
.

S
'

de fri
gar ao Banco 'Nacional do Airways, foi homenageado guai, Uruguai e Argentina. mente 'inauguradas. Já se

em' fuporanga . emeníes e tngo Desenyolvímento; Econômico com uma, ãlta condecoração Nesse cargo permaneceu tem como conquistar normal
a ímportancín de Cr$' , brasileira -·a órdem de até 1952, quando foi deslg- da cidade o crescente aumen-

. são vendidas',
,a m.elhores prec,os,no. 50.000.000,00, que corresponde Vera Cruz - -no grau 'de nado para suas funções to lia área calçada, que, em

, à parte da arrecadação em "grande oficiai da catego- atuais, Pouco mais de, uni ano, atín-

P
.' /.,'

O t
'. t' julho' de 1955, do imposto so- ria do mérito". Martinez gíucêrca do triplo de tôda a

. ara na...,.. u ros assun OS bl�e energla.elétríoa. foi condecorado "em, reco- No decorrer ,de sua ear- área de calcamento executa-

Fundamentou o sr, José nhecimento por fraternida- reira na, Pan American, do em toda a gestão muníéí-
Maria AIkimim a sua, autorí- de >

e serviços relevantes Martinez serviu como assís-' pál anterior. Pondo mesmo

zação nos têrmos do despa- ,para com o Brasil". tente do gerente de tráfego de lado; portanto, esse gran
eho proferido pelo sr. Jusce- Ó pergaminho e roseta e vendas, como superinten- de empreendimento, que não
lino Kubitschek na exposição da ôrdem fôram

.

entregues dente de divisão de carga, sofre solução de continuida
de motivos sobre a matéria, a Martinez pelo Vice Presí- como gerente de aeroporto de na atual administração cfu
apresentada pelo Conselho do dente da PAA, sr. Hum- em São João de Pôrto Rico Município, acentuemos que as

Desenvolvimento. phrey W. 'I'oomey, Grande e como repres.!lntante de Inlcíatívas do Prefeito Osmar

Oficial da órdem, com es: tráfego. Cunha; em outros setores da

Depredado" O edifício critórios no Rio de Janeiro, Nascido em Key >West, coisa pública, se vem suce-
O depu�ado' :edro Kuss, Ida Assísteneía Muni- e que foi designado pelo Flórida - lugar onde tam-. dando num ritmo Slue segu-

(I�SD) adiantou a Casa haver , e ,

'

Grão Mestre da órdem, pa- bêm nasceu a PAÀ - Mar- ramente elsvará Florianópo-
recebido comunicação tele- clpal ra levar a condecoração a tinêz ingressou na com- Iis, dentro de maís tres anos,
gráfica que dizia estar sendo Mãos cnmmosas depreda- Miami. panhia dez' meses após ter a uma posição de sa�iencia

Na hora do expediente, vendídô, em Rio Negro" Pa- ram, na noite de anteontem Martine� fez-se merece- o primeiro Clípper voado de entre as demais capitais, bra-

ocupou.em primeiro lugar a raná, o trigo para sementes, para ontem, o edifício da dor :da estimª e amizade I Key West pa;ra Havana, em sileiras.

tribuna '0 líder pessedísta Le- aos lavradores ta 450 cruzei- Assistência Municipal. O fa- dso brasileiros durante seus' Outubro de' 1928.. As duas notáveis obras on-

noir Vargas para dizer do, ros, enquanto, em Santa Ca- to n�o é inédito nos hábitos --- tem inauguradas atendem a

pensamento de sua bancada tarina, mais proxlmo das de alguns vagabundos
'.
que, ,\ nscessídades locais de dois

com respeito à pretendida fontes de produção, era ven- durante a noite, se compra- distritos, no interior do Mu-

suspensão dos trabalhos por dido a 52Q cruzeiros. Em a- zem em destruir e danificar nlcípío: a majestosa ponte
qu'inze días e pretendida pela parte, o líder udenísta tentou obras da Prefeitura, preludí-' "Aderbal R: da Silva", de cí-

Mesa e bancadas governistas. desviar a· respônsabílídade cando assim o patrimônio pú- menta armado, na Lagoa, e a

/' Adiantou aquele parlamentar para o serviço do. trtgo, ao blico da cidade.
,

-Escola Municipal, no !taco-

que não via razões para tal, que respondeu o orador que O Prefeito Osmar Cunha, robí, Dístínguem-se por fi-

já que era- uma necessidade se existiam 'serviços técnicos logo que teve conhecimento nalidades essenciais em dois

o funcionamento do' Poder, para distribuição de sementes do caso, e depois de verificar' ângulos das necessidades pú-
em toda ã sua plenitude pa- em Santa Oatarina, também a extensão dos danos Ca�sa- Floriallópolis) Terça-feira, 22 de' Maio, de 1956 blicas: a economia de uma

ra não prejudicar os altos existiriam no Paraná, ao que dos àquêle imóvel da Munícl- das mais belas regiões ilhôas,
interesses do Estado. Disse silenciou a 'bancada governís- palidade, Ievou ã criminosa com requisitos naturaís para

que não -:vi!;\ mobívos de or- ta que teve de engulir á pílu- ocorrência ao conhecimento
. C,ON'CE�R�O M' .U�ICO-VOCAl constituir, além de centro de

dem legal para' a pretensão la e verífíear, mais uma vez, também do coronel Trogílio ,II J '

trabalho, uma atração turís-

e que o povo 'catarinense, a-" o quanto Ó ,nosso governo s- Melo, digno Delegado Auxi-

NO TEATRO
tica, - e a instrução popular,

gora, mais que nunca, preci- tadual' vem "tra,bàlh!lndo" liar de 'Polícia da'Capital, que
. '.'. em zona e� 'que de há muito

sava da tribuna da A'ssem- I pelos interesses dos agT.icul- determinou providenci,as não
teve a' altur',a de seu' bom 'no- se fazia sentir a precariedadeConforme haviamos anun- .

bléia, meta avançada da vi- tores; qu� nem 'sequer pro-, só para que se apurem as
ciado,J realizou,-se, d�a 20, do- me. Aplaudindo bem e com da escola primária, d�tinada

gilância democrática. Pelos cura reprimir abusos: já na respopsabilidades do fato, tm.ingo, no Teatro Alvaro de justiça, emocionando ô Ína- a servir uma ·.população esco

governistas, falou então o venda de semenets (quanto más tambem para que: se 'oàrivalho, o grande concêrto estro Geyer e os ll}usicistas
lar numerosa e promissora,

deputado Vólnei de Oliveira miais' na da prOdução do 'ce- f,edobre a vigilância....policial·
.

Vem a propósito, portanto,músico"'vocal da Orquestra que o acompanharam, tantos
que encontrava razões de or- real., , _

nó sentido de impedir a con- Sinfônica e o' Coral da Socie- õs componentes da orquesfra anotar o,critério do Prefeito
dem admfntstrativa para que Em seguida, fõi, encerrada tiRuação de tais ações van- dade Dra m â t i c o':..Musical como os. que nos deram' o Osmar Cunha, neSsa distri
não se realizassem sess.ões e a sessão.' dálicas. . buição simultânea de solu-"Carlos Gófues", da cidade de bem organizado Coral.
sim són'lente os trabalhos ·da Blumenau, noItada. tledioada Nãe> há, aqui, nestas ligei- ções a�problemas igualmente
Comissão, e:;cecutiva. Em a-

'1
á festa do coração de nosso raS liQhas á guiza de crôni-

pa'rte, o deputado Estivalet Povo e, pró campanha do co- ca, excepções a registrar.
Pires adiantou, que, pêlo L t

•

d' E t d I?ertor para os pobres.
'

Todos souberam se desem
tele1grama que logo a seguir O arlil O S a o ,A casa estava inteiramente penhar com verdadeira noção
o deputado Orlando Bértoli /

.

lotada :e I� -asslstê'ncia f,oi das 'de suas não pequenas res-
Dos engenheirand.os

-

de
iria ler; ver-se-ía da necessi� mais seletas. O concêrto Co- ponsabilidades, qua'nto a par-

. 1957, da' Escola de E�ger
dade do, funcionamento",,- do BOJE:

meçou pela execução do Hino te' que lhes c�ube, para tor- nheiros de Pôrto Alegre, re-
Poder, para evitar abusos\gue do Estado de Santa Catarina, nar a noItada de domingo, no cebemos a segllÍnte comuni-
se pratic3ivam,no interior do

CR'S" ,250.0'00' ,'O,',O dê José,Brasilicio de Souza, Teatro, inesquecivel. ,cação:,
Estado. Entret�ntq, após dis- ,sáudoSO professor a quem

.

O. M. lImo. Snr.
cussões em torRO de outros tanto ficou 'a dever a moci-

. Conforinê' comunicação
assuntos, a própria Mêsa dade estudiosa de nossa terra História da literatura anterior, foi sorteado pela
achou de determinar a sus-' e prinCipalmente de nossa do Rio Grande do

Loteria do Rio Grande do
pensão dos- trabalhos por, Capital. 'Sul de 2-5-56 um automóvel
quinz& dias; ante o espanto Foi o hino magistralmente Sul - Buick, prêmio da ação eu-

de petebistas e pessedistas executado Pela Orquestra, tre amigos 1evada a efeito
que encontraram nessa 'for- ouviRdo-o 'a assistencia de.pé, GlÜlhermillO Cesar por esud�ntes da Escola de
mula, um ato d'e violencia é de m�meira imponente e coh- Divididlr em vinte capítu- Engenharia.
ilegalidade. centrada. , los, -acompanhados de opu-' Foi vencedora a cautéla,

A seguir, Finlandia, linda' lentas informações bipHogri1': de número 62780 resultante
sinfQniá taínberrl fielmente ficas,.ª, Históri_a da Literatu- da' cCilmbinação dos dois prê
interprej;a.da pela Orquestra. ra do. Rio Grande do Sul da mias, maiores da citada 10-

Seguiu-s,e a terceira parte da autoria do escritor mineiro teria. e que, foram o,s se-'

apl;;tudida Suite "BRASIL", Guilhermino.Cesar, repre.'iím- guintes,:
'

-RIO, 21 (VA) - Despa�"
,da' lavra do competente ma- ta um minucioso levanta- 10 Prêmio: 1780 I chos de Paris dão conta <da

estro e musicista .e composi- mentq da "ida mental do ,lO- 20 Prêmio: 25462 .', realização de � uma reunião
tor Heinz Geyer com côro' e ,vo gaúcho, desde suas ori- Pedimos que seja publica- de técnicos' franceses-e bra-

orquestra. Finalizou a pri- gens até nossos dias.· da' e divulgada esta comuni-I sileirQs, para á d,emarcação
meira parte, com 'a execução ,E' um trabalho de valor cação a fim de que. não se-I' de fronteira,s entre o Bra
da Rapsódia Eslava que mui- ,inestimável, ante a documen- ja prejudicado este Movi-. sil e a. Guiana Francesa,'
to agradou. A segunda parte tação em que se apôia, o mé- me'nto perante os colabora- I Segundo. apurou a reporta:;.

�e�e}�í��Fom a magnífica todo que emprega, as curio- dores o elev.ado conceito de I
gem lio Itamarati, t�l reu�

mterpretação da Fantasia de sas Perspectivas que desven- que gozam os estudantes de
I

nião é a continuação_da. que
O Escravo, de CARLOS GO- da à historiografia e à criti':- Engenharia e de maneira f

se realizou aqui no Rio em

MES, partiturà que a órques- ca. Estuda longamente as �-. geral a classe Universitá- I
setembro do ano . p'assado,

tra admivavelmente reviveu colas Iite.rárias, os principals' rIa em empreendimentos' � espera]ldo-se -que 'no proxi
d:e maneira a receber lprolon- autores, as) o»ras capitais' de congêneres. ., mo mês de julho cheguem

.

gagos; aplausos, Tem . conti- cada período, empreendendo �ôrto Alegre; ,lI de maio' realizar o 'lev�ntamentp aé
nuidade o pJ;ograma com "A Uma ampla si!ltemati�aç:io, de�f956 .....> ! rOfotogamétrico da região
Despedida" 'sentmlental mar- da literatura sul-rio-gran- _ Sal!dações Universitária� 'e iniciãr os trabalhos, de
cha romântica, da autoria de dense,-tendo em vista a Sua Abrahão Faermann Sob.' demarcação da região co-

HEIN GEYER _:_ côr� 'e or.- íntima ligação �com a ·cultura. Presidente.,
'

• (nheciâa como Inimi.

,questra, que a assistência fez brasiléira, de que' ,é um. d,os ., .

bisar sob demorados' aplau- mais vivos 'reflexos.
.

CONDENADA PELO PAPA A
O Governador Jânio Quadros, certa 'noite, já horas' sos. Saudades - Meu Brasil; Estamos, portanto, eIll face

'

,.

.

altas, divertia-se com vários am,igos, na <;asa de um dl'- outra'composição de GEY1ilR, de üÍn livro sério, mediiado, I'NSEM'INACA-O ARTIFICIAL,les, jogando. "canastra". um verdadeiro poêma sinfô- r�co de
.

ensinamentos, cuja
'

.

O 'd' 't t· d' nico calcado em m tI'V s foI leitura revel,ará aos estudio- ,CIDADE DO V.ATICAN'O, .'. -

t'f"al. s ra lOS, as an as, suspen eram seus programa:!! ,: _

oI' o - que a msemmaçao ar 1 ICI

e ,passara� a anunciar pa,voroso incêndio na Capital

I
clorICOS co� cançp.es popula- sos, e-até �esmo a �specia!i5- 21 (U. ·P.) - O papa Pio XII é "sempre um ato contra a

bandei:r:.ante. '. " . 'res, para solo. tas, alguns aspectos até húje pronunciou-se ontE)m contra ,natureza e um mal em si

O Governador Jânlo, levantando-s� imediatamen-. Canção sôbre tudo, vasaàa nãd focalizados numa obra de a inseminação artificial e a mesmo".

te, déspediu-se e anunciou que seguiria direto para 0l,em
estilo pat�i�tico de sur- conjunto,

. . .

produção de seres humanos
local do sinistro. E, de fato, saiu correndo. pr�endente efeIto, ,uma ver- em .túbos de ensaio, qualifi.: Em outro trecho referiu-se

.

Os seus. amigos e parceiros, ,interrompido o jog�;. dad�ir� 'colch� de ' retalhos
I

'
cando o processo de ,extra- às vantâgens espirituais da

resolveram também seguir o exemplo d�'vovernador. imusI�als, seleclOnadQs, num. O TEUPO
'

natural e de mal intrinsec9. vida de família, para assina-,
'

Tomam seus carros e rápidamente rUmampara o lÍle;;' I con.vIte
,a uma fuga para � ,

. Em discurso pronunciado lar � "1?ugnais não apenas pa� I

mo local. Ao chegarem, encontram o Governãdor en ..
mUlto longe das canceiras e ,perante 'l.500·médicos'e cien- ra aumentar o numero de se-

{

tre os bombeiros auxilialldo-os e dando ordens
'

a03 decepções desta 'vida. / tistas, o. Sumo Pontífice sa- res mas par_a elevar o nível

berros. Uma éii'c�nstância, tódavia, espanta-os mai.' Mi!1ha terra tem palmeiras, Previsão do .Têmpo, até às lientou a objeção funda\nen- moral da-liumanidade, su.a

do que as atividades, a coragem,'a energia, os gritos tu nao te lembras da casinha_ 14 horas do dia, 22. , ,tal da Igreja ao emprego de faculdade para fazer 'o bem

do sr. Governador: a. sua indumentaria!
I
pequenina, -vou-me embora, Tempo Bom com nebulosi- um pai auxiliar no, caso de e sua vontade de aumentár

O 'sr. Jânio Quadros já estava de pija;na! "

. 'vou-me embora, pescador da dade. esterilidade do màrido. sua estatura física' e espiri-
" -

'barca bela, tutú marambá,
,
Os especialistas inaugura� tual�ente".

qOl;me,
.

dorme meu filhinho, Temperatura em decHnio, ram ontem,' em Nápoles, o'� 'fertilização artificial
vida de tropeiro, e na Bahia gead�s nas proximas 12 a 24 SeglÍndo-Congresso l\!,undlal morais do contrat6-conjugal,tem ... não faItando o acres- horas, nas regiÕes suje�tas ao da Associação Internacional Pio xÍl acentuou sua trans-
cimo regional de ':em Blume- fenomeno.

-- .

de Fecundida,de. A ,audiencia cendencia e prosseguiu: .

nau tem, hatata§, linguiça, foi realizada no Salão Con- '''A fertilizacão artificiai
milho tambem, batatas, chu- Ventos-de Sul a Leste de sistório. excede Os limites do direito\ crute,-paimito,� Sholotfeger" moderados a frescos.' 'o discurso de ,2.500 pa'la- que 6s ca:sais adquiriram com
tampem, que, pela sua origi- 'Temperaturas extremas de vras, foi tão esp�cializado que o contrato conjugal. Esse di-
nalidade deu um-tom humo:- hOje:

- -

o Papa, que o leu em fralI:. reito é o 'de exercitar pléna-rístico ás interpretações. cês, passou a; falar em latim mente sua capacidade sexual
. Foi, assim, uma noitada ex- em várias partes do mesmo. natural na
plêndida, '1\' noss�,Platéia és':'

.

SaliéJHou.6 Sumo 'Pontifice
,p� ,

1"-_/'

Usou da' palavra, a seguir,
b deputado Orlando· Bértoli,
do PSD, parâ levar aO conhe
cimento da·Casa a,tos de vio
lência praticados por autori
'dades policiais no interior do

, Estado, em Ituporan,ga. pi'sse
aquele orador .que era lamen
tável esttV.f!,sse ·.0 povo c!J,ta
rinense ''Sofrertdo eSsa

.

vio
lencia quando deveria reinar
um-clima de paz e harmoniá
e as autoridades deVeriam

t\·dàt;'9'�.t:*imeiro exempio. R��
que�eú providencias da Mesa

,

para 0- telegrama que piissou
'a' ler no seguinte, teor:

"Deputado Orlalldo Ber.to
li - Floriallópolis' - Levo
seu' c(}llhecimento segunda�
f�ra, 14, enquadto me ell-

cOlltrava nesta Cidade (de,
Ituporallga) a llegócios par
ticulares de,pois de améaçado
p'risáo _pelo' Delegado local
Argemiro Guimarães, tive
meu lar,' situadó em' ,ilha
Grande, deste MUllicipio e

comarca, invadi,do }ielo Sar
gellto Osmar Silva, Coman
dante Destacamento Rio do
Sul, acompanhadO de um sol
dado úaqui' e outró daquele
MUllicípio, os' quais apreell
deram d� armas cása mi
llha propriedad'e, devidamell
te régisotr-adas. Selldo eSta se

gUllda vez qüe Policia atra
biliária. viola propriedade,
humilde colono c�mpridor
seus d�veres e a!lui residen-
te mais vinte anos.

Pe-'ço usar· Tribulla Assem
bl�ia para tornar tais fatos
COllJtecimellto· Povo éatari
llellse, 'exigilldo outrossim co

mis,são parlamentar, inquérito
'afim apúrar .situação. anar
qu�a encolltrMtl:'se 'Serviços
policiais l11unicipio. Sauda
ções. P'aulo Ferreira".
,qo.mo--se-v.ê",impél'll.J.em.Itu=--,1-"""",""""-

PSD e PTB contra a

suspensão!

, >

Violêllcias p(Jliciais em

ItllPorallga

ímperatívos Cio. desenvolví

.mento material e,...social·. elo
Município. 'M,as o que nin-' \

guem deve sobretudo olvidar
é que isso se está fazendo
.dentro de recursos normais,
graças apenas à boa e ho

nesta aplicação das consig
nações orçamentárias,' Aos"

que contribuem para o erá
-rio municípal deve' ser grato
verlrlear essa circunstância,
pois bem esclarecida é a nos
sa'.gente para não sonegar os

tributos devidos ao interesse
dá comunidade, quando esta

é, bem assistida-administrati
vamente, como o está sendo..
As, duas significativas e

vultosas obras ontem inau

guradas atestam não sé o di

namismo extraordinário de

um homem público, que está

presente em toda parte por
onde se imponha melhor e

mais atenta consíderação dos

reclamos coletwos, mas "tam
bém valem por auspicioso in-
dício de um programa 'Que'
está sendo executado sem

desfalecimento El se_m vacila

ção.
Flor,ianópolis, 'o Município

lá Capital, está pois' de pa
rabens!

·I,NAUGURADAS MAIJS DUAS REALlZA
COES-D.(l,PREFEITO OSMAR CUNHA
" .

poranga, um clima' de dssór
dem e violências que [uatífí
cam. medidas urgentes por
parte das nossas autoridades
estaduais.

. Tligo mais barato 110
Paraná!

O movimento postal-,
telegráfico ,do-Brasil;
um dos maiores do

mundo

BERNA, 21 (UP) - O
movimento postal-t�legráfi-'"
co do Brasil é o maior, da

'

America do Sul e, um dós
mais importantes do mun

dQ. Nas estatísticas interna
·cionais da ONU, quanto ao

movimento telegrafico. o

Brasil está colocad'o em 40

lugar, com 30 milhões de
teleúámas, logo após ós'És�
tados U)lido's, com 151,7 mi
lhões;' Japão com 91,5 - mi.r.
l_hõ�s e Inglaterra, com 36,4
milhões. ,\

Quanto' lrO movimel1to
postal, o Brasil· ocupa o 8°
Iugar com 2 bilhões 'de car

tas, precedid9 pelos Estados
Unidos (50,9 bilhões),

,

In
glaterra (8,7 bilhões), Ale
manhã (.5,3 bilhões)', Japão
(3.5 bilhões), França (3,�.
bilhões1,

,

Canredá f2,9 bi
lhões) e India (2,7 bilhões).

, , '

62.780 o vencedor

,GUIANA
FRANCESA

Alguem, lendo o "Diál'Ío da' 'J,'arde", ilustrado' com
clichês do incêndio ao Palácio da Assembléh, obser
vou-me':

- O Presidente, ao sair de casa, à pre':>::ja, seria
mais ligeiro se "Vestisse o casaco, em' vez desse "fumoir"
que aqui se vê!

'

Respondh que o Presidente, aO saber da infausta
notícia, deveria, por Gertõ, estar 'em seu gabinete, es

tudando, e naturalmente �iu de imediato, como es";
'táva. Numa palavra: neguei-me a a'Cre�lítar na de1na-

. ,;gogia do "fumoir".
' '

,x
x
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