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"< , I', J1Jf:F'� ��:;i.,'C><�/ � "O Diário Oficial" do Es- serva Remunerada, no mes-
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_ n �
de 5 de Mado, assínado pelo preendidos na referida Lei,

er�ouulçao do Governo Bornhausen ·
· Governador Jorge Lacerda e os quais haviam em seus

p ���,... �
..

'"

,,""�� i & l'Asunciol,:r: :�t i :!�f::rl�gE::,::�:.��!'�:: i�!K::;:�:t.���r:���,:f::' '\l
CERTIDÃO

�,{':"'- ':"'dade de controlar' '"o têr�� 'de"-paz sel:ão<""llomeados pe- :
,�

'''''''-'l'. praças da Policia Militar, os i que lhes assistia, e não fo-

No uso das' atribuições de todos os períodos, não lo Governador do Estado e I O),hoii D'Eça : benefícios da Lei lrederal .. .ram beneficiados como era

que a lei me confére: coincidentes; e) que na é- servirão pelo tempo fixado ,;............ •••••••a••e.": n. 1156, de 12 de Julho de de justiça!
CERTIFICO. a pedido peca da nomeação do impe- em lei"; Na vigência d� 10° 1950, conhecida por "Lei da! Pelo que deduzimos, os

verbal da parte interessada trante havia em cada distri- Constituição Estadual, por- Éramos dois ná11mgos com sono e rodeados de baga- Praia"; entretanto, o de an- compreendidos na referida

que, revendo nesta Secreta- to dois- juízes de paz, e não tanto, não era possível, co-
gens. te-ontem 22, publica, atos de Lei, terão que ficar por mui

ria, os autos de mandado de demonstrou êle em que con- mo realmente não é, no no- Mostrámos OS nossos atestados, os passaportes, os 8 e 16, isto é, posteríormen- to tempo espiando, .. a ma

segurança n. 151, da co- dições servia, se de primei- mear juiz de paz por tempo bolêtos de permanência e, por fim, as carteiras estalando, te, transferindo para a Re-' ré .. ,

'mar;a de Curitibanos, em' ro ou se de segundo nomea-' indeterminado, demissível abertas, tentadoras e prontas,
qUe é requerente Henrfqire do, correspondentes, no a- ad nutum. A própria Cons- O sujeito tamborilava sôbre o balcão, desatento e in-
Coninck Júnior e requerido tual sistema, ao juiz de paz títuição Federal, prevendo a

capaz.
o Sr. Governador do Es- e ao suplente, /' rêspectiva- instituição da justiçá de paz Então um rriuchaehíto rechonchudo e corado, de buço
tado, nêle, às fôlhas vinte mente; f) q�le esta omissão, temporária, reservou-lhe, fino, Os cabelos cacheiad�s e cheíróscs, informou, com os

e seis (26) a trinta e um relevantíssima: por sí só, implicitamente, certas ga- olhos prsgados no quadro das cqaves:(31), consta o veneraudo a- tira ao direito Invocado pe- rantias, que não se coadu-
_ Tercel'o piso, sin bafio, dos ,porsonas y vníntíclnco

córdão do teor seguinte: lo impetrante o caráter. de nam com a tese da livre exo-
por ciento "más de la latarifa. . . Realizou-se nesta Capital, SAM 'cumpra as suas altas fi-

"Vistos, relatados e discu-' liquidez e certeza, substrato, neração dos seus membros, Senti um ruido na garganta, uma vontade bestial tíe sob a presidência' do sr. Má- nalídades" assístencíaís,
tidos êstes autos' de manda- do mandado de segurança. pelo Poder Executivo. Nes-

espancar aqueles sujeitos. rio Clímáco da Silva, D, D.
do de segurança n.. 151, da II '_ Essas as 'alegações das te sentido se manifesta Pon- Atü:ei-Ihes uma obcenidade em

, português e agarrei A'gente do SAM em Santa BARATA VENCEUcomarca de Curi'tibanos, em partes, que terão de ser Ie- tes de Miranda, quando co-
o chapeu, ' Catarina, na tarde de 19 do AS ELEIÇÕES NO

que é impetrante Henrique vadas em conta' no julga- mentando a Constituição de O motorista levou-nos ao Hotel Espaíi.a, calle Bolivar: corrente mês, na séde do
PARA'Coninck Júnior e impetra- mento do caso sub-judíce, 1946, afirma, a respeito dos

_ un tunel de plátanos prateados cheios de pássaros. SAM, uma reunião de todos
'do o S�.. Governador do Es- Foi o impetrante nomeado juízes de paz: "Se não fa-

_ Aqui ustedes qusdarán bi&'ll, '-,- disse-nos o digno os Provedores e Presidentes DIFERENÇA DE 1.7�0 VOTOS
tado: I -- Henrique Coninck na vigência da' Constitui- zem' parte da Justiça de car- 'homem tirando do porta malas o meu saco de viagem. Era das Àssocin,ções e Sociedades A FAVOR DO SE_NADOR
Júnior, que exercia o car- ção Estadual. Dispõe esta, l'eira,' juízes são, e juízes um espanhol de Valencia, de nariz fino c 'um ar de bom Civis, que visam, unícamonte, PESSEDISTA
go de juiz de paz da sede do no art. 74, que "os juízes de. não há sem as garantias

I
nascimento, '

.
.

à assístencía aos menores: de- BELEM, 23 (V. A.) - Ur-
mumcipio de Curitibanos, paz serão nomeados pelo reputadas índispensáveis ao

ç

,Enquanto remexia o troco, abriu o coração: era, como samparados. gente - O senador Maga-
foi exonerado dêste cargo Governador do Estado e ser- bom

_ cumprln:-e.nt�, da sua nós, estrangeiro: vivia em Posadas' há: quinze anos. Detes- lhães Barata vénceu às eleí-
por ato do Sr, Governador virão pelo tempo fixado em Iunção especifica". Acre�- tava Peron, Franco e sus moros L. O sr. Mári!o Climáco da Sil- ções para govornador do Es-
do Estado, de 31 de agôsto lei, com atribuição judiciá- centa" en: se2'L;}da,. ? enu- RepUblicano e democrata, não ia COlTI. tiranos nem com va, depois de uma esplanação tado do Pará, com um� di-
de 1955, publicado no Diá- ria de substituição, exceto nente JUrIsta: Os JUIzes de reis: detalhada das ,finalidade-s do ferença de 1750 votos sobre
rio Ofici.al de' 13 de setem- para julgamentos. finais ou paz' nomeados" enquanto

::_ Tengo ganas de Pelem', senor! 'Pero, que hacer? SAM deu informacões e a- o SeU competidor sr, EpiÍogo
bro seguinte, Inconformado i'e_corríveis, - e competência lh�s durar o p�rIodo, para Com mulher e cinco; filhos, e sem dinheiJ:o, o homem pontamentos aos P�'ovedores de Campos, candidato da Co-
com a_ exoneração, impetra para a habilit.!lção e cele- que foram deSIgnados, go- conforma-se em se deixa'r cobrir de limos, ás umidãdes ela e Presidentes sobre a manei- Ugação Dem?cratica, Os ele-:-
o pres�nte mandado �e se- ,bração ,de casamentos' e zarão das mesmas garantias paz, I

ra como seriam recebidas e mentos pessedi�tas, desta ca-

gurança, alegando ser o "a- outros atos previstós em que oS juízes. de, paz eleti-
_ De módo que.. .

,

deveriam ster comprovaddas as pital, logo que souberam da,
to que o exonerou manifes- lei". Inspirado no ,art. 124" vos" (Com. ii Constituição

_ A mi me gusta esperar, . ,

I
verbas des inadas a ca a en- ri'otí-cia, dandO a vitória-- ao

tamente ilegal, pois tendo o
-

n. X,' da Constituição Fe- d-e 1946, 2a., ed., III/IS5). Olhou com lentidão em tôm'o, E qmlSe aOs; maus ouvi- tidade. Na sua explanação õ senador Barata, comemora-

impetrante assumido o e- deral, � co�s�itui�,te ,e�ta-l dos, com uma eloquent!C e fogosa convicção: sr. Mário Climáco da Si1va, ram ruidosamente, o' aconte-
xercício do cargo em 17 de dual fOl POSitiVO: os JUIzes i (coutinú� lla 5a. pág'.) .

_ Los dictadores, sin' embargo, 11an ele cúr; clesLroza- tambem, disse dos interesse.!> cimento, faZendo explodir
fe"ereI'I'o -de 1-"1';1 em' Vl·I·tll

.

, < 1 'u '( S "'I'OP;c n'" n' sa" q'le o atual Ministro da Jus- nos ares centenas - êle fmme-�e' de nomeaçI; �egular, � UMA PIANISTA CATARINENSE (.,OS'��_I�/�:l�:; �:'S(j�Sd: pr���r��'.a
Oe. é"., •

ti�a, sr, Nereu Ramos vêm tes, A cidade to1Ia, de t?TI�o-
primeii:o "'quatriênio termi.. '1'irou o clnpeu e muna grande mesura, bem esponhola: ,

comando para que as verbas

I
do geral' C'omemorou festiva-

nou em 17 de févereiro ,de
�,fARrA AD�J"A1DE MORiTZ NUNES PEREIRA TOCARA - Gracias, seflol'. Ml1chas graci::vs!

"

.'lejam liber.adas e entregues mente a vitória do senador.
1955. :fu como :t:tão lhe �oi FARA OS SEUS CONTERRÂNEOS _ A VOLTA DA OR- Esperamos longà tempo, derreados, sôbre uma c:.tdeira 1s entidades, .afim ele que o Barata, �,

.

dado sucessor, operou-se a
1UES'l'RA SIN!i'ôNWA SOB 11 REGENCIA DO i'o'íAES'FllO d� verga, as mãus Il:Í:1S ela cans;LCo, de tédio, .dc COmPl'i-

.R,.ECOfl,D'E' NA. PR'O,�DUCA'�,O BR'-AS.. I-recondução no' cal'go, -auto- PELÍrSO _ O '''CONCERTO ,EM LA' MENOR, OP,US 5<1, miclo l'aincô-r.
'

" '" ,�",' "', � _

_

,màticEtmente, ex-vi do a.rt. . iWi'I'.A PI1UJO :TI' OP.,Qut;gT:R� OO� �-CJlUl\lANN ""'�i. �
• � J'taiS $eEi1í)l'e�-t1:'rràil0.(:iJ.1I?� (fas tmtrar1hJ.s ínlssione�ll'is ·10 "

.' -

,

. J....
t

_
.

53 da Lei estac1ualn. 634, de Maria Adelaide Moritz Nunes. Peróira, se,l11�l'e �ue aS' �e;'�ente-, qn�, ,�nnll), cl;vzal'a, algúl1S �6s de �iedac1(!� '-6 ._

,

,. '; • tE"IRA-fif., �,A'RVAO' _ ... �� -'"'4 de jimeil'o de 1952" que suas atividades al'tístiéas, na CapItal da RepublIca, o pel'- m:ldo �trVaU��ll!(} Ic;VQ,l::,l Çf [1" um�. a.:lc.?_,.va CO�1t duas camas,
",.

.

.

_

UL. \"A,
, _

-., dÍ-spõe, referindo-se ao juiz mitem, vi2ita sua terra de paredes pmgadas ele cauavel'eS dê 1110S<qUltos e .Testo;., d�e: _ RIO, (&.I.A.) - A In-OÓtrçao, ,r951, s,!l<\:l-l,,11; ,p.a�a. ,,,�.�b6,260,de paz e ao seu suplente: n�tal. ,Aqui, p0r -várias vê-. espirais de plretl'o sôbl'e ,as mesinhas de cabeceira. N brasileira de" . cRl'vio regis com l,lm aCl'ésdmó, pÕrJ;1:tfittr,"'·
'''Findo o quatriênio, um e

zes, tem deliciado seus água ensaboada do lava tóriO' flutuavam pedaços. de IJ;lpel trou aumento bastante ex- de 200.793 tone1udas" O va,iol'
outro se consideram recon- cemte-rrâneos com os 1'e- crepon. pressivo no ano passado, pob do pl'oduto.!.alcançou igual-_
duzidos nos cal'gos, se lhes �u!nte8 de sua ap1'Íluora-· - PCJ.·Q-? .. Esto, sin vent8.nas y mosquitero? . .

"'�

de 2.055.467 "toneladas", eln mente um
�aumento .a_pre;ciá-·

não forem dados sucesso- da arte. E' pianista' du.s O gerente dIOn-me as Gostas com indifel'cnçá' e dcsclcní, vel, tendo passado .Je .,.:.:,
res", Contra ,<1 pretensão do mais Lrrlosas dessa nova

'I
resmup-I:;umlo l�:lra as e1: tl'anlms 'ásperas: - �l quieten. . . 01'$ 482.492.000,'00 para .... ,.

impetrante e defendendo o geração .de "vh:tUose.:;" No tenemos aLto!.,. -

GEADAS NO PARA Cr$ 579,586.000,00,
ato, fmpug�nado, manifesta- b�'asileiros, pérfeita 'intél'- 01he1 em tliV1W: havi:'! um E:tLlo pátco bc1l'ilhac1o, corü w"

.. I, Q Segundo 03, dados que aca-
'raUL-se o Sr. GoVel"llador, nrete ele Debussy e Schu- escadas de ferro brd-ÍcÍo e ,gründes t'inas onde cresciam pal- bum de ser rJivulgados pelo
nas informações de fls., da- ;'1a.nn, seus autores .predi- meiras e foihagens co�ofida::i: do comedor, vinha u,rn âle-' NA; E EM SANTA Serviço de Estatís;ica da
tadas de 27 de outubro' de letos, os quais, sempre gre tinir de talheres: um rumoi' fino de chiCal'às. Produção, do Ministério _ da
1955, e o dr. Procurador com;tituem a maior parte E alem di;;so, uma ,cigarra cantava ali perto. :.AAT AR I N Ã'-'. : Agricultura, os algarismos ele
Gera� do Estado, que as se- do programa de seus re�! Tirei a 'gabardine, 'COD Formado e fatalista, e joguei-me # M f\ 1955 sruo os maiores de tõdos _

cundou alegando: a) que o ,:::itais, na ca,ma ainda por fazer, e qüe era macia e tinha um pér- Comunica-nos o Serviço de os tempos,
impetrànte foi- nomea-do na

Agora :rüe.:mo, Maria fume ,vago e�disPerso de pós ele arroz, .. ,Meteorologia, do Ministério Três Estados produzem <:ar-

vigência de regime legal em Adelaide (os grandes de-
'
-- O ];)ior é que só teremo::i trem para Asunción tel'ça- Agricultura: vão mineral: Rio Grande do

que não só prevalecia o sis-
vem ser tratados com essa feir'a! - exclamcu o ',Max com desalento e palllco. - E "De acordo çom a previsão Sul,. Santa Catarina e Para-

tema de livre provimento do s'ilnpIicidade)- foi ,col1:vida- tudo erâ fácil em Libl'es, no comboio, no hotel! Haio de feita 'ontem (21), ocorreram ná, No priJlleiro o produto,
cargo, como não lhe deter-

da pelo GQvernador J01'ge terra, Como o Brasil é diferentel 'la madrugada de hoje, (22) provém de dbis municípi'os -

minava .tempo certo de exer- Lacer"da Para realizar um
.• ,�

" ;eadas nos Estados do Pa- Bagé e São Jerônimo; o se-
deio, que ficava ao arbítrio

concêl'to, no Teatro Alya-
,� 'Utl'á e Santa Catarina, gundo, de Criciúma, Orleãe;:;

do Poder nomeante; b) ql1e,
, 1'0 de Carvalho, o'qual se- Procurei o consulado: recebeu-nos áquelas horas tão

.

A's me�ores minimas re- e Urussanga; e no ter<�eiro,
a�sim, .l�ão pode �aler-se de

_
lá p�troci�ado pela Sra. �!latinais .uma sen�ora at�nciosa. e soUcita, que no.s abas- �'istradas .hoje (22) foram: 3 de Curiúva e Ibaiti.

dlsposltlvos legaiS que e�- I,' 'Senhoras doo, Se"éretál'ios de Estado.
.

[eCeU de mformaçoes preCiosas, flrmes e de tranqUlla con- graus abalxo de zero em Pal- Em 1954 as minas do Rio
traram em vigor quando Já! IÚrana Lacer��, e. f 'I' organizado dele constan- fiança. O Consul estava de viagem. Chegaria, provavelmen- mas (Paraná); 1 grau abaixo Grande do Sul produzira�, . . 't I Ulr maorllHCO programa o " ,

I 99147 't 1 d 1era deÍlmtlVa 1t sua SI ua- ''''
Jt, ' .'

y'

Lf Menor 01)118 54 de Schu- te, naquela tal'c e, de zero e zero graus em Por- 9. one a a,s; e as (e
- , -

I l' i '1 o fan10('o HCOr�cell!o en1!L .lo" ,,' •
• _ •çao funCIOnal, nao senco l-ILO

--

-,' '"t'�" que enoeJ'Ou a volt'à da Contamos a nQSsa JO�'naela sem ventos seguros, por to Uma'o -e Lajes (Santa Ca- Santa Catarina, 996.013, e as
.

'b
' mann par:::> plano e OIque::; 1", , o -

. ,

1 .'

(R' d P '60 307 N R'CIto atrI un' aos mesmos e- G, '.
C' el FIo 'inl1ópolis sob a regência do mcertos camm lOS, , .

I
tarma). Em Bom Jesus 10 o arana, . , 'o 10

feito retroativo; c) que a' Orquestra 8111 Ol1lCa le jIa':'n afast'ada dos m'e' ;(lS 'musi- Ela sorriu levemente, disereta e- polida. ' ,Grande do Sul) o termometro Grande do .sul há três em-
,

'

Il\T
c.'\ tto Pe'uso a qua anc "'':-11 l.. '

art. 53 da Lel n. 634 vIsa 1��t::S, ,- 't" _ A O'C llestra Sinfônica além do Mais dois m.sta.nte:j de conversa, uma olhaclel,a aO mapa baixou a zero grau.' prêsas mineradora-s de car-
, , ca's ha mms ele Ies anos. 1 I ... , ,

. "

d' d d l' 23
-

t
.

C'.'- apenas rpanter sempIe p1,O- -, h _ n e' pc ,I"rá n\t"lç,ro� do SeU repel'- elo BraSIl: - Como e grande o paIS! Na ma fuga a o tIa vao, en re as qUaIS a 1ft,
.

d
' .

d conc"'rto de Sc ml1L,nn, x� l _._ .Ii � "
'" .

t , d
_ .

1 C b 'f d B 't" S-vldo o cargo e J lUZ e paz, I
� ç

11 'd Clle s"l'a' lno"l'vo cr;., g""llclio - E como nos braSIleiros somos ll1Jus os, as geadas everao ame a fl- or om era e U la e ao
. ..' , 't bem esco 11 os o 1 ç " ,�, a ,

por cuja primeira nomeação I
LOnO, nllh o

"

-

d' :
'o"es Agradecemos o café, Tínhamos pressa: - Vamos ainda, correr nas regiões mais su- Jerônimo (consorciadas), que

d t n:l"a OS"'RC"Q ln1."11e"'os a lnlrac, 1 . -; ,

t 1954o ocupante serve uran e 1 - 1
" .L.;." 'I ':1 p,,0o1111',, ti" pela e'-ecução do concêrto ao Con::;ulado paraguaio. ' jeitas ao fenomeno, Os ne- apresen aram em ,o vo-

) 'd I M'�rla 1'.üeaIce, .cc '" o. < -� ,

" ',,- f '

t·
-

1 d' 93�9073-t 1 d Equatro anos; d que vencI o �a
'

t";.-" n I' na n�l.te "0'mente De- 'Saimo: CC"l o eSplrlto contente, como qu"m ve, no un- voe1ros' con 'muarao nas zo- ume e '
. one a as. m

� ,_ , "'ona do execllu8.r.c, n", pLl e> •
o, ,�

"" . _, '..este penodo nao lhe garan-lmf.n�-
, o,

l' 11' O' a'" mal' "l)Pciada� pen:J,s do ele um !l(':l'O C;}l'l'CdOl< por onde se Vai fugmdo, um rISCO nas Sul e Centro de Mmas Santa Catarllla fIguram '26-

d bus'''Y 'lUUla fe lZ esco la elas .'L1 '" ,-, "". e J \:., ,
"

t d d R' D"
. •

P' 4 Ate a regra legal a re�on u- ':' "

'o "t ,n ,'<I "''' '"c'pcional técnica e tôda a SUa de luz que é " 3 .. �'laçiio e o vasto ar. E penseI:
,
Gerais, Es a o o 10, IS-, empresas e no

.

aI'ana, ' 'I)
- , ,-

.

I r--ls, no o den,on", L.I a "" sUoo e-"c� ,
, . --C 1 'd 1 E t d t d t

'

33çao autQlllattca por maIs '1' - 1
" ,t' t�.

'- Como e Lom ser estral1gelfo e ter um COIISU ! trIto Fe era e nos s a oS o o, con am-se no paIs
'o' •

tI' "lma de vordadeJ�'à aI IS a, '

,

_ ,,,
t l'

_

, I '

b 'fum quatrre!llO, pOIS a Im- c' J. - , v

, l' M ,.- Ad 1 id
.

erá realizado sába,do - Aqui estamos, QualCJuer tropeço e 80 e êlODaI'. do Sul". . empresas cal' om eras.
, ,,;. , '

t '
_ O Concerto c f1 ana e.a e s

"

"

, "A '

,
' ." •.p_ortaIla, pratJcamen e, I,e .' Teatro Alvaro ele Carvalho, ás 20,30 horas, 11a- chs"e-?os �la, le�anc10-1�o�" ate a _P0lta,trnw ao Govemador do :bs- dm 26, .�o . P1'OC"I'Fn' r1'" n.onvl"'e�

- MUltO obl'lgado, mm-to obngado.
" t' ,'1(10'Jae!10Ime. '>"'\.v'-' L,J.

.tado a prerrogatIva cons 1- ve. __ <

,.,' �ú"igne pi:1nis,ta o maior êxito nesta sua - Voltem ao consul�c1o, Conversar, conhecer meu pai,
tucional de nomear os juí- DeseJa�10� aI" , ' J_,.

tomar um 'cafezinho,
zes de paz, dada a dificu)-, t r;presentaçao, ,�L

,

__

,

:;..,..�C';#fJIô••�Qo.=..P����...�fI:l_�=""�r;:.P

•.�
.

\
�... .

. ,

. mais antigo Diám�
de s. Cata,ína�

', <
An:� XLIV�

�

i N. 12.459
,

.,.....����o6â.!V"'�....."'"

A instalação provisória da Assembléia está-se preces
sando, com aqulsíção de variado materlal. Tullo sem t'on-,
ecrrênelat

Tudo sem tornada de prêços! Tudo para os amigos e

afilhados do Presidente.

POR QUE CONCORRENCIA?

Cr$ 1,00

DANDO DESCUMPRI'MENTO A
"LEI DA PRÁIA"! j

I

I

REUN�ÃO DOS PROVEDORES E PRESI
DENTES UE ASSOCIACÕES E SOCIEDA
,DES DE ASSISTENCIAS AOS MENORES

O novo sal,ário mínimo Se- 'sabado, todos oS president�s
,� rá decretado em fins de ju- das Comissões de Sala rio Mi-

O M· A RCHA I CASA DE RUI VAI ',' nho, nlas só entrará em vi- nimo dos Estad'Os, a fim de

ESTUDANTE EM H O almoço, sosseg"JJo e protegido, com um vinhito men- gor, por imperativo legal, que'apresentem OS dados tec-

SER COMPRADA do,;lno, transparente, 'bem gelado, num cópo claro - fez- sessenta dias depois" Des,se nicos ,coligidos no trabalho de
r ".Q" �"'n<-l'� e111, no<sas' Fa- ciência, que mesmo que ne-, '

b
'

d
.

t d
'

" '" « "'''� • u -
• , nos menos sombrios, modo, os eneflcios o novo pesquisa sobre o' cus o e VI-CU-ld"'des" a' reall'zaç-a'o do III 'nhuma deci_são �10uvesse SIOO

ai ,
f t 1 A antiga residência ele Rui O quarto já estava varrido: as c,amas feitas, cobertas salario, so se farão sentir, da, nas diferentes re.giões do

CO�,,''''R,EC<QO ESTADUAL DE' 'tomada, sómente o 'a o c e
.

",LX- Ou I ' , número Barbosa vai gel' adquirida pe-- por umas colchas brancas, frêscas e limpa,s: aquela ordem praticamente, a partir de se- país. Organizados e esqu�ma-ESTUDANTES, ocorrido na' ter 'reunido grálloe, 'lo Ministédo da Eell.ICac;ão' e e aqupla paz doméstica,' dentro de uma penumbra confor- tembro, tizado".s esses elementos, de
" . , -

I' estudarites os qUalS num - �

pnmell'a qUll1zena (10 COl'l'elk tte
,

,',
". b _ Cultura, de acôrdo com o des- tável e arejada - encheram-nos c1e,compen,sa,ções e de es- Essa informação foi presta- calculo, será então elabora-

te mês em nossa Capital, ambIente democratlc.o s_ou e
,

b 1 1 d'. . s,uas convlcçoes a pacho exarado ,ontem pelo que'cimeI_1tos, I 'da á reportagem pelo. minis- da a ta () a gera o aumen�
, conclave que reUlllU os alu- xam expor. ,

-.
'

Pl'esielente da República, 1:"ui dormir: estav;',' clll1sado, moído, como palha de fei- tro Parsifal Barroso, após o to de salarios para toelo o, \
d 't d anêao'onlsmo de .r, c"

nos de nossos estabelecnnen-I espel o o v '"

t' O·' 1 ·t � R J' f,o �ob o mano'ual.
�'

s-eu despacho de àntem com Brasil ain'da a teIllPo de que
t '

" .

s colegas unicamell e lS- lmove , Sl uac,::J na vua - ., b
os ele ensmo s,!lVél'lOr, seu .' A • -

Cl t 130
'

1 Aliás, Po,s::tdns faz a sesta após o almoço: disseram-me o presidente da República, possa ser decretada pelo sr.
CombatendQc'",'."·'�'ce'tl'cl·smo de ,t,o, coroaria de p1e110 eXlto o

I
Sao

'. ,emc,n�, � qhu.e tVll1,•. '1,a '.. ,

d T J l' K b·t 1 1 d t""
, '"

.

"ue a ess:J, hora só os brasileiros e os cachorros andam á, Acrescento.u o titular o ra- nSCe lhO U 1 se le t, en TO
1 i"�:;';" 'd : 1"1 CONGRSSSO. servmüo ue mu"eu, IS 011CO, "

�e;���uq�=q����·::el�.·.l1Ju.�on.,�.'O.�, I.'.
J.,

, ...•,

._.... .... .'<.'.') Bserábdestinaelo à

cu.sa
de Rui rua: solam{�!lte los bl';Xs,i!eftos y los pm'l'os amlau cu las balho que convocou para uma d'Ü prazo prom tido, isto é,

{ t' a 6a na'3' ar osa mtllcs, . .
.

i, .l'i:,l.�.�_.'.. no Rio, no proximo até fins de ""j""'u,_,n""h""o..,.................,.,.,•

liJ:!l AikÇ()�l§� �ço�l_1nua n� . ��, .:-.
-
..

"" F,,,��_�'''"''' -

_.

S,ALARIO MINIMO

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



2 Florianópolis, Quinta-feira, 24 de Maio de 1956

Dos Serviços de Clínica Infantil
da Assistência Municipal e Hos

pital de Caridade
CLíNICA MÉDICA DE CRlAN

. ÇAS E ADULTOS
- Alergia -

Consultório:
. Rua Nunes Ma

chado, 7 - Consultas das 16 às

DR. ROMEU BASTOS 18R��r::�cia: Rua Marechal Gui- cada.
PIRES lherme, 5 - Fune: 3783

MÉDICO. I
Felipe Schmidt 39 A_Sa-

G
.

do Camí
Com prática no Hospital São DOENÇAS DO APARELHO D - las 3 e4.·

CI � 1�
>

• umercm o Camínha, Secretário.
Pranclseo de Assis e na Santa GESTIVO - ULCERAS DO ES- J o t �,.�:;:��i��:,t!pr::·M'" â?�:'��!1�!�:I::!Lt

A

D: :O��;:ffi:Ssue ue, u. uuro
_ __c•••_. ••_..__..

se�t:á:!�:�s�egandas, Quartas e

e ��;���!rnodedag;sOt:o_:�::;�:::: Caixa-p!��O��D� ltaja! _ DOIS ESPETACULOS EM UM SO' ,I Restaurante Napoli t.i
Das 16 às 18 horas d R' d J

.

Residência: Rua Felipe S h
da Santa Casa o 10 e enerro Santa Catarina. IDIA 20 (domingo) 21'00 HORAS

I :.c -

(Prof. W Berardinelli). __o .--.-------
•• •

. Rua Marechal Deodoro 50.
midt, 23 - 20 andar, apto 1 - \ Curso' de neurologia (Prof. DR. CLARNO G. Grandiosa soiree dançante, com os cartazes da Tele- E L' S 1 d .B·I Ih' •

T_e_!._3_.__00_z_.________ J Ausbltegesilo). GALLETTI visão _ Rádio Belgrado de Buenos Aires e Discos

coo,
sm

.

ales, nl).u o rasu, o-me o�'. •

DR. HENRIQUE PRISCO ni�:d�nt.s�n1m��losPital mater-I _ ADVOGADO _ Iumbía: Alfredo de Franco e seu Quinteto Típico _ Los .

Desconto espeeíal para os senhores viajantes, !
PARAISO DOENÇAS INTERNAS Rua Vitor Meireles, 60. Colegíales e seu jazz espetáculo. .. @ .
lbÉDICO Coração, Estômago, intestino, FONE:: 2.468

MESA C di BORDADOS A MAOOperações � > Doenças de Se- fígado e vias bítiares.] Rins, ova- Florianópolis - : om íreíto a quatro ingressos Cr$ 200,00
.

.

nhoras _ Clínica de Adultos, rios e úteru
.

DR. ANTONIO GOMES DE INGRESSO: Para os não associados Cr$ 100,00. '

Curso - de Especialização no' Consultório: Vitor Meirelel 22. A reserva de mesa poderá ser feita na Alfaiataria Brí- Ensina-se na Rua Feliciano Nir<es Pires 12_
Hospital dos Servidores do E3- Das 16 às 18 horas. ALMEIDA t
tado. Restdêncie i Rua Bocaiuva ZO. __; ADVOGADO _

O, a partir do Dia 8 do corrente.

(Serviço do Prof. Mariano de Fone: 3458. Escritório e Residência: CLUBE 15 DE OU1:'UBRO
Andrade). DE LARMO Av. Hercilio Luz, 15 DIA 13 (domingo) �15·.00 HORAS
Consultas - Pela manhã no DR. MARIO "Telefone: 334C.

Hospital .de Caridade. CANTIÇAO Grandiosa domingueira dançante, em homenagem ao
A tarde das is.se hs. em dian- 1\1 É D I C O ".... Dia das Mães. Será apresentado Um grandioso show in-

te no consultório á Rua Nunes CLíNICO DE CRIANÇAS f til t"
�

T
an I , com a par icipaçao dos pequenos e futuroses ar-

Machado 17 Esquina de ira- ADULTOS D E N TIS TAS
dentes. Tel. 2766. Doenças Internal tlstas da Difusão Florianopolitana.
Residência - r.ua Presidente CORAl.ÇAO _ FIGADO - RINS DR. SAMUEL FONSECA

Coutinho 44. Te!.: 3120._ _ INTESTINOS .cIRURGIÃO-DENTISTA
CLINICA Tratamento moderno da . Clínica - Cirurgia Bucal -

de SIFILIS·
-

Protese Dentária

O'LHOS OUVIDOS _ NARIZ Consultório - RUII Vitor Mel- Raios X e Infra-Vermelho
I a 22 DIATERMIA

E GARGANTA e e, .

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

DR. GUERREIRO DA Telefone: Consultório - 3.416 Fone: 2226.
FONSECA Resiaência: Rua José do Vale

Chefe do Serviço de OT.ORI- Pereira 158 - Praia da Saudade Consultas : das 8,00 às 11 ho-

NO do Hospital de Florianópolis. - Coqueiros ras e das 14,00 às 18 horaa

Possue a CLINICA os APARE- -
- • Exclusivamente com hora mar-

LHOS MAlS MODE-RNOS PARA DR. CONSTANTINO cada.
'

TRATAM�TO das DOENÇAS DIMATOS Sábado - das 9 às 12.

daC�n��ft�!ALID�raE. manhã n; MÉDICO CIRURGIÃO DR. LAURO CALDEIRA-
.

HOSPITAL Doenças de Senhoras -

partos\ 'DE ANDRADA
_ Operações - Vias Urinirla.

.A TARDE. - das 2 as 6 _.

Curso de aperfeiçoamenvJ e CIRURGIÃO-DENTISTA
no CONSULTóRIO - Rua dos

longa prática nos Hospitais de CONSULTóRIO - Ediflcio
ILHE0S n". 2 .

"

Buenos Aires. Partenon - 20 andar - sala
RESID1l:NCIA -

- Felipe Sch CONSULTóRIO: Rua Felipe 203 - Rua Tenente Silveir.a, 15.
midt nO. 113 Tel. 2366. Séhmidt, nr. 18 (sobrado). FONE Atende diáriamente das 8 às

3512. 11 horas.

HORÁRIO: das 16 ás 18 ho- 3as e 5as das 14 as 18 horas.

Iras
-- 19 as 22 horas.

Residência: Avenida Rio Bran- Confecciona Dentaduras e Pon-

co, n. 42. .

tes Móveis d� Nylon.
Atende chamados

Telefone: - 3296.
. ----

DR. ANTóNIO MONIZ
DE ARAGÃO

CIRURGIA TREUMATOLOGIA
Ortopedia

Consultô río ; João Pinto, 18.

Das 15' às 17 diàriamente.'
Menos aos Sábados
Res: Bocaiuva 136. DR. LAURO DAURA O ESTADO
Fone: L... 2.714. CLíNICA GERAL
DRA. WLADYSJ;.AVA E<..pec'l·al,·sta em mol.éstias de AOMIN!STRAÇàÃO C

US I Redação e Oficinas. rua on-

W. M S Senhoras e vias ur inârtas-
_ reAheiro Mafra, n, 160 Tel. 3022

�·'i·;'. Cura radical das mfecçoes
_ ex. Postal 139. .

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

Gerente: DOMINGOS F. DEl
MUSSI sexos.

D' t' AQUINO
MÉDICOS Doenças do aparelho Iges IVO Representantes:

CIRURGIA CLíNICA e da sistema nervoso. Representações A.' S. Lara.
·GERAL PARTOS Horário: 10'h as 12 e 21h ás 5.

Ltda

S
. 'mpieto e especial i- Consultório: R. Tiradentes, 12 R1.:·:I. Senador Dantas, 40 - fio

der�lço DgENÇAS DE SENHO- - 1° Andar -- }<'one: 3246. andar. .za o 11S
R idê 'a' R Lacerda Cou- R d

.

RAS, com modernos métodos de
'.

CSI enc(lCh'á
.

do Espanha) Te!.: 22-5924 - io e Janeiro.

diagnósticos II tratamento. tinho, 13 cara Rua 15 de Novembro 228 60

SULPOSCOPIA - HISTERO Fone: 3248. andar sala 612 - São Paulo.

SALPINGOGRAFIA - METABO- ASSINATURAS
LISMO BASAL Na Capital

U,'\dloterapia por ondas curtas- DR. ALVARO DE Ano ;.............. Cr$ 170,00
Eletrocoagulação - Raios Ultra CARVALHO Semestre .....•..... Cr$ 90,00
Violeta e' Infra Vermelho. No Interior

Consultório: Rua Trajano, n. 1, MÉDICO DE CRIANÇA;; Ano Cr$ 200,00 Avenida do Estado 1666/76 Rua
d M t" PUERICULTURA - PEDIATRIA S t C" 1100010 andar - Edifício o on epro.

_ ALERGIA INFANTIL
emes re ...•...... r.. ,

Horário: Das 9 às 12 horas - Anúncio mediante contráto.

Dr. MUSSI. Consultório: - Rua Tiradel!- Os originais, mesmo não- pu-
Das 16 às 18 horas - Dra. tes n: �. .

. H • T
b licados, _!Ião _serão devolvid�s:"

MUSSI Resldeil.�:a. - Av. e.C] 10 A di reção nao se responsabiliza End. Teleg. "SANDRADE"
Residência: Avenida Trom-

I
Luz n. 1áõ' - Tel. 2.53àO. 18 h pêlos conceitos emitidos nos ar-

powsky, 84. Horárlu: - Das 14 S

O-\tigos
assinados.

-- tas dlánamente Agência: RIO DE JANEIUO Agência: BELO lfORI-
DR. JÚLIO DO�N I .

INFORMAÇÕES UTEIS ''Riomar'' ZONTE
VIEIRA o leitor encontrará, nesta co-

MÉDICO DR. NEWTON 11,:!,a! informações .que .n.;)cessita�
E::;PECIALISTA EM OLHOS D'AVILA fdlai'�amente e de Imediato:

OUVIDOS, NARIZ E 8:ARGANTA CIRURGIA GERAL ,JORNAIS Telefone

TRATAMENTO E OPERAÇõES '\) as de Senhoras - Procto- .o Estado 3.022

lnfra-Vermelho _ Nebulização - °len� Eletricidade Médi� IA G.azeta .,............. 2.666
ogla - . I D'" dr" - i 3 579Ultra-Som I (] nC'lltório: !tua Vitor Mel-' l&rlO � .�- e .

(Tr.atamento de sinusite lem rel�� .n. 28 _ Telefone: 3307. Imprensa Q)�L_ll ••.....• 2.688

operação) I Consultas: Das 15 horas em HOSPI�ATI,,-.
Anglo-retinoscopia - Receita de diante.

Caridade:
,

Oculos _ Moderno equipamento. Residência: Fone, 3.422 (Proved.ol') .....•.......• 2.314

de ,Oto-Rinolaringologia (único I Rua: Blumenau n. 71. (Po:tarla) ..............• 2.036

no Estado) Nereu Ramos 8.831

Horário das 9 às 12 horas e

I
:Militar 8.167

das 16 às 18 horas. ANTONIO BATISTA São Sebastião (Casa de
3.163

Consultem nossas tarifas. EXPRESSO FLORIANóFOLl,<' 10 PRIMEIRO SINAL DE FRAQUEZA, TONICO ZENA
Consultório: - Rua Vitor Mei-, DR. .

Saúde)
.

reles 22 _ Fone 2675. ! JUNIOR l.hternidad_e Doutor Car- -Fones: 25-34 e 25-35 -

Res. - Rua São Jorge 20 CL1NICA ESPECIALIZADA DE los Correa 1.121 ----. ---'_

Fone 24 21. CRIANÇAS ClIAMADOS UR-

Conslllta� das 9 ás 11 horas. GENTES..... ' ..

Res. e Cons Padre Miguelinho, Corp.o de .nombelros .... 8.313

12.' Ser::'lço Lu.z (Raclama-
çoes) ••.•.............. 2.404

Polícia (Sala Comissário... 2.038
Polícia (Gab. Delegado) 2.694
COMPÁNHlAS-DE

FILHO TRANSPORTES

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

TUBERCULOS� I �ruzeiro do Sul .•...... 2.500

RADIOGRAFIA E RADIUSCOPIA Panair 3653

DOS PULMõES . Varig .. ,/.... 2:325
Cirurgia 90 Torax Lóide Aéreo ...........• 2.402

Formado pela FaculdaJe Nado- Real ................•... Z.877

nal de Medicina, 'l'isiologista eScandinavas . . . . . . . . . . . . 2.300

'tiswciTurgião do Hospital Ne- HOTÉIS
rêu Ramos Lux .. . . . . . . . . • . • • • . . . • • 2.021

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

S. N. T. Ex-interno e Ex-assis- Metropol 3.147

tente de Cirurgia do Prof. Ugo La Porta ...........•..•. 3.321
de GuimaJ'ãel (Rio). Caciqul,l . .. ........•• •.• 3.449

Cons.: Felipe Schmidt, 18 - Central.................. 2.694
)<'one 3801 Estrela .........••. - . • . . . 8.371
Atende em hora marcada. _

[Ideal....................
8.6119

Res.: - Rua Esteves Junior, ESTREITO
RO _ Fone: 21�i Disque ....... _....... ••• 06 As partidas de Florianópolis

I
Rio de J-âneiro, ás 16.00.

Tanto na Ida como na Voltá o navio fará escala nos

'portos de São Sebastião, Ilhabela e Ubatuba. .

I Para melhores- informações, dirijam-se à séde da
Eníprêsa;'à l'lia Conselheiro -Marra; 30 �- Te'll'fone 22'-12.

INDICADOR PROf-ISSIONAL
l\JÉDICOS o-rDR. WAG����AZOMER DR. JOSÉ TAVARES. I eu tsta para

Diplomado pela Faculdade Na- IRACEMA crianças '

eíonal de Medicina da Uníver- DOENÇAS NERVOSAS E MEN-
DR. JUAREZ PHILIPPIsldade do Brasil ,TAIS - CLINICA GERAL

Ex-inte.rno por concurso da Ma-; Angustia Complexos
ternidade-Escola I Insonia - Ataques - Manias -

(Serviço do Prof. Octávio R.. - \ Problemática' afetiva e sexual
drigues Lima) I Do Serviço Nacional de Doen-

�x-interno do Serviço de Círur- ças Mentais. -1"siquiátra do

gia do Hospital 1. A. P. E. T. C. Hospttal-Colônía Sant-Ana.
do Rio de Janeiro I CONSU�:i['óRIO - Rua Tra-

Médico do Hospital de Cavidade ,jano, 41 - ·1)as 16 às 17 horas.
e da Maternidade Dr. Carl!ls RESIDÊNCIA: Rua Bocaiuva,

_ ,Corrêa 139 Tel. 2901
·DOENÇAS DE SENHORAS - ----------------------

PARTOS - OPERAÇõES DR. ARMANDO VALÉ-
Cons: Rua João Pinto n. 16, RIO DE ASSIS

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

Edifício João Alfredo

10 andar.
SalaaI e 2 - Rua Jerõnímo

Coelho, 1
Horário: 8 às 11 - 16 às

18 horas
Atende exclusivamente com

hora marcada.

DR. CESAR BATALHA DA
SJLVEIRA

Cirurgião Dentista
Clínica de Adultos e

Crianças Raio X
Atende com Hora Mar-

Residência:
Rua: General

101.
Telefone: 2.693.

Bittencourt n,

DR. I. LOBATO

DR. MARIO WEN
DHAUSEN

CLINICA M�DICA DE ADULTOS
E CRIANÇAS

Consultório - ·Rua João Pin
to, 10 - Te!. M. 769.
Consulta�: Das 4 às 6 horas.
Residência; Rl1a Esteves Jú

nior, 45. Tel. 2.8i2.

DR. NEY PERRONE
MUND

Formado pel� Faculdade Nacio
nal de Medicina Universidade

do Brasil •

RIO DE JANEIRO
Aperfeiçoamento na '.'Casa

Sauda São Miguel"
Prof. l<'ernandQ Paulino

Interno por 3 anOi.! do Serviço
de Cirurgia

Prof. Pedro de Moura
OPERAÇõES

CLINICA DE ADULTOS
DOENÇAS DE SENHORAS
CONSULTAS: Diàriamellte das i

7. - 9,30 no Hospital de Cari
dad�, das \!&O - 11,30 no Gon-

'

��--��s�u�-l';lt·ól'io à ,rua :João Pinto 16, 10
andar.

DR. IVO VON WANGENHE1M
D E-N � I-S T A .. --........,............................,..,....

. Consultório rua Bocaiuva, 41

IRMANDADE DO DIVINO ESPIRITO
SANTO E ASILO DE ORFAOS

FESTA DO ORAGO18ANCO
de GRf�ITO POPULAR

I- � AGRíCOLA I ,

RM.o, (J� 16 ", ,
-

f"LOfllANÓPOI.JS - 51�. e�r�rln6.
CONVITE

De ordem do Irmao Provedor, convido os Irmãos, pa
la tomarem parte, revestidos de seus balandrâus, nas
Festas do Orago, conforme consta do programa que se

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

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

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

_

Barraquinhas - Com início às 19 horas durante as

noites de 20, 21; 22, e 23, quando serão queimados lindos
"ogos de artifício. ., l�+��

RUA _ TEREZA CRISTINA N0 398 _ ESTREITO A Provedoria, na certeza do comparecimento de to-

...a��...•................. ta•••••••••••••••• los os Irmãos, desde já, antecipa seus sinceros agrade
címeu tos;

•••••••••••G•••••••••••••••••••••••••••••••

OFICINA MECÂNICA

CONSE�TOS DE FOGÕES, FORNOS, SERRE-

l\JÁQUINAS A VAPOR,

TODOS OS SERVIÇOS PERTENCENTES A, ARTE.

LHERIA, CALDEIRAS E

Viagem com- segurança
e rapidez ,

so NOS CONFORTAVEIS MICRO-{)NIBUS DO

, BAPIDO-;;SUt�IfRAS{LBIBÕ;;=-
. Florianópolis - ltaia{, - Joinvil1e - Curitiba

nuaiDeoaoro esqutnajts
Rua,;;;Tenente .Silveir�

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

.u Repartição Publica.

TRATAR NA
"A MODELAR"

(Ypresso' FlfifianópClis LIda.
1 ENDEREÇOS ATUALIZADOS DO EXPRESSO

FLORIANÓPOLIS LTDA.
•

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

Com êste v6loV' v:S.
•

":' ó.bl'ifl'á ume> eont� que
• • • ••• lhe ..endero. ju..� eem-

;.w:�__�� pense>dor e

I evafl'';' P"I'ó, SU6 res;d�n-

,
eie, um lindo e útil presente:

um B�J../S[iIMO rJOFREde J4�O eROMADO.

A'Procuro! hoje
o NOVO

NCO GRICOLA
� c7�..w-, 16

.

..... n.ORIANÓPOLIS - SANTA CATARll'!!\ . __I!I!!!"'"jiIíI.O·Aj!I

Matriz: FLORIANóPOLIS 'Filial: CURIT1BA
Rua Padre Roma, 43 Térreo Rua Visconde do Rio Branco
Telefones: 25-34 (Depósito) 932/�6

25-35 (Escritório) Ttlefone: 12-30
Caixa Postal, 435 End. Tel�g. "SANTIDRA"

End. Te!eg. "SANDRADE"

Filial: SAO PAULO Agência: PORTO ALEGRE

Telefone: 37-b6-50

"Riomar"
Comendador Azevedo.

64
Telefone: 2-37-33
Atende "RIOMAR"

Elid. 'relego "RIOMARLI" ,
q
j

••• A HORA DO

TÔNICO ZENA

"Riomar"
Avenida Andradas, 871-B

Telefone: 2-90-27
Atende "RIOMAR"

Rua Dr. Carmo Netto, 99
Fones: 32-17-33 e 32-17-31
'. At�de "RIOMAR"
End. Teleg, "RIOMARLI"
NOTA: - Os 'nossos serviços nas praças de Pôrto

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

agentes
.

"RODOVIÁRIO RAPIDO RIOMAR"

A SUA MESAl

EMPRESA NACION.AL :DE NAVEGACAO
.

HQEPCKE
'

NA,VIO-MOTOR «CARL DOEpelE··
Fabrica de Caixa

Esquadrias
e

ITINERARIO
SAlDAS DE Vende-se, com muitas maquinas e mais de 130 ca

valos instalados, junto ao porto ..Excelente oportunidade.
Facilita-se parte do pagamento. Tratar na MADELEI
rua João Pessôa, Itajaí.

. ,

I DA VOLTA

_.. Fpolis. Itajai

29-5 31-5

11-6 13-6

24-6 26-6

17-6 19-6 ;,

30-6 2-7

Rio
24-5
6�6
19-6
2-7

25-6
8-7

são ás 24.00

Santos
25-5

7-6
20-6
3_7<'

26-6
9-7 Campanha Con'ra o. Caoesr

horas, e do
,AUXILIE A CAMPANHA CONTRA O CANCER.
A ASSOCIAÇÃO CATAiuNENSE DE MEDICINA

chama a atenção do povo, para as palestràs que estão
4as feiras, as 20,45 horas e pela Rádio Guarujá, todos os
sendo" irradiaclas pela Rádio Biário da Man<hã
$ábados, as 15 horas.

. . ,
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8

II Zury Machado,- e... 'I I
II ACONT�·CIMENTOS .SOCIAIS i
I ,':
• ••••••0••••••••••••••, ••••••••ElI@@\9$"' ... ·" ':

ANIVERSARIOS ... Registro, em minha coluna o contrato de casamento
MAJOR JALDYR FAUSTI-:r1a graciosa e bonita srta, Maria Terezinha d'Avila com

lo acadêmico de Direito Cristiano U. Wínckler.
• --'0'--
I Casamento: __:_ Sãbado 'pl:óximo, realizará seu enlace

Ocorre, nesta data, o ani-:ma�rimonial a graciosa srta. Lêda Maria Costa, com o

versário natalrcio do nosso :dr. Laélio Luz. - No mesmo dia na cidade de São José

prezado conterrâneo e dis-I,t srta. Iedda Myriam Petry, tambem será ,recebida na

tinto amigo Major Jaldyr:igreja Matriz de São José para casar com o sr, Silvio

CFaustino da Silva, brilhan-.João Corrêa.
"

ompra sete Oficial de Estado Maior: --:0:-.-
.

•
N-

do Exército Naciona1, ser- I .... Festejou o 'primeiro aníversárfo de casamento, no

vindo presentemente no :dia 17 o simpático e elegante casal José Lemos e Vera Aleijado, presenteado com um aparêlho projetor,
Quartel General da 5a Re-oFialho Lemos -- Ao casal os votos de felicidades desta procura filme mudo 35mms, a' fim ganhar mais ra-
gião Militar. em Curitiba. :coluna., cilmente a vida.

Mandou amarrar a negra no pátio Dotado de' excepcional .ca-:' --:0 :-- Tratar na Redação dêste Jornal.
e quebrou os dentes dela com um mart()lo. pacidade de trabalho, poso: Blumenau estará revestido na maior elegância du-

r' .

-- Agora junte êsses cacos, numa- salva de prata, suidor de vasta cultura .fle-Irante os dias 25, 26 e 27, quando será escolhida por uma o•••••••••�."•••••••cttI G•••••••

.
e leve aSSIm mesmo, babando sangue, lá pr'aquele moço,

ral o distinto aniversarIa�-:comissão, no sun�uciso salão do !:�tro Carlos Go�es, I .'

.

(peste! te desempenhou nesta capl-,l!.llss Santa Catarina, Olaudete Vieira representara o

I
�,

" ...... ç_

tal, as elevadas funções de:�lube XII de Agosto da Capital do Estado .

•O....O._.04!a' Diretor do Instituto de Edu-: O'

....

cação "'Dias Velho", deixan-:
do traços marcantes de sua.
personalidade. ' :
No seio da classe a que:

serve com devotamento'o:
/' major Jaldyr é estimado:

não só pelo seus superiores.
c.omo por seus camaradas:
e subordinados,' pelas ele-:
vadas qualidades de cai-á-:
�er e coração, :

Os de O ESTADO, for-.
mulam-lhe votos de felici-:
dades. :

�'

PROF. ALFREDO XAVIER!
VIEIRA •

O
•

Transcorre hoje o aniver- I,
sário' natalício do sr.'Prof.:
Alfredo Xavier Vieira, lns-"

, ..
petor Escolar, aposentado e e

pessoa grandemente rela-I
clonada nesta Capital. :

..

SRA. ATALIBA NEVES i
•

Assinala, a data de hoje:
o aníversárto natalício da:
exma. sra. d. Mari__a Celes-:
te Carvalho Neves, esposa"
do sr. Ataliba, Cabral Ne-:
ves, promotor público dei. """"_��,,_ .

Tubarão. I Edla 'Rupp "!lIiss'. Blurnenau" é seria concorrente ao

<,.9 ESl'A!}9 cumprimtn::fiHlló de Mísâ Santa [J.atarina, pela sua graça beleza e
�

ta-a cordialmente.
�

."Implicidadê. Cfjolll'i't'l'-«A' Nação" está de parabens- pela
:heJa representante. ' .

"
'

fi
- .

- sta. Eunice Maria Fer-:
reíra, filh'a do saudoso,:
prof. Egídio Abade Ferrei-:

•
•

sr. Paulo Marte -da ..
Silveira :

_:_ sr, Alber-to Marques"
Schrnitt •

- sr. Odílio Hilário Mo-:
reira :
- sr. Luís Rafaeli •
- menino Mário; filho:

filho do sr. Mário Concei-:
ção :
- sra, ,Terezinha' Rosa: menta da senhorinha Elma"Alioli com o sr. João Mussi.

Alves, esposa do sr. Rol:Jer-. � coluna social felicita aos noivos e dignas famílias.
to Alves, funcionário do: --:0:--,

..D. C. T. nesta Capital. ê Comenta-se nas reuniões sociais que será em onze

:
'

de junho próximo a gran,de noite de gala quando a nossa.................................,........J".I"..!'V'.I*..-_-.."
""'
., gloriosa -Marjnha de Guerra festejará a "Batalha do Ria-

P -I d O·
: -e:huelo".

receio' O IIi Festejou mais 'um-a-n-i��:s-ár-iO no dia 20 a graciosa
: "i n:enilla Mania Tereza Ccllaço Oliveira, filha do simpâ-AFEOÇõES QUE CAU- • tico e elegante casal sr. e sra, dr. Wolney C. ,de Oli-

SAM SURDEZ : véira. A Maria. Tereza os cumprimentos desta c'oluna. •

Certas afecções, dos ou-: --:0:--
vidos, que parecem sem imo: . Campanha do cobertor: - Dentrê os movimentos

PINTO portância, podem, com o. de assistência social aos pobres de nossa terra, está re-
tempo, acarretar perda gra-: cebendo disti�ta acolhida e franca coba!oração o quedual da audição e eonsti-: vem sendo providenciado pela primeira dama do� Estadotu ir até ameaça para a vi-: � exma. sra. d. Kirana Lacerda que, num gesto de louvavei
da,

.
porque, geralmente, IHosa Maria Lehmkuhl graciosa 'e 'elegante concorrente filantropia, não permitiu 'que se abafassem em seu bon-

acabam em complicações e ao titulo "Elegante Bangú" doso coração os nobres impulsos de selidariedade huma-
cerebrais. : --:0 :-- /

'lá, minorando as, necessidades ingentes que martiri-
Ao sentir qualquer per-: ,.. zam os pobres; através de reuniões e festas. como os
turbação nos o_uvidós,: - A:g'odão Bangú Em Desfile "lunchefl" e o notável concerto realizado no domingoprincipalmente u m, a. Sobl�e a organização da cronista EmelY disfilarão llJtim� no T��tro Alvai'o de Carvalho. Os resultados fi-
Purga"ão, procure 'com.·quinze bonitas moças da nossa sociedade no próximo a t b f"'" _

r. nc.elros rever eram em. ene ICIO da pobreza que nos

I_urgência um especia-:uia dois no salão do Clube XII de Agôsto. As gTaciosas rodela e reclama um pouco do nosso auxilio é muito da

..__I_is_t_a_._' S_N_E_S__.� :_s�l't�a�s_._e_m�_rl_·q_l_Ii_s_sI_'m__os__m__o_d_e_lo_s__d_e�"J�oS_e_'__R_o_n_a_l�d=o�,,�,__d_i_s_-.�n_o_ss_a__b_o_n_d_a_d_e_.__�________ fi ICflf�
, � fI,iIAVe:NT'URASt,:DO�'iZE ..·MUTRETA

I ,

'a--'�II�· .

il4. 1 /(.;Jm"{ ,

1': !tI,I.
li �..,

I �.
.'"

Sociais'
DONA, CHICA

Um poema d� RAUL BOPP

Sua escrava tem uns deútes bonitos, dona Chica
- Há, o senhor acha?
A negra serviu o café
e deixou' um sorriso no fundo da varanda.
Uma cantiga foi se afundando pela casa a dentro:

Ai, do céu caiu 'um cravo
Bateu no chão. Desfolhou

Dona Chica não disse nada.
Acendeu um ódio no olhar.

/ ULTIMA MODA

Ú passado volt� a influir na moda do presente. Eis um

dos últimos modêlos da S'WISS FABRIC, que parece
uma cópia perfeita dos antigos vestidos coloniais. Es
tilo princesa, babados na barra e' botões atrás. (FOTO

TRANSWORLD)

PARTICI'PA·ÇÃQ
Vva. OS'WALDOWALDEMIRO GON

ÇALVES
DA LUZ:e:

SENHORA
Participam aos parentes

e pessoas amigas, o contra
to de casamento de/sua fi'
lha IDEVONE com o sr.

Cássio AurélIo Pinto da
Luz.

Participa aos parentes e

pessoas amigas, o contrato

de casamento de seu filho
CÁSSIO com a S1'ta, Idevo
ne Vera Gonçalves.

Idevone e Cássio
Confirmam

itajaí, 5/5/56

Preguiça e fraqueza
VANADIOL

MOCAS DESANIMADAS t
HOMENS SEM ENERCIA.

N>iQ é sua culpa!
É a fraqueza que o deixa cansado, pálido,

com moleza no corpo e olhos s�m brilho.
A fraqueza atra3a a vida porque rouba

as forças para o trabalho.
, VANADIOL

aumen ta os g I o b u los sangui(1t-Q,S e

VITALIZA o sangucenfraquecido. E' de"gosto delicioso c pode
sC,r usado em todas as idades.

'" .>

Florianópolis, Quinta-feira, 24 de Maio de 1956
� .. _, '---,-' ._- --_._�--_.

I

'DESPEIJIDA DE MAIO

NO DA SiLVA

Maio 'está quasi terminando. Desta vez a carate
ristíca de Maio foi o f'rdo. Um frio intenso, penetrante.
Um frio 'de doêr.

Foi igualmente um mês de gastos forçados.' Gastos
I ie desiquilibrar os orçamentos domésticos, dada a alta
implacável de preços .

. Valeu um tanto foi o desconto proporcionado por
conhecido e grande estabelecimento comercial, em rego-
zijo do seu S20 aniversário.

,

Êsse desconto continua de pé. Portanto ... convêm
aproveitá-lo. /0 dia 30 está proximo. Ê uma valiosa eco

nomia que "A Modelar" proporcionõu e qUe deve ser

aproveitado.

'
.

,

FAZEM ANOS HOJE:
putarão o titulo "de elegante Bangú, para concorrer na

Capital da República, "Elegante Bangú Brasil".
'I'erezinha Spoganicz, Ruth. Amelia Lobo, Nilza Mo

ritz, Ernestina Brüggmann, EmeJy Rupp, Rosa Maria
Rupp, Graciela Peixoto, Nelza Mafra Lêa Schmitt Ma
rira Mathiole e lvete .Gevaerd, em desfile "É.angé.

--\
Inii-�achado, bonita e seria
candidat}l ao, titulo "Ele

gante Bangú"
-:0:--

ra

I
. x

I No dia' 16 realizou-se na Igreja Sto Antônio a ce-
timônia religíosa do casamento dá Srta. Zita Benedek ..

Bardio, com o' sr. Umbelino José Meireles,
,

--:0:--
• Contrato de casamento: - Em elegante reUnIao

num ambiente tôdo familiar realizou-se I�O dia 18, na
residência do sr. Nestor A. Aliolí o contrata de casa-

I

,j
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Avaí "versus" Paula
o ESTADO

Ramos
Hoje, á noite, em jogo desempate pela posse da Taça "Ministério do Trabalho", os conjuntos titulares do Avaí e

Paula Ramos estarão empenhados num confronto dos mais sensadonals, devendo ser numeroso o' público que
'presenciará o famoso "Clássico da Amizade". Não percam!

'

"'O' 'E'sta'do E t·
- "

c� spor IVO
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••c••••••••••••••••••••••••••••••••*••••••••••••••••••••••••••••a•••••••••••

ESPORTES UNIVERSITÁRIOS CAMPEONATO CITADINO DE' ATlETIS- O ALDO LUZ QUER ENFRENTAR
Por Jorge Cherém .. MO PARA ESTREANTES CAMBRIDGE E OXFORD

o sr, Eurico Hosterno, Oxford. Aproveitamos o en

presidente do C. R. Aldo
I
sejo para por à disposição

Luz, enviou ao jornalista' do eminente, desportista o

Mário Filho, do "Jornal dos
I
maior oito do Brasil, in te

Sports", o seguinte telegra- I grado pelos valorosos cam

ma:
' I peões sul-americanos. Jun

"O Clube de Regatas AI-
I
tamos às nossas saudações

do Luz congratula-se com' os votos de completo eXI

Vossa Senhoria pela bri-' to no feliz empreendimento.
lhante iniciativa, proporcio-l (as.) Eurico Hostern, pre
nando a vinda das famosas sidente e Antônio Luz, di

guarnições de Cambridge e' reter de Regatas".

•

Novas e grandes emo-, Iniciadas as ações, viu- Realizado nos dias 19 e 1) Nibar Schilichting
cões foram vividas pelo pú- se que Farmácia e Odonto- 20 de maio de 1.956. 39,41 m (record)
blico que compareceu' ao Ilogia não eonfirmavam os

'

Local: Estádio CeI. Nilo 2) Dalvim Rospide
"estádio SANTA CATAR�" vaticínios, Ciências Econô- Chaves Teixeira 14° 28, 71 m

NA", na tarde de sábado, micas, com- um jôgo envol- B. C. Arremesso do disco
quando foi disputada a eta- vente e hábil, comandava Unico participante: A. A. 1) Dalvim Rospide - 30,05
pa número dois do torneio as jogadas. Farmácia e Barriga Verde m. (record)
de cestebol dos IX JOgOS Odontologia buscava, com PROVAS MASCULINAS 2) Victor Sasse - 25,58
Universitários Catarinen- desespêro, recuperar-se da 100 metros rasos m.

ses. desvantagem que, a cada 1) Walmor de Souza - Arremesso do pêso
Podemos dizer que a 1'0- passo, se fazia mais paten- 12" 6/10 1) Victor Sasse - 10,23

dada foi, sem dúvida ne- te. Torrado, mais uma vez o 2) Lirio Zani m. (record)
nhuma, a mais

empOlgãn-j
heroi da jornada; e seus va- 200 metros rasos 2) Nibar Schilichting

te dé quantas foram realí- lentes companheiros des- 1) Carlos Bonetti 9,54 m.

zadas até agora. tacavam-se pela rapidez 24" 2/10 recorde de classe Salto com vara

Mesmo o jôgo Direito x desconcertante de seus lan- 2) Sebastião G. Resende 1) Blâsio Junkes - 2,70
Filosofia, que se antecipa- ces, enquanto os farmaco- 400 metros rasos 2) Nilson Silva - 2,20
va despido de maiores atra- dontos, com um ritmo me- 1) Carlos Bonettí PROVAS ,FEMINlNAS
tivos em consequência da nos veloz, inferlorízavam- 55" (record) 100 metros rasos

fragilidade do quinteto de se no placard, 2) Walter Lapa 1) Walda Lisbôa
Filosofia , surpreendeu aos 800 metros rasos 15" 4/10
expectadores com momentos Ao término dos 20 minu- 1) Manoel M. Cândído v= 2) Roselinda Monguilhot
de rara vibração. Desta fei- tos iniciais, a contagem 2'24" 5/10 200 metros rasos

ta, a equipe de Filosofia acusava 18 para Ciências 2) Nelson Pamplona Ro- 1) Lenir Marlene Costa
não se mostrou

.

tão impo- Econômicas" e 13 para Far- sa - 34" 7/10
tente como em sua estreia; I mácia e Odont910gia. 1500 metros 2) Terezinha da Silva
momentos houve em que, Começado o segundo tem- 1) Manoel M. Cândio Revezamento 4/100 metros

reagindo valentemente, che- po, observou-se que os far- 5'7" 6/10 1) Walda Lisbôa, Walda
gou a ameaçar bem de per- macodontos ensaiavam uma 2) Oscar Sbardelotto Filomeno, 'Vmir Marlene
to a vitória da Faculdade reação' em grande estilo, 3.000 metros Costa e Rosalina Mongui-
de Direito. buscando romper o bloqueio- 1) Nelson Pamplona Ro- lhot - l' 4" 8/10
Todavia, a classe mais

r
da defensiva dos economis- sa - 10'46" 5/0 . I 2) Equipe "B"

apurada, a maior experíên- tas. Mas, aos poucos Ciên- 2) Oscar Sbardelotto - Arremesso do pêso
cia dos r!l1lazes de Direito cias Econômicas· vem au- Revezamento 4/100 metros 1) Débora Barbi - 6,56
levou-os a uma vitória in- mental' sua superioridade 1) Walmir de Souza, Li- m.

discutível quanto aos seus no marcador. Quando fal- rio Zani, Hildebrando de 2) Zélia Maria da Silva
méritos. tavam pouco mais de 6 mi- Souza e Walter Lapa - - 6,55 m.

'Pacheco e Dedeco, por nutos para o encerramento com 52" 8/10 Arremesso do dardo
estarem contundidos, não da peleja, os economistas 2) Equipe desclassificada 1) 'Zélia Maria da Silva
integraram o quinteto da venciam com uma margem na passagem do bastão. -(19,54 m.

Faculdade de Direito, o que de 14 pontos. Todavia, Far-' Salto de altura ,2) Walda Filomeno
foi, indiscutívelmente, um I mácia e Odontologia não se 1) Sergio Amaral -'- 1,50 113;78

.

.conaiderável desfalque. I
deu por vencida "e conti- m.

I
' Arremesso do disco

OS detalhes técnicos: Inuou lutando, agora com 2) Luiz Carlos Silva - 1) Zélia Maria da Silva
Marcha da contagem: muito mais insistência. A Idem. 1- 19,25 m .

1° tempo: Direito 17 x contagem foi diminuindo. Salto em distância I 2) Wanda Lisbôa - 17,80
10; Quando faltavam apenas 1 1) Walmir de Souza - m.

Final: Direito 41 x 29. minuto e 52 segundos, ven- 5,56 m.
.

I Salto em distância
Quadros e cestinhas ; . cia Ciências Econômicas 2) Sergio Amaral - 5,06 1) Rosemary Monguilhot
Direito: Fernando (5) com apenas 5 pontos de m. '- 3,60 m.

pontos); Tico (18, o ces- vantagem. Enquanto Far- Salto' triplo ,2) Maria da Penha
tinha-mór da tarde); Sil- mácia e Odontologia busca- 1) Sergio Amaral - 11,27 3,11 m.

veira (8), Ney (4), Hof- va leoninamente desman- (record) Salto em altura
fmann e Gabriel, 3 pontos char a diferença, notava-se 2) Walmír de Souza, 1) Ruth Lopes - 1,19 m.

cada. um certo nervosismo entre 9,68 2) Débora Barbí - 1,16
Filosofiã: Zanzibar Li- os economistas: que poderia Arremesso do dardo "m,

ma (13); Zanzibar Fernan- .ter sido fatal à sua equi- -,---------------------'------
-

des o». �ilvio, Célio (3), e pe. "DIA DO FUTEBOL"Carmllla,tI. (7). . I 1
'

"F.�r�ac'la e O?O�toIOgIa Mas, recuperando a cal,- Em comemoração ao "Dia' Em Corupâ _ Operário I'e Ciências Econômicas en- ma, especialmente graças a do Futebol", instituido pe- Ferroviário x Estrela
tl'a;am a c�ncha, logo performanc: de Torrado, la Federação Catarínense I Em Joínville - o.perã-Iapos, para a disputa do co' os economistas .acabaram de Futebol domingo serão· rio x São L.iz e Caxias x
tejo mais importante da po: dominar. novamente a.s realizados �o Estado os [o- I América
tarde.

. ayo.es, conquistando uma VI-
gos abaixo:

.

Em Blumenau _ Palmei-
Conferia-se aos farmaco- tona extraordinária, que Nesta Capital _ Avaí x ras x Olimpico

d?ntos as honras do. favori- muito dignificou o desem� Figueirense ' Em Brusque _ Carlos
tIsmo;_ contudo, sabIa-se ?e penho. de seus �tletas. FOI Em Tubarão _ Ferroviá- Renaux x Paysandú.antemao q�e <)S eco�omIs- um tnunfo de f:bra e clas- rio x Hereilio Luz Em Joaçaba _ Cruzeiro x
tas podenam,< reeditando se, contra ·um I'lval ardoro- Em Lauro Müller _ Hen- Comercial
sua performanc,e. f.rente à so, que jamais deixou de lu- rique Lage x Guatá Em Mafra _ Pery Fer-
Faculdade, de DIreIto, me- tar,

.
Em Criciuma _ Atlético roviário x

..

'tpirangater um grande susto no ad- Os detalhes téCnICOS: Operário x Cemerciário Em Canoinhas _ BotarfQ-versário. �archa da c.�nt�gem: Em Siderópolis - Itaúma go x Operário
1 tempo: CIencIas Eco-

x Próspera Em Henrique Lage _

nômicas 18 x 13; Em· Itajaí - Sociedade Imbituba x Paula Ramos
Final: Ciências Econô- Estivadores x Marcilio Dias Em Lages - Vasco x In-

micas 34 x 26 e Lauro Müllre x

Tiraden_l
ternacional e Aliados x La-

Equipes e marcadores: tes ges
Em Jaraguá - Baepen- Em ConcórdIa - S. E. R.

Ciências: Torrado (10 di x Acaraí Sadia x Guaicurús.
pontos) ; Sabugo (8); Ha

roldo, Lunardclli (10); Dir
ceu (4) e Amante (2).
Farmácia e Odontologia:

Kalil (7), Nildo (12), De
mócrito, ZÓ, e Hamilton

.. ....,_._..

(7).

Olhos que Seduzem
1<, .,

.

�WJ ;"'&&X
OLHOS �) �1BEM-TRATADOS

�Iitgtmí�(
CLAREIA E HtG1ENIZA

O REMO DO BRASil NAS OllMPIADAS
\

Sob o titulo acima publi-
cou "A Gazeta Esportiva"
de São Paulo, a seguinte
nota de :seu corresponden
te no Rio.

Com a derrota de Farmá- 'i,Deverá se reunir ama-

cia e Odontologia, Direito
1
nhã (12) o Conselho Téc

isolou-se na liderança do nico de Rem!), da C.B.D.,
torneio' de basquetebol. afim de tratar da partici-

pação do Brasil nos, pro.
ximos Jôgos Olimpicos, a

se :'_'ealizarem em Melbour-
ne, na Austrália. Tem-se co

mo certá a indicação d,o
"quatro com" de Santa Ca
tarina, guarnição campeã
Sul-alllericana, para à id'a

Ià Austrália". .

TATÚEOAVAI
O goleiro 'Latú que, res

cindindo com o Olimpico
de Blumenau, vem treinan
do e jogando em amistosos
do Avaí, seu antigo clube,
atravessa no momento ex

plêndida forma, motivo por
que os predros "azzur
ras" estão trabalhando pa
ra que ele venha a se trans
ferir definitivamente para
o Grêmio presidido pelo
engenheiro Celso Ramos
Filho, sendo bem provável
que no decorrer desta sema
na Tatú assine compromis
so' com o "Glorioso". Aguar
demos,

CINE· SAO JOSE
As 3 - 8hs.

Dennis O KEEFE
Ruth HUSSEY em:

O GRANDE DESEJO
Cine Repórter. Nac.
Preços: 11,00 - 5,50.
Censura até 5 anos.

NOTICIAS DE JOINVlllE
(Do Correspondente HU,go We-
ber" para"O Estado" especial IM •.•I

pela (T. A. C.) As - 8hs.

ENTREGUES AS via adiantado à cronica Espetáculo de Tela e Palco

PERMANENTES À CRO- :fl�rianopdlitana disse que, Na Tela: Françoise Ar

NICA LOCAL: - Se em neste ano não será possivel noul - Pedro Armendariz

correspondência anterior, a disputa do Torneio "Nel- em: O TIRANO DE TO

relatamos o fato de alguns' son Maia Machado", tendo LEDO
No Palco: ROCAMBOLErepresentantes da FCF não em vista não haver tempo

terem tido boa vontade com
i

disponivel, 'uma vez que apresentando a sua grande
I
a cronica esportiva, local, ! deverá a FCF preparar-se, criação que causa assom

não a deixando entrar nos bem como disputar o certa- bro, SOMBRAS VIVAS EM

campos em que se disputa- I me brasileiro com a sua re- TERCEIRA DIMENSÃO.

vam os jogos do certame es-I presentação. Nestas condi- O homem demônio e sua

tadual, devemos relatar ho- ,ções, todos os certames re- companhia de mistérios. O

je que após o impasse sur- gionais terão
'

como limite BAR MISTERIOSO Consis

gido, 0_ proprio sr. Osny máximo para seu encer- te em transformar a agua

Mello presidente da Fede- ramento o mês de novem- em qualquer bebida.
,

d F b di
_

ícid
� Cine Noticiario. Nac.-racão Catarinense 'e u- 1'0, con içao rrgi a.

tebol, quando aqui esteve, - CAMPEONATO ES- Preço Unico: 20,00.
fez entrega aos elementos TADUAL 'DE JUVENIS: Censura até 14 anos.

da cronica local do ingres- - Com a presença do 81'.

SO permanente para o ano Osny Mello, presidente da

de 1956. FCF, soubemos de s. s. ser

- LIMITES PARA OS condição obrigatoria para
CERTAMES REGIONAIS as Ligas, filiadas disputa
DE- 56: - Aproveitando a rem o campeonato estadu

estada nesta cidade do pre- al de juvenis, aliás, o pri
sidente da FCF, a corres- meiro certame barriga-ver
pondencia de "O ESTADO" de dessa categoria. Este
procurou saber de s. s. se certame, segundo ideia do

estava previsto algum

limi_1
sr. Osny Mello, será dispu

te para as disputas dos cer- tado paralelamente com o

tames regionais do cor- proximo campeonato esta

rente ano. O sr. Osny Mello, dual de 56, divisão de pro
confirmando o que já ha- fissionais.

: C1·1--i_ ij1.
As - 8hs.

1°) O MÀNDA CHUVA
- Com: Humhprey Bogart
,

20) MEU OFICIO-.É MA
TAR - Com: Frank Sina-
tra
Cine Noticiario. Nac.
Preços: 10,00 - 5,00
Censura até 18 anos.

1·I;;JlQ_ '--- -

-,-- -,- -
'

As - 8hs.
1°) MEU OFICIO É

MATAR - Com: Frank
Sinatra

2°) O MANDA CHUVA
No Programa:
Cine Noticiario. Nac.
Preços : 8,00 - 4,00.
Censura até 18 anos.

SINDICATO :VOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO

DE FLORIANóPOLIS

ASSEMBL1HA GERAL, EXTRAORDINÁRIA

Edital .de Convocação

Ficam, pelo presente, convocados os associados 'do
Sindicato dos Empregados no Comércio de Flori�nópo
lis, para uma reunião a se realizar na séde, à rua T'I:a

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

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

-

Não havendo número legal para funcionar em pri
'lleira convocaç.ão, fica, desde já, convocada uma nova

reunião para ter lugar uma hora após, isto é, vinte
horas.

Florianópolis,

As - 8hs.
John DERFK - Maria

HELENA MARQUES
John HODIAK em:

OS MA_[, ENCARADOS
ReporteI' Na Tela.' Nac.

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

20 de maio de 1956.
Paulo Malty
Presidente

LIRA TENIS CLUBE�irm
PROGRAMA DO Mf:S DE MAIO

26 - Sabado - Soiré dos Brotinhos, às '23 ho
ras, tom a apresentação das candidatas
ao concurso de Rainha dos IX Jogos Uni
versitários Catarinenses e do notavel;
interprete de tangos argentinos EDMUN
DO REIS - Reserva de mesas na Joa
lheria ,Muller a Cr$ 50,00.

As - 8hs.
Burt LANCASTER

Gary COOPER - benice
DARCEL,em:

VERA CRUZ
Sul em Foco. Nac.
Preços: 8,00-- 4,00.
Censura até 18 anos.

Dia

Com oito atraenles páreos a FASe· fará!realizar,"domingo, na baía sul, a sejunda.

compelição remislica da ··tem. . ad
I
I �

/
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o ESTADO Florianópolis, Quinta-feira, 24 de Maio de 1956

A Justiça anola mais om ato
de Dersegui�ão' -do govêrno

Bornhausen

•

vôe
25°Iode desconto·'

.•.no

o peitilho verde dos valorosos solda?os do

Império, que popularizou os catarmenses,

inspirou também êste vôo-homenagem da

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

to Alegre, em confortáveis Dougl"as DC-3 com

25% de desconto*. 2 horários a esco�hçr."
tripulantes atenciosos... impecável serviço a

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

viagem .... vôe no "Barriga Verde"!
• • Duconlo aprovado pela D. A. C. sôbre as larija. dos l,,�uo�s Super-Conva;r 3110.

Escalas do
"Barriga Ver.n

Pôrto Alegre
Florian6poU,
Curitiba
São Paulo
Rio

(continuação da la. pág.) o carg'� de juiz de paz, até I fa do Gove�'nador do Esta-
I
ria o mesmo .�o exercício do

Assim por fôrça da Constí- que seja dado sucessor ao: do, que terá de nomear su- cargo, mas ja agora sem

tuição do Estado e da pró:' juiz cujo quatriênio termi-I cessores somente aos juízes
I
garantias, demissível ad nu

pria Constituição Federal, nou. Não prescreve êsse
'

de paz ou suplentes cuja I tum, ao livre arbítrfo de Po

o impetrante não poderia artigo que, findo o quatriê-
I

substituição julgar conve- der Executivo, que a qual
ser nomeado para servir por nio para que foram nomeá- I niente, no fim de cada pe- quer momento poderia subs

tempo indeterminado, ao ar- dos, permanecerão o juiz: ríodo. Os outros continua- tituí-lo. E com a parmanên
bítrio do Poder Executivo, de paz e o suplene no exer-; rão a' exercer, normalmente, cia no cargo por tempo in

mas sim para servir duran- cício dos cargos, até que se- os respectivos cargos, por determinado, não fixado em

te certo tempo, "pelo tempo jam nomeados .os respecti-: mais um quatriênio e assim lei, desaperecerta em ri.gOl
fixado em lei", Se a lei não vos sucessores. E sim, que, sucessivamente. O contrõle o caráter temporário da JUS

fixava ainda êsse tempo, de- 'em tal circunstância, "um' das substituições, destarde, tiça de paz, previsto na

veria fazê-lo, sem demora, e outro se consideram re-
I
se torna muito menos dif í- Constituição Federal e na

em cumprimento do preceí- conduzidos nos cargos, se' cil, pois Se cinge aos juízes Constituição do Estado, se

to constitucional. E fê-lo, lhes não forem dados su-
I
de paz ou suplentes que não gundo a qual (art. 74), "os

pouco tempo depois, a Lei cessores". Ora, a expressão
I

vêm, servindo de modo sa- juízes de paz servirão pelo
n. 634, de 4 de janeiro de reconduzir' no cargo tem: tisfatório. E' certo que seria tempo fixado em lei". Con-

1952, dispondo, no art. 51, significação precisa, na mais cômodo para o Gover- vém salientar que a recon

que "haverá, em cada dis- técn.ica do direit� admin.is-: nador do Es��d? se, ,t:l'mi- duç�o. automática ou tácita,
trito e sub-distrito, um juiz trativo, Quer dizer, mn- nado o quatriênio, o JUIZ de do JUIZ de paz e do suplen
de paz, nomeado pelo Go- guém o ignora, nomear

I

paz e o suplente permane- te, não é inovação da Lei

vernador do Estado, pelo novamente para o cargo que I ces�em nos cargos até que n. 634, de 4 de janeiro de

prazo de quatro anos". Não vinha exercendo. Igualmen- lhes fossem nomeados su- 1952. Não temos à mão a

há aqui aplicação retroati- te não procede a alegação cessores, ou que fossem ex- vigente Lei de Organização,
va da Lei. Trata-se apenas de que a recondução auto- pressamente reconduzidos. Judiciária do Estado de São

de efeito imediato de uma mática, nos têrmos em que a O art. 53 da Lei n. 634 não Paulo. Todavia, o Dec. n .

lei complementar da Consti- pretende o impetrante, in- autoriza, porem, essa inter- 5.338, de 6, de janeiro' de

tuição, 'como e a Lei de 01'- fringiria a Constituição Es- pretação. Nem seria a mes- 1932, daquele Estado, após
gan ização

.. JlHliciária, que tadual, visto como retiraria, ma conciliável com os dis- fixar em um ano o período
fixou o período durante o praticamente, ao Governa- positivos constitucionais a- durante o qual deveriam

qual deveria servir o juiz de dor a prerrogativa consti- cima citados. Para demons- servir o juiz de paz e o su

paz, em cumprimento de tucional de nomear os juí-I trá-lo, basta perguntar: no plente, acrescentava, no

dispositivo constitucional zes de paz e os suplentes, ,silêncio da lei, por quanto Art. 80: "Considera-se re

expresso .

-

Efeito retroativo dada a dificuldade de con- tempo deveriam permanecer conduzido por mais de um

haveria' se o preceito legal I
trolar o fim do período de nos cargos o juiz de paz ou ano o JUIZ de paz ou su

invadisse o .passaQo,. us:.ll'-1 c�da. um deles, n�s d.iversos o suplente, sem garantias, plente, quando, áté trinta

pando, no dizer preciso de dístr itos e sub-dístritos do aguardando a nomeação dos dias depois de terminado o

Pontes de Miranda, "o do- Estado. Há nestas alega- sucessores? por tempo in- período para que foi no-

'mínio de lei que já incidiu, I ções 'evidente equívoco. A determinado? Não seria ,pos- meado, não esteja publica
... um efeito de hoje, r�s-

'

dificulda�e não pl:o�em da
I s�vel. Importaria isso: prà- da a nomeação de quem

�

o

cando,. cancelando, o efeito r�condu!<ao auton:atlCa, mas l,tICame�te, na supressao da� deva suce�er". .0. controle Ipretérito", o que n.o, cas� �Im. da temporariedade .da I �ar�ntIas ._ assegur�d�s .

a da sucessao do JUIZ de
��az

não acontece. Inaceitável e [ustiça de paz, que implica

!�'
justiça de paz e el iminaria ou do suplente, de acôrdo J

também o argumento de que a substituição periódica de
Imes�oa su '._ :-;;;.. v'�,:,<�da_ com êsse dispositivo, era I

o art 53 dt, Lei n. õ;;'�c: '_1-:- -��-ê-;rr&I'..?;l. A I nerío .�,

ei �"'-...:::.!:-L • "-ta .)1.0 mês seguinte ao I•
- ---

_
� .. __Ll(\O�·-1'l1P".- � �� �

4 de.janeiro de '1952, v�sa r�c?ndução a�tomá:i�a ou I meado o juiz de paz, se o' l1'ermin� U:J--PCl�,:__ '. ""

tão-sómente manter provido tácita, em vez de dificultar, I Governador entendesse não foram nomeados. Nada im

de. Com efeito, terminado o I�a�ilita grandemente a tare-
;
lhe dar sucessor continua-. pede.: 11.0 -e.ntanto, qUe s�

t o faça anteCIpadamente. E

------------��---=--===�iiiiii.:.-- questão de agir com certa-

--:;;::..iiM ti antecedência, para que a

nomeação do. sucessor seja
publicada antes de termi

nar o período e não antes de

findo o mês ao mesmo sub
sequente, como prescrevia a

lei paulista. Resta apreciar
. a alegação de que não pro-
'vou o impetrante em que Realizou-se sabado na A ave Maria foi cantada mann represeIltado pelo sr.

caráter serviu se como prí- cidade de S. Francisco do

['
pela senhora Dr. Octavio Enio' Andrade e dona Ju

meiro ou segundo juiz .de Sul, o enlace matrimonial da, Costa Pereira que deu rací Pereira, José Borrifa

paz, correspondendo êste da senhorita Sonia Rosa, grande brilho à cerimonia. cio Fernandes e srta, Ama

último ao atual suplente. A filha ,do farmaceutico sr. O ato civil foi realizado lia Pinheiro, sr. Arnaldo
.

omissão é irrelevante. Dos José Rosa . e de dna Rozi- na residencia dos pais {Ia Rosa e esposa dona Charlo
autos' consta o ato, de no- nha de Souza Rosa com o inoiva à rua Barão do Rio te Rosa.
meação do impetrante pa- dr. Ayrton Andrade filho Branco onde foi recepcio- I Os noivos foram em via

ra o cargo de juiz de paz. do sr. Alberto Andrade aI- nada a alta sociedade fran- gem de nupcias para a ca

Nesta qualídade, e não 'co- to funcionario dos Correios cisquense. Foram padrí- i pital da República de on

mo suplente, substituiu êle, e 'Í'elegraf'os e de dna El- nhos os srs.. Atila Pais Le-I de regressarão à cidade

durante largos períodos,
.

o vira Andrade. residentes me e esposa dona Nadi de Caçador onde fixarão re-

juiz de direito da comarca, nesta cidade. Pais Leme, Flavio Hart- I sidencia.
Isso é de pleno conhecimen-

O ato religíoso efetuou-
.-.---.------ -_o. --'--.-----.-'---

to dO' Tribunal, que não pode H' O J E N OPA· J� S A D Ose na igreja matriz tendo
deixar de levar em conside-

como padrinhos os srs. Os
ração essas circunstâncias.

ny Rosa e esposa dona Es-
Acresce notar que o Dr. ter Rosa, Comte Paulo

IPro.curador Geral do Esta-
Duat capitão do Porto na-

do, ao suscitar a questão em, quela cidade e esposa dona.
foco, não afirma que o im-

Heloisa Dl�at., Francisco:
petrante servira como se-

Pereira e esposa dona Ode
gundo juiz de paz. Limita-se te Pereira, Antonio Carlos.
a alegar que "não demons-

Compiani e esposa dona
trou êle em qUe condições
serviu, se de primeiro ou se

Stela Compiani. Levaram as

alianças dois encantadores
filhinhos do casal Duat.
Como damas de honra fi

zeram parte' do- cortejo nup

cial, seis lindas senhoritas
da sociedade.

10 anos

de rea' ,erviso
CIO lrasi'

PA�SAGÊNS E ENCOMENDAS.

maior, topaziO
r

-'

do mundo' foi encontrado em

Goiás e pesava! 6.700 9rOrtfQt.

SOUZA

/
J em cado

%, ';i,�
5 fumont••

.... '�,.,_.i!i.�+-:- ".:" �
9_'__._'_.�

.� ..

C R,U Z

ENLaCE

de segundo nomeado, cor

respondentes, no atual di

reito, aos cargos de Juiz de

Paz e de Sl1plente, respec
tivamente", dúvida· de todo

justificável, ante a docu

mentação que o suscitante
tinha a seu dispor, para a

fastá-la, se fosse isso real
mente conveniente aos in

terêsses que tão diligente
mente defendeu nesse pro�
cesso. III - Ante o expos
to: ACORDAM, em Tribu

nal de Justiça, por unani
midade de votos, conceder o

�
mandado de segurança, pa-
ra reintegrar o impetrante
no exercício do cargo de

juiz de paz, que anterior
mente exercia, pelo tem

po que faltava para comple
tar o quatriênio, na data dá

exoneração, Custas ex-Iege.
Florianópolis, 14 de março
de 1956. (Ass.) Osmundo, Florianópolis, 3 de maio
Nóbrega, Preside�te e rela-

.. I,de 1956. ,.

tol'. Hercílià MedeirQs. Al-
.

Paulo Gonzaga, Martins
ves Pedrosa. Arno Hoeschl.

l
da ,Silva, Secretário.

Maurillo Coimbra. Ivo Gui
lhon. Belisário Costa.' Fui
presente, Vitor Lima. Fo
ram votos vencedores os

dos desembargadores Gui
lherme Abry e Ferreira
Bastos, sendo, que êste pre
sidiu o julgamento. Osmun
do Nóbrega". O referido é
verdade e dou fé, nesta ci
dade de Flol'Íanópolis, aos

três dias do mês de maio do
ano de mil novecentos e

cincoenta e seis. Eu, Paulo
Gonzaga Martins da Silva,
Secretário, a f.iz dactilogra
far e subscrevo.

-- Rosa Bndrade-

24 DE MAIO
em 1.630, cumprindo ordens do general Matias
de Albuquerque, Antonio Ribeiro de Lacerda,
assaltou e tomou o forte "Ernestus" dos Ho
landêses;
em 1.827, o Coronel Bfnto Ribeiro, com 220 mi':'
licianos, derrotou' parte da Cavalada argentin'a,
no Passo de São Diogo, retomando a cavalhada
que eles levavam para a Banda Oriental;
em 1.866, travou-se a Primeira Batalha de
Tuiuti (a segunda foi em 2 de Novembro de
1867), entre br'asileiros comandados por Osório
e paraguaios comandados por Barrios. A vitória
coube aos nossos bravos antepassados;
em 1.879, na então Matriz desta eJltão Desterro,
foi henzida a Bandeira Imperial entregue ao

170 Batalhão de Infantaria;
,

em 1.883, ao sair à barra de Araranguá, naufra
gou o hiate "Valente", salvando-se toda a equi
pagem;
em 1.888, nesta capital, realizaram-se imponen
tes festejos pela abolição da escravatura;
em 1.902, surgiu nesta cidade de Florianópolis
a Revista literária ilustrada "Chrisantemo",
sob a Di,:_eção de Heitor Luz e Silva;
em 1.905, em Laguna, neste Estado, iniciou-se
a publicação do periodico "Magnolia";
em 1.942, foi torpedeado por submarinos do
"eixo" o navio mercante brasileiro "Gonçal
ves Dfas", de 7.800 toneladas e 21" homens de

tripulação; ,

em 1.952, nesta Capital, depois de uma série de
reuniões preparatórias, teve inicio o ClJrSO de'
Expansão Cultural, sob a Presioencia de seu

incansavel organizador Almirante Carlos da
Silveira Carneiro, tendo como Diretor o incan
savel Professor Carlos da Costa Pereira e Se
crétftri'a;clo pelá J'ól�nãlista Zedar :F'er' eito
Sqva;
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CLUBE DOZE DE AGOSTO
MARAVILHOSO

DIA 2 DE JUNHO
DESFILE DE MODAS "r-.......

_,'r' ,j"",;.:::;��u;;_.._._. "

-'_�.,

AS 22,30 -; _'

·.����:�):��:'1:��S.i!i:�_�ii: __ )t,!i_: i, _�;� _;�.-��� � �E: _; ...... -

_ .�-:_,.

BANGU : �i,: ,��. I
..fUI;, I i,,>. l

"

� 'f
Uma noite de fina elegância Catarinense �� r., �ii��) i J,:�� �

". .:

30 encantadores Modelos apresentados pór quinze gentis Senhorinhas
DESENHOS de José Ronaldo APRESENTAÇÃO 'de Ribeiro Martins
MESA Cr$ 450,00 Convites Cr$ 200)00

'

RESERVA DE MESAS A PARTIR DE 21 DO CORRENTE

(cNO teodculo)).
Côm 'à Biblia na Mão
QUINTA-FEIRA, 24 DE MAIO

'vou preparar-vos lugar. E, se eu fôr e vos prepa
rar lugar voltarei e vos receberei para mim mesmo;

para que'onde eu estou, estejais vós tambem. (Jão
14:1-3). Ler João 14:1-7.

EXISTE um velho mapa com um roteiro que atra

vessa os estados de Ohio e Kentuchy. Mostra exatamen

te onde atravessar o rio, e como encontrar caminho no

deserto. O homem que fêz aquêle mapa, ia fazendo fo

go com gravetos tirados das árvores, à medida que pros

seguia no. seu caminho. 1!::le escreveu na marg:m do ma:
pa : "Se alguém. seguir as minhas marcas .na� co�rera
grande pertgo, porque êste roteiro que eu indico e se-

guro."
_

Na Bíblia Sagrada temos um mapa semelhante. Nao

somente serve para. guiar alguns aspectos de nossa' vi

da, mas a vida tôda. Ali encontramos o relato de mui

tos que seguiram caminho errado recusando-se tomar o

roteiro indicado. _

.

Mas, temos também o relato das' multidões que se

flUiram os sinais. Enoque andou com 'Deus, durante tô

da a sua vida. E, afinal, um dia' Deus e 'êle foram mais

longe que nunca, tão longe que Deus. lhe disse: "É mui
to longe pára voltares desta vez, Enoque; vem {Iara a

minha casa."

ORAÇÃO

Pai, �ós te damos graças pelos sinais no caminho
da vida. Desejamos seguir a estrada que tens preparado.
Concede-nos .teu espírito e poder para que sejamos ca

pazes, de seguir-te, por Cristo Jesus. Amém.

\
PENSAMENTO PARA O DIA

Os sinais pelo caminho são inúteis a menos que eu

os observe.
.

FRED W.lIARTWELL, Pintor de Casa (New York)

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.

Número - Nome - Assuntos

3285/55 __: 140 Batalhão de Caçadores -: Consto de duas
Casas A e E

780/56 -: Izaul Dias Ribeiro - Consto de Casa de
Madeira

&35/56 - Walter Domingos de Andrade - Consto de
Casa de Madeira

, 768/56 - Arnoldo Símas de Oliveira - Consto de Ca
sa de Madeira

585/56 - Darci" João Vieira - Consto de Casa de Ma

deira
10i7/56 - Marla Jocelina da Silva _ Const. de Casa

de Madeira
972/56 - José Fermíano Nascimento - Consto de Ca

sa de Madeira
1252/56 _ Amélia do Nascimento - Consto de Casa de

, Madeira
984/56 ...,.. Otilia Bittencourt Xavier _ Consto de Ran

cho de- Madeira
lH28/5H - Ubirajara Móraís Correia Falcão _ Consto

de Rancho de Madeira

1142/56 - Pegaso Engenharia e Construções _ Consto
de Barracão

340/56 _ Ascindino Pereira -, Consto de Prédio e

Demolição
1202/56 � Wilson Carioni _ Consto de Prédio

,

'1144/56 - Pedro Passos da Silva - Consto d,e. Prédio
900/56 _ Alvaro Monteiro de Barros Catão _ Manter

o impôsto anterior

899/56 _ Alvaro Monteiro de Barros Catão - Manter
o impôs to anterior ,

1087/56 _ Malvina Maria da Silva _ Anulação do lan
camento

1088/56 ._ Malvina Maria da Silva _ Anulação do lan-

çamento
1291/56 _ Manoel Silveira e Outra --'- Retificação de

lançamento
]304/55 _ André M;aykot - Isenção do Impôsto
] 128/56 - Antônio Araujo Figueredo _ Acréscimo no

prédio
'

:391/56 _;_ Estefano Becker _ Acréscimo no prédio
890/55 _ Adriano Blamkenship _ Transf. de .ca.sa

Madeira
1187/56 _ Acelon P. da Costa

de casa de terreno

de
I

CEdio Santana _ T�a�sf'l

Transportes lereos O Estudante em Marcha
Catarinense

sendo cogitado para a Prssi- Blumenauense de Estudan
dência da U. C, E. tes, União Estudantil Brus-

Aquela lição de civismo, de
democrácia verdadeira, de

nacionalismo sem [acobinis
mos ridiculos e tão comuns

na época atual, mostraria ao
-

nosso Estado que o estudante
catarinense sabe discernir e

pronunciar-se sôbre os diver
SOs problemas da atualidade
e que .os nOSS03 conterrâneos
podem confiar na mocidade
estudiosa de hoje, pois ama

nhã quando ela estiver com

as rédeas do poder saberá
delas usar para o bem estar
e progresso da coletividade
barriga-verde,
'_ Brevemente teremos a

eleição da Diretoria Executi
va, da União, Catarinense dos
Estudantes. A referida 'elei

ção, segundo a Constituição
da U,C.E., será feita por meio

go Conselho de Representan
tes, na sua seção de instala
ção.

_ Dirigido por Márcio Bor

ges e redatoriado por Ruben

Gonçalves Dias, surgiu o pri
meiro número do Jornal, da
União Libertadora Acadêmí

ca, U,L,A. Gostamos bastante,
Matérta farta e variada, em

ótima impressão em miltilite.
_ "O LUTADOR", orgão' RIOS, será realizado na cí

of'íclal da U,C.E. tambem foi dade de Blumenau, o qual
outro lançamento na impren- contará com o auxílio da en

sa estudantil. Como porta- tidade local e tem sua data
voz oficial da entidade re- marcada Para o mês de Julho

presentatíva dos estudantes próximo:
catarínensss poderá aumen-

tar em muito a s3'<'1, divulga- _ O concurso para eleição
ção. da Rainha dos, Estudantes
_ Continua Hamilton Fer- Secundaristas será realizado

rar], presidente do Diretório em Rio do Sul, em Setembro,
Acadêmico XXII de Janeiro, ocasião em que aquele muni
pugnando pela construção do cípío comemorará seu jubileu
séde própria para a entidade de prata. Haverá antes da

que preside, eleição, uma
-

apresentação
_ Está programada para das candidatas de Florlanó-"

"7 . breve uma visita da diretoria polis.
_ ,Entre os prováveis can- da União Internacional dos, _ O presidente da União

dídatos à Presidência da U, Estudantes à nossa Capital. Joinvilense de Estudantes, es-

F"," C. E: figura o nome dó aea- NOTICIAS DOS tudante Hélio Mazzolli, bem
LI dêmíco T(llio Cesar Gondim SECUNDARISTAS. corno Q presidente da U. C.

atual Presidente do Diretório Reuniu-se nos dias 12 e 13 E. S., estudante Érnani
Acadêmico da Faculdade de nesta capital o Conselho de Bayer," estão envídando todos
Direito. Representantes da União Ca- I Os esforços 'pai'a que seja

�\( , I '

tarinenses dos Estudantes I cumprida a lei n. 88, que

Q
_ Domingo passado tive- Secundários, constituído pe- cria 11m Colégio Estadual em

1
,.. /' Y mos a realização de um aní- los representantes da União Joinville. '

-::; mado "Chá-Dancante" na
.

"

r: ? � lO Faculdade d"-Filo;ofia, pro- �.@.I'J.".Gc;••a�i])@��.QlItj�ijI•••G••C;Q\1te(lUill
-:

�
"- ç;'.<.' J!!C'IlI'"'"Uar.�",io Aca- , �

•

�, -�' ::����gj:j=:'�::':::-I ��,�&�Pff��f������ E�T!��S-
circulando o orgão de divul- "Resultado das provas do Concurso para Escriturário
gação dos acadêmicos de Far- do IPASE
mácía-e Odontologín, que tem Já se encontram afixadas, na Delegacia' do IPASE,

'

a direção de Hélio Cândia. nesta Capital, os resultados do Concurso acima meneio-

I _ Carlos Angêlo Fec1rigo, nado.
.

I P�'es�dente d.� D�retório �c�- Conforme -as Instruções �m vigor, os candidatos po
l dêmlco de CIenCIaS Econômi-

I
c'erão recorrer das notas obtidas, dentro do prazo de 40

cas, é outro nome que está, horas, contadas a partir da publicação dêste aviso."

Assembléia Geral Ordinária

;�: I �'lf �i;�. '1,.1 _ ..
�

,

2a Convocaçao
São convidados os senhores acionistas desta Socie

lade para a assembléia geral ordinária, a realizar-se,
em sua séde social, a Praça Quinze de Novembro, Edi
lJ:ício Sul América, 40 pavimento, nesta capital, no 'dia
�3 de maio corrente às 14 horas para deliberarem sõbre
t seguinte:

, ,

ORDEM DO DIA

10 _ 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.
20 _ Eleição dos' membros efetivos do Conselho

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

Florianópolis, H de Maio de 1956
JOÃO DAVID FERREIRA LIMA

Diretor Presidente

..---------->..,..---------.:.....---'7""--

'iocê sabia que.;

quense, União Joinvilense Es

tudantil, União Lageana de

Estudantes e União Riosu
lense de Estudantes.
Entre outras decisões, foi

tomada a de que o II CON
GRESSO CATARINENSE DE
ESTUD A N T E S SECUNDA-

/
.

."f!'
#.

MU./rA:S PGROUlS ARTIFICIAIS se '"''

,t:AZ'SM ("OM BOLINHAS /)8 V/DilO' '''':''

.' 81lNNAPAS NUMA SOI.{$AO p�ArêAM
t 08TIDA COM eSCAMIlS oe Pê/xii •

".

PR·OGRAMA DO MES

�JUNHO-

\

.........e ft O••••G•••e�ece�.

AGORA O
"S U P E R

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

16 _ Q!-wrta _ Festa' de S. Antonio, no De

partamento balneárto - Noi
tada tradicional com sur

prezas.

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

vilhosa. Prêmios??

c O N V A I R':_

- ,

E um churrasco nas obras
da nova séde! Surprezas l

lAMBEM
EM FLORIANÓPOLIS

,INFORMÀCOES
,

PEREIRA OLIVEIRA & elA.
FELIPE SCHMIDT, 34

'FON'E: 2377

Lavando com Sabão

�irgem ESJ;>ecialidade
da Cla. InIIL, IIDOSIBIIL-Jololllle (1IIrcarreglstrada)

�,

ecoo miza- e je P J dlo

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



Unidos está expandindo um

Comité Inter-Departamental
sobre a radiação para a

preservação dos alimentos.

As experiencias do Exer
cito, que vem sendo realiza
das há 3 anos, indicam que
é possível o uso comercial
do processo da preservação
pela radiação.

o ESTADO Florianópolis, Quinta-feira, 24 de Maio de 1956
_________�_' ,......_ ••_.. _._f"' _

/

ECITAL
JUIZO DE DIREITO DA chegar ao conhecimento JUIZO DE DIREITO DA L. com as do requerente e

COMARCA DE BIGUAÇU dos interessados, passa o CqMARCA, DE BIGUA'ÇU oeste com as de herdeiros JUIZO DE DIREITO DA
presente edital com o pra- de Antônio Decker. 2 -

COMARCA DE TIJUCAS.
zo de trinta dias que será Edital de citação com o pra- Tem o suplicante, a posse
publicado e afixado na zo de' trinta (30) dias. mansa, pacifica, sem opo-
fórma da lei. Dado e pas- sição nem interrupção, can-
sado nesta Cidade de Bí- O Doutor Abelardo da tinuadamente e com o "an í-

guaçu, aos dezoito dias do Costa Arantes, Juiz de Di- mus domini", ha mais de
mês de novembro do ano reito da Comarca de Bigua- trinta anos, por si e seu

de mil novecentos e cin- çu, Estado de Santa Catari- antecessor, tendo adquirido
quenta e cinco. Eu, (Ass.) na, na forma da lei, etc... o terreno ha 12 anos de

Pio Romão de Faria, - Es- Duilherme Emílio Richartz
crevente Juramentado, no Faz saber aos que o pre- e sua mulher. Da. Maria

impedimento ocasional do .sente edital virem ou dele Simones os quaes já o pos-

FAZ saber aos que o pre- Escrivão, o datilografei e conhecimento tiverem que, suiam ha mais de vinte

sente edital virem ou dele subscreví. por parte de WENDELINO anos. 3 -' Não possuindo
,conhécimento tiverem que, Biguaçu, 18 de novem- ANDRi!: MEURER, por seu titulas sôbre o imóvel, quer
por parte de MARG_ARIJ:>A. bro de 1955. advogado, Dr. Acácio Zélnio at\Quirir o domínio do mes- FAZ SABER a todos
JULIA DE MELO, por in- (Ass.) Gervasío .

Nunes da Silva, lhe foi dirigida a mo, de acordo com o dispos- quantos interessar possa o

termédio de seu assistente pires - Juiz Substituto em petição seguinte: Exmo. Sr. to nos Arts. 550 e 552 do presente edital de "citação
judiciário o Dr. Acácio Zêl- exercício.' Dr. Juiz de- Direito da Co- Código Civil, e na confor- de interessados ausentes,
nio da Silva, lhe f�i dirigi- Confére com o original marca de Biguaçu. Wende- midade dos Arts. 454 e se- incertos e desconhecidos,
da a petição do teôr se- afixado no legar de cos- lino André Meurer, bras i- guintes do Código do-Pro-

com o prazo de trinta dias,
guinte: - Exmo. Sr. Dr. tume. O Escrevente, PiO! leiro, casado, lavrador, re- cesso Civil. Assim, pede e virem ou dele conhecimento
Juiz de 'Direito da Comar- Romão de Faria. sidente e domiciliado em requer a V. Exa., se digne tiverem, que por parte de

ca de Biguaçu. Margarida Rachadél neste Municipio, ouvir as testemunhas adi- Olivino Pedro Dias lhe foi

Julia de Melo, hrasi leira, querendo promover neste ante arroladas e que com- dir igtda a petição .do teor

viuvá doméstica, residente Juizo uma ação de usoca- parecerão em Juizo: i?de- seguinte: - "Exmo. Sr. Dr.
e do�iciliada em Rio Ca-

�':'i:�"d-I-I,!'a'.,.1 pião, vem, por seu procura- pendentemente. de I.ntlT��-1 Juiz de Direito da Comar-
veiras, neste Municipio, U

dor e advogado infra as- ção, sendo feita a JUStIfI- ca. Olivino Pedro Dias, bra-
vem, por seu assistente [u- sinado, expor e requerer a cação "ab-initio" e, jul�ada sileiro, natural dêste Esta-

diciário infra assinado, ex- V. Exa., como segue: 1 - esta se pr�ceda de �cordo do, 'casado, lavrador, resi-

por e requerer a V. Exa., JUIZO DE DIREITO DA Possue o supiicante, um ter- com os artigos da lei Pro- dente e domiciliado no lu

como segue: 1 - Possue a rena situado em Rachadél, cessual acima. referidos, 'gar "ITINGA " Primeiro

requerente, um terreno si- COMARCA DE BIGUAÇU distrito de Antonio Carlos, sendo de tudo ciente o Dr. Distrito da Sede dêste Mu>

tuado no lugar Río-Caveí- neste Municipio, o qual me- Promotor Público da Co- nicípio e Comarca, por seu

ras, neste Municipio, o qual Edital de citação com o pra- de de frente 418m de largu- marca e citados os confron- Assistente Judiciário e pro-

mede 83m, de frente que zo de trinta (30) dias ra, largura esta que vai re- tantescdo imóvel usocapien- c u r a d o r infra-assinado
.taz na e,str'l,d9, velha, ia- duzindo até 44m nos fundos do e os cônjuges dos �es- (doc. junto), vem perante WASHINGTON, 22 (UP)
zendo fundos num corrêgo O Doutor Gervasio Nu- pelo lado oeste, a linha les- mos, caso casados sejam, V. Excia. expor para afinal - o Exercito dos Estados
a leste que separa o terreno nes Pires, Juiz Substituto te de terreno que forma para, após os trâmites le-

requerer o seguinte: - I -

da requerente do perten- no exercicio do cargo de ângulo reto com _a da fren- gaís, ser a ação julgada pro- O Requerente é legítimo
cente a, herdeiros de Da- Juiz de Direito da Comarca te, mede 440m. Tem de área, cedente por V. Exa., data possuildor .de um terreno

niel Müller medindo a lar- de Biguaçu, do Estado de 91.000m2, e confronta ao venia, podendo o suplícan- rural há mais de vinte

gura aí, 72m, Tem de cum- Santa Catarina, na fôrma N. com terras de Pedro te adquirir o necess,ár:_io ti- anos: por sí e seu anteces-

primento, no, lado sul 133m da lei, etc. João Pauli, ,S. com as de tulo para a transcrição no
Sal' com as seguintes carac-

e ai confronta com ter- herdeiros de Pedro Decker, Registro. Dando a esta o teristicas e cõnfrontações:
ras de herdeiros de Daniel FAZ saber aos que o pre- valor de Cr$ 1.000:0? e com

_ Frentes, ao Norte, com

Müller e' o lado norte me- sente edital virem ou dele os documentos Juntos, P. 230 metros de extensão, com
de 80m e confronta com conhecimento tiverem que, defer-imento. Bíguaçu, 16

o Travessão Geral em ter-

terras de Companhia de Je- por parte -'de . P E D R O do o Dr. Promotor Público de jun-ho de 1955. (ass.) ras de João José Marcelí
sús. 2 _ A suplicante, des- GUESSER, por intermédio para, após os transmites Acácio Zélnio da Silva, no; fundos, ao Sul, com a

de que adquiriu o terreno, de seu advogado o Dr. Acá- legais ser a presente julga- Ralação das testemunhas: mesma exten çâo em terras

vem morando sobre o mês- cio Zélnio da Silva, lhe foi da procedente, data venia, 1 - Pedro João Pauli; 2 - de Pedro Antonio Pereira;
mo, numa casa, por ela ldírtgida a petição s�guin- podendo o suplicante ad- Thomaz Felíppe ; 3 --'- Gui- extrema a Leste com terras

construida, sendo que a te: - Exmo. Sr. Dr. Juiz quivir o necessário titulo lherrn., Richartz. Estava se- 'de Antonio Anastácio Pe

compra por parte da peti- de Direito da Comarca de para tra,ns,cri?ão no Regis- lada com Cr$ 3,50 estadu- reira e a Oeste com ditas

cionária data de 1928, quan- Biguaçu. Pedro Guesser, tro .'de Imôveís , Prot.estan- ais. inutilizados. DESPA- de Pedro .Antonío Pereira,
do adquiriu as terras de brasileiro, casado, lavrador, do por- todos o. meJos_.te

.

CHO. A. Designe-se dia e tendo em amUaiS as extre-'
vários posseiros os quais as residente e domiciliado em provas em Direito permiB'� 9;It�-.t1'trâll"ài�Il�a de. jus- mas 450 metros de profun
possuiam em partes sepa- Rio Farias, distrito de An- dos, Jes�e:n�1l1has, documen- tli;r-�� prévia, êK-. \ � L�:lli��,�E}to rerreno que' é

radas, Tanto os seus ante- :tonio Carlos, meste Muni- tos, /penclals, be� .como re- Dr. Promotor Público, Big. um quadiL�tE'ro regular,
cessores como a requerente, cipio, querendo promover qu��endo desde ja pelo

_

de- 16-6-55. ,(ass,) A1:>�lardo d� perfaz uma área de 1\.i�500
foram respejtados em S_l!_as neste Juizo', uma ação de pOHn�nt:? I?e��oal, de Çluem Costa Anl,f\te.s.r-J-cH'Z > de- -DI'- metrôs quadràifos'. II - A

posses;-e
•

sêmvr'e �r-cê- =ustêãP1�i seu � contestar, sob pen� de reito. SENTENÇA. Vistos, posse do tel'rp!lO em apreço
ram o "animus domini". procurador e advogado in- con1e.sso, :_ dando a açao o �tc ..J?lgo_ por sen�ença a pertenceu, por um la'pso de

3 _ Não possuindo titulo fra assinado, expor e re- Val?l, de Cr$. 2,100,00, P. JustIfIcaçao prdduzlda por vinte ános, a Francisco Cel
sôbre o terreno quer adqui- querer a V. Exa., como se- defenmento. Blguaçu, 3 ,de Wendelino André Meurer, so de Lemos tendo êste há
rir o dominio: do.mesmo, gue: 1 - Possue o supli- n0'i.e�bro, d� 1955.: (Ass.) para que surta os seus devi- um ano ap�'oximadamen1e,
de acôrdo com ó disposto cante, situadof< em "Espe- AC3iÇlO ZelnlO da SIlva. S_e- dos, digo, jurídicos efeitos. transferido seus direitos ao

no art. 550 e art. 552 do to" distrito de Antonio Car- lad,á Legalmente. Rela�ao Cite-se pQr mandado o Dr. ora Requerente que, tão lo·

Código_ Civil e na conformi- los, neste Municipio, dois da;s testemunhas: Adelmo Promotor Púb!ico e os con-
go finalizou as negociações,

.dade dos arts. 454 e se- terrenos de dimensões se- Al!len, Manoe! Junckes e frontantes do imóvel. Para
passou a ocupá-lo, evitando

guintes do Código Proces- guinte: a) - o primeiro Joao ZabeL DESPACHOS: ciencia dos interessados in-· assim interrurção da mes-.

i;lUal. Assim pede e requer medindo 495m de frente, A., Á conclusão. Biguaçu, certos, expeça-se edital na ma. III _ QUd tanto a pos-_
a V. Excia., se digne ouvir por 278,78pl de fundos 3/1)./55. (Ass.) Gervasio forma do art, 455 § 1.0 do se do Requerente como a

as testemunhas adiante ar- área de'138,002m2, confron- NUNes Pires, -,Tuiz Substitu- Cad. de Prac. Civil. Custas de seu anter:essor sempre
roladas e que comparecerão tando a frente. leste, com to. 'Designe o 'Sr. Escrivão afinal. Big. 22-6-5'5. (ass.) foi mansa, pacífica, inin.
em Juizo independentemen- terras de José Zabel, oeste dia e hora para a ju�tifi- Abelardo da Costa Arantes, terrupta e exercida com' i )1 ?,,:"1..;\,.;,,�-.:
te de intimação sendo fei- com as de Evaldo Coelho, cação prévia da posse. ien- Juiz de Dil'eito. E para ânimo de dono, e como tal
ta a justificação "ab-initio" norte' cóm as de João te as pártes e o dr. Promo- chegar ao conhecimento dos é respeitado tanto pelos Pa�rimônio da União, êste para que surta todos os

e julgada esta procedente, Schütz e Sul com quem de tal' Público. Biguaçu, 5/11/ interessados, passa o pre� confinantes do imóvel co°, por precatória em Floria'- seus devidos e jurídicos
se continue de acordo com direito; b) - o segundo, 55. (Ass.) Gervasio Nunes sente com o prazo de 30 I mo peios moradores da loca- nópolis; todos para contes- efeitos. Citem-se, por mari
as artigos já acima refe- medindo de frente 440m e Pires, Juiz Substituto. SEN- dias, que será publicado e i lidade' tem ainda o supli- tarem a presente ação, den- dado, os confinantes conhe
ridos da lei Processual, fundos' 550m, área de ... TENÇA: Vistos, Etc. Julgo afixado na forma da le�; I cante, 'para melhor compro- tI'O cto prazo da lei, � acom- cidos do imóvel; por edi
sento c�tados os conjuges 242.000m2, confrontando na por sentença a justificação Dado e pass:,do, nesta CI- VaI' sua posse, plantação de panharem o feito em todos tais, com o prazo de trinta
dos ·confrontantes e cien- frente, leste, tom terras- de produzida por Pedro Gues- dade de Biguaçu, aos vinte banana, café, mandioca e os seus trâmÍi:es legais, até dias, na forma' do artigo
te de tudo o Dr. Promotor João Schütz, oeste ,com as ser, para que produza seus e três, dias do mês de junho loutras lavouras na gleba final, sob pena de não o fa- 455, § 1.0 do C. P. C., os in.
Público, sendo julgada en- dê José Koch, norte com as devidos e legais efeitos. Ex- do ano de mil novecentGS e I

usucapienda. IV - Ante o zendo, ser a mesma julgada teressados incertos; pes
tão, data venia, a presen-. de José Koch e sul as de peça-se mandado_ de cita- cinquenta e cinco. Eu, Or-! exposto 'e a clareeza evi- procedente de plano e re- soalmente, o Dr. Promotor
te ação procedente, poden- Evaldo Coelho, 2 - Tem.o ção dos confrontantes d�s lando Romão de Faria, Es-.' dent dos fatús, quer o su- conhecido e declarado, por Público da Comarca; e, por
do o suplicante adquirir o suplicante, sôbre o� aludI- irr:óveis e dr

..Pro_motor �u- crivão" o, datiíografei e su- plica�te legitimar a sua sentença, o domínio do Su- precatória, a ser expedida
necessário titulo para o re· dos terrenos, a posse man- bhco. Para cltaçao dos In- bscreVI. I posse, dentro do que lhe plicante sobre o imóvel aci- para o Juizo de Direito da
gistro. Para efeito de al- sa, pacifica, �em opo�ição teress.ados inc:rto�, expeça-I Biguaçu, 23 de junho de faculta os artigos 550 e 552 ma descrito, a qual lhe ser- la Vara da Comarca de
çada, da-se a esta o valor nem interrupçao, c�ntl.nua- se edItal d� cltaça.o com o

11955• ! do Código Civil, modifica· virá de título hábil para Florianópolis, o Sr. Dire
de Cr$ 2.100,00. P. deferi- damente, e com o ammus prazo de trmta dIas .(30), (ass.) Abelardo da Costa r

dos pela Lei Federal na transcTição no Registro de .tor do Serviço do Patrimô
menta. Biguaçu, 16 de maio domini", por s.i e seu a?te- que deverá ser pubhc:a.do I Arantes - Juiz de Direito. 12.437 de 7 de março de Imóveis, tudo conforme es- nio da União. Sem custas.
de 1955. (Ass.). Acácio Zél- cessar, ha mals

..

de trmta ,uma vez no Diário OfICIal ·Confére com o original 1955 e para tal fim, Re- tatua os_ artigos 550 e 552 P.R.L.: Tijucas, 14 de maio
nio da Silva. Relação das anos tendo adqmrIdo as re- do Estado e três vezes e� afixado no lagar de costu-' qüer' a V. Excia. se digne de supra citados. Protesta-se de 1956 (a) Francisco José
'testemunhas: Olivio Fortulo feridas terras, por compra, jornal da Comarca �als me. O Escrivão. Orlando mandar designar dia, hora por todo o gênero de provas Rodri"ues de Oliveira
nato Rosa. Aristides Bor- em maio de .�'954 de L�opol. p�oxima. Custas Afma!. Romão de Faria. I e local para a ju§tificação em direito admitidas, espe- ,Juiz de Djreito." E para
ba; José Cardoso. DESPA- do Pedro Muller e sua mu- ,Blguaçu, 17/11/5,5. (Ass) exigida pelos artigos 454 e cialmente por inquirição de que chegue ao conhecimen-
CHO: Design(.-se dia e ho- lher Catarina Müller os Gervasio Nunes PIres, Jmz seguintes do C.P.C., pre- testemunhas, depoimento to de todos e ninguem pos-
I'a para realização da au- quais foram possuidores' Substituto. E para chegar sente o órgão do Ministé- pessoal de qualquer interes- sa alegar ignora�ncI'a,' m'an-
diência de justificação p�é- dos imóveis, por mais de 'ao conhecimento dos inte- SEGA.DAS VENCE rio Público, na qual deverão sado e 'vistoria, Se neces- dou expedir o presente edi-
via, ciente o Dr. Promotor trinta anos. 3 - Não pos- 'ressados, passa o presente ser ouvidas as testemun- sáriá. Dá-se á presente pa- tal que será afixado na se-
Público. Bg. 18/5/55. (Ass.) suindo titulas legais sôbre 'edital com o prazo de trin- POR 60 VOTOS. nhas Antonio Anastácio Pe- ra efeitos fiscais, o valor de dêste Juizo, no lugar do
Abelardo da Costa Arantes, as referidas áreas, quer ta dias, que será publicado reira e Graciliano· Correia, de Cr$ 3.000,00. Tijucas, costume, e, por copIa, PU-
Juiz de Direito. SENTEN-. adquirir o domínio das mes- e afixado na- fórma da lei. RIO, 22 (V. A,) - Por 00 brasileiros naturais dêste 16 de abril de 1956. (a) blicado UMA VEZ no Diá-
ÇlA. Vistos, ptc., Julgo por· mas, com fundamento nos Dado e passado nesta Cida- votos de diferença, a chap'a Estados c�sados lavrádo- Claudio Caramurú de Cam- rio da Justiça e TR1l:S VE-( sentença a justificação pro-I artigos 550 ,,552 do Código ,de de Biguaçu, aos dezoito Se.gadas-Inimá derrotou a res, maiores, r�sidentes e pos _.:_ Assistente Judiciá- ZES no Jornal "O Estado"'-
duzida por Margarida Julia I Civil e na confor,midade dos dias do mês de novembro Cruzada Democráticar'no plei- domiciliados no local do rio." Em dita petição foi de Florianópolis. / Dado e

de Melo, para que produza artigos 454 e seguintes,. �o ' do ano- de mil novecentos e to cuja apuração foi encerra- imóvel, as quais ,compare, exarado o seguinte despa- passado nesta cidade de Ti-
d Pc I I. t

. -E d f" 1 •
seus devidos e legais efei- Código o rt\cesso IVI l cmquen a e ClllCO. u, a o ICIa men"e aos 30 minu- cerão em Juizo independen- cho: - "A., desígne o Sr. jucas, aos quinze' dias do
tos. Expeça-se mandado de Ássim, pede e ,requer a V. (Ass.) Pio Romão de Fa- tos de ontem, depois de cinco temente de intimação. Re� Escrivão dia e hora para a mês de maio do ano de mil
cita�ãp dos confrontantes Exa., se disigne ouvir as ria, Escrevente Juramenta- dias e noites g:astos na tarefa quer' mais que, realizadas e justificação, no-local do novecentos e cinquenta e

do Imóvel- e Dr. Pr!>motor testemunhas adiante ar- 'do, no impedimento ocas io- de contar e recontar votos e julgada a justificaçã'o, se- costume, feitas as devidas seis. Eu, (a) Gercy dos An
PÚiblico. Para citação dos roladas que comparecerão nal do Escrivão, o datilo- julgar um elevado número de jam citados os confrontan- intimações. Tijucas, 16-4- jos, Escrivão. o datilogra-
interessados incertos, expe- em Juizo, independentemen- grafei e ,subscrevÍ. impugnações levantada.s, tes do imóvel: 'João José 1956. (a) }i'rancisco' José fei, eonfe:t:í e .subscreví. (a)
ca-se edital com prazo de te de iritimação, sendo fei- Biguaçu, -18 de novem- A vitória da chapa Sega-, Marcelino, Pedro Antonio Rodrigues de Oliveira':_ Francisco '-JdSG �Rodrigues
30 dias, que deverá ser pu-I ta a jqstificação "ab initio" bro de 1955. das-Inimá - anunciada pelo

I
Pereira e Antonio Anastá- Juiz de Direito." Feita a de Oliveira _:_ Juiz'\'.de Di-

blicado uma vez no Diario e, julgada esta procedente, (Ass.) Gel'vasio Nunes DIARIO CARIOCA desde o cio Pereira, residentes em justificação foi proferida a 'reito. Está cOftÍorme Ó Qri
Oficial do Estado e três ve-I se pro�eda de ac?rdo com Pires-- Juiz Substituto em primeiro dia ela apurn:ção - !tinga; os interessados in-

I seguinte sentença: - "Vis- I ginal afixado na sede dêste
zes em jornal da Comarca os artIgos da LeI Proces- eXercício. foi conquistada com 6,725 vo- certos, por e�itais, com o ,tos, etc ... Julgo por sen- � Juizo, no lugar do costume,
mais proxima. Custas afi-

!

suaI acima mencionados, Confére com o original tos, contra 6,665 atribuidos à prazo de trinta dias; o, Sr. tença a justificação retro, � sobre o qllal me reporto e
nal. Biguaçu, 17/11/55. I sendo feita Il: citação dos afixado do log'ar de -costu� Cruzada. A abstenção atingiu Representante do Ministé-

I

procedida nestes autos de
I
doou fé.

(Ass.) Gervasio Nunes Pi-
'

conjuges 'dos confrontantes me. O Escrevente, Pio Ro- 34% d,o total da oficialidn"d0". roia );�lÍbJjco,; bem como o ASão de· Usocapião requeri-- I Data supra. O
__lrp.H....tftliz ubstituto. E para, caso casados sej'am e cita- ·luão' d'e 'Faria� das Forças ,Armadas, _ Sr:' Diretor do Sel'viso do da por OlivinQ Pedro' Dias, Gercy dos::Anjos.

EDITAL Editai MOLÉSTIAS DO APARELHO
RESPIRATORIO

Edital de citação com o

prazo de trinta (30) dias Edital de citação, com o

prazo de' trínta dias, de

Interessados- ausentes, ín-

certos e- ld:esconhecidos.
O Doutor Gervasio Nunes

Pires, Juiz Substituto no

, exercicio do cargo de Juiz
de Direito da Comarca de

Biguaçu, do Estado de San

ta Catarina, na fórma da

lei, etc ..

O Doutor Francisco José
Rodrigues de Oliveira, Juiz
de Direito da Comarca de

Tijucas, do Estado de San
ta Catarina, na forma da

lei, etc ...

WASHINGTON, 21 - Os Os medicas revelamram que
medíces do Instituto de Pes- a incidencia das doenças do

quisas Walter Reed, do E- aparelho respiratório foi
xercito, descobriram uma reduzida de �O por cento
vacina que está dando oti- nos testes realizados em

mos resultados nos casos de Fort Dix, New Jersey.
moleatias do aparelho rés- Não se observou qualquer
píratório, tais como gripes, efeito nocivo nos 350 solda

pneumonias, .dores de

gar-I
dos submetidos à vacina

ganta e resfriados, LP.S.:

, NO (ATETE O MARECHAL OUTRA
RIO, 22 (VA) - Esteve to que mantiveram os dois

ontem no Catete o ex-pre-: homens públicos, o atual

sidente, marechal Eurico; presidente acompanhou seu

Dutra. Foi ali, por volta do I' antecessor até o portão, do

meio-dia, para _
agradecer palácio.

pessoalmente ao sr. Kubíts- i E' importante frisar que
chek o telegrama de felici- o marechal Dutra e o sr,

tações que este lhe enviou; Kubitschek ficaram longo
sexta-feira passada, data tempo conversando a sós, na
do aniversário natalício do sala. de despachos do presí
marechal. Depois do conta-. dente da República.

RADIACÃO PARA A PRESERVACÃO
, ,

DOS ALIMENTOS

.
I

EO'ITAL
Certifico outrossim, qua findo o prazo indicado, sem

que sejam prestadas quaisquer, informações por parte
dos acima convocados, serão os respectivos processos ar

quivados, a vista do que dispõe o parágrafo único do
art. 44 da Lei n. 127 de 14 de janeiro de 19�2.

Diretoria de Administração, em 11 de maio de 1956.
Afrânio Goulart, Escriturário Classe K.

VISTO : --f
Natércia Lemos Muller, Diretor de Administra-

_ ção., /. '" ióo,o!i1iIfillf
D O �3e••••03� a o�••••••

-/-
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
!::éde désta sociedade, para deliberarem SÔbI e a seguinte:

ORDEM DO DIA
1.0) - Ratificação do aumento do capital e subscri-

ção do mesmo. •

2.0) Interesses gerais.
Brusque, 3 de maio de 1956.
Otto Renaux - Dir. Supe'['intendente
Roland Renaux - Diretor Presidente
J. C. Renaux Bauer - 'Diretor
Ingo Arlindo Renaux - Diretor

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



'.
. Io Prefeito Osmar Cunha en- Trindade, tem sido observada vam a tudo, como si, pela

Itregou ao povo ·a._ponte com bastante interesse pelos primeira vez, estivessem ven-
.'ADERBAL RAMOS DA SIL- Poderes Munícípaís. A estra- do algo ínacradítavel. A pon

VA" - Movimento fantástt- da tem merecido, conservação te, de quase cem metros, ím
co na Lagôa da Conceição - constante. A ponte de concre- ponerite, simples. e ue bom
Atrações esportivas: remo e to ali construída veio solu- gôsto, veio complementar a-
vela. clonar velho problema daque- quela dádiva da natureza,

x x x la região. No tocante ao en- eli11!inando daquele rincão
A reportagem deste matutí- sino, Itacorobi contava ape- o ar de tédio, tristeza e mi

'no, acompanhou, domingo, as nas com uma Escola Esta- séria.
festividades promovidas pela dual, localizada numa casa Falaram oS seguintes ora
Prefeitura, com a inaugura- I velha e sem qualquer con- dores: Sr. Emanuel Línhares,
ç�o ,d.e diversas obras de farto. Agora, a Prefeitura ali o construtor: vereador Fre
vulto para o nosso munící- inaugurou uma escola e pôs- deríco Veras; Vereador An-

'

pio. to de saude, possibilitando tônio Apóstolo; Prefeito Os-

N�o podamos deixar de nos aos moradores de Itacorobi mar Cunha e, finalmente, o

congratular com o primeiro melhor assístencía médica e' homenageado, deputado fé
prefeito .eleíto pelas realiza- educacional. deral Aderbal Ramos da Sil-
ções que vem levando a efei- O ato, que foi rápido e sim- va. Em seguida a Exma. Sra. ���-='$;.::"'�""'�"'-:=:::'-�"'-"- ��o; "'õ """--

to, aqui e no interior, no afan ples, contou com a presença Ruth Hoepcke da Silva, dss- O Prefeito Osmar Cunha e Monsenhor Frederico Hobold,
ie elevar Florianópolis, a par de diversas autoridades, ten- cerrou a placa comemorativa. representante idê S. Rvma. o Sr.' Arcebispo Metropolí
:le seus panoramas maraví- do falado na ocasião a prof. A homenagem prestada ao tano, quando descerravam a placa, entregando ao trânsito

público, a Rua Dom Joaquim, totalmente calçada a

paralelepipedos
��r'3...-;";�. _-=-.-�-::I.-::o.... _-"_-,: • ��...;_�;-""=:a- &

..

�

If.'!'....�. .
.

_'c' --=.�.0_ Aspecto da nova Escola Municipal e Pôsto de Saúde; "PlUFT O FANTAt"'M1NHA"i �. �,..-
9' '''''fut_�_'��9;cr��'''�

• ,.

. J:_ j(� na localidade de Itacorubí
.

�=r. J I -

i.\ t I sr. Emanuel Línhares, antigo e dedicado funCIonarIO, c
'.'

.

MARIA GLARA MACHADO, considerada a melhor, au-

\
� da Prefeitura, e construtor da .bela ponte Dr. Ader�al, sua tarefa, sntusíasmo, dína- começou a descida. Centenas vegante Pires, Frederico Ve-

tora de peças infantis no Brasil, escreveu, entre outras -

, ...J ,Ramos da SIlva mismo e persistência. e centenas de veículos mo- ras e �utras altas personalí- "PLUFT, O F,ANTASMINHA" - que vem se tornando a
� ="'" - -

PAVIMENTAÇÃO DA RUA torreados. Uma multidão in- dades .da política, comércio e maior atração de crianças e adultos, desde a sua .estréía,

r DON JOAQUIM calculavel. Guardas de trân- sociedade locais.' rconsanvando-se em cartaz, nas cidades onde foi exibida
, Cêrca das 9 horas foi aber- sito presentes, tendo- à frente Como atrativos das restíví-

. oor prazo invulgar.
,

.ta ao trânsito a rua Don Jóa- o Inspetor Júlio Gonçalves. dades da Lagoa, tivemos re- I' O TEATRO CATARINENSE DE COlvIE'DIA, sempre cul

quim, situada entre a Praça Entusiasmo e emoção. Velba gatas de remo e vela, ínclu- dadoso na escolha elo seu repertório, vai lançar, dia' 31,
Getúlio Vargas e a rua Pre- moradora da Lagoa-da Con- sive uma exibição dos Cam- (estréia) e nos dias 1°, 2' e 3 de junho, em três récitas no-

r sidente Coutinho. Inteira- ceiçao, com Iágrímas nos peões Sul Americanos do Clu- turnas, e duas vesperais, a famosa pecínha. I /

rmente pavimentada, aquela olhos e a voz embargada, di- be+de Regatas Aldo Luz e O elenco é quase todo novo: JOSE' SILVA, GILDA MA-

I
via pública adquiriu um as- zía alto: "Meu Deus, nunca uma competição de canoas RIA, ÉZIO LUZ e ANTONIO GEVAERD FARIA serão os

pecto novo, possibilitando, se - viu isto". E a mulher ti- bordadas. estreantes, aliás muito talentosos; TITO CORREA, Ady
outrossim, trânsito fácil para nha razão, A Lagôa nunca 'Registra-se a colaboração CORDEIRO, MIRO MORAIS e ZANZIBAR LIMA, vcltam
o circular "1\lmirante Lame- recebera, num só dia, tanta dos Clubes Aldo Luz, Martí- agora em novos papeis.

.
"

go". gente e tantos, elogios ... 12.ir- ,nelli, Riachuelo, Veleiros e O cenário e os figurinos são de MARIO MORITZ, ago-
Prossegue, assim, em SOlu-1 sei.a. mesmo, que, a quinze \ Iate. A família Oarioni � os ra lançado pelo T. C, C. I

,

.

ção de continuidàde, o plano qmlometros do centro .da Ca-· vereadores Veras e Balcllcero, E, mais uma' vez, teremos a direção de ,SÁLVIO
de pavimentação. da Prefeí- pital catarinense, tinham com sua equipe, estiveram OLIVEIRA.

descoberto uma- nova ter-Fa; íncansálveís para flue tudo "PLUFT, ,O�ANTASMINÍI:A�',>pp,!' c tt , ·s-e]���fiTa:tl�ri'hia.",,��i
que, em beleza, se pode com- corresse norrnalmsnte. E, fo- vítória do T, à. G. \ .'�. '

-

parar aos, gracíosos 'quadros ram felizes, pois, nunca se. Novamente, abl'il'-se�ão,:as póH
.

,
,

viu espetáculo igual naquela CarvalhO·.Jlára:
. ..,'

_�._>-r�
- .

_j.:.(:;:� . .'>}t'\.. _.-, :-'.'�. "i- ".'�'." ,',C.o',: rr: "-, '':','-

�. 4' rv "_y ee ....M __ .=..::=-..:.::..�_'
_ ty.-�s!i If"t

� ,4 " U
O dr. Aderbal Ramos da Silva quando agradecia' as ho

menagens recebidas
1: -.< i',

�

,
;
"

. ,!" -

_" �_ 4"��
-

.A palavra do dinâmico Prefeito Osmar Cunha

'"
I
\

\I sr. Frederico Véras, vereador pelo distrito da Lagoa,
agradecendo a magnifica obra em nome da população

do seu distrito

I' .:
I
I

Da. Ruth Hoepcik da! Silva quando descerrava a placa
comemorasíva Id!a; ;Ponte Dr. Aderbal Ramos da Silva

C:>. ;.:;;.�
.:

�laca;-.r-alusivas a Ponte Aderbal Ramos da Silvá

A V I 50
SERVICO SOCIAL DO' COMÉRCIO

; -

Departarnento-Regional em
Santa 'Catarina

A Administração' Regional elo Sel',viço Social do Co
mércio - SESC - leva ao conhecímerrtc dos senhores Co

merciári�s que, no próximo di::!. 31, fará realizar no CINE
RITZ, em duas sessões, um espetáculo de tela e palco, com
a aprnsentaçâo de um filme e a participação do consagra
do mágico ROCAlVIBOLE; cuja distrlbuição de entradas,
programa e hora, serão prévlamente anunciados.

ROBERTO LACERDA
Diretor Geral
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