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CONTAGEM DE TEMPO DE
SERVICO PUBLICO

,
,

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

Ve!a�o pelo presidente da República
oproieto de.lei que cqníeva o tempo

de servicc de ex-servidores do
,

Estado e do Múnicípio

,Em' II-OS d·e Junho,,'a decretaça-o .'do A ,RAINHA EUZABETH ENVIA MENSA- Si:e�����\��p��lica °n�;�� '��� ��n������o:u����t��ter�
GEM DE' SIMPATIA A'OS� RUS'SOS 'sanção ao projeto de lei, que presidente da República que

_

dispõe sobre a contagem de' o artigo nono . do decreto

novo' sala'r·lollm',-'DI-mo' no' Pa'ls' LONDRES, .22, (UP) - A lcomu;;'ista Nikita Kruschev, tempo do serviço para efeito 'numero 38204, de 3 de, �o-
.

,

___'
ii

'

'.., rainha Elízabeth II, em men que recentemente visitaram de licença por. considera-lo vembro de 1955 que a conces

contrario aos interesses na- são de �ença especial j{i fi-
sagem enviada ao presiden- a Inglaterra. ,

�:í�t I ;' te da Russia Klementy Vo- O texto da mensagem foi cio.nais. Segundo o projeto, xou com a maxíma benevo-

RIC(22 CV, A,) - (De An-I pre na forma sintética, disse:
. áplic'ação que tânta celeuma roshílov, faz votos. pela transmitido, ontem à, noite, seria "contado integralmente, lencia as normas para. o

tônio de Pádua Ferreira) -

I
"Fim de junho", . tem causado. Respondeu o prosperidade do povo so- pela emissora

- de Moscou. para efeito de 'licença espe- computo de decenio efetivo

'E. gr�nde o interesse, como I Finalizando o rápido con- sr, Parsifal Barroso: viético e se assina "a boa a- Na mensagem a soberana cial, o tempo de efetivo de de exercícío .para tal feito.

aliás não poderia deixar de

I
tato, fizemos ainda uma úl- "So,u 'pela manutenção do

miga de v. excia." _ manifesta o grande prazer serviço prestado íntnterrup- Outras líberalídades ,irã� sub-

'ser, sobre medida de prnf'un- tíma pergunta sobre qual 0- imposto, com outro nome, e
que teve em receber de Bul- tamente à União e os Esta-, verter a propria fmahdade

'dídade que estão sendo toma-' seu pensamento' com refaren-. modificação do sistema de A mensagem da rainha gamin e Khruschev a men- dose Municípios que adotam do instit-uto,

'das no setor do trabalhe tais! cia ao Imposto Sindical e sua aplicação". constitui uma resposta -à sagem de 'Voroshilov, data- para com OS servidores fede- ------------

como a decretação dos novos I
'

.

-

missiva do. presideate so- dá do dia 14 de abril. 'I'am- .raís que passem a integrar os Géneros alimentícios
'niveis do ,salário mínimo, o f'...................,.o:'J'V��...............-....-_._-.......- ........�.......... viético, entregue pelo 10 bem agradece as manifesta- resp:e,tiv-os quadros, o mesmo do ,Rio Grande 'do Sul
aumento' de contrtbuíções pa- I ."

'

'ministro Nikolai Bulganin,,' ções-de boa-vontade do mis- tratamento". .

_��i�i::�e;�d��c�:l�O.ci:!I��ÇO� COM VISTAS AO GOVERNO DO ES1ADO e pelo secretario do partido [sivista. ;r!��:��:' :ao��������eciu� P�;�:�2c�:.tr� !����!�'
'médicos, dado o alcance que A reportagem, que domin- canos. Muito certo! O que a passagem do. 'funcionario carregamento de arroz, fei-

'as mesmas atingem, Muito go esteve presente às come- não .está 'certo é que o ser-' 'dos quadros estaduais ou mu- , [ão e batatas, procedente do

já tem sido dito 'a rospaíto, morações levadas à efeito no viço fique pela metade, Na N
- . ,.

S J I' K bit h k
, nicípaís, para OS da esfera Rio Grandê do Sul está sen-

sendo, mesmo, contradito rias interior de nossa ilha, pela recuperação das partes atín- ao ·1na -o r I usce m.o, U I sc e a federal irá subordina-lo, a do descarregado no cais do

'as opiniões, ínclusívs nas es- Prefeitura Municipal, com a gídas, o calçamento ficou de-

Reunião dcs ,Chefes'de Estado
distinto regime juridico, pelo porto, como parte do plano

feras ofícíaís,
,

inauguração da Escola de Ita- feituoso e de aspecto pouco que as situações, em causa traçado pela COFAP de

Corri o p'ropósíto ele rome- corobi e da monumental Pon- condizente com a beleza da- não podem, sem graves in- transferencía das safras das
- , Ainda que o Presidente aquiescido, em princípio, ao

cer a opinião, da mais alta te "ADER-BAL RAMOS DA quela via pública, que vai
it Ih' f' f it coveníentes, ser homogenei- fontes produtoras para os

Juscelino Kubitschek haja convi e que e 01 ei o pa- " ,

autoridades admínístrat i v a SILV:A,", no .dístríto da Lagoa, encontrar o luxuoso Palácio .. .

.

._ .. zadas e. arbitradas. centros, Rio, São Paulo e

especiali2iuda' no assunto, ou notou, com ,tristeza, os defei- da Agronômica, trajeto utílí- O BRASIL VAI FA-
ra participar da reumao de E' pacifico - diz o presl- Minas, visando dar combate

t 1 t d
.

d "d' chefes de Estado do Con-
d t '1' ao comércío especoulador.seja, o pensamento do próprio' os no ca çamen o as ruas za o, varras vezes por la,

INHEIRO tinente, convocada para
en e - ser a icença espe-: . ""-

'ministro do 'I'rabalho; na ma- Frei Caneca e Rui Barbo'sa, pelo Sr, Governador do Esta- BRICAR D o
cial um premio ao funciona- Pelo navio "Paula" estão

nhã de sábado último manti-. situadas no aprazível bairro do. _LAUSANE, 22 CU. P.) ,proximo mês, no Paraná, rio assíduo. Sua concessão, sendo desembarcados um mi-

vemos com ele uma palestra da -Agronômica, A Diretoria Após a decisão do
.

governo sua presença fio conclave
desse mod-o deve ser' condi- lhão e trezentos e vinte mil

d Ob P' blí I'
I

Ch tei
_

d b "1' d com c r a ím não está definitivamente re- cíonada 'pelo relevante

I'nte-I qUI'
los de arroz e cento e vín-

em seu gabinete, quando ti- eras uo icas rea lZOU, ' amamos a a ençao
:

os rasi erro e eça -

'"

vemos a' oportunidade de' in- naquele ponto, da Capital, di- responsáveis para que ords- prímír as cédulas monetárias, solvida" e isto porque não
resse publico, enquanto o te mil quilos de feijão. Outro

quiri-Io sobre esses proble- versos reparos na rêde de 'nem uma recuperação efici- em vez de mandar razê-Ias no se sabe se- até lá já estará
projeto apenas considera o

I
navío, o "Aramar" também,

,

ãt t
- .' "'- d C de regresso ao Brasil seu r-Tdescarreeand t d

mas. agua e esso o' Acon ece que, ente do calçamento daquela .estrangêiró a ·vamara e o- i�te_resse particular dos ser- d:scarregan o no po:. o o

O ministro Pa:rsifal Barro- por força dêsses serviços, ve- zona, em virtude dos traba- mércio, aqui, revelou que "se substituto legal, Sr. João vidores. '

IRlO'
traz em seus poroes tres

So gentilmente acectêu em rificou-se rho'vimento 'na' Da- lho.s na rêde d,e. água. havia firmado- uma ordem Goulart.
, A providencia ora proposta mil e quínhentos e setenta

'I
Au· ente o Vice-Presiden-

conceder ao, "Correio do. P�'- vifuenta�ão das ruas, com.a Com a pal,av::a ,a Diretoria par,a uma fá�ri�a suiça, com s significa, em' sintese arCar quil-os doe arroz". o- "Duque de

vo" a entreVIsta que aqm dl- deslocaçao de pedras, pala de Obras Pubhcas do Esta- 10 fIm de enVIar a maquina,:- te, . o s!,!nhor Juscelino pesadamente o erario com ;-taXias" desca_rrefg� quinhen-

vulgamos, apesar do elevado que fosse possivel atingir Os do! I ria necessária':. Kubitschek teria de ser premios' p,?r serviçns presta- i tos e setenta mil quilos de
substitudo pelo, Presidente dos a outras pessoas juridi-, batatas.numero: de pessoas que a-

� da Câmara dGS Deputados,
guardãvam \0 momento de

mas ai 'poderia ocorrer que, D' A t' P P SSerem 'ouvidas pelo titular ela a a rgen Ina um asso ara a ua
.. � durante essa interinidade, o .

..

.

.

pasta do Trabalhp, Indústria " " Sr. João Goulart retornasse
e Comércio. :.

p
',., I.' .. � ao Brasil, hipotese em que',

. ,ReCo.mnosf-C"ã{} Coosf1tudona·l·Inidalmente, perguntamos ':

o''' aVIO e ODllssao'"
teriã ãe pro'essar-se '-nova' 11.1'1"

quais as conseguencias ime-
" )

.
"

'
, ': Convoca o Governo 'Revo- Q Governo Revoluciotrario

diatas do recente aumento'�' _.', _ �.,'
. ,

".,
"

jf�"

"

:.,', ,',

; � �l.l��,�.��t�,l,���O es��o. in��l.vs;��� hlcio�ário o Alistamento' do Gener3ll Aramburu está

,de contribui<;ões--para os Ins-', ..

_

i', Eleiforâl ,para dezembro I dalldo o seu princ!pal passo
tl'tu"O,s de Pr·e.v'I'·d·en-cl'aoOGl''',l, � 'I' 'Cla :l11dl�fl'\.rç�vels preJUlzos '

.

,"s IRES
.

I
.. t't

,.

l'e >O>. co

�, � à cgntfnuid,a-de adm_inistra- BUENO A ,maIO para 'a 'recons 1 UClOna 1za-

que, como é do, conhecimento , .'
>,

° ". ,. .' Çã9 da Argentina, ao convo-

geral passar,am a ser de 7%, � À exceção, por gregos e troianos reconhecida} de um' salutar m�vimento de � t�va do País. U�nna Sld�rurgIca nI- I c�r o alistame�to geral. a

incidindo sobre os salários', recuperação :social d.o' Govêrilo, o do sr. Jorg'e Lacerda éstá r'epetiIFdo el�l'OS. des- � ---

po-braSloleIora em MIO_ ,fIm 'de regulal'lzar o eleIto.-
percebidos até o limite de , " �, mandos e irresponsabilidades do s'eu anteéessor. "� _ ° rado para as fut9ras elel-

!,200,00 mensais, O ministro; �', A má;gica de transformar escolinhas isoladas cm reunidas, sem lhes alteral' � nas GeraIS I ções. A operàção se verifi-
na sua maneira sintética de' 'I' 3equer a mais leve'ruga'nas fisionomias, c(}ntinua repetida como, c.anção de l'ca� ,� fE TOQUIO, 22 (UP) In- . cará a 9 de dezembro, para
se expressar, respondeu: .' � lejo. O ambíente esc.olar :v-ermanece o l':1esrno; Õ número de bancos nfLO aumg_n- � fUrdAM' formou-se, que o Japão a_I ós homens e a 16 do mes-

"Sómente dois Institutos 1... ta; Q sup,rimentol de màterial não avulta ,nem mesmo, num mp,l::; ue giz. O que � , GARRO poiará um plano para esta- 1
mo mês, para as mulheres.

- IAPC e IAPI - foram be- � cresce é apenas () quadro de extl'anumc'l.·ários, pois, escola reunida exige, sér- � �",1l.00 Pr�' belecer uma fundição bra-I Recorda-Se que dentre os

nefictados com a recente ma-" ventes e a U., D. N. precisa de colocar seus eleitorcs. o;: ,,� sileiro-japonesa de aço e 'recursos para falsear os
, ., �. O;

i
.

joração, Entendo, .porém, que � Enquanto a administração continu:� cum êsse timPIenitcute.ent'l1Pl'ega:,llismo, (!e- � PASTJLHAS. feno ,no Estado
'

de Minas pronunciamentos po.pulares,
a elevação era itriprescindí-, �

vorador de .rce'eitas, a política do pal'tic,o flue c,on 1'0 a e mame a o 'lWel'UaüOl'
�

VJ.LDA
Gerais. . pelas, urnas, a ditadura

vel". 'I'. exige mais, � O pel'iodico japones :: Ti- 'usou s-obretudo a adultera-
� \ Na rcnovação de tl'CS umas, no li!elt[} IDimicipal de Can"inhas, tivemos, • mes", que se publica em in-_l ção dos registros eleitorais.

� triste amostra. da democracia do sr. Kominos Lacerda, por tudo igual à do sr. � gles, ·informou que o mi-I Exagerou a formação frau-
.. Irineu Bornhausen. Como este, fez:::se aquele cabo eleitoral da eterna vigllancia" CALMANTES nistro de- Comereio e Indus- dulenta dos alistamentos

• � e, a pretexto' da ·instalação de uma co.ma.r.ca próxima; �oi fazer C011'lfclos em � E BALSÂMICAS tria Internacionais decidiu femininos com inscrições
Pássando a palestra a se � Palmital e_Valinhos, tendo a,inda... visitado Pinhcit'Gs - as tres localidades das.

. � apoiar dito plano. A usina falsas, de modo que, com

situar sobre as anunciadas � urnas renovadas. � será levantada a 16 'klms�, pouco tempo, fez com que

réformás por que deve�'ão co Nelas, por ccrto, té-l'á visto e c�ntado nada-meno_, eTe 22 jC'eps oficiais, quei- l'. das minas de Itabita e con- I às mulheres formassem um
" . /. I

passar as in'stituições de pre-', mando gaslolina paga pelos conit:ibuintes, a serv5ço dos intcrêsses partidários � tará com fornos· e outros e-
I
bloco. el'eitol'al mais nume-

videncia Social,'Tnqu-Írimos 'o:' do seu Secretário de Viação, sr. AroMo Carneiro. - democrata de bo.bagem e. � Nova lei sobre desa- quipamentos .eapazes de roso ,do que o dos homens.
seu pensamento relativamen- � .

falso m.oralista, autor, qqando na OPo.1s.ição, justamente da lei que pro.ibe o uso. �. produzir 1.000.000 de tone- I Anuncia-se que, assim
te à Assistencia Médica am-" de carros oficiais fora do, expediente normal dasl repartições. "propriação ladas de aço por ano,

.

I que ,se terminem os alista-

pIa fornecida que deverá ser � Desapercebidas lIão lhe terã.o IJassado noticias de coacção e SUbÔl'llo., prc- .� D4z ainda que o Japão in- mentos, virão os trabalhos
pelo.s IAPC e se julgava ser � sididas e orientadas 1)01" êsse seu auxiliar de confiança, como aliá�, ficou paten- .. RIO, 22 CV, AJ - O pre- vestirá 8.000.000.000 de: de dep�ll'ação e, finalmente,
conveniente a unificàção des-:: teado quando, visando a, perturbar um 'comicio oposicio.ni:sta, teve comprovado, � sidente da República sancio- yens .(cêrca de 22.3000.000, com listas limpas de eleito-
ses serviços, o sr, Parsifal ': por testemunho pessoal, invocado pelo dr. Haroldo Feneira, esse expediente de

.� fiou õntem o decreto do Con- dolàres) do capital, que se- "res, poderá ,o Governo cha-

Barroso, respondeu-nos: .

� fazer proseÜtismo. político a preç.o de cruzeiros.
'

� gresso que altera a lei sobre �á de 25 bilhões de yens;
.

I mal- o povo às urnas.

"A unificação é impresCin- .. , Não ignorará o sr. Governador fiUe policiais, à paisana, inclui(los alguns da � a' desapropriação por utili-

divel, devendo lograr concre- �.. de choque,lá estiveram - conforme denúncia da imp'r�llsalocal- cal're-talldo � dade publica. O novo qiplõ- NEGADO NO SUPREMO TRIBUr"Al MI
tizàção 'através do Departa- �. votos para evitar o que não fa-i possível evitar: a derrota do candidato 'palaciano � ma, legal reVOga o decreto- ,

.

,

. .,' '4 -

�=n;�c��,:.ional de Previden- � e po��::o'de estranhar que, descendo da dignidade. do seu cargo, para con- ! ��i46�8��,�lec�1:� �e�:���a��
Y

LlTAR O HABEAS-CORPUS ADIL I

Indrugamos se pensava exe- � {essar de público e razo a sua se'rvidã.o à U. D. N., o sr. l\.om:ino-s Lacerda eSH único do artigo 15 ,do decre-I O Superior Tribunal Mi- Maurel Filho. .

cutai alguma medida de � quecesse até (le comunica,r, pe,los meios normais, a sua visita a� .chefe do Go- � ·to-Iei 3365 �e 2_1 de junho de litar negou, em su� sessão I Os votos' dos..ministros se

maior profundidade no âmbi-:: vêrno Municipal. � 1941: q�e �Ispoe sobre. � de-
. de ontem, o _r..abeas-corpus I divid.iram entre os que' eon-

to da Previdencia Social; ao � Nem é de estarrecer que, integrando a comitiva eleitoreil'a, 'fôsse visto em .... SapI?pnaçao por utI,hdade I pedido pelo coronel João sideravam qJle o Tribunal
que o ministro declarou: -= Valinhos, Palmital e Pinhe'iros, o sr: dr. Procurador Geral do Estado, presente, � pubhca. Adil de Oli.vei.ra no sent�d.o devia' to.mar conh,ecimento"Estou empenhado em Oh-.� sem dúvida, para, in loc:, assistir a interferência ahusiva das mais .altas auto-

! PERECEU
.

O "HO- de ver determmado o arquI- da mE.:dlda e denega-la, e os

ter a reforma da Previc�encia 'I' ridades nu� pleito, fazendo. concorrência aos cabos, eleitorais. Ao ilustrado dr. vamento . do inquerito poli- que julgavam que não se

Social, através do projeto de � Vitor Lima terá sido surpreendente Vel'ifiCaT que o p'rocesso eleit:.n'-J ali em
. MEM PASSARO" cial-miljtar U' que ess� ofi- devia .apreciar a medida 1).0lei orgânica, cuj� atúalização.. andamento. sómente lla aparênda e nos, pel;,Onagt:ns difere daquele OT!Ü·O pro-

� LEO VÀLE.NTIN cial respondeu em virtude sentido d� obstar a ação
providencio". :: cesso, o d,e Turvo, há mais de. um ano trancafiado· na sua gaveta cheia de auste-

" das declarações que prestou: disciplinar ,da autoridade'

� ridad.e e de cheiro de dev_el' cumpritJo. .� R OOL 22 CU P) no process.o dIJ. "Carta Bran-
"

co.mpetente. caboendo a maio-
, , Restasse o sr. }{ominos Lacerda no Palácio, seguindo o exemplo democra- LIV� P

.'
,,-

d'" f
..

t� ,�I Leo Vale.ntin, o frances que I, o. e�sI�as �o seu -supe- rl� aos �rlmell'os con ra a-

� ticamente des,estudado' do sr. Ad,crbal R. da Silva e fizesse coibir. a intromi�são
',' tentava voar como um pássa- rior hIerarqmco general penas dOIS votos.

•
de autoridades po.liciais nas eleições, segundo o tlxemplo do CeI. Lara Ribãs, I '

:' ,.' ro, morreU ontem quandO
• quando Secretário da. Segurança - e o re:sultaçlo das urllas renovadas seria um .' ,

d':. d 't' � procurava voar apos elxar
O tema do momento, sem � simples acident�, commll ao regitne emocra ICO.

_

�'um
avião a uma altura de

dúvida, é OI' que se relaciona .. A indébita e coactora presen,ça do Govêrno e do· Governador nas secçoes -

','
'

K
.

L d duzentos e cinquenta metros,
ao salário mínimo, por enten- repetidas: na forma aparatosa.por que se deu.,.vincula o sr. ommos a,�eI.· a

d� d d bl O acidente ocorreu -quan o

de�'em 'os respohsáveis pela (' à derrota canoinhense, que não congeg'uiu evitar, mesmõ declaran o e.pu, ICO, ,

" 't' .:__ele, que procurava deixar o - Eu próprio fui quem! - Nada melhor do que
sua fixação, como fruto do � para verg'onha dos seus tlecal1tados prinCIpioS' democra lC�s, que as .suas pro-

:. avião, foi empurrado pelo deu, para publicar, o texto
I
a, divúlgàção do documento

movimento desenvolvido pe- � messas de candidato ,ao povo daquela comuna sómente' valeriam. se elcito o

"vento, éom 'o que rasgou-s.e da carta que o general Lott, : para q.ue êle produza jus-
lo, SI'ndl'catos de tr·a1...·alhado- , d' lato udenista'

) , ..
.,

-

<J.: 'can l( .

•

. • _ � a parte direita do seu equipa- o almirante Câmara e o bri-
I
tamente o efeito contrário

res, que se acha completa- , Ratificando. o mãndato do dr. Haroldo F�rreira, candidato' da oposlçao, o .. -

" _

t 1 � mel'to O p3:l'a-quedCt, nao gadêiro Secco me escreve- ao que lhe pretenderam ti-
m te d t I' d f'

.,

povo' do plan'alto canol·.nhense ren.eliu o. totalit<>ria coaccao governamen a:.e "
c' J

.

- '

eu 'esa ua Iza o, aCe ao '1'. -« r·
• funcl'onou, e'le caI'u numa

.

t d
'.

I
'. '.'

I 1 ] I d I d t �
ram ms an o comIgo para. .

tremendo surto inflacionario·' cuspiu em. ci-ma do crê ou morre acer,( eano - (esreca ca o comp e'Xo os an1-· .

I.
fT � plantação de trigo. Valentin que aceitasse o convite de. ral!, que foi o de envolver-

qUe se desenvolve nQ país, � gos cacarejos cloro IlCOS. \ . ,'- ,. _ -', � ,já fizera demonstrações de_ 'Juscelino, então presidente ;n,os a mim e sobretudo ao
Ass' l'ln sendo O' pI'I'ncI'pal ob' 'VaI' lnal o �·r·.· K"minos Lacerda, nos 'seus .dU:,."',los' erros: de 0l111SSaO frente •

, •

-

.:
� VI-' 01'

. � i sua técnica em varies países, eleito, para ocupar em seu' general Lott, numa intriga
jetivo de nos;;a entr.evista.e-:. aos pl'oblemas esta�úais e de ação anti-democrática, fac� à vida política., . � I despI'endendo-se de a,viões e ,governo a pasta da Justiça

I
com o Presidente,. para ten-

ra o de obter do ministro do � Se o primeiro, de entendimento, lhe aca:r�ta ao Go�ern; ,d�:gaste maXlmo
� J.se guiando no ar em regula-I- declarou, ontem, ao

I
tar o nosso afastamento do

Trabalho a data provável da � em. tempo núnimO, ° segundO, �e �ontade,. lne anula a�e o UCI o à consillel'a- � .

res d�stâncias, Finalmente, DIARIO CARIOCA o mi- 'Governo e dessa forma um
decretação do.s novos níveis,.

_ devia. merecer como prm1e1ro mag'lstl'ado catarm,ense. . .. ' , I . "I"
.

'

d ,. , " .: çao que
"

'..

.'

.

"
.

" utIllzava-se do para-quedas Illlstro Nereu Ramos, que a- posslvel enfraqueclll')ento,
o salarlO mmlmo. Respon- "

",;
, . \.'< ".

." "" "
.

,1 � t.
"

d b" ·l·t. ,'" '

, l1'1
. "

..
'

, . '--;' ,
, -, . � '".!' � �....""",,.g, .....g_....a ..·...._._

.._......�..-.--....."ó!"�.!'.-...��._giJ"z!"�....·, <...... ,_,.. ...�-� j.. iua VIl ao so o, I Cl escen ou. a "se mI lar. ' ,

"

. .' co a nossa pel'gun a;,se:r.n,� �.;Q�....r;l�.?;;,.'__-___"'''__''_ - iii. -
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JUIZO DE DIREITo
ER Ip!,�lnça a justificação

E'O I TA.... Editai JUIZO DE DIREITO DA dida da Conceição, 3 - Não

COMAR'CA DE BIGUAÇU. produzida pelo .autor Mar- JUIZO DE DIREITO DA frente por 95. in. de fundos, JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE BIGUAÇU possuindo titulos sobre o

. coS' Kreich, 'para que surta COMARCA DE BIGÚAÇU área de 1.325rn.2., confron- imóvel, quer o suplicante,
Edital de c1tação com o os seus devidos e legais tando a frente, leste, com a COMARCA DE TIJUCAS. Edital de citação com n pra- adquirir o dominio do mes-

prazo de trinta' (30) dias. efeitos. Cite-se por manda- Edital de citação com: o estrada estadual, (fundos, a ,zo de trinta (30) dias mo, com fundamento nos

do o Dr. Promotor Público prazo de trint� (30) dias Oeste, com a estrada fede- Edital de citação de ínteres- artigos 550 e 552 do Código
e os confrontantes do imó- ral, Norte com terras de Jo- sados ausentes, incertos e O Doutor Gervasio Nu- Civil e na conformidade

velo Para ciencia dos. inte- O Doutor Jaymor Guí- vína Emerencíana Martins e desconhecidos, com 0- prazo- nes- Pires, Juiz Substituto lidos artigos 454 e seguintes
réssados incertos, expeça- marães Collaeo, Juiz de Di- Sul com as de herdeiros -de de trinta dias. .no exefcícío do cargo de do Código do Processo Ci-

se edital na forma do art. reito da Comarca de Bígua- Porfírío Vieira ou quem' de Juiz de Direito da Comarca vil. Assim, pede e requer

455 § 1'0 do Cód. ,de Proc. çu, Estado de Santa Cata.. direito.2 - Tem o requeren- O' Doutor Francísco José de Biguaçu, do Estado de a V. Exa., se digne ouvir

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

Faz saber aos que o pre- 15-7-1955. (ass), Abelardo \ sem oposição 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 pre- ção, e com o animus domí- Tijucas, do :f;atado de San- rão em Juizo independente-
conhecimento tiverem que, Direito. E, para que chegue sente edital virem ou' dele rrí, por si e seu antecéssor, ta Catarina na forma da FAZ saber aos que o' mente de intimação, sendo

por parte' de MARCOS ao conhecimento
-

de quem conhecimento' tiverem que, ha mais de trinta anos, Ad- lei, etc ....
'

presente edital virem ou de- feita a justificação "ab iní-

KREICH, por seu advogado, interessar possa, mandou, por ,parte de ,OSVALDO 'quíríu 'o. terreno, por com- le conhecimento tiverem tio", e julgada esta prece-

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- dirigida' a petição com o prazo de trinta (30) do Dr. Acácio Zélnio 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 imóvel ha mais de 20 anos. presente edital de citação por intermédio de seu assís- Processual acima meneio

Sr. 'Dr. Juiz de Direito -da afixado na forma da lei. Da- 'petição seguinte e - Exmo. 3":'" Sobre as referidas ter- de interessados ausentes, tente judiciâr'ío o Dr. Acâ- nados, sendo citados os

Comarca de Bíguaçu. MAR- do e passado nesta Cidade Sr .: 'Dr. Juiz -de Díreíto' da ras, o peticionário edificou .íncertos e desconhecidos, cio Zélnio da Silva, lhe cônjuges dos conf'rontantes,
COS KREICH, brasileiro, de Biguaçu, aos dezesseis, Comarca- de Bfguaçu, Os- uma casa de madeira e, ter- com o prazo de trinta dias, foi dirigida .a petição do caso casados sejam e o Dr.

casado, lavrador, residente dias do mês de julho do ano valdo : Màrtins, 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 ,dq.miciliado' e�Rio Ca- Sr. Ed-uardo Lisbôa. 4 - de Izabel Ramos Martins marca de Biguaçu. 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 PASSOS, Exa., data venia, julgada
uma ação, de - usocapião, Escrivão, a fi?: datilografar: rendo promover uma ação imóvel quer. ,'o requerente, do teor seguinte: _ "Exmo. tambem conhecido p o r esta procedente, podendo o

-

vem; por seu procurador e e subescreví, de usucapião, vem por seu adquirir o dominío do mes- Sr. Dr. Juiz de Direito da ACLAU DOS rASSOS, bra- requerente adquirir o ne

advogado infra assinado, (ass.) Abelardo da Costa procurador e advogado infra mo,' com fundamento nos Comarca. Izabel Ramos sileiro, casado, operário, cessâr!o titulo para a trans

expor e requerer a V. Exa., Arantes - Juiz de Direito. assinado, expor e requerer a�ts. 550 e 552 do .Cód. Ci- Martins, brasileíra, de pro-
residente e domiciliado no crrção no Registro de Imô

como segue: 1 - Possue' o Confére com o original a V. Exa., o seguinte: 1,- vil e na conformidade dOfissão doméstica viuva re- lugar Prado, distrito da sê- veis. Para efeito de alçada
requerente, situado no lu- afixado no logar -de cos-I PossUe o suplicante, um ter- art. 454 do Cód. do Proc. Ci- sidente na cidade de 'Porto de, neste Municipío, que- da-se ao esta o valor de

gar Santa Catarina, neste tume. O Escrivão: Orlando reno situado em Rio Cavei- vil. Assim, pede e requer a Belo, desta Comarca, por rendo promover urna ação Cr$ 2,100,00. P. Ileferim.en-'
Municipio, 'um terreno de Romão de Faria. 'ras, o qual -mede 15 m. de V. Exa., se digne ouvir as seu assistente infra assina- de usucapião, vem por seu to. Biguaçu, 3 de novembro

223.616m2, de fórma írregu-
'

.
. 'testemunhas adiante arrõla- do, quer mOVH a presente assistente judiciário infra de 1955. (Ass.) Acácio Zél-

lar e que confronta ao nor- E O' I 1,) A":l das e que comparecerão em ação de usucapião 'em que assinado, expor e requerer nío da Silva. Relaçãe das

te com um correge, terras .Juízo independentemente 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 -sadoss forem, bem como por intimação, sendo feita .a jus- o' seguinte: _ I _ A su-
Possue o Suplicante um li, Severíano Rosa da Sil

João Andrada, Miguel Se- COMARCA DE TIJUCAS. editais, OS interessados in-r tificação "ab-initío" e, jul- plicante é posseira, há mais terreno situado no legar va e Manoel Vieira. DES

tubal, Manoel Antônio Lo- certos e' ausentes; inclusive' gada esta se proceda de de 25 anos, de um terreno Prado, medindo 31 m de PACHO: Designe o
I Sr,

pes, Pedro Serafim; Leste Edital de citação de ínteres- o Domínio. da :União, para I acôrdo com 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 ausentes, incertos e que. todos os mteressados paragrafes, e demais artí- Belo, desta Comarca, com a aréa de 15.500m2, confron- justificação prévia da pos

da Cunha, João Andrada, desconhecidos, com o prazo dentro do prazo legal, a con-,I gos seguintes do C. P. C., área a� 191.070 metros tan-ío na frénte a Oeste, se. Ciente as partes e o

Miguel Setúbal, Pedro Sera- de trinta dias. tar, da citação e sob pena de sendo _ intimados os con- quadrados, _ fazendo fren- com a estrada Biguaçu - Dr. Promotor Público. Bí-

fim Felicio, Antonio Jun- revelia,� apresen_tem,- queren- 'I juges 40s confrontantes do tes a Oeste na estrada dos Tijuca, fundo 'a Leste, com guaçu, 5-11-55. (Ass.) Ger-

kes e herdeiros de José Pe- O Doutor Francisco José do, a contestação qu.e per- imóvel, .case casados sejam, Zimbos e fundos a Leste, quem de direito, ao Norte vasio Nunes Pires - Juiz

reira; "Sul com" terras de Rodrigues de Oliveira, Juiz ventura tiverem: Não sendo, po-dendo o suplicante, julga- parte com quem de direito com terras de Justino Aço Substituto. SENTENÇA:
Aquilino Vítoríno Schmitt -de Direito da Comarca de contestada a ação, pede, 'ou-I da esta procedente, ádquirir além do Ribeirão .do 'I'apu- e ao SIJI com as de Marti- Vistos, etc, Julgo por sen

e João Miguel, da Cunha; Tijucas, do Estado de Sanj trossjm,� -que seja a mesma lO ne(Yessário tituio para a me com a, largura, nesta nha Poluceno. 2 - Tem o tença a justificação produ
Oeste com terras de ,João ta Catarina, na forma dá jtilgadn. ,de phmQ, por sen- I transcrição no Registro de parte, de 90,50 metros de suplicante por si e seu an- zida por Aclau Manoel dos

Miguel da Cunha e Manoel léi, etc... �.'" tença, pa:r,a :a�ribuir ao au-I Imóveis. D�-s� a presen,te o largura e parte com' o ref�- tecesSOl', ?- posse mansa, pa- Passos, para que- produza'
Antônio �opes> En�,r.avan.; tor o dommlO das terras valor do Imóvel que e de rido_ribeirão na largura de cifica, sem oposição nem seus devidos e legais efei-

do neste terreno, no lado FAZ SABER a todos descritas. Para efeito de aI': I
Cr$ 1.000,00. P. deferimen- 42 metros; extremando ao contestação continuadameno -tos. Expeça-se mand�do de

Leste, em meia profundida- quantos intertssar possa o, Çada dá�se o valor de Cr$ .. , to. Biguaçu, 31 de março de Norte em terras de Anto- te, e com o "animus domi- citação dos confrontantes

de, existe uI!). .pequeno tra- pres�nte edital de citação 2.10�,00. - Protesta-se', P?r 1950
.. (Ass.) Acácio Zélnio nio Stadler e aó' Sul em di� ni", ha mais de trinta an�s, do imóvel e Dr. Promotor

to de, terras pertecentes a de mteressados ausentes, quaisquer" provas em dIreito da Silva. SelaM legalmente. tas de José Sancho. _ II _ sendo que a sua posse da- Público; Para citação dos

Bernardo Pereira� '2 - Tem' incertos e desconhecidos, perm.itida'S, bem. assim pelo I Relação_ das te�temunhas: A referida posse pedencia, ta de oito anos e, a de' seu interessados incertos expe

o Suplicante â posse man- �om o prazo de 30 di.as, vi- depolmen,ta d�1! testemu-IOlivio FprtUl}ato Rosa, João há mais de 35 anos, /a Ben- antecessor de mais de vin- ça-se edital ('om prazo de

sa, pacifica,,;em interrup- rem ou dele conheCimento nh�s. Nestes t�rmos P. ,De- I Pach.eco
e'João' Carolino to RaI]los, pai da s�plican- te e cinco tendo adquirido a 30 dias, que deverá ser pu

ção nem oposição e com {) tiverem, que, .po� parte de ferimento. TIJucas, 20 de l Zimmermann., Despacho: R. te, que tendo falecidç nessa referida área de Maria Cân- blicado uma ,'ez no órgão

"animus domini" 'por si e Martinho Lazaro da Con- fevereiro de '1956. "..{a) José I hoje. _A�' D,esi_gne-se di� e época, aproximadamente, _ Oficial do Estado e três ve-

seus antécessõre�, ha mais ceição' lhe foi dirigida a Medeiros Vieira." Em dita
I
hora parã a audiencia de a suplicante continuou em de 1956: (a) Claudio Cara- zes em jornal da:: Capital.

de trinta anos tendo' ad- petição do teor seguinte: petição foi exar.a-do o se- -, justificação prévia, ciente ,o at� contínuo exercendo a murú de Campos." Em dita (justas afinal. Biguaçu, 17-

quirido o terre�o há 19 anos -: "�xmo. �.r. 'Dr. Ju-iz de guinte despacho:' - uR. Dr. Promotor Público. Bi-I referida po�s do imóvel petição foi exarado o se-
11-55. (Ass.) Gervasio Nu-

de vários pOliseiros, os Dll'elto de TIJucas. MARTI- H�j�. A.,. desígne o Sr. ES-1 guaçu, 4-4-55. (Ass,) Abe- como seu, em

e

companhia guinte despacho: _ "R. nes Pires - Juiz Substitu

quais possuianf, em sepa� NHO LÁZARO DA CON- cnvao dIa e hora-, no 10- lardo da Costa Arantes - de seu finado marido Lucas Hoje. A., desígne o Sr. Es- t�. E para cheg�r ao cOIlhe":
rado, pedaços do terreno CEIÇÃO, brasileiro, soltei-I cal do costume, para a jus- Juiz de Direito: Procedida a Ramos Martins é falecido crivão dia e hora, no local cimento dos mter.essados,
hoje reqúerido pelo peticio- ro, lav:ador, �e�i�en_te em

I ti!icação, feita.s as i�tima-I justificação foi esta julgada êste há alguns a�os, a su- do costume, para a justifi=" passo o prese�te ed�tal com
nário. Estes. posseiro,s, ti- ,Pereque, mUlllClplO de P. çoes ne'cessárlas. TIJu�as, por sente�ça do teôr seguin- plicante prosseg�iu - no cação, feitas as devidas in- o p;azo d� trmta, dias! que

nham a posse Ja ha mais de. �elo, aesta. Comarc�, �e�, 129-�-1956.. (a), Fran�lsc.o I te: - Vistos, �tc. Julgo, exercício da mesma posse timações. Tijucas, 8 de maio sera �ubhca,do � afixado

q�in�e. ,ano�.: 3
- O peti- p�r .seu .asslste�te- JU�IClÍl- �ose RO�rIgues . -d.e ?hve�-Ipor sentença, a ,justificação pacífica- e ininterruptamen- de 1956. (a) Francisco José na forma da lei;. Dado e

ClOnal'lO edlfwou uma ca- 1'10, abaiXO �ssm�do, Inten- la -:- .JUI� .de 1?lrelt? Fel-I de fls., em que e requerente te, como já a vinha exer- Rodrigues de _Oliveira _ p�ssado nesta C�dade .

de
I

sa sôbre o terreno, onde tal' a presente"açao de. us_�- t� a JustIflCa�ao fOl profe:: - Osvaldo ;Martins, para que cendo seu -antecessor. � Juiz de Direito." Feita a BJgu�çu, aos deZOito ,dIas

-mora, cultiva as terras. e cap},ao agrarlO ou constl- l'lda a s.egu�nte senten- f produza seus juridicos e le- III .".... Em vista do exposto justififação foi proferida a
do m�s de novembro do a.no

cria sôbre as mesma. 4 - tu.clO�al, na qual pede �er- ça:' - "VIstoS, et� .••. �ul-'I gais' efeitos. Cite-sé, pessoal zar a sua posse sobre o re- seguinte sentellça: _ "Vi!!- de mil nO,vecentos e Cllt,.

Não possuindo titulas sô- mlssao para expor.e afmal g? por sentença a. JustIflca- mente, por m:lndado, o Dr. ferido imóvel, de confermi- tos, etc ... Julgo por sen- q�enta e_ cmco, �u, (Ass.)
bre o imóvel, quer- adquirir re�uerer a:V. ExcI�. o ��- çao /retro, pr_ocedlda nestes I Promotor Público e os con- dade com Q disposto na Jei tença a justificação retro,

PIO R0!llao de Faria, Escr�
o dominio, do mesmo, de gumte: -'- 1) Que e legüI- autos de Açao de Usoca-I finantes do i�lóvel em ques- federal 2.437 de 7 de mar- procedida nestes autos de

vente �uramentado� o d�tI
acôrdo com' o disposto, nos mo ppssuidor de um terreno pião requerida por Marti-I tão e por edital, com o pra- ço de 1955. 'que modificou Ação de Usocapião requeri- log'�afel e subs<:revI, no Im

arts. 550 e 552 do Código rl,lral" sito em Perequê, mu- nho Láza,ro da Conceição, zo de trinta dias, a ser pu- o artigo 350 do Código Ci- da, por Izabel Ramos Mar- pedlmento ocaSIOnal do Es-

Civil ,e na conformidade do n�cípio �e Porto Belo, me- para que. surta �odos. 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-, dmdo seiscentos metr0l! de seu.s/ de�ld().8 e JurídiCOS de Justiça e por três vezes I quer a .,designação do dia, os seus aevidos e jurídicos Biguaçu, 18 de, novemhro

digo, do Proces�o Civil. As- frent�.a sul, n�,�s,trada ge- efeitos. Clt.e-se- por m.and,a-II, em jornais .da Capital, -6s ii:J-IIUgar e hora para a justifi- d e1955.

V I T 1t a d f t L d lf
efeitos. ,Citem-se, por man- (Ass'.) Gervasl'o Nunes.':'

sim, pede' e requer a .
ra IJucas- aja!! por qu - o, o :on l.nan;e' m o .0 I

teressa-dos Incertos, para to- clJ,ção exigida pelo artigo d d f' t h
Exa., se digne ouvir os de- trocentos metros de fundos Ma.rcehno Pereira; por .edl- -dos, querendo" contestarem 455, do Códir.o de 'Proces-

a o, os con man es con e-
Pires - Juiz Substituto em

I eo cidos do imóvel; por edi-
poimentos das testemunhas que faz ao norte numa la- tais; com o prazo de trmta o pedido, 'nos dez dias.subse- ,so Civil, na qual deverão tais, com o. prazo de trin- exercício.

abàixo arroladas, ,sendo fei- goa; extrema pelo, lado de l,dias, segundo' estatua o' quentes a publicação do edi- ser ouvidas as testemunhas t d'
.

d Confére com o original
a las, na 10r111a o art.

ta a justificação "ab initio" leste com terras de Li�dol- § 1°, do artigo 455, do CÓ- tal. Custas, afinal. Bjguaçu, João Guerreiro Filho e Iri- afixado. no logar de costú-
-

f M l' p' I

I
d' d P C' '1'

455, § 1.0, do C. P. C" os in-
O 'O.

�, julgada �sta, se proc�da o,
arce mo ereua e pe.o .Igo ,e roc�sso 1�1, os 13 de março, de �956. (Ass.) neu ,Joã� Moreira, 'lav:ado- teressados incertos; pes-

me. Escrevente, J.90 Ro-

de conformidade com os ar- oes�e com terras, de marI- mteressados mcertos, pes- Jaymor Gmmaraes G'ollaço res, r'esldentes na Cidade soaimente, o ,Dr. Promotor mã., de Faria.

tigos da Lei Processual aci- nha. O citado terreno per- ,soalmente, o Dr., Promotor -. Juiz de Direito. E para de Porto BelO, as quais PúbHco da Comarca; e, por
ma mencionados, sendo ci- faz uma área total de du- -Público da Comarca; e, por chegar ao conhecimento dos comparecerão em Juizo in- precatória, a ser expedida
tados os cônjuges dos con- zentos e quarenta mil me- precatóri�, a ser expedida interessados, p2ssa o presen- dependentem6J1te de cita- para o Juizo de Direito da
frontantes '-do imóvel, ca- tros quadrados; 2) Que" para .o Juizo de .Di�eito da te edital com o prazo, de çã'O: Requer mais que, de- la Vara da Comarca dé Fio
so estes sejam casados e de não é proprietário rural t� V�ra .da Comarc� de Flo- trinta dias, qt.e será publi- pois, da justificação, seja rianópolls, .) Sr. Diretor
tudo ciente o Dr. Promotor nem urbano. (Doc. J.); 3) rlanopohs, o Sr. Diretor do cado e afixado na fórma da feita a citação dos atuais do Serviço' do Patrimônio
Público da Comarca, sendo Que vem ocupando o refe- Serviço do Patrimônio dá lei. Dado e passado nesta I confrontantes José Sancho da União. Sem custas.
após os trâmites legais, Jul- rido terreno há mais de dez União. Sem custas. P.R.!. Cida-de de Biguaçu, aos quin- e', Antonio Stadler residen- P R I T"

. .

t t T" 7 d
.

d
. " IJucas, 14 de maio

gada esta procedente, data anos- mm errup ds, s,�m IJucas" e maIO e 1956. ze dias do mê� de março do tes na referida cidade bem de 1956. (a) Fra'n,cisco José
vênia, podendo' o supl.ica�- oposlçao nem, ,reconhe�i- (a� �ranéisco �odrigue� d.e I ano de mil no';ecentos e cin- como 'dos 'interessad�s in- Rodrigues de Oliveira
te adquirir o necessar�o tI- �ento de dommlO alheIO, Ohvell'a - JUIZ de Dlrél- quenta e sei:-:l. Eu, (Ass.) certos e desconhecidos po!' Juiz de Direl,to." E para
tu lo para ,a transcrição .no sendo a área do mespto ter- to." E para que chegue ao Pio Romão' de Faria, Escre- editais de trmta dias; do que chegue ao conhecimen
Registro. Protestando por reno inferior. a. vinte e cin- conhecimento de' todos e' vente Juramentado, no im- Sr" 'Diretor do Patrimônio to de todos e ninguem possa
todas as p.rovas em direito co hectares. conforme se' ninguem possa aleg,a,r igno- I

pedhnento ocasional do Es- ,da União, por precatória alegar ignorância, mandou
perm-it'das,

-

doc�mehtos, descreveu no ítem primeiro; rância, mandou expedir o crivão, o datilografei e su- em 'Florianópolis e do Sr. expedir o presente edital
-

testemunhas, vistorias e 4) Que, sobre o-imóvel uau- presente edital que será afi- bscreví.· .. Dr. Representante do Mi- que será afixado na sede

peri.cil;ls" e pej�o depoimento capiendo tem sua morada xado 'na sede dêste Juizo, I Biguaç.u, 15 de março de nistério Público nesta Ci- dêste Juizo, no lugar do
Pessoal de q'uem esta con- efetiva acolhendO"-mulher e ,no lugar do costume, e, por

I'
1956. dade,' t-odos para contesta- costume, e, por cópia, pu-

testar, sob pena de con-, filhos menores, pois é casa- cópia, publicado UMA vtz rem a pre'seme ação no pra- blicado UMA VEZ no Diá- ,

fesso, e dando á presente o do religiosamente e com o n-o 'Diário - da J�stiça "e (Ass,.) Jaymor Guimarãe3 zo de dez di&s, nos termos rio da Justiça e TR1}S VE- !�������
valor de Cr$ 2.100,00. P. trabalho seu e da família TRf.:S VEZES no Jornal O Collaço _ Jui3 de Direito. do artlgo 455 citado, sendo, ZES no Jornal "O Estado';
deferimento. Biguaçu, 28 tem tornado esta mesma gle- ESTADO"

,

de FlorianóPo-1 - afinal, reconhecido o do- de Florianó.polis. ,Dado e

de junho de 1955. (ass.) ba produtiya de variada 11L- li,s. Dado e .�assado nesta Confére cc-m o �riginal mínio do suplicante sobre passado nesta cidade de
Acácio Zélnio da Silva. Re- voura. 5), Qu.e diante deste cidade' ,de TIJucas, aos oito', afixado no logar de co'stu- o refendo imôvel, cuja sen- Tijucas, aos quinze dias do DOCES m TORTAS-
lação das testemunhas: 1- pressuposto e exercendo o dias do mês de maio do ano :me. O Escre\ente Pio Ro- tença servirá de título há- mês de maio do ano de mil

B

A
�. L d"t Ih

.

t d'l t" Doceira especializada em
Manoel ntonlo

'

opes; �-el o, que e aSl!lS e, pe- e mi novecen os e cm-mão de Faria. bil para a transcrição no novecentos e cinquenta e

2 ,- Justino Miguel de Fa- lo art. 156, § 3° da Cónsti- quenta e seís. Eu, (a)

Ger�-
Registro de Imóveis. Pro- sel·s. Eu, (a) Gercy do's An-

Pôrto Alegr,e, �ceita enco-

.

d t'
�

F dI' t dA' E'
-

\ mendas de doces, enfeites,
ria; 3 - João AmâncIO e Ulçao e era vIgen e, vem cy os ,nJos, scrlvao, o testa-se provar o alegado jos, Escrivão, o datilogra-
Faria. DESPACHO: A. De- requerer a V. Excia. a de- datilógráfei, 'éonferí e su com testemunhas-vistoria fei,-c'onferl' e subscreVI'. (a)'

ortas e pudins para çasa-'
. . _

d d' h' f' I b
'

() J
'

R d
. mentos, batizados e aniver-

signe�se dia, e hora para a slgnaçao, e Ia e" ora, a Im screvI. a ose o rl- J se necessário - e outros Francisco José Rodrigues
.

t d
'

'd' dOI" J
.

d ,;anos. -' Rua Feliciano
,justiticaç,ão prévia, clen e e que possa pro uZlr prova gues e Ivelra - UIZ e gêneros de provas. Dá'se á de Oliveira -� Juiz de Di-
as partes e o Dr. �romotor do alegadó, , intimando-se Direito. Está conforme o ,presente o valor de Cr$ .. reito .. Está conforme o ori- �::::..�_��:.��...�:_.�..._.__......_.....
Público. Big. 28-6-55. (ass.) previamente para êste ato e original afixado na sede 3.0.00;00, pa�a os, �feitos le-,' ginal afixádo na sede dêste
Ãbelardo da Costa Arantes, ,demais até final, o repr�sen_ dêste Juizo, no lugar' do gals. O slgnatano desta Juizo, no lugar do costume O E S T 'A' D OJuiz de Direito. ,Procedida tante do Ministério Público. costume, sobl'e o qual me tem sua residência nesta I

sobre o qual me reporto �
a J'ustl'fl'cação, f,ol' esta J'ul- Julg'ada a J'ustificação, que reporto e dou fé. CI'dade onde b 't 'd f'

I
' ,

rece e CI a- ou e.
-

O mais antigo Diário de
,gada por sentenç'a, do teôr ,sejam,citados -os confrontan..,: , ,Data supra. O Escrivão: ,..ão estes term P d' f I DI tiW�-IiiIM11�"i'i:'�.:a= '$<.-:0', �"

'-,.
- os . e �·L ' ata, supra. O Esc.rivãe:. Santil Gat�rin le.ia e a�

s�eguinte: Vistos, etc. Julgo tes e suas �mulheres, Se ca- I Gel'cy dos Anjos. I"
,
nrt}ento. T�ucas, 7 de maIO. Gercy dos Anjos. \Íne.

E D 'I T A [
.�.

O Doutor t
Abelardo da

,
.

Costa Arantes, Juiz de DI-
reito da Comarca de Bigua
çu, Estado de Santa Cata

rina, na formada lei, etc •••

,

O MELHOR JURO -

, .'

5.%'c
"

,

DEPOSITOS POPUURE'S

BANCO, A�8iCDL..A
!tgllQ�����i:':;�li�;
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veira, comerciante
- sta. Mimi Fraga
- sta. Maria Lina Ico-

Participam aos parentes Participa aos parentes e
nomus

e, pessoas amigas, o contra- pessoas amigas, o contrato
- menina Iris Maria, fi- C A S A'to de casamento de sua- fi- de casamento de seu filho Iha do sr. Florisberto Silva

lha' IDEVONE com o sr. i CÁSSIO Com a Srta. Idevo-
_ menina Regina-Célia, Por motivo de urgência' e

Cássio Aurélio Pinto da ne' Vera Gonçalves. - .

I filha do sr. Major, Ademar por preço de ocasião, vende-
Luz. Maia se, uma casa à Rua Tobias

Idevone e Cássio
_ menino Celso, filho do ,Barreto 123, no Estreito

Confirmam sr. Nicolau Ribas'
-

(Ponta do Leal) .
'

Fpolis, 5/5/56
-:- sr. Acari Silva, bancá- Tratar na mesma.

rio. e jornalista. Preço Cr$ 120,000,00.

Sociais
outono Simbolista

Dâmaso Rocha

Tarde de outono, um doce tédio a invade,
violinos de Verlaine a soluçar,
cada corda que tange é uma saudade
dos sonhos bons que o tempo fez rolar.

Um vento frio agita as folhas soltas,
um céu nevoento, úmido .B sombrio
é um grande manto que protege, 'envoltas,
as pobres ruas a tremer de frio.

-

Tardes de ou tono, tristes aquarelas
de fôlhas mortas revoando sós,
fôlhas soltas dos galhos, corno aquelas
que, soluçando, caem dentro de nós.

Onde estão meus poetas comovidos,
almas' feitas de 'outono sem ter fim?

Pobre Samain, teus versos já relidos

vivem, florescem num outono assim.

o sol vai desmaiando pouco a pouco,
fim de tarde outonal, serena e calma;
Como eu quisera ter também um pouco
dêste outono chorando dentro d'alma,

(Do livro "Sorriso Interior"')

,()._.()._.()._

P A R T I C I P-A ç Ã�O
Vva. oswAtDO PINTO'WALDEMIRO GON

ÇALVES

SENHORA
DA LUZ:e:·

.

Itajaí, 5/5/56·

Compra-se.
Aleijado, presenteado com um aparêlhe projetor,

.procura filme mudo \35mms, a fim' ganhar mais fa-
cílmente a vida. .

Tratar na Redação dêste Jornal.

I VIVER! MORRER!
DEPE'NDE DO SANGUE, O SANGUE É A VIDA

As parturientes após a gestação, 'devem usar I(l _, J

,'i
'\".,';7' SANGUENOL ','

",�'. J

excelentes elementos' tônicos:
Cálcio, Arseniato e Vanadato

de sódio . �
':<f"
, OS PÁLIDOS, DEPAUPERADOS, lo.

ESGOTADOS. MÃES QUE,"
CRIAM, MAGROS, CRIANÇAS

contém
Fósforo,

RAQU iTlCAS. rece'berõo a ton,i-

HOJ E NG PASSADO
23 DE MAIO

A DATA DE HOJE RECORDA-NOS QUE:

em 1535, Vasco Fernand�s Coutinho tomou pos-
'se da Capitani-a que lhe fôra destinada, desem
barcando na Bahia de Santa Luzia (descoberta
em 1501 por André Gonçalves e Américo Ves

pucci), levantando um forte e as primeiras ha

bitações de uma vila, com o nome de Espíri'to
Santo, ain.�a hoje, conservado;
em 1625, o forte Holandês de Maniutuba, na

foz 'do Xingú, foi atacado e tomado por Pedro

Teixeira, com os Capitães Pedró da Costa Fa

vela e Jerônimo de Albuquerque, tendo conse

guído fugir o comandante Oudaen com uma

parte da gua-rnição; ,
,

em 1644, ,o Conde Nassáu, (principe João Mau

rício) seguiu pa�a a E�ropa, deixando o Brasíl

Holandês que governal'a com brilho e discerni

mento, por mais de sete anos;
,

em 1645, na Várzea, (Maranhão), foi assinado

um compromisso por José Fel'nande,; Vieira,
Antônio Cavalcanti e mais 16 conjurados, con

tra o domínio dos holandêses;
em 1792, partiram do Rio de Janeiro onze de

gredados da Conjura<;ão Mineira, entre os quais
os poétas Gonzaga e Alvarenga Pl.>ixoto e o dr.

Alváres Maciél;
em 1822, deu-se a revolta conhecida com o no

me ele "Bernarda de Francisco Inácio";
em 1822, José Pereil'a entregou ao Principe-Re
gent(:; D. Pedro, uma representáção pedindo a

convocação de uma k�.�embléia Constituinte

cujo principll prom0tor fôra Gonçalves Ledo;
em 1864, nesta então cidade de Desterro, falr-
ceu 0 Major Manoel Joaquim de Almeida Coelho;

,I. André

PREDIO DE 12 ANDARE5
NA

ESQUINA TRAJANO.,- TTE. SilVEIRA
Conforme chegou ao nosso conhecimento está sendo

projetad'O pelo Dr. Léo Alaxandr, renomado engenheiro da
Capital paulista, um majestoso prédio ele apartamentos ele
12 andares, na esquina ela Rua Trajano com a Tte, Silveira,

O citado engenheiro veio para a nossa Capital com a

finalidade exclusiva, de fazer os levantamentos necessários
para projetar o eelifício, cuja construção scrâ entregue a

uma das mais credenciadas firmas construtoras ele Flo-

íanópolís.
\

-

\
A sondagem elo terreno já foi realizada pelo Dr, Re-

nato Cardoso.'
Pelo que estamos Informados, o eelificio em apreço será

o maior de Santa Catarina, A parte térrea destinar-se-á
para lojas comerciais. Os primeiros andares' para salas e

escritórios
-

e os demais para apartamentos, que serão ven-

didos em condomínio.
'

, Il
ANIVERSÁRIOS P -, dO·

,"'_

FAZE�. A���ba�O��í�aco) recel O O Ia'
Filho, funcionário da Cia.

�'
BOA TROCA .

N. 1':1'. Costeira .

r,
Pastéis, �mpadas e ou-

- sr. Jesuíno Moreira ras guloseírtias de con-

Correia eitaria são de difícil di-
- sra, Olga Garofallis ,gestão e custam dinheiro

Campos demais para o valor nutri-
_ sra., Ida, dos Santos tivo que têm. Um copo de

Nunes, esposa do sr, João leite ou urna fruta são mui

Pedro Nunes to mais úteis ao organis-
- sar, Palmira Cruz de mo e mais baratos;

Moura, esposa do sr, Nico- Quando tiver de fazer

lau Francisco Moura uma refeição Iigeíra,
_ sra. Lorena pereira tome um copo de leite

Comicholi oú 'coma uma fruta su-

- sta. Clotilde Silveira, bstanciosa. _: SNES.

filha do sr. Alexandre Sil-

VENDE-SE O�nl1nlci'ilfes exdusivos poro todo o 'rosil

C;O$TA, PORTELA & CIA.

� Vrfjjr/,"" Vqrgas, 435,8.· andar - Rio de Janeiro

OI. CQfQlli\D,'" M_gru.1!9 & Cio. S.A•• Rua Saldanha M�,inho, 2 • Florlan6poU.

I

PROLONGUE A' VIDA

DE SUA ,CANETA�IíNI(iRO!

Parker
lJuink

/
a única tinta

que contém

lt�,�'�":'
,

"""'f'-"� 'í#
'l,

I
-

·1

salv..x
-----�-�-�----�-

•

Tintos de qualidade inferior podem

estr�gor umã boa caneta. � ccon-'

selhóvel usar sempre Parker Quink.

Somente QUink contém sol.,-x,

que elimino os sedimentos prejudi.
,

cicis, previne Q corrosQo e mantin',
a $U� coneto_jimpo? e livre ,PQr� �

Õ fluxo do tinto. SeiS lindos .I;Ô(O..;.

puços:
2 onças - Cr$ 20,00-
il2 onças - Cr$ 130,00

•••••!·lla�o.G..co••l)esc�,fJ•••8•••••Q•••a•••••••o
..

rD.ftl· cuida de sei pr81.� de',
lransicã&

. para, a· era So·, i_tlh i
a era d I

- • _••._. "
a retropropu sao se- "" ,

r\�!f��i':ldO num elos tópi- t&x-perJ�Õl��boie
cos de .atualidnde, relacio-:

. -
.

.

,

'

nado qom o ruído dos jatos, I]tOLINHOS
. DE _CARNE

declarou o general Ilerüran-
'T COlVI 'CREME DE PAL-

dias que esse não será pro-:) Ml'fO '

blerna capital, desde que as:'
fábricas trahalharn intensa':: �

'mente nos sistemas de t _

amortecedores de som que O'
,

1 quilo de carne passada
deverão ser utilizn dos. IlLt máquina

: -2 colberes. de chá de mos-

Entr-e Os têcn icos da dívi- It!.lrda em pó, '

são que conversaram com o «II 1 colher de �ha de sal

.gen eral Ber trun d ias esteve I,! 1/4 de colher de chá de

Ben Hinton, superitenden- :pj�enta
te de it.inerár-ios, que já"

.

4 colheres rle sopa de pí-.
traçou todos. os planos a se- !mentão picado -,

rem aplicados no futuro. • 1 xícara de leite

2 2 colheres de sopa de

Como se recorda, a PAA .pmanteiga ou margar-ina
foi a primeira' companhia·' 1 lata grande de creme

de aviação norte-americana de palmito, para sopa

.1 encomendar a f'abrtcação
em, massa de aviões a jàto,
ao assinar, em outubro de
1.955, contratos no valor de 1 _ Misture a carne com

269 milhões. de dólares pa- a mostarda, o sal, a pimen
ra a produção de 20 apare- ta, o pimentão, e o leite.

lhos Boeing 707 e de 25 Faça com els umas 8 bo-

Dôuglas DC-S,' os quais co- las. .

meçarão a ser entregues � 2 - 'Derreta a m�ntel-ga e

pelas fábricas em dezem-'� frite bem os bolinhos de

bro de 1958. Posteriormen- t carne, virando-os de todos

te, a Pan American modifi-. :'08 lados.. .

. .. • 3 DepOIS 'le fntos der-
cou sua ,encol1:enda mlclal, 8 -.-

, ,

,
,

f, d d
.. tambem al, a lata de

J. 1m e a qlllnr 12 apare- rame, .

'I
. .'l.. de palmito cubra e

l lOS de um tIpo avançado .cr�me • d 10 15 ._
do Boeing 707, chamado de :deIxe .ferveI e

d
a mi

[ntercontinental os quais :úutos, regand(' e vez! e�
-' .' d do carne com 'o mo-

�omeçarao a ser entregues .tIuan o,

2m agosto de 1959. .1bo. (AP.LA)

AGORA Ol!"

.,... . .".

"S U P E R
.

C O N.V AI R"

,

i
j

.J
,

'I
I'
1
I"

lAMBEM'
EM FLORIANÓPOLIS

INFORMACÕES
,

-

PEREIRA OLIVEIRA & elA.,
FELIPE SCHMIDT, 34

FONE: 2317

f�
, ... '. '. l'"'

",
,,'o ,_.-

I.Jr_I,m;_�:.
f. •QII. M ",«ch"l D.oJpr{(� ;1-41. I ..... J.u ,.���
L G.UA'TI� U:J.•HJI ... .,.. ,..nO�ê.üR"'-�.

ENGeMEX
Goma Para· Roupa

Aaaba de chegai- a famosa GOMA que. lhe dará mais
beleza e proteção às roupas - Renele MAIS e é MUITO
mais er�onomic�.' - Experimente aincla hoje.

A maneira de operar os

aviões de propulsão a jato
que, em, 1959, começarão a

voar nas' rotas, inter-conti
rieiíÚt-i.S"· dá Pâ'h . Amerlcan
World Aírways, está sendo
minuciosamente estudado
pelos técnicos da com

panhia.

Os trabalhos prelirnina
res, relacionados com a ma

neira de lidar com .0 gl'an
de número de passageiros
que será transportado em

cada uma das gigantescas
aeronaves, bem corno a car

ga e demais operações ter

restres, f'ôram recen temen
te 'inspecionados, nos escri
tórios centrais ,da Divisão
Latino-Americana, em Mia

mi, pelo general Victor E.
.

Bertrandias, ex-inspetor ge
ral delegado da Fôrca Aé
r€à- dos Estados Unidos,
que recentemente foi con

tratado pela PAA como

conselheiro técnico para as

operações de aviões a ja
'to.

,

O general Bertraudias,
que visitou os escritórios
centrais das diversas divi
sÕes da companhia, decla
l'OU em Miami que não acre-

I
diva "surjam problêmas in

, solúveis" Jevrmdo-"se • em:

conta que os I:rabalhos ini-
ciais �á comet: wam. Na rea

lidade - acrescentou - a

transição dos Clipper para

.AGENTES: Irmãos Glavam � FloriaIÍópolis.

INGJ{EDIENTES:

l\'1ANEIRA DE FAZER:

---------;-,I
--_

O mais ántigo diário -

de

Santa· Catarina.
Leia e. assinem.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianópoli�, Quárta.feirâ, 23' de Maio de 1956 o ESTADO

Av,aí e:Paula Ramos
.

jogarão amanhã, à noite
'Na noite' de amanhã, no-estádio ela Praia de Fóra, teremos um bom confronto entre Avaí e Paula Ramos, partida,
ests para decidir a posse da Taça, "Minist'ério do Trabelho". de vez que ojOgor disputado a 10 de Maio - terminou

empatado por 3 x 3. Os dois conjuntos atuqrão completos, secundo nos informaram .

. '--,-"& '1&&.1 II
.....iil 'MBam .

�,.. 3 I'�JS:Z ua

"O, Estado' Esportivo"
.....................................................................................................................................

,

�

'DOMINGO PRÓXIMO:
'\ "DIA DO FUTEBOL"

CAMPEONA,TQ DE 'ATLETISMO
PARA, ESTREANTES

CINE SÃO JOS'É,MARTIN�LlI E IATE OS VENCEB0RES
DAS REGATAS DE DOMINGO NA LAGOA

As 3 - 8hs.
John DERFK - Mafia

HELENA MARQUES
-

John HODIAK em:
_

OS MAL ENGARADQS
No Programa:

'

Cine Noticiario. Nac.
Preços: 11,00 - 5,50.
Cêneura até 14 anos.

Embora iniciadas com [,Jobel Furtado, timoneiro; -Com raro brilhantismo, 38 'metros, arremessando o

grande atrazo, as regatas Manoel Silveira, LínoPhili- realizou-se ,sábado e -Do- dardo à distância de 39 m

de domingo na Lagôa da pi e E'dio Hugeii: mingo no magnífico' .está- 41 cm.

Conceição, organizadas pe-
.

• \ dío do J4° B.C., o campeo- Arremêsso, ao pêso - o

la Prefeitura com o apoio A disputa de .barcos a 'nato de atletismo para es-. hercúleo Victor Sasse, com

da Federação Aquática, fo- vela entre velejadores do treantes, organizado! pela a. notáv-el marca de 10 m

ram disputados sensacío- Iate Clube e 'Veleiros da Federação Atlética Catarí- 23 cm quebrou o antigo
nalmente em meio do gran- Ilha também transcorreu nense, presidida ,pelo ilus- recorde de estreante de i

de. entusiasmo reinante na-l brilhante', sendo ,proclama- I tre desportista Sr. Luiz Fiu· João Paulo Guimarães com!
.quele .belo recanto da .ilha. do, vencedor o barco "Pira- i za Lima e tendo como Dire- 9 12cm.

As .duas provas de rema 'I,ta", do primeiro, com Lauro

I
tdr do 'Departamento de 200 metros rasos - Car-

.
. -

. :sqg - SI sV
tiveram por disputa,ntes as I O_live!ra e Francisco VI-, Atletismo o conhecido .re- los Bnnetti estabeleceu no-

guarnições do Martinem e eira.,Em segundo lugar cordísta estadual SYlvio vo recorde para os 200 .me-
: rua ,NaGXVH ílU!1.lCIiS

I
., . VRLVNIS :>lUH.l.!lfRiachuelo, deixando de· chegou o barco '''Audaz''" Soncini. tros com 24 segundos e

competir, o Aldo Luz por .. do' Veleiros. com LaudeIino A presença apenas da 2/10, quebrando a marca de MEU '6���?3� lrATAR
avária em seu barco, cons-I.xavier e Haroldo Barbato Associação Atlética Bar- José Alexandre de 25 se· �o Programa:

'

tatada quando se prepara-, e �m 3° o ;b'!:trc? "Arabut�", riga-Verde, com Os se�s d�,. g�J?dos e ,VW, portanto, Reportar -Na Tela. Nac'.
. va par,a a salda. �m.ambos i do Iate, .Pll?tado por Gil- p'ar�a�ento�, n:ascu.lmo e baIXOU o recorde anterior Preços: 11,00 _ 5,50.
os páreos (novíssimos e, berto Oliveira e tendo co- f'eminino, nao fOI motivo pa- -em 1 segundo: Censura até 18 anos.

- -, " ,. . . ,
.

'classe, aberta) foi vencedor 'I'
mo proeiro Joc� Pereira. ra que o c�mpeonato,

.

nã,o
Arremêsso do disco -

,(Do Correspondenté Helio Milton Q Martínellí por vários -bar- . Como complemento da alcançasse o mais 'amplo com um notável arremêsso

II'
-

= JLcos
.

d'e 'luz'.' .

magnifica manhã naútica, sucesE\o,' pois, o' íridice têc- de 30 m 5 cm o conhecido' q ii jt :.Pereire pela T A C ) As guarnições martíne-: exibiram-se os rapazes do1nico, quê é ,ó maior fator de campeão universitário Dal·� li.1
.

',q ; ,

.
• • • línas foram as seguintes: I Aldo Luz que' tão brilhan- 'um campeon,

ato de
- atletis- vim. Rospide estabeleceu o

- "'"

CLASSE NOVISSIMOS - temente se sagraram 'cam- mo, foi notável. 'Nada me- novo recorde estreante de
As _ 8hs.

NOVO EMPATE NO CON· do Caxias pelo seu espírito J�l Furtado, . timoneiro; peões sul-americanos de nos de '6 .recordes 'fóram ba- disco, baixando o recorde
,

X .,
.

I
• Burt LANCASTER

FRONTO PALMEIRAS elqg íâvel de luta, não es- Cláudio Santos, Lino PhHi-. out-riggers a 2 e 4 remos tidos pelos atletas estrean- anterior em dois metros,,
,

' '

dversí
." ., Gary COOPER - Deníee

. CAXIAS merecendo ante a a versi- pi, E'dio Hugen e 'Francis- com timoneiro, sendo ova- tes, fato que constitui um recorde de João Paulo Gui-
Blumenau (retardado "dade flagrante do "marca- co Corrêa, remadores. cíonadíssímos pelo grande marco importante e outorga marães, do C..Atlético Ca: DARCEL em:

Os esqliadrões. de pro- dor" e reunido todos os CLASSE ABERTA público presente. ' ; à competição a classifica- tarinense. VERA_CRUZ
,fissionais do Caxias F. G. seus esforços empreendera:-- I ção' dé ótima, muito embo- technicolor

de Joinville e do, Palmeiras bonita reação que lhe ofe- ra não teriha=a A. -A. Bar- 400 metros rasos _ nova-
No Programa: -

E. C. desta cidade, domingo, receu o empate e por pouco !'riga'::Verde e:n«ºrit�do com- mente Carlos Bonetti que.
Sul em 'Foro, Nac.

voltando a .se d-efrontar no o triunfo! EX·,.�RES,S·IV'A .'. C (A,"RTA I' fíd
. tÓ 'ii .''', 'b d d t

- Preços: 10,00 - 5,00
r: . J.\ pe I 01', -sen q� q.�e a au- rou um �ecOr e e es re- Censura até 14 anos.belo e magníHcó estádio . sêrrcia do Car�'Yan� do Ar, antes. Estabeleceu· o bom

,do G. E. OlímpIco, na se- ,Verifi�a.se, -

assim, que
. ,;<

, -4. ..;.
-

do Lira Tênis.' Clube, do índice de' 55 segundos pa· II··
'

gunda ,peleja da série "me· sucedendo o mesmo em duas Do ,ilustre médico patr�cio,.Dr� Ariosto, BuIler Souto, ,'C. Atlético CataI,'inense e i'a' os 400 metros, baixando I', i��.�.•_,._·�I_�.,'AN_'.lhpr de quatro .pontos" em pelejas, pare�e·nos .que aos Diretor .do, Instituto Adolfo Lutz, de São Paulo, recebeu outros que 'têm sido � es· de 1 ,segundo a marca an- _..;;_ iI��...
disputa do título mãximo palmeirenses' f a I t'o u o I) sr. Miuic'3-;f I�uatemy da Silveira, a seguinte expr,es·, teios no atletismo floriano-' terior que pertencia ao

do 'ftite.b�l >';' ca:tarinense, "elan" necessário para sus- siva carta: ./
' politano. Salientamos, po· atleta Alaôr de Souza.

-

tornaram a e!llpatar e- pe· tenta'!: a' vantagem conse- São Paulo, 17 de maio de 1956 rém, técnicamente falan· Aos, recodistas acima a As - 8hs.
-

lo mesmo escqre da primei·, g;uida no início dàs mesmas, Meu caro Moácyr
, do, que seria dificílimo FAC oferecerá diplomas e· DEVOÇÃO DE ASSAS�

ra púgníC r�àkizada no do· pecando prinCipalmente' 0-. C�m gran�e satisfação.quero, por seu Jntel'medjo, I v�néer ,o Barriga-Verde,. em medalhas' comemorativas. - SINO - Com: 'Dirk Bo-

mingo' a:qterior em' Joinvil· ataque por se dêixar conter cumpnmentar aos bons aldlstas que se sagraram call1·' VIrtude de suas eqUIpes Os qUê apreciaram a ,com- garde.

le: 2 tentos .;J;t 2� pela defesa contrária e- com 11eões sulamericanos em Lima. - masculina e feminina esta· petiçãó, de estreantes -fica- ',É MELHOR SER POBRE

Destarte, :aiJós os prélios isso dando margem ao' de- A�sente durante todo o mês de .abril e �rande par: rem primoros[1,ment�_ pfepa· ram maravilhª,dos com a
- Com: Mickey' Rooney

l/ravadOs �na.g :suas respec� !"embaraço de jogo à ·:p:J.es- te de maio, foi difícil escrever anteSf agradecendo a gen· radas. Ernesto TremeI: ex- apresentação caprichosª- da No Programa:,
tivas cidades os dois aspi· W3, â qual, Jt'�ssarte, ,poude tileza do seu telegrama:' campeão estadual foi o pre. Associação . Atlética Bar- Fatos em �evista� Nac.

raiites ao titulo magno de apoiar a vanguarda na mo- Espero ainda ver vocês biil:harem em Melborne por parador das equipes "ver· riga-Verlde, desde os lin- Preços: 8,00 - 4,00.
1955, ficàram em <condiç�es diíicação do "paleard". ocaSIão das OJimpiadas e, tenho a certeza, o Brasil, pelà melho e verde"; auxiliado dos uniformes 'e ina-teriáf Censura/até ,14 anos.

de igualdade na disputa, de· Foram êstes os quadros primeira vez na historia do remo nacional;\_fará um be· por sua senhora na parte especializado, como ao \es·
veml:!), .sob: grande e por preliantes: lissimo papel. feminina e tendo como aju· tado de entreinamento de

issQ ju�tificavel se�sação ,PALMEIRAS: Juca; De Aguardo noticias suas, contando corno transcorreu 1dantes os conhecidos atle- t'ôda a equipe. E quanto a
do mimôo despórtivo cata· Lucas, Gordinho e Lázaro; a jornada nautica sulamericana porque os jornais foram tas ex-campeões' estad�ais última partida devemos sa

rinense, ,decidir a ,mesma Zé Gaúcho e Lupércio; Mi- -e'dremamente párcimoniosos mis notidas aqui em São Marcílio Silva' e Osmar lientar o tra.balho! :Iwtável
na, tarde de ,domjngo \tin. cher, LuizinhlJ, Ieger, Mar· Paulo.

'

Mbn�uilhott.
'

de 'Ernesto TremeI e seus

douro no" estádio da Fede- "tins e T�gn(). Muitas lembranças a todos os excelentes amigos Nada meenos de seis re- ajudantes, pois foi justa�
-ração Catarinense de Fute� aMistas.. corde� estreantes.foram su- mente o trãbalho metódico e

bol em Florianópolis, aliás
'

CAXIAS: Puccibi; Ju.ca, Um forte abraço do sempre amigo certo perados: bem conduzido que brindou'
d{) c..onformidade 'com o re· 'I�o e Hóppe; Helio e Joel; (ass.) ARIOSTO Salto triplo :_ ,'o atleta a todos com um índice téc-:

guIamento do empolgante Filõ Didi, Sargento, Boca ,e N. R. - O Dr. Ariosto �ulleÍ' Souto, renomado me· Sérgiõ Amaral estabeleceu nko elevado' 'nesta co�pe- (.
certame..

.

'

.

Carióca. " dico, foi dur.ante muitos. anos Presidente l novo recorde, com 11 m t�ção de. estrean tes� Nela'
Não logrou, �po.js, o- "on- Marcaram os tentos na da. Federação de Remo de- São Paulo e, é r 27cm (o recorde anterior vimos, estreantes apres�n-

ze" palmeir-ense, atuando primeira fa�le: Telmo (ca- destacado elemento nos meios -esportivos I' erã de Carlos .José Ge· tando um pouco de técnica,
no seu meio e :::ob o calor de beceando) e Ieger aos 10 nacionais. ,- vaerd, do C. Atlético Cata· viInos discipli�a, compreen-
sua entusiasta "torcida", e 20 minutos' -parà: o PaI. rinense com 11 m.15 CIll...- são e o principal:' espírit
conseguif o l'esult3ldo que meiras e Joel, aos 38 minu· ---------------.....;.--------, portanto, . Séfgio ,Amaral desportivo. À A. A. Barriga
era viavel: uma vitória, vez tos, para '() Caxias, ar- melhorou em 12' com o re- Verde, ao Ernesto' e seu
que, no embate levado a remessando forte fóra d--ª .NOTICIAS DE TODA PARTE .' corde de estreântes ,do sal· aU:íQilia:res, aos atletas es-'

efeito na "Terra dos· Prín- área. _ to triplo) tI;eantes, ,enviamos os _nos

cipes", deu demonstração No periodo final, aos 28
, Arremêsso do dardo --, o sos sinceros parabéns.

de suas possibilidades, minutes, Bóca empatou. RAY ROBINSON CON., NA SUÉCIA O FLA.; atleta 'Nibar Schlichting Oportunamente divulgare·
quando ,chegou a estar ven· Bôa foi a arbitragem de SERVOU _A CORôA - 0\ MENGO - O.conjunto do I'quebrou o antigo recorde' mos 'os resultados gerais da
cendo por 2xO, cedendo de- Gerson De Maria. pugilista ,negro "Sugor" Flamengo, que �ei;x:ou ,Re- i de Argemiro de Souza, com' competição.
pois o empate por 2x2 ante A rendª apurada foi de Jtay Robinson manteve seu cife sábado último, ,j.á se;

.

\

viva re�ção dos locais:'
-

66.9.10 cruzeiros, . pOl'-tanto titulo de campeão 'mundial encontra no Velho Mundo, o••••••••e••••G•••••••••o•••••e••••Q;e••e�$..

"record" do atual certame! de peso médio, ao vencer devendo fazer sua estréia

Novamente, 'dep�is dê es- Antes do início da ,con- por K·O. no 4° rouriãá hoje,' em EstoçolmoJ contra

tai:- com.a vantagem de 2xO ten·da, o sr. Os�i Mello, Pre- Carl ·OI,Son. Foi a 4a Vez o Oesters, -local.
no "placard", os "pe'riqui. sidente da F. C. F., prestou que se defrantaram os dois * * *

.
-

-
.

�� Preços: 3,50 - 2,00..
tos" não 'souberam conser· justa homenagem conferin�, p.ugilistas, tendo Ray-ven- ,CAMPEONATO C�RIO-: 10 conjunto' do Avaí, con.ljunt� tit�lar tendo_na tar.'" _,Celisura até 14 anos.

vá-la, permitiI)do a, altera· do a medalha de "Honra ào CIdo 'todas as lutas. CA - Fala·se no RIO que ',Soante divulgamos, excur- de de domingo,. perante
ção para �x1 na primeira Mérito" ao véterano des- .y,•.* ;c. o certame carioca de fute·! sionou a Itajaí com seu con- grande publico, suplantado
faSe e o empate na etapa portista Augusto Souza, TETRA, CAMPEÃO

.

O boI será iniciado a 22 de -

o esquadrão local do Mar- 'I'Ocomplementar. 'o qual esteve que, militando por muitos ATLÉTICO MINEIRO - O julho, realizando�se o "ini- cílio Dias, pela contagem de

a piqUE) de se modifica�""pa· anos no"pelotão principal'Atlético Mineiro, ao abater tium" a 15 do mesmo mês. dois tentos' a um. Realiza-
ra uma vitória dos joinvil- 40 Palmeiras, teve sempre a o Democratã, ,domingo úl- O cei'tame.será em dois

tur-,
americanos Jesse Owens, Ii ram os "azzurras" uma bôa .

lenses, ·os quais, na sua be·· mais exemplar ,conduta dis- timo, conquistou pela quar- nos. ' Davis e Ewell; pelo P!1na- O mais antigo diário de

la reação, em momentos di· cipli:nar. ta VE)Z consecutiva o' titulo * *, * "

.

mericano La, Beach; pelo exibição, ten(�o sido tentos Santa Catarina.

,tíceis para o' arco do cora- máximo do fut�bol da AI·, UM -RECORDE MUNDI· -inglês Mac Dônald Bailey; ele autoria de Bolão e Rodri. Leia e assinem.'

j6so Juca, - perderam duas Ainda, na mesma oportu- ter6sas. 4xO, ó resultado. AL nlVIDIDO ENTRE I pelo alemão Hans Futterer gues os seus tentos, sendO'

magníficas oportunidades nidade, na pista �e atletis- * * 1* OITO ATLÉTAS -. Hous· I
e pelo australiano. H. lIo-

o segundo. o tento_da vitó-
de marcar qua·n.do 'Didi e mo que circunda o "g�ama- O INTERNACIONAL EM ton' (Texas), 21' (U. P.) ,- gano

.

'Carióca ,';,as tiver.a.m sós I do" do estádio, teve lugar a CURITIBA - O esquadrão Durante o Campeonato de I * * *_
frente ao goleiro p'àlmei- realização de atraente pro� do Internacional, campeão AUetismo do Sul dos E:s- DERROTA DA SELE·

rense! .', - , "-
va "steaple·cha�e" na' dis- gaucho, jogou sábado e do· tados D_nidos, BobbY Mor-

I ,çÃO HUNGARA � A sele-

Mais: ajui'ladamente co· tânéia' de três o mil me_tros" mingó em Curitiba e' Pon: row, do "Asilene' Christian ção 'da Checoslov.áquia, jo·
mentando, claudicou o PaI· em\.homenagem ao Pre.siden- ta Grossa, tendo perdido College", ontem igualou o gando "'em Btldapeste, do- ·do) e Armando;

/
Marréco,

meiras
-

nesta segunda par· te d�.C.F':, que �.ve como para'o Atlético Paranaense recorde mundial. dos 100' mingo, co,nseguiltt levar de Enísio e Nilson;' Fernand'e,
tida, que era sua melhor vénceaor o magmflco fun·· pór 2xO e empatado com o metros, detido conjunta- vencida a forte esq:uadra
"chance", merecendo ,aplau. I dista Ritulino Silva do>G, E .. Guarani por 2x2: .mente (com o resultado de hungara, pelQ, escore de Bolão, Am�rim�' Rodrigues,

.sos a .votúnt�rios� equipe Qlímpico: '. *- *
.

10" e 2'/10) --pelos norte·' ,-4
, "'_,_ ,_

e Ja.có ,(Dilson). !!!!!����!!!����i,

Jogos em todo o Istada- Nesta Capi
\

tal,: Aval x Figue'irense ,

Será; no próximo domingo dos, certames regionais do
o "Dia do Futebol", insti- ano anterior.

_ tuido pela Federação Cata- Assim .nesta Capital joga-
rlnense de Futebol para rão Avaí e Figueirense e

ser comemorado em todo o em Henrique Lage o Imhí

,Estadõ, com jogos ertr,ll i tu�a
-

enfrentará o Paula

quatro pnimeíros colocados' Ramos. Aguardemos.
, ,

....................lDes ..
.. '

NOTICIAS DE BLUMENAU' �.

,

(

As - 8hs.
"Sessão Pop/ular"

Richard TODD em:

E;NTRE A ESPADA E A
ROSA

technicol'or
}To PrograT'a:
Variedades Na Tela. Nac.
Preços: 3,50 - 2,00.
Censura até 14 ànos.

As - 8,30hs.
"Sessão Popular"

'

ltichard TQDD em:

EN!fRE A ESPADA E A
ROSA

. ; VENCEU O AVAl EM ITAJÀI "No' Progra'ma:
Variedades Na Tela. Nac.

ESTADO

ria. O esquadrão
branco atuou assim consti·

tu ido : Tatú; Wáldir (Gui·

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO

/
.

-

/

_ Florianópolis, Quarta-feira, 23 de Maio dê 1956

DIA 2 DE JUNHO
MARAVILHOSO . DESFILE DE MODAS

AS 22,30
'��zf)""':�'

-

.'1-'

�
BÀNGU '�;/�1:.�I-l't�:[i

Uma noite de fina elegância Catarinense ��,,'.' �';,t�; I ,\",.,,:';'
30 encantadores Modelos apresentados por, quinze gentis Senhorinhas

DESENHOS de José Ronaldo '- APRESENTAÇÃO de Ribeiro Martins
MÉSA C-l'$ 45-0,00

, .
. Convites Cr$ 200,00

_

'

RESERVA DE MESAS A PARTIR DE�l DO CORREl\[TE

DEOLARAÇÃO AOS
'

JORNALISTAS

" � .• é��8i.� _'...."':.. !

CLUBE DOZE DE AGOSTO
. ----

Comiss·ão pro-monumenlo à
An-ila, Garibaldi

.'

NOVA DÉLHI - ISI
o sr. Sabanayan, Comis
sário substituto e diretor
da

.

"Allindia ' Handloom
Board" declarou aos jorna
listas que há vastas pers
pectivas par; a exportação
de artigos tecidos a mão

para a Europa Oriental e,
até certo ponto, para. a par
te ocidental." s-e f'ôsse pos-

.

sivel fabricar êsses artigos
500,00 em larga escala, de acôrdo
500,00 com as espacificações. O
500,00 sr. Sabanayagam visitou re- .

.500,00 centemente a, Europa, de-
500,00 clarando que o pavilhão da
500,00 índia na Feira de Leipzig
500,00 atraiu grande multidão que·500;00 está muito interessada em
500,00 adquirir artigos indianos
500,00 tecidos a mão
500,00

A Comissão Pró-construção do Monumento à "He
reina Catarmense ANITA GARIBALDI" agradece, por

'intermédio dêste .Matutino, a todos aqueles que coope
raram com esta cruzada patriótica; para que, muito bre

vo, se torne possível perpetuar no bronze a glória e a

memória daquela- que foi a "Heroína dos dois Mundos"
,

.

e que tanto tem glorificado a terra Catarinense.
-

Doceira especializada em

Pôrto Alegre, aceita enco-

Plortanõpolís, 18 de maio de 195�. mendas de doces, enfeites,
- (Ass.)

.

General Paulo Vieira da Rosa, Presidente. ortas e pudins para casa-

Roberto. Bessa, Tesoureiro Geral. mentos, batizados e an íver-

'Capitão. Angelo Crema, 1'0. Teso.ureiro. sarros, Rua Feliciáno

,

Tene�tte Ayres Ullsséa, Secrettirio Ge�'al, r:-l'une: �jreB'
12 .

.E'O_I T A L 1'\
.

Com o presente são convidados os abaixo relaciona-
'

dos, para dentro de 15 dias, a contar desta data, virem
à Portaria, desta Prefeitura prestar esclarecimentos, em

assuntos, 'nos quais são partes' interessadas. .

'Nú�ero Nome '

'
- Assuntos'

, �'5285J55 '- 140. Batalhã-o de Caçadores - Consto de duas
Casas' A e E

'

780756 - Izaul -Djas Ribeiro - Consto de Casa de ,

Madeira ','
�35/56 - Walter Domingos de Andrade - Consto de

, ClLSa de Madeira
768/56 - Arnoldo Simas de Oliveira - Consto de Ca

sa de- Madeira
585/56 - Darci João Vieira - Consto .de Casa de Ma

deira
101-7/56 - Maria Jocelina da Silva -'- Consto de Casa>

de Madeira
-' "

D72/56 - José Fermiano Nascimento, - Consto de Ca
, sa 'de Madeira

-

1252/56 - Amélia do Nascimento - Consto de Casa de .

Madeira' _

984/56 - Otília Bittencourt Xavier - Const. de RaI)..-
. cho de Madeira

-

,

.

I1��28/56 ---: Ubirajara Morais Correia Falcão - Consto
. de Rancho de Madeirá I1142/56 - Pégaso Engenharia e Construções - .Const,
, de �ar�acão ,.'

"

� I,·340/56,- Ascíndino Peréira - Const, de PredlO e
.

2 góvétas

}
corto

Demol'ição .

. 3 gavetas ou

1202/56 - Wilson Carioni - Consto de Prédio
__c.,:.4.. , ,. gav8.t.a."..s....." .., ..O,.,fiCiO ,

1144/56 - Pedro Passos da Silva - Consto de Prédio _

'.<" "\ o.,: Assembléia Geral Extl,'aordinária
,900/56" - Alvaro M011teiro de Barros Catão - Manter "��� � �'<":::�

,
.

o impôsto 'anterior • Durabilidade .

ta Convocação.
899/56 - Alvaro Monteiro de Barros Catão � Manter , 1i.1�(I\��iJt: pt' 1r '{l, "�

o"Àmpôsto anterior .' Bela apar:ência .

São convidados os senhores acionistail desta Socie-
1087/56 - Malvina Maria da Silva - An'nhtção do lan- • Funcionamento Gade para a assembléia geral extraordinária, a realizar-

,

camento
I

'suave.
0<>1

ee em sua Séde Socia-l, à Praça" Quinze de Novembro,
1088/56 - Malvina Maria da Silva- - Anulação do lan- i,;;;,.

,'� Ill� Edificio Sul América, 40. pavimento, 1_lesta capital, no

.çamento
.

�"Rnnd. dia 23 de maio corren�, às 16 horas para deliberarem
�291/56 - Manoel Silveira e Outra - 'Retificação de do- 'Bc.a_,.:b_ S. R.

. sôbre a seguinte;
lançamento _ '.-i' ORDE� 'DO DIA

1304/55 -" André Maykot _:_ Isençãp do Impôsto {CASA PRA'Tn

1128/56 - Antôhio Araujo Figueredo - Acréscimo, no :6-
-.+ �, " 10 - Aup1ento de Capital Social

,

prédio '_ _

,-ii
". 20. -'- Reforma dos estatutos soéiais

.

,

'110 ,de Janeiro
591/56 - Estefano Becker - Acréscimo no prédio 5, Paulo.R.cUa 39 - Outros assuntos de interesse da Sociedade.
890/55 -:- -f.-dl'iano Blainkenship - Transf. de casa de Salvador.P. Aleor•• B, Horllon.

Madeira, t.·Curitiba. '.Iz eI. f"ra .P.,otg' \
1187/56�' Ace:lbn P. da 'Costa (Edio Santana � Transf. ".

,(,

Otávio Rer,ê Lebarbenchon . . . . . . . . . .. Cr$
Aracy Silva .'., ; '. . . . "

General João Batista Rangel ;.:. i "

Arnaldo 'Luz ': .....•....... (. .\ '-. . .. "

CeI. Pedra' Pires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "
.

Tenente Ayres Ulisséa ; , i'. • • "

Dr. J.' J. Barreto "

'I'hornas Chaves Cabral .. "

Dr. Nunes Varella (Joaçaba -'- S. C.) "

Adílío Manoel João (Rio de Janeiro) .;. "

Cia. 'l'elefônica "Catarinense ....
,
•.... : .. "

Territorial�Íncorporadora Ltda. (P. Ale-
gre)

'
'

: . . . . . . . . . . . . . . . .. "

Dr. <Oswaldo Bulcão Viana ; , "

Silvio Moreira Filho (Juiz Fóra - M. G.) "

Machado & Cia. S. A. "

F./ C. Steín Cía. ....................•.. "

Tecidos Paulo�Mendonça ... ,.. .. . .... "

Arolde Candemil - Gerente Banco INCO
de Laguna .

Tecidas João Mussi , ..

Remor 'e Irmão;
'

.

Carlos' Remor .

Remy Ulysséa .

Pinho & 'Cia. . .

Emprêsa Glória, . . . . • . . . . . . . . . .. "

Antônio Gaia - Ex-Prefeito de Videira "

Ex-Prefeito Municipal de São, Joaquim.. "

Ex-Prefeito Municipal de Concórdia .... "

Contr íbuíção coletiva iniciativa do Sr. Ro-
mâ:11'O P'a-gú,noi CRip. de Janeiro) ....•.....
Equitativa .:..:_ Sociedade de Seguros Gerais "

Alberto Crlppa :. . . . . . . . . . . .. "

Contribuição coletiva da Western "

'------.� -

..
- .._ _

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

500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00

" 500,00
-500,00
500,00
500,00
1'j00,00
500,00
500,00
400,00
400,00
400,09

"

"

"

"

"

" 320,00
300,00
250,00
240

..
00 DOCES E TORT4S�

Cr$ 14.3-10,00

tenha sua

correspondênCia
sempre em ordem.

'. com os

arquivos

MOVAÇO

3 tamanhos:

l ;:
I .:_ __ , _.�... ,, __ """

,
. .

UnBCa que permite
ecebemente uniferme l

�III���

'.' .,.'-.

-t�nta IImaglcall que em unia hora! ,
, .�

. ,: ,��
seca

Pinte você mesma eoonômlcomente a sua casa.

Quando pintadas com KEM·TONE as paredes possuem
beleza' uniforme. KEM:TONE é incornpcrcvel na

I �,.
quclidcde e economia que proporciona.

ESMALTE DECORATIVO

ENAM,ELOID
-. para todos os usos

Esmalte brilhante de secagem
rápida e fácil aplicação, Eno
meloid dá uma beleza r.cvo e

.. diferente aos seus móvei-. Peça
para ver a novo Carta de Cõres
Enameloid. '

Com tJ� galão de .,fítt-
e meio galão de água, V. obtém_ um

galão e meio' de tinta.

"Ifi!t- é e�contradQ em
.

<t{ldQs as casas do ramo; Conheça suas

-13Aindas tonalidades .

UM PROQuiO
-', ;.

SHERWIN '1L!!.lJMS
•
--__,-_:-.� -:::-..."'��-----=-,.....

�.143 ..

I

LIRA' T' IS
- CAPA PERDIDA

,

'

.

. EN· CLUBE J pJrdeu-se uma capa gabardine de -criânca t.O tra-
'

jéto das ruas Trajano, Ten. Silveira, Arcipreste Paiva,
'

Praça Pereira e, Oliv-eira. Informar Largo Benjamim
,,\:mstant, 15 - Telef. 2.676.

-

,

"'-
Dia 26 - Sábado -:- Soiré dos Brotinhos, às 23 ho-. .. ., ...

. ras, com a apresentação das candidatas _

ao concurso de' Rainha dos IX Jogos Uni- ,7 A

b.veraitáríos Catariiiens'e� e do notavell' Y oce sa·· la que...interprete de tangos argentinos-EDl\fUN-
"

,

;*""
-DO

�

REIS - Reserva de� m�sas na Joa� '., .;.:�'"

lh',;a MuU" a C'$ 50,00.
__ í"

..

,
,

PROGRAMA DO �S DE MAIO

Transportes Aereos
Ca tarínense

o
·,,,lETAI:. _

M/�.1 s_ DURO,t;:M!3ORA .

j:.:;::l;6.siL ,E' o "ANAOla: E'�LlM DCS
rAAi'3 Rt.ROs e CAROS. e'uSADO 6'

P2QUE=t,IAS QUANílDADSS e GERALI'I',EI\;'" é
. COtv'l C�Or-..,'\O PARA PRODuZIR LJtrlA
,

VARlEDADE DErAÇO GlJMAN\.Er.JT�
):(6:S\5íE;;\)'TE P�.. r:?A A i=ASRICAÇ;ÃO r:€

PEy:A� IM;::OR'TANTE'� -,
.

DE AU\OMÓVE:I�. "As ""OSClJS
.

t: 115 '/18éJ HIlS
SnTêtY1 SURS
liSRS Dl! 3QO
!:; SOl) vEzES
A:::1R SE6"LWDO-

Florianópolis, 14 de Maio de 1956
JOÃO 'DAVID. FERREIRA LIMA

Pll:etor:. P,residente

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



I I

6
�

Florianópolis, Quarta-feira, 23 de Maio de 1956

,Gumercindo Caminha, Secretário.

CJub �15 �e' Outu�ro iHe�ãü;ãóieTap-óii1
,

'.

Dois.ESP'ETACULOS EM UM SO' \.,
,DIAG20 .(d(l?m!llgo), d t

.21 :00 HORAS Rua Marechal Deodoro 50. I
ran los,a sorree ançan e, com os cartazes da Tele- E L' s S I d 'D

.

il Ih' I• _

R'd'
.

B I
m ares, no U' o zsras • o me or.

vlsao. - a 10 e grado de Buenos :Aires e, 1?iscos coo, . Desconto especial para os �enhores v�ajantes..
.

.

lumbia: Alfredo-de Franco e seu Qumteto 'I'ípíee - Los . :
Colegíales e seu jazz espetáculo.

-

••••••••••••••••••••••� - .

MESA:: Com. direito a _'quatro !ngressos_ Cr$ 200,00 BORDADO-S A MAOINGRESSO: Para os nao associados Cr$ 100,00.
.

A reserva de mesa poderá/ser feíta na Alfaiataria Brí- Ensina-se na Rua Feliciano Nir-es Pires' 12.

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

DIA 13 (domingo) 15:00 HORAS
Grandiosa domingueira'dançante, em homenagem ao

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

CLINICA
de

OLHOS � OUVIDOS - 'NARIZ
E GARGANTA

DO
DR. GUERREIRO DA

FONSECA
Ghefe do Serviço de OTORI·

NO do Hospital de Florian6polis.
Possue a CLINICA os APA;R�
LHOS MAIS MODERNOS PARA
TRATAM1!1'NTO . das. DOENÇAS
da ESPECIALID�DE.
Consultas - pela manhã no

HOSPITAL
Á TARDJj;. - das 2 as 5-

no CONSULTóRIO - Eua dos
�HE0S n", 2 •

RESIDtNCIA -. Felipe Sch
midt nO. 113 Tel. 2366.
-------_ ..---_._-

DR. ANTÔNIO MONIZ
DE ARAGÃO

CIRURGIA TREUMATOLOGIA
'Ortopedia .

Consultõrlo: João Pinto, 18.
Das 16 às 17 diàriamente.
Menos aos Sábados
Res: Boêàíuva 136. DR. LAURO DAURA O ESTADOFone: - 2.714.-

.

CLiNICA GERAL
DRA. WLADYSLAVA E.<.pecI'aII'sta em moléstias de ADMINISTRAÇÁQ

,

W MUSSI Redação , e Oficinas, à rua Con-
• Senhoras e vias urinária.s. _ .el!heiro Mafra, n, 160 Tel. 8022

e 'Cura radical das m!ecçoes _ Cx. Postal 139.

DR. AN.TONIO ,DIB 'a.gudas e cronicas, do aperelho Diretori RUBENS A. RAMOS'
genito-urinário em ambo.. o.

Gerente: DOMINGOS F. Dlil
MUSSI sexos. . . AQUINO
MÉDICOS Doenças do aparelho Digestivo Representantee s

CIRURGIA CLíNICA e do sistema nervoso. Representações A. S. Lara.
lJ:ERAL-PARTOS Horário: 10% ás 12 e 21h ás li.

Ltda,
-,

Serviço completo e especiali- Consultório: R. Tiradentes, 12·
Rt;3 Senador Dantas, 40 - 6°

zado das DOENÇAS DE SENHO- - 1° Anda� - l<'one: 8246. andar.

RAS, com modernos métodos de. ResidêncIa:, R. Lacerda Cou- Tel.: 22-6924 ._ Rio de Janeiro.

diagn6sticos li tratamento. tinho, 18 (Chacara do Espanha) Rua 15 de Novembro 228 6°

SULPOSCOPIA - HISTERO - Fone: 3248. andar sala 612 - São Paulo.
SALPINGOGRAFIA - METABO- ASSINi\TURAS

.

LISMO BASAL Na Capital
·q"dioterapia por ondas curtas- DR. ALVARO DE Ano � Cr$ 170,00

Eletrócoagulação - Ralos Ultra CARVALHO Semestre •....•..• '.' Cr$ 110,00
Violeta e Infra Vermelho. No Interior
Consult6rio: Rua Trajano, n, 1, MÉDICO DE CRIANÇA::! Ano ••••••••••.•••• Cr$ 200,00

10 andar _ Edificio do Montepio. PUERICULTURA - PEDIATRIA Semestre ., .•••.... Cr$ 110,00
Horário: Das 9 às 12 horas - - ALERGIA INFANTIL Anúncio mediante contráto.

.

Dr. MUSSI. Consultório: - Rua Tiradel&- Os originais, .mesmo não pu-
Das 16 as 18 horas - Dra. tes n. 9.

.. blicados, não serão devolvidos.
MUSSI Residência: - Av. HlrClho A direção ·não se responsabiliza
Residência: Avenida Trom- Luz n. 156 - Tel. 2.530. pelos conceitos emitidos nos ar-

powsky; 84. Horário: - Das ·14 às 18 ho· tigos assinados.
'l'as diáriamente._ ..

_.�DR. JÚLIO DOIN INFURMAÇOES UTEIS
VIEIRA O leitor encontrará, nesta-co- I'

MÉDICO DR.' NEWTON luna-,' informações que n;;cessita,
ESPECIALISTA EM OLHOS D'AVILA ,dià,:amente e de imediato:

OUVIDOS, NARIZ E 3ARGANTA CIRURGIA GERAL ,10R:NAIS Telefone

TRATAMENTO ]i! OPERAÇõES Doenças de Senhoras _ procto-10
Estado •. ••••••••••••• 8.022

Infra-Vermelho - Nebulizaçio -:- i logia - Eletricidade Médka A. G.'1zeta' �,:';;e""""" 23.666796/' Ultra-Som l Cunc'Ilt6rio: Rua Vitol Mej· Du'.rlO dn �,
" .

(TJl:atamento de _sinusite sem reltls n. 28 ._ Telefone: 3307. Imprenso 'Of,,,.}l ••.••••. 2.688

oper�çao) I Consultas: Das 16 horas em IfOSPITAl!IJ
Anglo-retlnoscopIa - R�ce1ta de : diante.

- Caridade:
Oculos - Moderno equipamento I Residência' Fone 8.422 (Pravedor) .•.. -......... 2.314

de Oto-Rinolaringologià (único Rua: Blu�enau �. 71. (Portarià) •..•.•...•.•.•• 2.036

no Estado) -,. Nerêu Ramos .••...•••••• 8.881

Horário das 9 às 12 horas e Militar 8.157
da:! 16 às 18 horas. 'DR. ANTONIO BATISTA São Sebastião-- (Casa de'

8.168 Consul�ell1 nossas tarifas. EXPRESSO FLORIANóFOLI'" '\0 PRIMEIRO SINAL DE FRAQUEZA, TONICO ZENA
Consult6rio: - Rua Vitor Mei- Saúde) ••.•....••.•..•. .

.

reles 22 _ Fone 2676.' JUNIOR' Maternidade' Doutor Car- -Fones: 25-34 e 25-35 -
.

Res. _;, Rua São Jorge 20 CLíNICA ESPECIALIZADA DE 'los Corrêa •.••.•..•.•• 1.121

Fone 24 21. CRIANÇAS ClIAMADOS UR-

Consulta� das 9 ás 11 'horaa. GENTES

Res. e Cons. Padre Miguelinho, Corpo de Bombeiros ...• 8..313

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

Policia (Sala Comissário. • 2.038
Polícia (Gab. Dele'gadQ) \l.fi94
COMPANHIAS DE

FILHO TRANSPORTES

Dúenças do aparelho respiratório jTAC ..

TUBERCULOS� �ruzeiro do Sul .••••••.•
RADIOGRAFIA E RADIOSCOPIA Panair •.••.•••••••.•••••

DOS PULMõES Varig .

Cirurgia do Tora'x L6ide Aéreo .......•..••

Formado pela FaculdaJe Nado- Real ........•..•••••••.•
nal de Medicina, Tisiologista eScandinavas •...••••••••

Tlsi-odrurgiãof do Hospital Ne- HOTÉIS
,

rêu Ramos Lux •.•..•.••.••••••••••

Curso do especializaçllo . pela Magestic •...•. ',' ••••••••

S. N. T. Ex-interno e Ex-alll.- Metropol , .••••••

tente de Cirurgia do Prof. U'O La Porta ....•.••••••••••

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

Cons.: Felipe Schmidt, 18 - Central ...•••••••••••••••
Fone 3801 Estrela .....•..••••••••••

Atende em hora marcada.

I
Ideal .

Res.: - Rua Esteves JunIor, ESTltEITO
80 -. Fone:' 21111 Disque _ .

INDiCADOR PROFI.SS.IONAIl
I Dênt�,sla- para

crl8nçd5
DR. JUAREZ PHILIPPI

Edifício João Alfredo ...-

MÉDICOS
DR. WALMOR ZOMER -- _. "--' --�--- .-

GARCIA JDR. JOS� TAVARES
DIJliomado vela Faculdade Na- IRACEMA:
cienal de Medicina da Univer- DOENÇkS NERVOSAS E MEN-

sldade do Brasil

I
TAIS. - CLINICA G'ERAL

Elr-intet"no por concurso da Ma- Angustia .

- Complexos -

ternldade-Escela' Insonia - Ataques - Manias -

(Serviço do Prof. Octávio Rp·
I
Problemática afetiva e sexual

drígues Lima) . Do Serviço Nacional de Doen-
.€x-interno do Serviço de Clrur- ças Mentais: Psiquiátra do
gia do Hospital I. A. P. E •. 1'. C. Hospital-Colônia Sant-Ana.

do Rio de Janeiro CO_NSUMóRIO - Rua Tra-
Médico do Hospital de Cavidade jano, 41 -·:itas 16 às 17 horas.
e da Maternidade Dr. Carba RESIDtNCIA: Rua Bocaiuva,

Corrêa 139 Te): 2901

DOENÇAS DE SENHORAS -

--n-R-.-A-R--M-A-N-D-·-O-V--A-L-É--PARTOS - OPERAÇõES
Cons: Rua João Pinto n. 16, RIO DE ASSIS

das 16,00 às 18,00'horas.
Pela manhã atende díã
riamente no Hospital de

•

Caridade.

lO andar.
Salas 1 e 2 - Rua Jerônimo

Coelho, 1
Horário; 8 às 11 - 16 às

18 .horas
Atende exclusivamente com

'hora marcada,

Residência:
Rua: General

mi.
Telefone: 2.698.

Dos Serviços de Clínica Infantil
da Assistência Municipal e Hos

pital de Caridade
CLlNICA MÉDICA DE CRIAN

ÇAS E ADULTOS
- Alergia -

Consultório: Rua Nunes Ma
chado, 7 - Consultas das 16 às
18 horas.
Residência: Rua Marechal Gui

lherme, 6 - Fone: 3783

DR. CESAR· BATALHA DA
SILVEIRA,

Cirurgião Dentista
Clinica de Adultos e

Crianças B.aio X
Atende com Hora Mar

cada.
Felipe Schmidt 39 A Sa

las 3 e 4.

Bíttencourt n,

DR. 'ROMEU BASTOS
PIRES
MÉDICO

Com prática no Hospital São
Francis,,\) de Assis e na Santa

Ce�a do Rio de Janeiro
CLINICA MJi:DlCA
CARDIOLOGIA

Conaultôrlo : Rua Vitor Mei-
reles, 22 Tel. 2676 ...
Horários: Segundas, Quartas e

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

midt, 23 - 2° andar, apto 1 -

Tel. 3.002.

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

.

NICA GERAL
DR. J(JLlO PAUPITZ

FILHO
" Ex-interno da 20" enfermarsa
e Serviço dé ,gastr�-enterologia
da Santa Casa= do Rio de Jeneiro
(Prof. W. Berardinelli).
Curso de neurologia (Pro!.

Austllegesilo).
Ex-interno do Hospital mater- ,

nidad�rii/ç��r�TERNAS
Coração; Estômago, intestino,

fígado e vias biliares. Rins, ova
r ios e úteru
Consultório: Vitor Meirele. 22.
Das 16 às 18 horas.
Residêncía : Rua Bocaiuva ZO.
FOlIe: 3458.

'ti A DOS

DR. rosa 'MEDEIROS'
VIEIRA.-

- �DVOGADO -
Caixa Postal 160 r-r- Itaja! -

Santa Catarina.

-'DR. CLARNO G.
GALLETTI

- ADVOGADO -
Rua Vitor Meireles, 60.

.

-

FONE:: 2.468
Florianópolis -

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

DR. ANTONIO GOMES DE
ALMEIDA

- ADVOGADO -

Escritório e Residência:
Av. Hercilio Luz, 16
Telefone: 334C,

--�------�----

DR. HENRIQUE PRISCO
PARAJSO
!\iÉDIc6

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

Hospital dos Servidores do Ea
tado,
(Serviço do Prof. Mariano de

Andrade).
Consultas - Pela manhã no

Hospital de Caridade.
Á tarde das 16,:;a hs. em dian

te no consultô rio á, Rua Nunes
Machado 17 Esquina de Tira
dentes. Tel. 2766.
Residência - RUa Presidente

Coutinho 44. Tel.: 3120.

DR. MARIO DE LARMO
{:ANTIÇÃO
MÉDICO

CLíNICO DE CRIANÇAS
ADULTOS D E N T I s TAS

Doenças Interna.
CORAÇÁO ,-- FIGADO ...:. RINS DR. SAMUEL FONSECA

.

- INTESTINOS CIRURGIÁO�DENTISTA
Tratamento moderno da Clínica - Cirurgia Bucal -

SIFILIS .
Protese Dentárill

-

Consultório - Rua Vitor Mei. Raios X e Infra-Vermelho
eles, 22-.

/

_
DlATERMIA-

HORÁRIO: Consultório e Residência:'
Das 13 às 16 horas. Rua Fernando Machado, n, I)

Telefone: .Consultório - 3.41&_ "r Fone: 2226•.
,Residência: Rua José do Vale .

,

Pereira 158 � Praia da Saudade ' Consultas: dali 8,00 às 1,ho-
- Coqueiros ras e das 14,00 às 18 hQr&s
__ -

• Exclusivamente com hora mar-

DR� CONSTANTINO . cada.
.

DIMATOS .

Sábado - das 9 às ,12.

MÉDICO CIRURGIÃO ,DR. LAURO CALDEIRA
Doenças de Senhoras - Partol

l" DE ANDRADA
_ Operações - Vlal Urlnirl.. '

-

Curso de 'aperfeiçoamenv.l e CIRURGIÃO-DF!NTISTA: -

longa prática nos Hospitais de . CONSULTóRIO - Edificio

Buenos Aires. Pártenon - 2° andar. - sala

CONSULTóRIO: Rua Felipe 203 - RU,a Tenente Sllveisa, 16

Schmidt, nr. 18 (sobrado). FONE Atende _diáriamente das '8 à�
8512. 11 horas_ -

HORÁRIO: das 16 '8 18 ho- 3as .e 6as 'das 14 a8 18 horas.

ras ; - 19 as' 22 horas.
Residência: Avenida Rio Bran- ConfeccionrDentaduras e Pon-

co, n, 42.
.

tes ivlóveis de Nylon.
Atendé chamado.

Telefone: - 3296.

.................�....

-------------------'___

DR. MARIO WEN
DHAUSEN

�.700
2.600
8.658
2.326
2.402
·1!.S77
2.800

CLINICA MÉQICA DE ADULTOS
E CRIANÇAS

Consultório - RUa João Pin
to, 10 - Tel. M. 769.
ConsultaM: Das 4 às 6 horas.
Residência. Rua Esteves Jú

nior, 45. Tel. 2.812.

DR. I. LOBATO.

DR. NEY PERRONE
MUND

18A"COd�.CRf�ITO POPULARI'
e AGRíCOLA. I I'

. Rv.o, cJ� 16 .

. '. ,

f'LORlANÓPO�IS -Stó.. eôtôrlno.

•••••••••••5••••••••••••••••••••••,••••••••

IRMANDADE DO DIVINO ESPIRITO
SANTO E ASllO·'DE ORFÃOS

FESTA DO ORAGO

OFICINA MECÂNICA

CONVITE
De ordem do Irmao Provedor, convido os Irmãos, pa

la tomarem parte, revestidos de seus' balandráus, nas

Festas do Orago, conforme consta .d-o programa que se

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

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

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

�vangelho.
Barráquínhas - Com inicio às 19 horas durante as

noites de 20, 21, 22; e 23; quando serão queimados lindos
"ogos de artificio. \

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

liut(Deoaoro esquina:da
RUB_.Tenente ,Silveira

.I

CONSERTOS DE FOGõES, FORNOS, \SERRE-

LHERIA, MAQUINAS A VAPOR, C�LDEIRAS E

-

Viagem- com s�gurilnça
e rapidez

80 NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO
--

'. ·BAPIJjO�SUL.:BRASILBIBO;=-
Florianópolis, - Itaía' - Joinville � Curitiba

.
.

TODOS OS SERVIÇOS PERTENCENTES A' ARTE.

RUA - TEREZA CRISTINA N° 398 - ESTREITO
...........................................

ALUGA-SE -NO CENTRO
....

Um belo e espaçoso palacete, para residência clube;

JU Repartição Publica.

TRATAR NA
(IA .MODELAR"

•

I �

.___ .:
•.. A HORA DO

Expresso fJofianópnlis Hda.;
ENDEREÇOS ATUALIZADOS DO EXPRESSO

"

FLORIA�Ó}lOLls LTDA.

TrÍÍnsportes de Cargas em Geral entre: FLORIANóPO
LIS, PORTO ALEGRE, CURITIBA, SÃO PAULO, RIO
DE JANEIRO E BELO HORIZONTE.

l\fatriz: FLdRIANÓPOLIS Filiai: CURITIBA
Rua Padre Roma, 43 Térreo Rua Visconde do Rio Branco
Te1efones: 25-34 (Depósito) 932/:;6

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

End. 'I'eleg,: "'�ANDRADE"

Filial: SÃO PAULO Agência: PÔRTO ALEGRE
. .

.

'

.'. . "Riomar"

Avetjda do Estadó 1666/76,Rua Comendador Azevedo,
, 64

Telefone: 37-06-50 Telefone: 2-117-33
Atende "RIOMAR"

End. T�leg. "SANDRADE" Elld. Teleg. "RIOMARLI"

Agência: RIO DE JANEIRO
''Riomar''

Agência: BELO DORI
.... ZON'fE

TÔNICO ZENA
..... �

t

À SUA MESAl

Fabrica de· Caixa
Esquadrias

,
.

e

;'Riomar"
Rua Dr. Carmo Netto, 99 Avenida Andradas, 871-B
Fones: 32-17-33 e 32-17-37 Telefone: 2-90-27

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

/

lS'OTA: :_. Os nossos serviços nas praças de Pôrto
Alegrf>, Rio e Belo Horizonte, são efetuados pelos nossos
agentes

"RODOVJÁRIO RÁPIDO RIOMAR"

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

Vende-se, C<:lm muitas maquinas e mais de 130 ca
- valos instalados, junto ao porto. Ex�elente oportunidade.
Facilita-se parte do pagamento. Tratar na MADELEI,
rua João Pessôa, Itajaí.

Formado pela Faculdade Nacio
nal de Medicina Bniversidade

do Brasil
RJO DE JANEIRO

Aperfeiçoamento na "Ca�a
Saude São Miguel"

Prof. li'ernand" Pau'lino
Interno por 3 ao"., do Sel'vlço

de Ci:J:.urgia
Prof. Pedro de Moura

OPERAÇõES
CLINICA DE ADULTOS

DOENCAS DE SENHORAS
CONSULTAS: Diàriamente das

I7 - 9,30 no Hospital de Cari- .

. dade, as 9';S ,-. H.,BO no Con- I·",.·."..."�-,,,.....,

.sultórto\ à rua 'João Pinto '16' 1.11
'andar..

Fpolis. Itajai .

Rio Santos
2.021 24-5 _ 25-5
2.276

29-5 31-5

Hfi ,. ��=� �t� ,l:�� / 2E�
8.871 17t6 19-6 25-6

.

'26-6
8.6159 30-6 2-7 8-7 ,9-7

06 As partIdas de Flonanopolls são ás 24.00 horas, e do
Rio de Janeiro, ás 16.00. AUXILIE A CAMPANHA CONTRA O CANCER.

Tanto na Ida como na Volta o navio fará escala nos
A ASSOCI�ÇÃO CATARINENSE DE MEDICINA

])Qrtos de São Sebastião Ilhabela e Ubafuba
. �hama a �tençao do povo, p�a as palestras que estão

�!a melhor� il!f�r�ações,. dirHa1:n��e·.i\ �é.Àe_. d�. 4a5, fei:��, �s 20,45 horas e pela Rádio Guarujá, todos os

Emprêsa, à rua Conselheiro Mafra, 30 .:_ Telpfone 22-12. s�ndo llladladas pela Rádio Diário da Manhã, tôilas a8........
- ...

\ :labados, as 15 horas.

DR. 'IVO VON WANGF)NHElM
..._;' D'E N T'f ST Pi. -...;

..

Consultório rua Bocaiuva, 42

EMPRESA NACIONAL DE NAVEGACÃO
. )

HOEPCKE '

NAVIO-MOTOR (cCIRL
ITINERAR.IO

SAlDAS DE
I D A, 'VOLTA

VamU8nba Contra o Caoeer
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o ESTADO Florianópolis, Qual'ta-féi;a, 23 de Maio de 1956 I"
-------------- ------------u�-----�.-r.�----------c--------------------------w-----------

�:..:++:...:..:..�..:..�+:+(..:+<++:....=.�.�4
'� ",-,.

:�:ARTEZ WESTERLEY - Produtos de ·i·
.!. Beleza S. A. �t
:+. ••

�t� (Rio - Nova Iorque - Buenos Aires) .t
y ]
x C'OI'VIDA - �'
t ' ••• t
.y y
+l . . . . . . .. para uma consulta grátis de beleza �t"
�� onde uma especialista em "maquillage" e segredos ��

�:. de rejuvenescimento de pele fará demonstrações ..�•
..�<) práticas com seus esplendidos e maravilhosos pro- ..�..
..:. dutos, entre 0,8 dias 21 de Maio a 2 de Junho; na'

..�..
t firma Lemhkuhl & Cia. - Rua 'I'rajano, 4. %
�t" Esperando-se grande afluência de consulen- �t"
rt" tes, em vista do sucesso alcançado em demonstra- �t

ções anteriores;
_

roga-se das in,te�essadas marca- 1�
rem seus horários com antecedencia, .:.

+••

:..:..:..:..:..:..!..:..:..:..:..:••:..:..:..:..:..:..:••:••:..,
----- --------------__,�

- -

«NO �endculo» (;
.

(óm 'a- Biblía na Mão·
QUARTA-FEIRA, 23 DE MAI�

Salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. (Mar. 15:3'0).
'I,er. Marcos 15 :29-32.

.

ELA ERA espôsa e mãe, e também médica muito

ncupada, trabalhando' ao lado de seu espôso no hospital
da missão. Eram pioneiros num distrito da China Cen

tral. Embora muito ocupados com a cura dos corpos, seu
interêsse era. também a cura das almas.; Os dias eram

�demasiado curtos para darem conta dos muitos casos

_que vinham a êles,
Certo dia um amigo perguntou 'àquela senhora:

"Não haverá um meio de diminuir suas rasponsabifida
des e afazeres?" A médica, serenamente. respondeu:
"Não posso perder a minha vida e salvá-la Ao mesmo.

, tempo."
A'ffibos êstes médicos morreram na meia idade, mas

o trilho que êles abriram com sacrifício, está sendo con

servado por seus três filhos. Um dêles é pastor e profes
sor, o segundo é chefe dum hospital missionário na in

d ia, a filha casada dá o 1nelhor de sua vida ao trabalho
dos senhoras na índia Central.

"

"Salva-te a ti mesmo", clama o mundo, Os cristãos

"consazrados levantam os olhos aos céus, elevam a Deus

os seus' corações e com o Mestre exclamam: "Faça-se a

tua vontade:"
�

I

-_

'ORAÇÃO

Nosso pài Celeste, agrad�cemos-te o nosso Salva
dor, que nos conduziu a ti. Os caminhos que percorremos'
são diferentes, às vêzes difíceis e cheios de obstáculos.

Fortalece-nos, nós te rogamos" e sustenta-nos ' com t�us
braços fortes. Em nome de Jesus: Amém.

PENSAMENTO PARA O DiA

Deleito-me em fazer a tua vontade, ó meu Deus.

(Salm, 40:8).
MYRTLE M. WILLIAMS, Dona de Casa (Ohío)

SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO

DE FLORIANÓPOLIS

ASSEMBL'ÉIA GERAL EXTRAORDINÃJUA

lIlIiii-......."",�=r-�N
Edital de Convocaçãe

�����;-, ...�,

'Ficam, pelo presente, convocados os associados do'
Sindicato dos Empregados no Comércio de Florianópo
lis, para uma reunião a se realizar . na séde, à rua Tra

jano (altos da Confeitaria Chiquinho), dia 28 do cor

rente mês, às dezenove 'horas, para se tratar do seguinte
assunto: Reajustamento de salários.

- , .

Não havéndo número legal para funcionar em pri
>neira convocação, fica, desde já, convocada uma nova

. l'euniãQ_ 'para, ter ,lugar 'uma hor-ª,' após, isto é, vinte
horas.

'

Florianópolis, 20 de maio de 1956.
Paulo Malty
Pres.idente

-

Transportes lereÍls
\

Catárinense
Assembléia Geral Ordinál'ia

2a Convocação
r : -� 1-
,

São convidados �� senhores acionistas desta Socie
dade/para a assembléia geral ordinária, a realizar-se,
em sua séde social, a' Praça Quinze de Novembro, Edi
fício Sul América, 40 pavimento) nesta capital, no dia
23 de maio corrente às 14 horas para'deliberarem sôbre

/'a seguinte:
ORDEM DO DIA

1° _:_ Leitura, discussão e aprovação do balanço,
.

conta de lucros e perdas, relatório da 'Direto
ria e poder do Conselho Fiscal relatório. ao

exercíCio de 1952.
2° - Eleição dos membros efetivos do,

F,iscal e respectivos suplentes.
3° - Assuntos do i'nteresse da Sociedade.

Florianópolis, 14 'de Maio de 1956
JOAO DAVID, FERREIRA LIMA

Diretor Presidente

1 "-

Por que preci�o,
,

,
'

faze,r um-- ,

Seguro- �Yida?�
seró êst.·

o seU

COSO ,.

o Dr. Alfredo Alves de Moura exerce uma

profissão liberal, é casado e tem dois filhos.
- \

Seus proventos, que não são pequenos, de

.

correm exclusivamente de sua capacidade

.pessoal de conquistar novos clientes. Mas ...

como
.

�ão conseguiu, até._hoje, formar um

pecúlio para o futuro, vive preocupado, com
,

.

mêdo do dia de amanhã ...

- Se êste
.

é o-seu caso
i!YSit-.

.,

'�
. 'PORQUE, com seu falecimento, a renda de ,

O .

se,! trabalho cessará de todo, deixando sua

família sem saber para quem apelar ; .

�: PORQUE, as despesas de manutenção de sua

V família não. cessarão com o seu desapare
cimento;

'�.

o Sr. deve fazer um

5 e 9 u r o' d .. � V i d G -r

-l:

.

'

PORQUE seus filhos menores deverão ter·

minar' os estudos antes de' poderem ga
nhar a vida;

.

_ PORQUE .só uma apólice de Seguro de Vida

O conseguirá aliviar as dífieuldades econômica.
de sua famílía até surgirem melhorei ..dial.�

Nem••••••.••••••••••••••••••••••••••••••• , •••••••••••••••••••••• ; ••••••••••••••••••.••••• :

o Seguro' deVida �-

, . '"

\

� '!..
, ....

é a 'S'olução ldeal-e;Imediala ...,,- -

do seu problema -

.

I
I'
I
I
1

Sul· i\meriea
COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS Di, VilA .,

16-l7n

A' SUL AMERICA • Calx� 'Postal. 971 ;. Rio de Jooelro
De.ejando conh.cer oulro. delalhei, da organizaçcio "SUL AMERICA",
peço enviar'me publicaçõe. ,Obre o ,assunto,

.

Data cio No.c.: dia •••

-

••••••••••••••••• m••••••••• l., ano .••••••••••••••••••.

Prõfi••Oo.• : Calado f·, •••• I '. ". """"" Fi lho. ? ...••••••••••.•• , •••

.u.· n.- ..•.••••.... Balrro ••••••••••••••••••••
,

-

cl" " rOi.O� E.tado , •••••••• , •••••••••• ,� •••

�--�------------------------�----------------------------,�----���---------------------------------

�VE,NDE.SE,Perdeu-se' "uma capa gabardine de crianca t,O tra-
.

.

;
jéto das ruas Trajano, Ten., Silveira, Arcipreste Paivà, Uma casa.á Rua ,OLAVO
Praça Pereira e Oliveira. Informar Largo Benjamim BILAe nO, 51, no Estreito.,
Constant, 15 _:;_ Telef. 2.676.

. i I
'

Tratar .na mesma.

E O I TA,':
Certifico outrossim, que findo o prazo indicado, sem

que sejam prestadas quaisquer, ínforrnaçõee por' parte
nos acima convocados, serão os respectivos processos ar
quivados, a vista do que dispõe o parágrafo único do
r.rt. 44 da Lei n. 127 de 14 de janeiro de 1952.

Diretoria de Administração, em 11 de maio de 1956 .

Afrânio Goulart, Escriturário' Classe K.
VISTO:

l-d Nat!rcia' Lemos MuJIer, Diretor de Administra-
çao. _

", 'il!i'1V'
...................8 .

1 .

! Industrias Texlis Renaux S. A.
,Ficam convidados os senhores acionistas désta so

ciedade, a se reunirem em assembléia geral extraordi
r.ária, ás 14 horas do dia 29 de Maio do ano corrente na
2éde désta sociedade, para deliberarém sôble a segui�te:

ORDEM DO DIA
1°) - Ratificação do aumento do capital e subscri

ção do mesmo.

2°) - Interesses gerais.

Brusque, 3 de maio de 1956.
9tto RenaujK - Dir. Superintendente

.-"Roland Renaux ,- Dir_etpr Presidente
J. C. Renaux Bauer - -Diretor'
Ingo Arlindo Renaux - <Diretor

.........0 .,

_ 1

CAPA' PERDIDA

II>

PR'OGRAMA DO MES

�

I·:�'_· �"_�,c_

'\ �"t���':��-1t,q.'. ._ -...,.......,.- ',""""·f,,'. I

.'�
,

I

B.

'.

l
\
I
I

!.

-JUNHO-

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

16 - Quarta - Festa de S. Antonio, no De
partamento balneário - Noi
tada tradici'mal com sur

prezas. '

30 - Sabado - Festa de S. P.edro. Noltadá
ue alegria, decoração mara
vilhosa. Prêmios??

�

E um churrasco nas obras
da nova séde! S!1rprezas!

1
'"
'.

,

i
\

J

INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIS
·TENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO
"Resultado das provas· do Concurso para Escriturário

do IPASE
Consel1y> Já se enco!ltram afixadas', na Delegacia do IPASE,

'1
!iesta Capital, os resultados do Concurso acima mencio
r.ado.

I Conforme as 'Instruções em vigor, os candidatos po
cerão recorrer das notas obtidas, dentro do prazo de 40
h�ras" �ontada� ,H partit: da pl,lbliça,ção <W!t� aVÍsQ." .'

:.. .:

1

•
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Muita animação .

no "Concurso
de

.

Réportagens"
NA CÂMARA MUNICIPAL

Sessão do dia 21-5-56 2a. discussão o projeto-Lei
Pl'esicleri-cia: Vereador An- que prorrogá até 30 de junho,

tônío Pascoal Apóstolo o pagamento .do ímpôsto pre-
Secretarias: Daldicero Fi- dial.

lomeno e Walter Olívaíra
--Cruz

Ata: -Aprovada co,m restrí-

ções.
. EXPEDIENTE: Ofício' do
Diretor da Imprensa Oficial
dd ES.tado, através do qual
prestou info.rmações sobre a

'publicação do Código Muni

cipal.

Dirige-se à Câmara o Presi

dente da Assembléia
Assinado pelo Deputado

Paulo Konder ,Bórhhausen,
.

Presidente da Assembléia Le

gislativa Estadual deu entra
da na Secretaria da Câmara
um telegrama, através do

qual S. Excia. conclama os

vereadores {L formarem cam

panha junto às autoridades
rederaís, no sentido de '

ser

� reconstruido o Palácio da

Assembléia Legislativa, total
mente queimado na quinta
feira passada,
O Presidente Antônio Após

tolo' no mesmo.fiia se dírtgíu
ao Presidente da Assembl-éia
comunícando que a.Câmara,
por proposições dos vereado
res: Gercino Silva e Dib Che
rem já solicitára do Governo
Federal auxílio 'de'lO milhões
de cruzeiros para reconstru
ção do, Legislativo Estadual.

Sindicato dos Jornalistas
Profissionais

De autoria, do vereador

udanísta Jupy Ulisséia deu
entrada um requerimento, vi
sando homenagear a classe
dos jornalis-tas proãsstonaís

,

de Santa atarina, pela pas

sagem do 1° aiüversário do

seu orgão; de classe. Pediu
S .. Excia. que, em regozijo,
fosse telegrafado ao seu pre:::

sidente, Jornalista Martinho

Canada Júnior. Os represen
tantes dos demais partidos:
Armando Vàlério de

_

Ail'sis

(PSD)�_ Nerêu Pereira .....

(PDC) Walter Oliveira' Cruz
, (PSP) e Júlio paulino da Sil
va (PBT) congratularam-se
também com a grande data.

A Guarda Noturna

O vereador Gercino Siltva

da bancada udenista recla

m�u � falta de pagamento a

que faz jús, a Guarda Notur

na de Florianópolis, de uma

'subvenção anual de 30 mil

cruzeiros. Ocupóu-se tambem

da falta de· pagamento ' ias

verbas destinadas· às,_ diárias
para manutenção da Câmara.

Por último comentou o QfíCl'\
da Im)2.rensa Oficial confir

mando a não publicação
\

do

Códilgo Municipal.

A ponte Dr. Aderbal Ramos
) da Silva ,

Congratulando-se. com', a

.

homenagem justa e merecida
a� Dr. Aderbal Ramos da Sil

va: Ex-Governador do Estado

e Deputado Federal, o ve,rea

dor pessedista Frederic<;> Vé
ras comentou d0talhadameri
te o dia de domingo que mar

cou a sua inauguração ofi

cial, com ii presença do ho·

menageado, e a maneira d�
como decorreram as soleni
dades programadas para o

grande acontecimento.

Ainda o'escorchante \

aumento

O vereador Haroldo Viléla

(UDN) solicitou fôsse võtado
o requerimento de apôio ao

Deputado Bilac Pinto, para (')

projeto que visa reduzir as

tarifas postais e telegráficas,

Agrallecimentos

Por haver a Câmara pres
tado homenagens pós,tumas
pelo fale�imento do Sr. Flr

mino Vieira, o, seu irmão -.:e
:r-eador Waldemar Vieira

(PSD) agra,deceu as homena

gens de pezar:

Ordem {lo Dia

Projeto n. 58 _ isenção do

impôsto sôbre bicicletas. A-,

provadO em 3a. discussão.
Projeto-resolução da

.

Cá;
mara àbrindo, cr�dito espe·

cial de 45.000,00 pará a pró
pria çam�ra�provado em

o Interior do Bstado Interessádo:,DO certame.
Para reclamar à falta de • I d' e I d i I Iandamento do projeto de sua aCamO a O o' pr m o em O s mi croze ros.

autoria, que institui o Con- O concurso de reportagem; dai que muita gente dos mu- 'rujá e para o "ESTADO". Si
selho Municipal de Turismo; lançado por Dib Cherem, a-, nícípíos ',(lo interio!: está a- houver vencedor" a reporta- I

ocupou a tribuna o vereador. través do programa Resenha companhandr, de perto e sín- gem será lida ao microfone 'Posadas. 10 de março. Sábado. _ Meu fígado parece
Walter OliveIra Cruz (PSP). J-7, da Rádio Guarujá, está gular' certame. da popular emissora da rua

que está rangtndo: cansaço, chocolate em excesso, ínror-

alcançando suas finalidades, Os trabalhos, podem ser João Pinto e publicada nêste mes negligentes ou' falsos, má vontade ... uma alcatéia' má,
.

face ao entusiasmo e anima- enviados para a Rádio Gua- matutino.
de aborrecímsntos.. assim de manhãzinha, ao descer' em

ção que vem despertando em terra estranha e alheia!
. .

nossa Capital e no interior Vou tornar um Necroton preventivo: não me quero tor-

do Estado. O prêmio atual- nar homicida por estranguelamento,
mente está acumulado em

S,. J
. Vlemos a Posadas por essa insegurança, ou êsse sadís-) ,

f
�

���;!:.�::t:.s::�:::! ao oaqUIm :�,::�:��}�::�::e:�:::::a::e:a;:::�::: uruguáío, de
tríto do Estreito, que, apre- sangue Inglês 'e negocíants de tanmo, havia-me dito, num
sentou belo trabalho sôbre a

-

I português razoável, quase sem sotaque:
Snr. Direto'r: Ponte Hercílio Luz, rerecendo Anualmenté, durante o in- 1 rival !te Rio Negro, na Pata- 4

_ O sr. fique sabendo ... Fazem isso por burla e tam-
Pelo presente, levo ao co-

as melhores referências da, verno, o munícíplo de São, gônía argentina, de onde nos I bém por uma xenofobia recalcada. Os argentinos! Nós ou
nhecimento de V. S. que, e� conussao [ulg a d o r a. Nos Joaquim fica coberto de ne- vem .grande parte da fruta de i tros�os conhecemos melhor que os senhores. Julgam-se do
data de 14 do corr�nte; as

meses seguintes, não obs- ve. O termômetro cai, a 12 e clima temperado que consu- nos do mundo espanhol e olham-nos a nós, uruguaios, co-
15,00 horas, ne-Gabínente do tante numerosa correspon- a 15 graus abaixo de zero. Ge- mimos. mo se fossemos peães ou trilhadores italianos ...

Deleg�do do IPAS.E em S�t;tta I dêneia, a comissão houve por Iam as águas das, .lagoas, A E' necessário aproveitar o _ Então, como eles verão a nós, brasílalros, através
Catanna, me floi transmitido I bem acumular o prêmio íns- cidade cerra as portas e [a- planalto catarrnanse do sudo- do -seu preconceíto. hereditário?
o. cargo de De egado ,da. lns-'I tituido pela Caixa Econôm. ica

nelas e acende as - lareiras. este. O Ministério da Agrí- _ Com ódio, desprezo e, no fundo, um pouco de in-
títuto, para o qual. fora no- Federal de Santa Catarina, Quem não tem negócio ína- cultura precisa movimentar- veja ...
meado pela Portana n., 685, fim d despertar maí inte- díával fica em casa, ao pé do se: Trabalhar com íntensi- Talvez haja uma pequena dose de sxagêro neste juizo
do. Sr. Presidente /da Autar- :êsse e�tre os �mador�s d� fogo, gabando as vantagens dade, com ré, Trabalhar em crítico do uruguaío ;. .

'

quia. . .'
.

, , do malsinado calor. A prima- grande escala. Fazer planos Mas, o-fato é que, em Libres não se sabíarnada! Tudo
Sirvo-me do ensejo para

imprensa,
d et

-

a f
-

d Ih
.

t fI t t tã
-

vera err era neve e ara gran es, que va am a pena . era vago, mcer o, u uan f: ou, en ao, duma positividade
apresentar a V. S. vivos pro- De Joaça'ba, para o corren- as árvores florescerem: As co- Passou a época do mostruá- aparatosa e suspeita...

.

\ -

tastos de consideração. I te mês, recebeu "O ESTADO" lheitas rar-se-ão no verão e rio. Ao Instttuto de Imigra- _ Posíblsmenta. .. Me lo han dicho.... E, sem nenhum'
Léo Alberto Ramos Cruz �uma narrativa a respeito do no outono. B'<assím São Joa- ção e Colonização toca a 10- ínterêsse: _ Es dificil, ahora.! Ás vezes, com um ar de

DEL,EGADO plantio do trigo. Observa-se quím, no planalto catarinen- calização de alguns milhares s�erioridade' desdenhosa: c: Claro! Tudo muy cierto.
"

No
se. de colonos italianos pomícul- ha que dudar ...
O município de São Joa- tores. Ao Mínistérío da Via- E isto num guichê de estrada de ferro ou na portaria

quím é muito frio pára a oli- ção, o imediato, melhoramen- de um hotel de turismo!
.

veíra, Nele se acomodam, po- to dos transportes. Constru- E' tudo assim" mesmo, neste mundo desconcertante' e

rém, as variedades -de ma- am lima ponte no rio Lava - várío: aqui, na Argentina, o turista e o passagaíro têm
cieiras ,mais exigentes em tudo. Asfaltem a estrada da tudo de pela e de confortável: hõteis de luxo, paisagens
.'frio. E produzem espetacular- fruta: Criem uma cooparati- encantadoras, bons vinhos e boas estradas, 'exceto infor
mente. Tambem devem ser va de produção e distribuição mações certas; em Florianópolis o turista e o viajante não
plantadas as variedades de das frutas. Organizem a ven- têm nada disso, salvo detalhes copiosos e seguros!
Pessegueiros, pereiras e a- da no Rio de Janeiro. Tere- _ Claro... Ha síempre plezas .. , Es facil... _l_ nos
meíxas qu� exi�e� um inV'�r-1 mos f:·�tas m�lh?res que aS dissera um senhor amável, de espessas pestanas louras e
no de mUlta neve e mUlto europeras, malS abundantes e um grapde bigode arripiado, à hora do jantar, no esplen- ,

frio'. Escolhidas as varieda-. brasileiras. Não é mais possi- dicto ca'rro restaurante, a derramar um tio de azeite num pe-
des, plantadas dentro de ri-I vel perder tempo. dã'ço, de melão. _ Los hoteles en Posadas son muy bue-
gorasas condições técnicas, I nos! . . ..

-. -

São Joaquim e municípios vi- (Do "Correio da Manhã" Vínhamos conversando desde que nos sentámos à me-
zinhas podem tornar�se sério de domingo) , sa: mesa para quatro, sem apertos, com relativo eSPaço pa-

ra os pratos.
'

Charla cortês, riscada de risos alegres e confidências
políticas. Os argentinos, aliás, são de uma franqueza que
espanta! "Há neles uma cm'agem física: um destempr que.
não ,justifica Rosas nem explica Peron!

WASHINGTON, 21 (UP)' cilina. O atestado de óbito _ Vea usted los ferrocarilles'!· Sucios, desplomados!
_:_ As autoridades médicas atribuia a sua morte a um Aho>l'a llegam todavia con retraso, sufriendo enormes pte
da Municipalidade- de Was- motivo cardíaco, mas sur- juicios las comunicaci-o:ne3 y los intereses deI ptreblo!
hington fizeram a autópsia giram dúvidas1 quandó se

_; Por que?
,

do corpo de Gastou Pitt- soube que fôra deixado, aéi-, '_ Peron� paga las" horas supplementarias ... Y. todo es

mann, um operaria que es.:- :dentalmente, descoberto um! asi. .. Tenemos el reinad'o de la fuerza y de la arbitral'ie-
tava empregado na instala- isótopo radioativo, na se-_ dad!

. ,

ção de um reator àtômico; ,Jgunda-feira, n<;í 10caJ em I E espetando mais um naco de melão: .

,

para deterinTnar 'se" súa"iqüe P'ittman trabalhava. A
_ Vea usted, La Prensa! pnp rôbo! Y Peron . quier,e

morte foi _provocada pela��çomissão ge E�rgia
-

At'ô- :hacer _ ,vea! _ quiere hacer Evita su vicepresidente! Mi-
radiações. Pittman, que ti-' mica publicou uma declara- reI E-s vergonhozo! Y Vargas? Como vá el? \

nha 38 anos, morreu' r-epen-! ção"em qm! répiHe categôri� I, - Con salud, amigo. Con mucha salud., gracias a los

ti�amente �a áltim.a. qUinta-I'
camente �s 'rumpres. segun- ; Fados. E acrescentei' e�� português, esquecido qUe estava

feua,' depols de vIsitaI" um do os 'quaIs 'a-morte de Pitt- �rulhando o 'Gastelhano.
centro médico, no qual ,re-' man foi provoeada pelas ra-I - Apesar disso dêtesto VaJ.'igas e o seu trabalhismo!

"cebeu urAa injeção' de peni� diaçôe� do "Iridium". I�mbos, aliados á União Democrática Nacional, derrubaram-
,

Inos
dopoder; e agora andam na súcia a queimar foguetões!,

Um inferno, meu amigo! Um horror! .

'

_ Su tierra, su pl'O'vi,ncia?
'

, ."
,

_ Sant;a Catalina.
_ Entonces, habla el alemán?
_ Desde que ponga papa caliente en la boca! "_ res

pondi em castelhano.
As espêssas pestanãs louras se fecharam num riso sa

tisfeito .

O g'arçol1 trouxera uma sôpa 'escura de miudos e cou
ves flutuando na graxa quente.

Na mesa ao 1ado .uma senhora reclamava o guardana
po, irritada, sibilando:

_ Es encreible eso! Las servillet,as sucias y rôtas! Y es
un convoy nacional y de lujo.

_
O clispenseiro atendera, falava baixo, abotoando a j&-

quetà branca.
.

O argentino �mável falavà agor5' de Posadas. "'Ser'vI'a-Arremedando, que nem criança ma� educada, o "

no�o Ot�àn d'Eça, vou-publicar, hoje, '-um trecho do 'se a sobremesa: abacates meio verdes, mangas, pómelos �
meu diário: cereja em !ll0lho queimado.

20 de maio _ domingo _ 6 horas: Nos.sa empre-
_ Ciudad de'igran progresso, fr'ente a Encarnacion �

gada volta do pôsto de leite. Nél'is de pitibiribas! O UH pueblito a orilla deI rio.

Márcio, lá do seu quarto, faz sl'ogan: Telo a mamadela!
_ Y hoteles? Es facil, entonces, piezas en los hoteles?

Telo a mamadela! .

/_
_ insisti, enchendo o"meu prato ,de cerejas boiando num

6,30 _ Acabou-se a àgua. 8ecam 'fi.� torneiras. Pu- rico e denso molho côr de 'Cocada puxa.

dera! Há dez dias, ali na Ponte do Vina.gre um ca,no
_ Claro .. , claro... Buenos hoteles, pl�zas. con bafio,

furado brinca de ôlho-d'água! confortables. .. Una 9 dôs personas, precio de tarifa ...

7 horas _ No liquidificador preparo um sucÇ> de E só Deus sabe o trabalhb, a luta rija para conseguir,
laranjas e tomates para substitutiJvoQ da mamadeira do, nesta fria e ne,voenta madrugada de riô, um quarto, uma

Márcio, que não suporta, nos SeUS dois anos, leite Moca. trapeira, um buraco qualquer com uma enxerga ou uma es

Descascadas as laranjoas, extraídas as sementes
-,

e teira cons.oladora para.o corpo batido e as entranhas re-

cortádos os tomates _- pifa o liquidificador ! Fôra-se mexidas e em pânico. . .

'

a luz! No primeiro hotel que 'a vag'a do aCaso nos jogou - a

, 8 hora.s _ No. fundo 'do quintal, sôbre um caixão mim e ao Max _ havia logar, mas o estremunhado sujeito
de gasolina, promovo um concorrido comício' oposicio- 'que nos atendeu, com voz' oleosa e ,redonda, rosnou umas

nista. Já às primeiras· palavras, a ássistência interrom- palavras em guarani e acabou nos d_iz'endo, em ca.stelhano,
.

pe a paterna"õração, bei'rando: "Queremos água, luz e. que
não �ri� .quartos á itin�rantes desconocidos ...

leite! Queremos água, luz e leite! Água, luz e leite ... 'I E meteu um dedo na orelha, a coçar o excesso de

ág'u!l, luz e leite, , .
Cerume.

I

Explicação pessoal

Instituto de Previden
da e Assistencia dos
Servidores do Estado
Recebemos e agradecemos:
Flori-anópolis, 17 de maio

de 1956. -

'

,

Ofício n. 118.1 287/56

Florianópolis, Qrlarta�feira, 23 de Maio de, 1956

CASA· BRUSQUE
. Avisa a sua distinta freguesia que recebeu comple

to sortimento de TWEED RENAUX das mais variadas e

belis�imas cores,' que se ,encontram em exposição em

suas vitrines. /

Recebeu igualmente a -CASA Brusque novos e mo

dernos tecidos para inverno, num esforço contínuo que
vem fazendo para suprir as donas .de ,éasa e as elegan
tes de Florianópolis dos maravilhosos tecidos Renaux.

Além dessas variedades, oferece a sUa distinta fre
guesia, com absoluta exclusividade nesta praça, lindos
jogos de toalhas de fabricação da Malharia Indaial,
cuj.os produtos são considerados, com muita justiça, dos
melhores 'do Brasil.

,

,Possue ainda considerável estoque de toalhas com

requenos defeitos que são ,vendidas a preços irrisórius.
Faça uma visita a Casa Brusque e verifique as van

tagens em tecidos e preços que lhe são oferecidas.

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

Loteria dó'Estado"
,RBIDLTIDOS DI NOTBM

8.503, _. Cr$ 250.000,00 _ Florianópolis
2.428 -:- Cr$ :25.000,00 _ Tubarão
5.675 _ Cr$ 20.000,00 _ Florianópolis
10.182 '_ Cr$ 15;600,00 _ Concórdia
11.407 Cr$ 10-.000,00 _ Criciuma

AO PUBLICO
,

Nós, abaixo assinados, proprietários da Emprêsa Auto
Viação Blguaçú Ltda., Empl'êsa VidaI Ltda. e Emprêsa Au
to-Viação Vidal, concessIonários dos serviços de Transporte
Coletivo de 'Pas,sageiros entre Biguaçú-Fl-orianópolis, San
to Ámaro da Imperatriz-Florianópolis; Palhoça-Florianó�
polis e São José-Florianópolis, vimos trazer ao conhecimen�
to de todos quantos se Servem de nossas linhas e do públi
co em geral que, conso,ante o combinado com -a._ Divisão de

Transporte Coletivo, do Departamento de Estradas de Ro

cla;gem, nos 'comprometemQs a continu�r eXPedindo passes
mensais á favôr de professores pÚblicos, alunos de escolas
primarias e secündariàS, funcionários públicos e operários,
com o(seguinte abatimento:

Professore's públicos, 25% (vinte e cinco por cento)
'Funcionários pÚblicos, 15% (quin�e por cento)
OperáriOS, 15% (quinze por cento)

,

, Alunos de escolas primarias e secundarias, 5,0% (cin
coenta por cento).

Comunloamos, outrossim, ,que os nóvos pl'êços de passâ
gens pfl.ra as nossas linhas, aprovados e "fixados pelos Or

gãos competentes, e que entrarão em Ivigor, no dia 1<> de

Junho próximo, são os seguintes:
.

.

Biguaçú-Florianópolis .

S:;tnto Amaro-Florianópolis
Palhoça-Florianópolis , .

São José-Florianópolis .

Cr$ 9,00
Cr$ 16,00
.cr$ 9,00
Cr$ 6,00

, Florianópolis, 21 de Maio de 1956.
ELSIO CAMISÃO AVILA

Pela Emprêsa �uto-Viação Biguaçú Ltda. '

ARY MIGUEL DA SILVEIRA
Pela Emprêsa Viação Vidal Ltda.

A�DO VIDAL
Pe1a Emprêsa Auto-Viação Vidal

TERIA SIDO M,ORTO POR UM
,ISÓTOPO RADIOATIVO'
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i Noeslra: Senora de I
I l'Asuncion I
I ,�I
I ' ,

Othon D'Eça i
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,
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COMUNICADO
A Rádio Guaruja comunica aos-seus prezados anun

dantes e ao público, em geral; que, a p�rtir de hoje
-

in
terromperá, por a!guns dias, suas transmissões, afim de

lUltimar
os trabalhos de instalação de seus novos, Trans

mjssôres PHILIPS.
,� A Direção

/;

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina


