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contram-se no R� e, segun- de hindu e equatori�na.
, '../

, do fomos informados deverão Conforme ainda apuraram
/"PO r cr -Ime de deserçaNo ���s�s s:�tor������a:��:;��� ���::�i::t::���!�':�aOdu:�'Ose�,

_
.
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--

nar o País. Tal atitude teria agitações estudantis estariam
, origem no fato, de com a para chegar nos prOXlmos

VELOS·O 80'�OLVIDO -POR UNBNtMlllDE
presença dos representantes dias,-entre estes o conhecido

.

••

'
.

do comunismo internacional, I agítador Jiri Palíkan, agente

.,
estarem coincidindo agita- I da União Internacional de

ções estudantis em vários Es-I Estudantes, dos : mais ativos

tados, .partlcularmento nas
I
no carppo internacional.

Absolvição dupla

o Conselho
Formaram o Conselho

Especial de Justiça da Se
gunda Auditoria Militar,
que téve a seu cargo a ab

solvição do major' Veloso, os

coroneis Renato Augusto
R o d r i g u e,s (presidente)
Tbiago dos Santos, Paulo
Mota Lira e José Leal.

RIO, 24 (VA) - O ma- tirn (objeto de outro jUlga-' da Veiga, que pediu a ab

jor Haroldo Veloso foi on- menta) absorv.e o menor,
I
solvição do reu,_não apenas

tem absolvido, por unan íml- então posto em debate. I . A. ,

dade, do crime de deserção, A tese foi, por sinal, ex-, pela
e ircunstância exposta

sob o pretexto de que o cri-
I

posta pelo proprio promotor; como invocando a prelimi
me maior, de sedição e mo- sr, Afonso Carlos Agapito, nar de fato inclusa na apro-

,

vação do projeto de anistia

pelo Congresso.

�-

Com essa decisão, o ma

jor Veloso se investiu pràtí
camente na absolvição ple
na de seus aventurosos pe
cados, de vez ·que o segun
do julgamento - pelo cri-

I
me maior - tambem não se Advogado e Auditor

'le�lizará, por força da p�-I Funcionou com� ad��g�
bhcação

. q�e coloc� em

VI-I·
do, ganhando facl.1 a vítória

gor a anistia, por sinal com de concordar com o promo
o efeito de liberar igual- tor, o advogado Paulo da
mente o tenente-brigadeiro Costa Reis. Foi auditor, o�

Eduardo Gomes da obriga- rientando jurídicamente os

ção de servir como Juiz na trabalhos, o sr. Orlando Ri-
causa. beiro da Costa.

CRIAÇÃO DA LOTERIA DO
DISTRITO FEDERAL

A justificativa do pre- A 10 de janeiro deste ano, a

feito para a criação da Lo- população da Holanda era de
teria do Distrito Federal 10.821.111 habitantes "o que
baseia-se na, dificil situa- corresponde a' um . aumento
ção financeira prestes a a- de 141.584 habitantes ou 1,32
gravar-se por força do ine- por cento, em comparação.
vitável aumento da despesa com a população existente a

Charutos brasileiros Parlamentarismo na
com o custeio do pessoal da l° de janeiro de 1955. Levan-

para Churehíll na Coréia Prefeitura. do-se em conta que a área

, lIEEBoLEN, 23 - o corres-. A exposição do sr. Negrão terrestre do país (como é sa-
pondente do jnrnal "Trouw" SEUL, 24 ,(UP) - Vinte de Lima ao presidente da bido, água é coísa que não
informa que o sr. Winston e quatro, parlamentares República foi acompanhada falta na Holanda) é de .

Churchill chegou a esta ci- membros do .Partido Liberal do seguinte projeto de lei: 32.449 km2, deduz-se que a

dade, no .sul da Holanda, pro- do' presidente Synghman "Art. Uníêo -:- Aplicam-se densidade da população é de

cedendo-da Alemanha: No seu Rhee estão preparados para ao 'Distrito 'Federal 'as dis- :133 habitantes POl; qullôme-
hotel foi ssparade por 8 ci- apresentar um, projeto de e- tro quadrado.
dadãós que lhe.� okreceram manda à Oonstituição, -ten- Em vigor a anistia x x x

uma, cníxa de 1,5m de ,com- dénte a 'diminuir seriameri- O cobiçado Prêmio Edson,
prírnento, contendo 120· cha- te os poderes do presidente simples que a General Electric 'Oom-

rutos brasileiros, com sua e transformar o gabinete O presidente do Senado pany oferece ã rádio:..ama�o-
própria efigie nos anéis, em alta autoridade do país. em exercicio, sr Apolônio res, foi conquistado por 'um
Churchill ficou entusiasmado A projetada revisão torna- Sales, promulgou ontem o cega de nascença, de 36 anos

çom 'o presente e Imediata- ria o regime político da"" Co- decreto legislativô que con- de idade, Robert.W. Gunder

mente' acendeu uni charuto.' réia do Sul semelhante ao cede anistia '�"os ,envolvidos son, que inv.entou'lnstl'u.rner:-
regime da França, enquanto nos acontecimentos de 11 e tos de mais ,de trinta tipos

'Funcionando já a pi- 'l atual sistema é bastante 21 de .novembro bem -assím diferen�E;s, destinad:Os a pro-
LONDRES, (Associadas) �-, .do tOJ:-no,use a ditadura-de' um dono tla. demoéraci!l o que eu 'li'_ At"

-.
.

.

{\1TI"Qximado ''do .sis1êm� '.dbs', --aos - r�võlt'o��s ',dê Jacáié. :-vas especiais, �,que abrem,

" peql'l-eno···co'ml·te" e,·:;"m'.' Ultima' I. consl·".�1'0 partl'cIl''''l'�" e � t é ma OIDlca � y 1'., <,

Num simpósio ,intitulado "Por .... u" Il! ."" m u , , <
, 'lj;sÚidos.,. Ur.Jdos. > Ac-�mga.,,- 'Y',' :J_" "

.

�. -!liralldes�:po�:stb,ilt�ld'Q�
-

para
� que me oponho ao coniunis- anlÜis�, tle 1!lh só nottumr . .-, "I ,Çlesas:h:Os(J� ,Uma T.aiua:i'la t'lU&' LOWDRES; 24"'1;�!tj'P)""

•

-.,.

'é,
.r '� -

� ...... '"-��..... -

-üscegos no 6:�mpo dá eletrô-
'7" lno<publicado nesta C.a.pit�r; ""__�tAs,rliiIilhas objeções ao ca- descanse oseu'podei"nas atÍ- Já cofrte<;ou' a-fundcl11ur a'

nica. O prêmio é confel'ido
. o famoso filósofo e m�temá-' munismõ' moderno são mais. vidades de uma Policia' Se- grande pilha atômica que anuaJUl,ente pela G. E" em
tico britârilco Bertrand 'Rus- profundas do que as minhas I creta tende a se torn/ar cruel, nloverá a primeira grande -ORDEM DO·S A'DV'OGADOS DO 'BRASil reconhecimento aos serviços
seI, Prêmio Nobel de Litera- objeções a Marx, E' o aban-l opressiva e -obscurantista ... ' 'us'na elefrica nucleal' do ,- - . -'. .

presbdos ao público pelos
tura dé 1950 e que, com outro ri1und.o,,- segundo anunciou /

120.000 rádio-an1adores li-
matemático inglês, Qhite- l:oje a Diretoria de EneTgia SecGão de Santa Catarina cenciados qlle existem nos

head, sistematizou à Lógica Atômica da lilg!aterra.. Estadós Unidos.
Matemática e tem feito avan- NOSSA CAPITAl

O breve comunicado indi-
ca ·que a Grã-Breta�ha, sal� P!'f:�ado Colega,

,

x x x

çal' as fronteiras do conheci- . .

.

São francamente animado-
ménto humaJ;lo no campo da

.

'

.
/

". tou o primeiro e maior obs- Solicitando-lhe a fineza de uma resposta -u�'gentl3, o' r!,!s os dados referentes 'ao
Filosofia Matemática, decla-

da tá?UIO.
na

COI.'rida pel? apro-I mais tardar até 6 de JUlJho (afim de que aS relações sejam dese!pprêg'o nQs E3tados Uni-
ra que as -bàses teóricas do OSVALDO ,MELO I num ambiente condigno � cltamento. da ��e.rgIa nu- -re,lJ1etidas para o Rio), levo ao seu conhecimento a caiita dos. Depois do Natal, houve
comunismo são falsas, A Prefeitura Municipal es- nossa·'melhor sociedade. elear n� vld::: dIana. . que ôntem recebi do Desembargador Miguel Seabra Fagun- uma redução .de mais de
.

"Relativamente a qualquer tá renovando as cobEn'turas - Florianópolis, vai ter A USIna, sltuacla em Cal- eles, Presidente dn Conselho Federal, da ordem dos Advo- 1.250.000 no número de em-
doutrina duas perguntas ,de- de aluminio dos abrigos de oni dentro em 'breve, mais um der Hall, no norte da Ingla- '

gados. .' .,

pregados, mas tal fato tem
vem ser formuladas'�, diz o bUSi nos pontos onde os cole- grande prédio de apartamen- t.�rra, será inaugurada em I "Prezado colega pouca significação, porquanto
Bertrand Russel.? "(1) São tivos do Estreito causaram tos em condominio, que será olltubro -proximo. Sua capa-·, Doutor Edmundo'Acac10 Soares Moreira cerCa 'de 70% das pessoas que
verdad'eiros os se.us alicerces grandes danos. Praza aos le'lantado -na esquina da rua cidade será de. 50.000 a Há cêrca de um ano venho tentando re�lizar um 'S3g1,:-' perderam o êmprêgo exer-

téoricos? (2) Tenderá a sl!a .céus que desta vez haja mais Trajano com a Tenente Sil- 7?,OO,o ki�owatts, isto é, .10 1'0 de grupo, no qual se inscrevem os colegas de tôdas a, ciam ocupações temporária�,
aplicação prática a aumentar cuidado por parte dos vo- veira. Para projetar o grande ,ezes. maIS do que a usma Secções da Ordem, que ·0 queiram fazer. Em fins d'Ü:nê:; pr�sumív�lmente, ,pop sua

a felicidade humana? Acho lantes e que melhórem seus edifício, Chegou de São Pau� e�penmental, posta em 1110-· de abril,lvencidas algumas preliminares do assunto, o CON-' )rópria vontade. E, como não
que 'os aÍicerces teóricos do golpes-de-vista, para' _não lo, o engenheiro dr. Léo Ale- vlmento pelos russos, há BELHO :B'EDERAL 'me autorizou a dar as providências <.ie· estão procurando l)OVaS ocu

comunismo são falsos, e acho continuara derrubada. xançlre. O proprietár!o dá' nó- dois anos. , execucão da medida. E uma destas se· exprime na presede paç'Ões" não podem ser corrsi
que as suas máximas práticas - Anuncia-se <.:omo grande va construção, sr. Jacques

TruJ"mo ofereceu 100 ,carta. ." '. " derádas' ·como desemprega
são de molde a prOduzirem aconteçimento da seI,llana, (o Sch�eidson, adiantado co- • iÜ seguro. será feito numa cómpanhia idônea,. ainda a das. No fim de janeiro, o

um aumento incomensurável esperado concêrto da eximia merciante em nossa praça, mil,doIares para ma� ; escolher, entre aS que ofereceram ou ofereçam propostas, número de empregado:), se
da miséria humana". pianista Sra. MarIa Adelaide segundo apuramos, dará -Ele

tar Galindez i tendo em vista as condições mais vantajosas. elevava a 63 milhões, o f'que
Prossegue' Russel em seu' Moritz Nunes Péreira, para a imed�ato, início aos traba-

HA:VANA, '24 (UP) _I
.

O' prêmio oscilará entre Cr� 08,..'0 e C�$ 1,20 p�r.- ..... ' constitui un: novo recorde'
artigo: ioite de 26 dêste mês, no lhos. de realização de tão

Um bandido cubano detido: Cr$ 1.000,00; d,ependend? a vanaçllio da Idade n:edIa ' eh mens,al. O numero de d�sefll> , "",t-"
"A doutrina do comunismo Teatro Al,varo de Carvalho, .grande empreendimento, que

1 r' b' 'grupo, E' provavel que flque entre os extremos aCLma

refe-lpregadOs,
bem jnferior a tres

emana em sua maior parte, 'I
que assim, mais uma . vez, virá dotar Florianópolis . de p� a dPO ICia .s,o da alcusa7 tI idos. -, milhões, é muito baixo para

d: Ma�x. As minhas obje-' den,tro ,de s�.as
.

fi��lidades, mais um prédio moderno em çaf t- �ssass�no, ec ar�u, t" Não há exame de saúde, nem período de carência. esta época, do' ano.
cões a· Marx são de duas ca- mal cara maIS um tuunfo na perfeita consonância com as vo Ut a�I,aI?�� te, " i�e a",/ -� O limite de idade será, po'ssivelmente, 70 anos. x, x x

tegorias: l1ma resulta de ter Ivida.social e artística da nos- necessidades do momento e ,g�n es

f IUJI.�S atoo OOe h�-: ,As contribU'fções individuais serão (ponto a estudar)" A tradicional luta política
sido ele mentalmente

confu-I·
sa CIdade. perfeita colaboração com o �lam � ereCl ,� ,'J' ,o do-

recolhidas à agência estadual da seguradora, ou remetidas, entre católicos e' socialistas,·
so; outra,\do fato de seu jui- A Orquestra Sinfônj,�� de progresso da Capital. ;r�s tara ma

a; es,us I
de

,.elh che'que, para a Secretaria do Conselho Federal. na Austria, que continua no

zo.se naver todo ele inspira- Florianópolis_. .sob a rei5ência - Pr'ovidências estão sendo a m ez, o pro ess�l espa- Haverá um adiantamento de duas oU três contribúi-' seio do atual governo. de coa-
do ,no ódio .. ,

do maestro Peluso, voltará á tom.adas pelas autoridad�s nEhotI doraU.de.sdap�recldo nos
cões que ficarão em. depósito na Secretaria do Conselho lisão, está ameaçando 'pre-

d 's a os nl os.
-' ,

,

'

.

"A opinião de !v!Ul'X de que ati'vidade, p�'�porcionando na'l co.nJugad�s dos po ere� pu-
O 'b d' d

. '" FI.ederal para segurança de pontuahdade no pagamento dos judicar a �ll'iganização de uma

todos os acontecimentos his- mesma ocaSlUO, momentos de bhcos, aÍlm. de que seJa no
R f �nS \ o p;e�o se :hama prêmios em caSO de atr.azo. c o m p a,ri h i a nacÍonal de

tóricos foram motivados por verdadeiro gozo espiritual. menor espaço dé tempo pos- ,ad -aed o ��' - mg e e acu- 'O retardam.ento no recolher três contribuições segui- transportes' aéreos. Quando
conflitos de classe foi

_

uma Todos estavam aguardando o I sivél, reconstruido ó Palácio sa o e ser nu: dos auto.r,�s das implica em excluir' do ,grupo o retardatário. ; as forças de ocupação se re-

projeção descuidada e inveri- reaparecimento da Sinfônica, : da Assembléia do Estado, re- da morte do eXlla�o dommI-
O valôr do seguro (pónto a assentar ainda), poderá ser tiraram da Austria, foi cria-,

dica, sobre a história de cer- lamentando mesmo sua au-: I duzirdo a, cinzas e' destroços cdanoS Matnuel Jose H:r.nan- de. Cr$ 100.000,00, Cr$ 300.000,00, ou' talvez mais, à escolha da, pelo Ministro (jas Finan-
,

. oência nos magníficos serões ocasionados pelo recente e ez an ana, vulgo PIpI. A- d' d t '1'hs características proemi- U

f'
.

P
. o segur,a o.

, ças, ca o lCO, uma companhia
nentes na Inglaterra e na musicais, tão do agrado dos

II
impressionante incendio. lrmou mg qu=, em 1953,· Quero acrescentar que, embora se,gund'Ü as praxes co- de aviação, Air Austria cujas

França 11a um século. A sua aficionados á arte dos sons - Alguns comerciantes i�� �oram ff�reeldos merciais" o segurador possa .denunciar o· contrato ao fim ações foram distribuidas da
convicção. de que existe uma l<everenciada desde todos

OS1
querendo acompanhar seus . 00 do a.I es para Ir. aos de cada ano, o seguro só será feito pela Ordem afastada seg.!Iinte màneira: 75'% a

t 1 d· n s cole'gas de cla se qll J'a' .'p Estados Ullldos e matar o .

'l'd d 1" ,
. -

"t· 1força: cósmica chamada -ma- empos pe o povo e o sa'
.

se· os-
f G I' d

essa 110S1Slbll a e, o que, a las, as negoclaçoes em curso Ja par lCU ares austríacos e 26%t' Sllem na fachada de SllaS cn pro essor a m ez. ..

t t p '1 tI' d' 1 ' '

teri'alismo dialético que go- 'erra. . "'-'.
,

permltem er como cer o. eço ao 1 us re co ega lVU gar ,a K_ L. M. Ao mesmo tempo,
iverna a história humana 1n- Aguardemos o próximo a- sa� comerciais artísticos lu-

N GalInyde,zk de�apa�.eceu de imediatamente este convite entre ,todos os componentes f o Ministro dos 'l'ransportes,
1· t· t d

'

d an mmosos acabam de fazer ova OI, mlstel JOsamen- 'S
-

b
.

d l' t d '. ,-

pa', d . .

.

deRendentemente das vo 1- con eClmen o, ' eseJan.o -

,

,.
, .,

. dessa ecçao, a rm Oi IS a e lllsCl'lçao Ia os que ese- sOClahsta, da qual deDende a
-

'

,

·t t· d tIno e'xl·to a encomendas desses reclameo te, ha va1'lOS meses. 'f
1

t dA}' t d' lâffi cont l'f' A' t
.

"

çoes humanas, e mera mI 0- eClpa a,men e; Pe, -
. u, '. Jem azer par e o grupo. s IS a. .5 ei\" er a qua 1 1- lr Aus rIa para obter licel1-

logia. Contudo, os seuS erros todos os que vão tomar par- I que ta·nta viela dão á Cidade. ficação, a residência.e a idade de cada um/bem como os ·ça, criou optra companhia.
teóricos, não teriam sido de te neSse festival de arté e -.A sensacional estréia' de platéia que como sempre, não nonies dos beneficiários e o valor des�jado, IJara o segmo com a participacão da Sctan-
tanta iniportância não fosse cultura de nõssa gente. Rocambole, ontem, no e1e- deixou de aplaudir o grande Cr$�100.000,oo, Cr$ 200.000,00, etc.). A menção 'do va�or 3er- dinavian Airlin�s Sy�tem_ E'
o fato de ter sido o seu prirt- - Outro anúncio animador gante e confortável Cine prestidigitadoi', como faz COlll virá a inscrever o segurado para o quantum indicado, -ou claro que um país pequeno
cipal desejo ver oS SeuS ini- será a pre�ença de Nora Ney, Ritz, f.oi um verdadeiro es- todos oS artistas dignos deste para o que deJe mais se aproxima. ,Uma vez,prontas a3 lis- como a Austria' nio poderá
migOIl no proces"sQ. dia 31 do corrente, quando se petáculó de arte e ilusão. título. tas devem ser remetidas à Secretlltria cio Conselho l>'e_deral. ter duas companhias nacio-
"A doutrina de Marx era dará a estréia da elegantíssi- Sombras vívas em terceir� ,E assim, vaUerminando ês-· Como o seguro é voluntárIo, para êle só se inscl'evendo I nais de aviação, mas a con

<suficientemente má por si ma e original BDite Bambú, dimensão, o mistério ela casa te mov,imentadíssimo mês de quem realluente qu.eira participar do grupo, não Parece dc- j corrência é aguda, porq-qe Os
só, mas transfornla'i;;ões por

.

PeÍo que sabemos, a boite verde e outros núníeros a que maio, que":fez Florianópolis mais pedir que aJista seja enviada, via aérea, até o dia 10 austríacos, como neutros,
-- 'que passou, sob a influência será uma casa estritamente não faltou a comicidade na- viver noitadas inesquecíveis de junho. pois o interesse pela b\evidade da ultimação é de têm grandes esperanças deI

de Lenine e Stalin, ainda a familiar, devendo a assis- tural para tirar as impressões no domínio das artes e no cada um dos inscritos".
" , conseguirem éstabelecer li-

tornaram peor, ,., terlcia s'er selecionada, para I
de um $Uposto sobrenatural, mundo da ,cultura eD},reparto I Saudações hhas Para além da Cortina de

"A ditádura fl proletul'ia- que as reunIões se efetuem divertiram -e alegraram a para todos os gostos.
.

... I, (aJ Edmundo Acacio Soares MoÍ'eira Ferro, mesmo para MOSCÓ�l.

Washington, 24 (UP) -O I I ainda a revista: "Désde de-

Departamento da. Agricul-· zoito por cento- à colheita zemnr o dç 1955 os: torrefa
tu ra, em estudo publicado I do' ano precedente. Acres- tores e importadores têm
na sua revista "Agricultura conta que essa produção comprado-o café na' base
Estrangeira", declara que derxai

á

aumentados os es- de jnforrnações pessimistas
a recente alta dos preços do tOqUES, a despeito do au- de r olheíta que deixavam
café nos Estados Unidos mouto da procura no mun- entrever a penúria de cafés
constitui resnltado de uma do. A "resposta aparente" a "mÚd". Essas compras, su

.penúr'ia "artificial" dos ca- semelhante "contradíçãô" periores ao nivel anterior

fés "lTâld".· Esse estudo tem (,�."t(XIUeS abudantes e pre- das uecessídades, pode ter
,

o titulo de 'nlo haverá fal- ços em alta) deve ser pro- críado uma penúria tempo
ta d", café este ano" e re- curada, acentua, na situa- rária -dos "milds". 'Conclui
c0rfhí que a produção mun- ção 'dc� aprovisionamento� o relatório afirmando que
d'ial de' café para 1955-56 é em raf'es "mild". Declara não se afigurá: artificial es-
f,Up(�J'jor pelo·menos em de- \ "sa renúrüt/

Bertrand Russelldeclara r,fsás' as
bases teóricas do:comunismo·

RIO, 24 (VA) - O pre
feito Negrão de Lima en-.

viou ao presidente da Repú
blica 'longa exposrçao: / 1\

criação' da Loteria do Dis
trito Federal, a qual foi re
gulada por ler da Camara
dos Vereadores, de julho de
1952.

posições relativas" aos Esta
dos e constantes do Dec.-Lei
n. 62.259, de 10-2-9'44".

, ,

A, alta do' café
Estude dolDepartamento de Agricultura

. .des Estados Unidos

o mundo em Foco.
Silvio R. Freitas
Da Gl0,be Press

r,

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



2 o liSTADOFlorianópolis, Sexta-feira, 25 de Maio de 1956

l�E���:m:s IClu�e 1�: �8 Outu�ro
- &DVOGADO - 'J'Cai�a Postal 150 - Itajai - DOIS 'ESPETACULOS EM UM SO'

Santa Catarina. ,DIA 20 (domingo) 21 :00 HORAS
-,_'- ri'ii:"CLARNO G, Grandiosa soirée dançante, com os cartazes da Tele-

. GALLETTI visão, - Rádio" Belgrado de Buenos Aires e Discos Co-
- ADVOGADO - lumbia: Alfredo de Franco e seu Quinteto Típic� - Los

Rua'Vitor Meireles, 60. Celegíales e seu jazz espetáculo. .
'

FONE::_ 2.468
MESAFlorianópolis - : Com direito a quatro ingressos Cr$ 200,00
INGRESSO: Para os não associados Cr$ 100,00.

A reserva de mesa poderá ser feita na Alfaiataria Bri
to, a partir do Dia 8 do corrente.

CLUBE 15 DE OUTUBRO
DIA 13 (domingo) 15:00 HORAS

Grandiosa'domingueira dançante, em homenagem ao

• ".... Dia das Mães. Será apresentado um grandioso show in-
fantil, com a partícípação dos 'pequenos e futurosos ar
tístas da Difusão Florianopolitana.

DR. MARIO DE 'LARMO
CANTIÇÃO
MÉDICO

CLíNICO DE CRIANÇAS
ADULTOS _ D E N TIS T 'A S

Doenças Interna. \ DR SAMUEL FONSECA
CORAÇÃO - FIGADO -'RINS "'�

_ INTESTINOS CIRURGIÃO-DENTISTA ';'__�'-'------ ..;..._

Tratamento moderno, da Clí.nica..,- Cirurgia Bucal -

p_'1$
,

E �G'�AtR��,DAC:NSTA-'�ARIZ e�:����tórH'iooSIRFÁILRiI:Oa: Vitor Mei-' RaiOSPX;�:��i;ri��elhO .'

','
,

,

'

,1fII'it:y·" CO fi
u Consultório e Residência: III

DO Das 13 'às 16 horas. .Rua Fernando Machad,o, n, II

DR. GUERREIRO DA Telefone: Consultório - 3.415, Fôna: 2225.
F

F.oNSECA Residência: Rua José do Vale
,

Pereira 158 _ Praia da Saudade, Consultas: dali 8,00 às 11 ho-
Chefe do Serviço de OTORI-

_ Coquei1:Os
'

ras e das 14,00 às 18 hQras,
NO, do Hospitàl �e Florianópolis. _ :::J- • Exclusivamente com hora mar- ./"

'

Possue a CLINICA os APARE· DR. CONSTANTINO cada, r nos 1/J1""FJO�'LHOS MAIS MODIDRNOS PARA
DIMATOS Sábado - das 9 às 12.

'

w,....�"
'.

.-I-tI<L J,
TRATAMUTO das DOENÇAS t
da ESPECIALIDA,DE. MÉDICO CIRURGIÃd DR�ãLÁURO C.A:LDE1RA

M''D�"ft,t'tConsultas - pela manhã no, Doenças d!! Denhor�8 - partos\- DErANDRADA
" --"

/- �
-

H1S�II:kE __:, das 2 as 5 -

- c�!e:aj:es a;r��:�a!!���rla: CIRURGIÃO-DENTIST�. ir� �'-""'Vl-' I
•

�,
�

it�,I
�

�, .,.

��,
no CONSULTóRIO - Rua dos longa prática nos Hospitais de.' CONSULTóRIO - Eehficlo

'_.
.....,

,,�
ILHEOS nO. 2 'I " Buenos Aires. , Partenfln -:lO and�r =:- sala

RESIDll:NCIA .�:.._ ,Felipe Sch _ CONSULTóRIO: Rua Felipe 203 - Rua .1'�nente Sllveu'a, 11i;;, • r, '

' � .ú
midt nO. 113 Tel;� 23�5. Schmidt, nr.,18 (sobrado). FONE Atende dlarlamente das 8 à.. '

(
.

\ j
-'!!'

3512
'11 horas. I

HORÁRIO: das 15 i. 18 ho- 3as e 5as das 14 as 18 horas.
,

- 19 as 22 horas.
Confecciona Dentaduras e Pon

tes �ôveis' de Nylon.

DR. LAURO DAURA
CLíNICA GERAL

Ef;pecialista em moléstias d.
Senhoras e vias urinárias.
Cura radical das infecções

e agudas e cronicas, do aperelho
- -

DR. ANTONIO DIB genito-urinádo em amboa OI

MUSSI sexos, .

MeDICOS Doenças do aparelho DigeatlTo
e do sistema nervoso. .

CIRURGIA�CL1NICA Horário: 10lh ás 12 e 21h ás II.,
GERAL-PARTOS Consu1tório: R. Tiradentes, 12

Serviço completo e especiali-
_ 10 Andar - }<'one: 3246.

"ado das DOENÇAS DE SENHO- Residência: R. Lacerda Cou
RAS, com modernos métodos de

• tinho 13 (Chácara do Espanha)
diagnósticos e tratamento.

_ F�ne' 3248
'

SULPOSCOPIA - HISTli:RO - _:�,:,.;_,__
•

_

SALPINGOGRAFIA - METABO·
LISMO BASAL

llt\dioterapia por ondas curtas- DR. ALVARO DE
Eletrocoagulação - Raios Ultra CARVALHO
ViÓleta e Infra Vermelho. MÉDICO DE CRIANÇAI!
Consultório: Rua Trajano, n. 1, PUERICULTURA _ PFJ)IATiUA

10 andar � Edificio do Montepio. ALERGIA INFAN'rIL '

Horárfo: Das 9 às 12 horas - Co�ultório: _ Rua Ti:caden-
Dr. MUSSI.

D tes 'n. 9.
Das 15 às 18 horas - ra.· Residência: _ Av. Hercilio

MUSSI
d T Luz n. 155 _- Tel. 2.630.

Residência: Anni a vom-
Horário,: _ Das 14 às 18 ho·

pow8ky, 84.
:ras diáriamente

�D:R:JúLiO �DOIN
-

, INFORMAÇOES UTEIS

VIEIRA'!
N

O leitor encontrará, nesta co-

É ICO
DR. NEWTO luna, informações que n;)cessita,

1\1 D D'AVILA diàr!amentfi e de imediato':
ESPECIALISTA' EM OLHOS

GlERAL IJORNAIS
'

, Telefone

OUVIDAOSE'NNTAQRI� E03pAERRGAANçOTEAS � CIdRURsG��oral _ Procto- O Estado •••••••••••.••• 1.022
TRAT M.. 12Joenças e e

, . IA Gllzeta 2856
lnfra.Vermelho - NebnUzação - logia -� �letricidade.Medica. Di'rio d� �"�·:'·�·e·········· 3�1S79

,Ultra-Som I Conc·l}torlo: Rua Vl�O:r Meu-,
Imprensa Oficial ••••�... 11.688

(TJl:atamento de sinusite sem, rel<ls n. 28 - Telefone. ,3307. HOSPITAI!§
operação) I

.

Consultas: Das 16 horal em
Caridade:

Anglo-retinoscopia - Receita de dIante:,.' .

(Provedor) ••..••.•••••.• 2.814
Oculo8 -- Modt;rno equipamento I Resldencla: Fone, 3.422

(Portaria) , 2.036
de Oto-Rinolarlngologia (único Rua: Blumenau n. '11.

Nerêu Ramos 8.831
no Estado) ,

'

"
, . .

,'" .... .,_.. ..

8.1117
Horário das 9 às 12 horas e

I'
'.

,- ��!lta:eb��Úi�' •

'c'C���'
.

d� C lt t'f EXPR "O PRIMEIRO SI L
das 16 às 18 horas.. DR. ANTONIO BATISTA Saúde) 3.1113

onsu em nossas an as;
,

ESSO FLORIANúFOLIf; ''l.
_

NA DE FRAQUEZA, TONICO ZENA
Consultório: - Rua Vitor M�i- .

JUNIOR' Maternidade Doutor Car- ,
-Fones: 25-34' e 25-35 -

reles 22 - RFon�_267�. 20 CLíNICA ESPECIALIZADA DE 'los Corrêa •.••••.••••• 1.121 . - -----�--- À SUA MESAl
Res. -, ua ,ao orge CRIANÇAS', CHAMADOS UR-

'Fone 24 21. 'GonsultaF das 9 ás 11' horal. GENTES
'.

R
'

,

Cons Padre Miguelinho, Corp.o de Bombenos .••• 8.818

2 '

es. e .. Serviço Luz (Raclama-
1 • ções) ...,............... 2.404

Polícia (Sala Comissário.. 2.038
Polícia (Gab. Delegado) 2.694

DR. I. LOBATO COMPANHIAS DE
'

FILHO TRANSPORTES

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

TUBERCULOSJil.. �ruzei'ro do Sul ••••..•• 2.500

RADIOGRAFIA E RADll'>SCOPIA Panair .•.•.•••.••. ,..... 8563

DOS PULMõES Vat'ig 2:326
Cirurgia do Tora:.:' Lóide Aéreo ...•••••..•• 2.402

Formado pela Faculdade Nado- Real .......•.•.•.••••••• 1.877

nal de Medicina, Tisiologi.t� eScandinavas • • . . • • • . • • •• 2.800

Tlsi,oclrurgiio do HOlpital Ne- HOT�IS
rêu Ramos' Lux. . • • • • • • • . • • • • • • • • • • 2.021

Curso d�, .. especialização pela Magestic •••.•.•••• • • • • • • 2.276

S. N. T. Ex-Interno re Ex-aBlI.- Metropol .••..•••••••.••• 8.147

tente de Cirurgia do Prof. Ugo La Porta ••.•...•••••.••• 3.321

Guimarães ,(Rio). Cacique ••.•...•• , .•• • • • '.449
Cons.: Felipe Sehmidt, 18 - Central ••...•••••••••••• !. 2.694

Fone 3801 Estrela 8.871

Atende em hora marcada.

(Ideal....................
'a.61i9

Res.: - Rua Estevea Junlo" ESTREITO.
,80 � Fone: 21111 Disque • • .. • • • • .. • 06

ADMINISTRAÇÃO
Redação e Oficinas, à rua Cea
Mlheiro Mafra, n, 160 Tel. 3022
- Cx. Postal 139.
Diretor: RUBENS A. RAMOS
Gerente: J)OMINGOS F. Dlil

'

AQUINO
Representantes:

Representações A. S. Lara.

Ltda.
R1;:l Senador Dantas, 40 - 11°

andar.
Tel.: 22-5924 - Rio de Janeiro.
Rua 15 de Novembro 228 6°

andar sala 512 - São Paulo.
- ASSINATURAS

'

Na Capital \
A.o, Cr$ 170,00
Semestre ...••••.••• Cr$ 110,00

,

'No Interior
'

Atio .. " Cr$ 200,00 Avenida do Estado 1666/76 Rua
Semestre ...••. ',' .. Cr$ 110,00
'Anúncio mediante contrátS'.
Os originais, mesmo não pu

blicados, não serão devolvidos.
A direção não se responsabiliza 'End. Teleir. "SANDRADE"

pelos conceitos emitidos' nos ar-

tigos assinados.

INDICADOR PROFI5S'IONAL
,

'M É D I _C_0_8__-- ,',I" ,DeoU.5ta paraDR. WALMOR ZOMER DR. JOSl!; TAVARES
GARCIA

,
; IRACEMA crtançdSDiplomado pela iFlII:udldadUeniNa- DOENÇAS NERVOSAS E MEN- D'R. JUAREZ PHILIPPIclcnal de Medlc na a ver-

TAIS _ CLINICA GERAL
aldade do Bl!'asll I

.

.
.

J
-

Alf d
Ell-iuterno por concurso da Ma-, Angustia - Complexo!, - Ediflcio oao re O -

ternidade-Escola j Insonia -. Ata<.ue� - Mamas -

(Serviço do Prof. Octávio Rel- Problemáb.ca afet�va e sexual

drigues Lima) I Do SerVlç� NaclOl,lal. �e' Doe:-
gx-interno do Serviço de Clrur- ças

. Menta!s.. PSlqlpatra o

i d H It I I A P E T C Hospltal-Coloma Sant-Ana.
r a o OSpl. a • '.' • • •

I CONSUJ!.TÓRIO - Rua Tra-
,.

do RIO d! Janeiro. ' [ano, 41 _,-'49aa 16 às 17 horas.
Medlco do Ho�pltal de

ca�ldade,' RESIDll:NCIA: Rua Bocaiuva,
e da Matermda�e Dr. Car198

T 1 2901Correa 139 e.
.

'

DO�����SDE J:�:2to;Ss
-

DR. ARMANDO VALf:·
,

Cona: Rua João Pinto n 16'1 ,RIO DE ASSIS
das 16;00' às 18,00 Iior�s. Dos Servi'ços de Clínica' InfantH
Pela manhã atende dià- , da Assistência Municipal e' Hoa-
riamente no Hospital de pital de Caridade
Caridade. CLíNICA MÉDICA DE CRIAN-

Residência: ÇAS E ADULTOS-
Rua: General Bittencó'un n. - Alergia -

101. ConsultÓrio: Rua Nunes Ma-
,

Telefone: 2.693. chado, 7 - Consultas dás 15 às
: 18 horas.

DR. ROMEU BASTOS

I
Residência: Rua Marechal Gul-

PIRES lherme, 5 - F,me: 3783

M�DlCO DOENÇAS DO APARELHO DI-
Com prática no Hospital São GESTIVO _ ULCERAS DO ES
,Francis(.'\) de Assis e na San'ta TOMAGO, E DUODENO, ALER-

Ce!)a do Rio de Janeiro GlA-DERM'ATOJ.OGIA E CLI�
. CLINICA MÉDICA NICA GERAL

Consult��i!�IO��:I�tor Mei- DR.•J(rLlO PAUPITZ

reles, 22 Tel. 2675. �
FILIfo

.

HoráriO,
s: Segundas, Quartas e

,"
Ex-interno da 20" , enfermal'ia

Sexta feiras: e Serviço de gastro-enterologia
,

Das 16 às 18 horas da Santa Casa do-Rio de Jeneiro
Residência: Rua Felipe Sch- (Prof. W -Berardi,nelli).

midt, 23 - 2° andar, apto 1 - I Curso·' de neurologia (l'rof.
Tel. 3.002. Aus�gesilo).

Ex-interno do Hospital mater
nidade V. Amaral.

DOENÇAS INTERNAS
Coração, Estõmago, intestino,

fígado e vias biliares. Rins, ova
rios e úteru
Consultório: Vitor Meirelea 21.
Das 16 às 18 horas.
Residênci'l: Rua Bocaluva '10.
Fone: 3458.

10 andar.
Salas 1 e 2 - Rua Jerônimo

Coelho, 1
Horário: 8 às 11 - 16 às

18 horas
Atende sxcluaivamente com

hora marcada.

�, DR. CESAR BATALHA DA
SILVEIRA

Círurgtãe Dentista
Clinica de Adultos e

Crianças l\aio X
Atende com Hora Mar

cada.
Felipe Schmidt 39 A Sa-

I,
I
I

im. ANTONIO GOMES DE
ALMEIDA

- ADVOGADO -

Escritôrto
;
e Residência:

,

Av. Hercilio Luz, 16
TelefQne: 334C.

DR. HENRIQUE PRISCO
'·PARAISO

lü�DICO
Operações ,,�Doenças de Se

nhoras - Clínica de Adultos.
CU'l'SQ de Especialização no

Hospital dos Servidores do ElI
tado.
(Serviço do Prof. Mariano de

Andrade).
Consultas - Pela manhã no

Hospíta! de Caridade.
À tarde das 15,S!l hs. em dian

te no consultório á Rua Nunes
Machado 17 Esquina de Tira
dentes. Tel. 2766.
Residência - Rua Presidente

Coutinho-44. Tel.: 3120.

Or.HOS

DR. ANTONIO MONIZ
DE ARAGÃO

CIRURGIA TREUMATOLOGIA
Ortopedia

Oonaultõrlct João Pinto, 18.
Das 15 às 17 diàriamente.
Menos aos Sâbadoa
Res: Bocaiuva 135.
Fone: � 2.714.
DRA. WLADYSLAVA '

W. MUSSI

ras
Residência: Avenida Rio BJan-

co, n. 42.
Atende chamado.

Telefone: - 3296.
�--------------------

-------------------,�

O ESlI'ADO

DR. MARIO WEN·
DHAUSEN

CLINICA M�DICA DE ADULTOS
E CRIANÇAS

Consultório - Rua João Pino

to, 10 - Tel. M. 769.
Consulta�: Das 4 às, 6 horas.
Résidência; Rua Esteves Jú

nior, 45. Tel. 2.812.

DR. NEY PERRONE
MUND

Formad� pela Faculdade Nacio
nal de Medicina Universidade

do Brasil
RIO DE JANEIRO

Aperfeiçoamento na' "Ga'sa de
Saude São M1guel"

Prof. Fernando Paulino
Interno por 3 anos do Serviço

de Cirurgia
Prof. Pedro de Moura

OPERAÇõES
CLINICA DE ADULTOS

POENÇAS D� SENHORAS
CONSULTAS: Diàriamente das

I7 - 9,30 nQ Hospit:;ll de Cari

dade, das 9,30 -4- 11;30 no Con- ,

llult6rio à rua João Pinto 16 1°

s'ndar.,

DR. IVO VON WANGENHEIM
- DENTtSTA .

Consultório rua Doealuva, 41
���-�������-���� ����--�����--

18AHCOdeCRf�ITO POPULAR

Ie AGRíCOLA ',' I

Rv.o,D'� 16 ' " ,

FLORIANÓPOLIS - sró..�6t�rln� ,

•••••••••••5••••••••••••••••••••••'••••••••

OFICINA MECANICA

CO_NSERTOS DE FOGOES, FORNOS, SERRE
I -

LHERIA, MáQUINAS A VAPOR, CALDE'IRAS E

TODOS. OS SERVIÇOS PERTENCENTES A ARTE.

RUA - TEREZA CRISTINA N° 398 - ESTREITO
, ..�.................•.•.•............•..•..

Expresu Floriaaópolis LIda.
ENDEREÇOS ATUALIZADOS DO EXPRESSO,

i

FLORIANÓPOLIS LTDA.

Transportes de Cargas em Geral entre: FLORIANóPO
LIS, PôR'FO ALEGRE, CURITIBA, SÃO PAULO, RIO
DE JANEIRO E BELO HOR!ZONTE.

Matriz: FLORIANóPOLis Filial: CURITIBA
Rua Padre Roma, 43 Térreo Rua Visconde do Rio Branco
Telef0nes: 25-34 (Depósito) 932/:::6

25-35 (Escritório) Ttlefone: 12-30
,

Caixa 'Postal, 435 End. TelElg. "SANTIDRA"
End. Teleg. "SANDRADE"

Filial: SÃO PAULO Agência: PóRTO A'LEGRE

Telefone: 37-(J6-50

"Riomar"
Comendador Azevedo,

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

Elld. ,Teleg. "RIO'MARLI"

Arêneja: RIO DE JANEIRO
"Rit)mar"

Agência: BELO 'HORI
ZONTE

,I'"
Rua Dr. Carmo Netto, 99
Fones: 32-17-33 e 32-17-37

Atende "RIOMAR"
End. Teleg. "RIOMARLI"

, NOTA: -:- Os nossos serviços nas praças de Pôrto,
Alegr�, Rio e Belo Horizonte, são efetuados pelos nossos

agentes r

"Riomar"
Avenida Andradas, 871-B

Telefone: 2-90-27
Atende "RIOMAR"

"RODOVJARIO RÁPIDO RIOMAR"

EMPRESA NACIONAL DE NAVEGACAO
,

,
HOEPCKE

NAVIO-MOTOR «CaRL
ITINERARIO

SAlDAS DE
DOEPcn·j'

I D A VOLTA

Fp,olis. Itajaí Rio Santos
24-5 25-5

29-5 31-5 6-6 7-6
11-6 13-6 19-6 20-,6
24-6 26-6 2-7 3-7

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

As partidal\ de Florianópolis são, ás 24.00 horas, e do"
Rio de Janeiro, ás 16.00.

Tanto na Ida como na Volta o navio fará escala nos

portos de São Sebastião, Ilhabela e Ubatuba.
Para melhores informaçÕes, dirijam-se tà séde da

Emprêsa, à rua Conselheiro Mafra, 30 - Tel",fone 22-12.

IRMANDADE DO DIVINO ESPIRITO
SANTO E ASilO DE ORFAOS

FESTA DO ORAGO
CONVITE

De ordem do Irmao Provedor, convido os Irmãos, pa
la tomarem parte, revestidos de seus balandráus, 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 áté o dia 19;

Missas - Dia 20, li primeira às 6,30 horas, com co

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

�vangelho.
Barraquinhas - Com início às 19 horas durante as

noites de 20,,21, 22,·e 23, quando serão queimados lindos
, "ogos de artifício.

. -

1i
A Provedoria, na certeza do comparecimento de to

.los os Irmãos, desde já, antecipa seus sinceros agrade
cimentos;

.Gumercíndo Caminha, Secretário.

Rapoli
I Rua Marechal Daodnro 50.

Em Lajes, no Sul do Brasil.. o melhor!
Descon(o especial para os senhores viajantes. 'i

............................................

BORDADOS A MAO
'

Ensina-se na Rua Feliciano Nl!,,'eS Pires ia

l\.UlilDeoaoro esquina�da
Rua:;Tenente .Silveira

yiagéDl ' CO� �·$�gJlf.ilnça '

�, e rapidez
'

.

so NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS: DO
-"

. B,'PI"-O�S-ITL:'-IffASI,LElfO;'���' '-

Itaía! -- JoinvilléFlorianópolis Curitiba

AgenCia:
,

.;

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

"

Ripal'tição Publica ..
.' 1; ''I. Y

TRATa'R NA ,}
I

..! /-_ 1"A MODELAR".

... A HORA DO

Fabrica �de Cai,xa
Esquadrias

e

Vende-se, com muitas maquinas e mais de 130 ca
\ralos instalados, junto ao por,to. Excelente oportunidade.
Facilita-se piuote do pagamento. Tratar na MADELEI
nta João Pessôa, Itajaí.

'

Campanha Contr.a o Cancer o'
AUXILIE A CAMPANHA CONTRA O CANCER.
A ASSOCIAÇÃO ,CATARINENSE DE MEDICINA

r,bama a atenção do povo, para as palestras que estão
4as feiras, as 20,45 horas e pela Rádio Guarujá, todos os

sendo irradiadas pela Rádio Diário da Manhã, tôdas, as
I:lábados, as 15 horas.

'

/
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:e:
Os serviços telefônicos

,

Sociais
ANIVERSAltIOS

18(}6-24 de Maio -. 1956

Tu não esquecerás; te condenaste
,

a sempre relembrar l
Tu mesma sem querer te castigaste

Mulher, quando pensaste
poderes te enganar;

Neste mundo de luta e' de contraste,
onde' quer que tu vás
mulher, por que' tu erraste,
Tu não esquecerás! ...

Transcorre hoje, c �I) ani
versário natalício ela galante
menina Elizabeth Cardoso,
encanto do lar ,de nosso dís

tlntç amigo sr. osear Oardo-

I
se 'Filho alto comcrcranta
nesta praça e de BTl

•

exma
- I esposa d. Wilma de Lourdes

1 Cardosô.
-'

A ·graciosa aníversaríante,
será hoje alvo de expressivas

'0.....0.-.0-- -' .
. demonstrações de estima e

apreço, às quais nos associa
mos prazerosamente.

eroai e�lvel a alia bOS
preç,os de péles

AS DIFICULDADES DE� IMPORTAIÇÃO PROVOCAM
SUA EXCASSES NOS PRINCIPAIS MERCADOS DO

.....

l'AíS
Noticias recebidas 00: 'prhcipais centres fornece

dores d� peles do País nos informam que n€<l� J ultimus
dias as mesmas sofreram uma alta jamais registada nes

O General Antonio Sam- te ramo alta essa que ultrapassa de muita' a 100%.
paio - Patron:o da Infanta- . Segundo as mesmas fontes, além de alta tão consl
ria - foi. um dos heróis de deravel, constata-se uma absoluta excasses

'

deste artí
'I'ulutí, o grande feito cujo go, natural consequencía das difículdadcs de sua im-
90° aniversário toda a Nação portação.

.

/

'Brasileira comemora. Esta é, Sem duvida, urna noticia triste para o 1IOSSO

•
mundo elegante, sabendo-se que as peles sempre foram o

E quando se examina a complemento mais arristocrático do traje feminino.
vida mllitar de SAMPAIO, o Todavia, ha a destaca!' o maravilhoso estoque de
intrépida filho do Ceará, nos- ea�acos e estolas .de pele recebida para a atual estação
sa alma de soldado e de pa- relas estabelecimentos "A Modelar' e cuja variedade
trióta vibra de emoção, en- quer em equali'dade, quer em preço'! ,6 verdadeiramente
cne-se de entusiasmo, e "to- notável.
dos êsses sentimentos são 10- Tendo recebido seu sortimento ainda antes da alta
go envoltos numa atmosféra acima citada, os conhecidos' estabelecimentos ainda 1)0-
de piedoso respeito, quando dem oferecer estas valiósas utilidades por preços verda
se reconhece' que aquêle bra-

..
c'eiramente excepcionais.

vo Soldado do Exército Impe- É sem qualquer duvida uma rarissima e por que não
ríal, que conquistou no cam- dizer unica, oportunidade que "A Modelar", no trans
Po de batalha, duros sacrifí- curso do seu 32<0 'aniversário oferece ao-nosso mundo ele
cios, em jornadas de lutas gante; oportunidade que já não mais existe em outras
que pareciam intermináveis, r'incipais cidades do País.
são só as medalhas que lhe --------.----------------

... ,àornavam ó Peito, como tarn- MISS'A DE 70. DIA.bem os bordàdos de Gene-
ral; que galgou, por merecimento, todos os postos da hie- DR, EMILIO GALLOIS
rarquía e que, tornando parte nas várias lutas. que as anuas Filhos, e netos do inesquecível chefe Emilio Gallois,
imperiais sustentaram· de Norte a Sul, desde a Revolução convidám aos demais parentes e pessoas .amigas pára
do Maranhão, durante a qual comandou 46 combates, até assistirem a missa de 7° dia que mandam celebrar dia
às ferrenhas campanhas do Uruguai e Buenos Aires, de �8 às 7,30 horas na Catedral Metropolitana no altar do
1851 fi. 1852, e ao cêrco e assalto a Paíssandú e campanha Sagrado Coração de Jesus.

_ sr, Estelita Neves, al- contra o Paraguai, sempre foi vencedor, embora fôsse, de-. A todos-que comparecerem a esse ato de fé, anteci-
ta funcionária do D. C. T. pois de se cobrir de glórias na Batalha de Tuiuti, cair com pam agradecimentos.

-

nesta Capital' três ferimentos que lhe deram a morte", ferimentos rece-

_ sra. Walquíría Ramos, bldos no campo da honra justamente no dia' em que via

esposa do sr. Manoel Ra- sranscorrer o seu 56° aniversário natalício. .

mos Nascera na cidade do Crato, na "Fazttnda Vitor",' en-
_ sta. Maria Madalena cravada no Município de Tamboril; a 24 de Maio de 1810 e'

veiu a ralecer no dia 8 de Julho de 1866, em consequência.
dos três ferimentos recebidos. na Batalha de Tuiuti, quando
à bordo do navio transporte de guerra "EPONINA" nas
poxfmídadss de Buenos Air'es:

."

_..:_ sr. Bertoldo C. Coelho " Sampaio não foi militar de postos improvisados. Gal-
_ menino João Carlos, 'Sou-os p"el� próprio merecimento. Tinha de ser grande, Co

filho do sr. José. Oliveira de mo o foi, sem contestação ...
A sua pessôa, unicamente 'à sua pessôa, ao Seu i�en

suravel valôr, ao seu indiscutível mérito índívidual, deve
�.oda a: auréola que conquistou como um dos maiores guer

r .elros, que tão alto elevou o nome de Sua terra Natal e de
.ua, tão querida Pátria Brasileira.

Todos os brasileiros ,de hoje conhecem, com 'pormano-

R b
'. res, a vida dó granae 'Sóldado, e lhe prestam as mais si"

Iperlm8Dt-e· 0)8' -'1itlcativas hiúneriâgêns, rias comêíríoraçôés do-g'ranae 'feIto
BOMBON DE CHOCO- las, Armas Imperíaís na memorável Batalha de- T,�iuti. '

LATE Espirita de Iverdadeiro cristão, comprovado com fátos
) GeneraLSAMPAlO éra firme nos seus príncípíos, -e�cru�

Eis uma excelente recei- I puloso nos de�eres, severo na, disciplina, chegando por vê

ta para você fazer no aní- zes a ser temido. Como -Chefe, sabia castigar' com rigor,
vernâr io das crianças quel como sabia contemporanízar, amenizando a culpa, dentro
irão gostar muito; ou ainda I das normas da justiça ..

Esta a razão pela qual éra estimado

como guloseima que se. deve � querida. dos, seus comandados, que 9 respeitavam "num

ter sempre em casa para misto de temor e veneração, pela energia e bondade de

oferecer aos amigos e visí- suas ações".
tas. Expéri�ente e verá eo- E tal éra a admiração tle SAMPAlO por seus subordi-

mo fica gostO:30! nados, que, durante todn o períOdo da Guerra do Paraguai,
INGREDIENTES: não sé utilizou dos vencimentos a que tinha direito nos

2 pacotinho:.< de baunilha
. meses que nela..Jomou parte, f3.zendo-os reverter a favo,r

300 gramas de inarmela- dos seus camaradas .. ,

'da Naquele memoravel 24 de Maio de 1866, o choque dos

250 gramas de chocolate 30.000 combqtentes das três Armas, "que 'terminou pelo
250 gr.amas de manteiga je2,barato completo do Exército de Solano Lopes''., elevoq
150

l

gramas de açucar 1S cülminanclas da glória o bravo e intrépido cearense GE-

5 ovos :iERAL ANTONIO SAMPAIO, 'mostl1ando' o quanto vale o

1 colher de sôpa de fa- )atriotis,mo de um homem que se batia nurna refrega' de-
rinha de trigo ,

sigual e titânica em que se desafiavam o· denodo e a cora-

Creme
'

de leite (1/4 de .tem, a perfídia e a traição ...

litro)
MANEIRÀ DE FAZER:

SR. PAUJ�O SILVA
Páginas Blorloses

•

.

o sr, Paulo Silva, funcio
nário da Imprensa Oficial
do Estado, onde desempe

I nha as elevadas funções
. de Técnico Especializado
de linotipia, é elemento des-
tacado na imprensa da ca

pital, pelas suas elevadas
qualidades profissionais.
Hoje, dia de seu aniver

sário natalício, muitas se

rão as homenagens de que
será alvo por.parte de seus

amigos, colégas e admira
dores, às quais, prazerosa
mente, os de OESTADO

André Nilo 'Í'adasco

Tu Não 'Esquecerás!

Isso pensaste; e talvez esqueças'
que o pensaste um momento, alguma
des-de que hoje a perceber começas,
indeléveis as marcas que o amor fE'z!

�. .

Tu não esquecerás! Eu fui tão puro,

([ue nem mesmo pudeste' compreender
bnta nobreza neste mundo escuro,
esperando, talvez, para o futuro,
o qUe já não pudias merecer.

vez

se associam, apresentando
cumprimentos com votos de
felicidades.

Pensaste que afastando, as nossas vidas
seria muito facil esquecer

_quanto foram outrora elas unidas,
e quanto nos chegamos a querer ...

***
Elizabeth Cardoso

***

FAZEM ANOS, HOJE:

Luz.
d

\
C"I evone _e asslO

General Antonio Sampaio!
Êle,

.

o intrépido Comandante' da 3a. bi,visao de Infan
taria - A Encoúraçada - constituida de 8 B·atalhões Bra
sileiros, enfrentára Diaz à frente de 9.000 paraguaios, s€

dentas de sangue, de vingança e de morte; êle que éra
o tenor do inimigo, o gênio da guerra, o. anjo da vitória ...
tombou gravemente ferido, justamente quando a hora de

triunfo se aproximava, quando as l!.l·mas Brasileiras f!,ziam
sumir-se aniquilados oS restos dos batalhões 'inimigos é os

últimQ3 bombeiros ecoavam pelas s,ampinas longínquas, foi .

premiado no seu 5�� ani�ersário natalício c?m três feri- Teal.o Alvaro de Carva'lhomentos, 'com a maIS ·glol'losa das palmas -·a morte do' •

bravo - s�úando-se com o mais honroso dos títulos -1 DIA 31 de Maio - ESTREIA - Ás 20,30 hs.
o de Herói! A LINDA PEÇA DE MARIA CLARA MACHADO

Clube 15 de· 'O_ulubro
- sr. Olavo Schmidt
- sr. José de Carvalho

Ramos

A Diretoria do Clube 15 de Outubro fa'rã realizar
no próximo dia 27 (DOMINGO), com início às 900 ho
ras, mais um de seus já conhecidos "COCKTAILS' DAN
ÇANTE.

Não haverá reservas de mesa. - Não s�rá permiti
oa a estrada de sócios que não estiverem munidos de
'luas carteiras sociais, ou mensalidades atrasadas.

TRAJE - PASSEIO.
NOTA: A Campanha de isenção de jÓia,' termina

rá no próximo dia 31. Os. interessados em Ingressarem
neste Clube, pod.erão obter informações mais detalhadas '

díàr'iamente na Alfaiataria Brito.'.
'

HORARIO: 08,00 às 11 ..00 e 14.00 às 17.00 horas.
Ignácio José. Mosquella, diretor social.

Paiva

Freitas
- sr. João Minelli, Sar

gento músico do 140 B. C.
...

.x x x

-tEGISlAlIVO DA CIT1ADr-',
�,ESSÃO'DO DIA 22 DE

MAIO
rua Gal. Nestor Passos-ex
Campos Nóvos. Sôbre o esta
do das estradas falaram Os

vsreadores: Gercino Silva e
_I .

Joao Navegante Pires.
..

/ H O J E

1 - Derreta o chocola-
te em Banho Maria, junta
mente com a manteiga e

açucaro Enquanto isto bata

devagar um ovo e quando
gema e clara estiverem bem

misturadas, adicione uma

eolher de fari!1ha de trigo.
Em seguid�, de um à um e

devagar, junte os outros
ovos. Junte então o resto
dos ingredientês e a meJra'
de de 1/4 de litro de creme

de leite. "A memória dêsse gênio militar - SAMPAIO, Patrono
2 _ Num molde amante i- da Infantaria - permanecerá e1ternamjmte impoluta, por-"

gado, pon'ha
-

a preparação ventura e!lvolta num_"crepe de saud,ade, enquanto houver

acima e leve ao fôrno, em no coração b:'::',sileil'o o germe fecundo do amôr e reconhe-' NUMA APRESENTACÃO 'DO

banho Maria e bem tapa- cimento, como tributo do mu,ito que lhe deve a P.átria"! TEATRO CATARINENSE DE CO'MÉDIA
do, uma hora mais ou me- Salve Túiutí, página gloriosa de nossa H!stória!

.,.
Hecitas noturnas nos dias 1, 2 e 3 de junho, às 20,30 horas

nos. 'Destape 110S últimos 10 ,Honras a SAMPAIO, o Heróico General dessa dantesca' Vesp�rais infantis a preços reduzidos, às' 15 horas
A data de hoje recorda-nos que: minutos. (APLA)., pugna que tanto elevou p nome 'do' Brasil!, ,'. _

� DIAS 2 e 3 de JUNHO

em 1.638, o �ncipe João �auriclo de Nasa�u ��-�-�-����������--�-�������-�--�����������-��---���-��-�-�����
embarcou, furtivamente, com suas tropas, de- (-AVE-NTURA-S DO' qZE MU"'RETAâ'-pois de assediar, desde o dia 20, de Abril a ci- .'.' ,

,{. SI , I .

�_�..

dade da Bahia, não. conseguindo vencer;

em 1.645, o bravo Henrique Dias atravessou ?
J

Rio Ireal, invadindo o território ocupado pelós
,

holandeses, af_im de apoiar a insurreição proje
tada em Pernambuco;
em 1.810, ldeu-se, a Independencia da República
-Argentina;

• .

em 1.826, travou-se um combate entre a Divisão
Brasileira do Chefe do Norton"e .a Esquadra Ar

gentina 'Brown, 'não tendo havido resultado;
em 1.827; o caudilho José Theodoro, com a van-

'-....

guarda do Tenente-coronel Calderón, derrotôu
n� cochilá .ele Pedras Altas, no Rio Grande do

Sul um destacamento da coluna dc- Ge'neral Ar-
, . I

_gentino Lavalle.
I

Fpolis, 5/5/56

Cumprimento de Leis
O vereador oercíno Silva,

apresentou requerimento pe
dindo que, o chefe do Execu-'
tlvo envie à Câmara' Os

comprovantes das publica
ções feitas na imprensa. Re

c1.amou tambem a falta' de
pagamento dO,seguro coletivo
dos juncio,nários da Prefeitu-

Várias tabelas

Para meninas de pouca idade. Cotou Textiloses sugere
êste modêlo de sáía e blusa, sendo esta branca, de mim

gâs fofas e golínha redonda. A sáia é escura, bem fran

zida, com cintura de - elástico e enfeites
.

brancos na

barrn, (FO.:rO 'TRANSWORLD)

SENHORA
Participam' aos parentes

e pessoas amigas, o .contra
to de casamentD de sua fi
lha IDEVONE com o sí..
Cássio Aurélio Pinto da

Participa aos parentes e

pessoas amigas, o contrato
-de casamento de seu filho
CÁSSIO com a Srta. Idevo,
ne Vera 80nçalves.

Q vereador Petebista Júlio
Paulino da Silva criticou a

Cia. Telefônica Catarinense,
pela ineficiencia dos telefo
nes do sub-distrito do Es-

Km seguida o vereador Li
berato Carioni dissertou so

bre o uso de várias- tabela.'s
para cobrança de impostos
p�lo Executi,vo. 'Ocuparam-se
do caso, pela ordem es ve

readores: Gercino Silva -

Jupy Ulisséia - João Nave-
�

gante Pires e Genésio Cunha.

PARTICIPACAO
WALDEMIRO GO�

ÇALYES
Vva. OSWALDO PINTO

DA LUZ
ra.

Ofl,DEM DO DIA

Itajaí, 515/56
Reparos nas Estradas

Redação final do prójetÕ'de
lei n. 58 - impô.sto de bici
clétas.
Redação final do projteto

lei n. 64 - Abre crédito es

pecial de 40 mil cruzeiros
para as despezas da Câmara
'Em 3a. discussão projeto

lei n. 62 - Aprova decretos
17 e 18, de 30 de abril. Toda
a mat�ria foi aprovada.

Confirmam

treito. Foi longo nas suas crí
ti�as o repJesentante daq\le
le bairro.'

F A l E C I M E N T O'
Ainda -de autoria do ve

reador Júlio Paulino da Silva
foi encaminhado pedido de

providencias para repatos naNa Ca.pital da República, onde l'esidia; (aleceu semana
_ passada., o SR. CLOVIS CARDOSO; funcionário des�acado
da AgênCia Central do Ban!!o do Brasil, onde .gosava de

estima geral. O extinto era clunhad() do nosso prezado ami

gO, Dr. José Carlos H�rta Barbosa, alto funcionário do

Nlinistério da Ag'l'icllltura, exercendo em comissão, o car

go de Executer do Acôrdo Flo,restal neste Estado.

Enviamos a família enlutada nossos sentidos pesames.

NO PASSADO
o

25 DE :MAIO

--_____

-_._..-..._.�
.. ....André Nilo Tadasco

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



Com oito atraentes páreos a 'fASe fará realizar, domingo, na baía sul,' a segund
competição remislica da· temporadà

.

-o ,Estado Esportlvo'
"��ffi�·��1��"--n�rn��OO�Q�

,
"

I f J
I

-I d ,
· FUTEBOL CLUBE

I

-,

n anlo- uveDl e enls"
."

. )Ii�t:�;�;i', 18 de maio CINE SAO JOSE
,

MAIOR NUMERO DE ÇOMPETIDORES EM BLUMENAU GRANDE ARRANCA DA DA 'FEDERAÇAO_� �:n,��roD�l��t::� de c omu-

CATARINENSE DE TENIS
'

nicai" a v. s. que em sessão

I

-

" realizada no dia 17 '1,; cor-

Existe urna grande ex-; A direção firme e entu-
I
as equipes assim constitui- Masculino lung rente foi eleita e emoos sada

pectativa, em tôdo o Es- siástica do dr. João David das:
I

Infantil Jorge Kaulich a nova Diretoria do D. O. P:
tado, pela aferição das for- ! Ferreira Lima, vem impri- TENIS CLUBE E BOA VIS- =Osmar' Prisco Orlara Otte Futebol Clube órg'o Es-

'çns tenísticas infanto-juve-I mindo, nesse belo' esporte. TA Juvenil Geraldo Fritsch portivo da Di�etor:a de

nis, hoje e amanhã, em Blu- um sentido magnífico de Masculino Paulo Ferreira LIma � Jau Rabe Obras Públicas do Estado,
menau, nas quadras de te- ampliação, de interêsse, que Infantil Henrique Fleming Feminino composta dos seguintes- Preços: 11,00 --:- 5,50.
nis Tabajara T. C. se evidencia claramente nas, Dittmer von Ghe!en Edson 'Goeldner Juvenil membros. Censura até 14 anos.

.

Trata-se do 20 Campeo- competições daquela enti-
.

Edson' Storrer Waldir Grisard Filho Ruth Fritsche Presidente de Hor ra -

nato Estadual Infanto-Juve dade, Juvenil Feminino Else Hering Dr. Otto H. Entres

nil de responsabilidade da '

, Pedro Dória
-

Infantil Ligia Mascarenhas Presidente - Dr. José

Federação Catarinerise de I O Infanta-Juvenil dêste �oland Wetzel -Anamaria Beck Vera Elsen KolodY
'I'enís que, reunindo nêsse fim de semana. em' Blurne- Flavio Mo;ei1'1;t TABAJARA' TENIS CLUBE Juvenis 10 Vice-Presidente -- Dr.

torneio de sábado e domin-
I

nau, reunirá equipes do T Max Carlos Colin Masculino" Rothraut Seiler Carlos Massucci
go próximos três dezenas de

I

C. Boa -Vista de Joinvile, Feminino � Infantil Margarida Sach. 20 Vice-President e --- Dr.

jóvens de ambos os sexos, '00 Lyra' T. C. da Capital Infantil Rolf Nebelung Karín vom der Hayde .
Nilo Buchele

, lavra o mais belo tento da ,I (;0 Estado e Tabajara T. C.
"

Charlotte H a n n s c h n Gunther Kaulich Margit Distei 1° Secretario - 'I'here-
Ústória do. tenis em nosso

;

da cidade 'onde será levado
I
Frank �,! Juvenil Maria, Helena Zwoelfer sinha L. Fontes

E:;1.i1do.' 1"1 efeito o torneio, estando LYRA TENIS CUInE Jüegéns Frederico Nebe-: Sonia Perefra
'

da Silva 11'0 Tesoureiro - 'João.
--------------------/-----",_'--- '

.; ,T' , Otávio Furtado

Honraram, olBrasilno Contine.ntal de Rem01�e6:::::"i,OAY":o�:m:::
obteve o 20 lugar. A guar- ano representar o Brasil d' M' idê d

r Técnico - Walmor Luz
cional e onteví eu, uas

A '1' T" A. -

t tít id 01" d d M lb -' I UXI lar ecmco -- 1'-
nrçao es ava cons I UI a nas impra as e e our- vezes ,campeao,' da Regata

ld B t Irpor' Erico Espindola, pa- ne, na Austrália, no 10 pá- Noturna da Lagôa Rodrigo na o ona e 1

trão; Nelson Pirath, Be- reo ("4 com") com Sady d 'F t d d I Guarda Esportes -- Co-
e ren as, vence 01' ,e 'b T'

.

larmíno Veloso, Hamilton e Berber, Francisco Schmitt,
I

várias disputas co� os gau_llom p. eixerra
.

Sady Berber, ,E'dson Westphal e Álvaro,l chos e vencedor de nada �edator Esportivo
Cordeiro por diversas' ,:e� Elpo, este timonei,9l" .! menos' de dez provas' elimi- E11lo Luz

,

'

.

zes foi campeão catarinen- ]j ainda tri-campeão da I
natórias frente a cariocas e

'Gõnselho Esportivo
se, duas vezês campeão bra- I Prova Clássica ,"Fundação gauchos realizadas

<

nesta Sidnei M. da Silva, Hélio

'1' d
'

,
.

-

d Cid d d S- PI'"
"

Polidoro, Narbal Vilela,SI erro, uas vezes campeao a I a, e e ao au o , Capital, Rio e Porto-Alegre. "

sul-americano, duas' vezes duas vezes campeão da Pro- Possui mais de meia cente- Hélio dos Passos Brtten

'vice-campeão brasileiro e va Clássica "Forças Arma- na ,de medalhas.
- court, Jorge' �o�l,tJJ1ho e

uma vez vice-campeão sul- das do Brasil", foi uma vez É, um verdadeiro idolo
I
Carlos A?auto Vle,ua.,

americano, devendo êste campeão da Regata Interna- 'do esporte barr íga-verde. Aproveito a oportun.dade
'para apresentar os meus

Buracan 3 X
I �������os 'de, consideração e

ÇoleDI·mi I) \ Milton, F. da CU:r.-hfi
,Ir CJ P. 1° Secretar ío

,-

\
'

"I

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

,SEGUNDA REGATA DA
TEMPORADA DA FASC

m

o mais antigo diário de
Santa Catarina.
Leia e assinem.

o

As 3 - Shs.
"Na Téla' Panorâmica';

. "A PEDIDO"
James CAGNEY - Anne

FRANCIS em:

UM LE.ÁO ESTA NAS
RUAS

No Programa:
Fatos em Revista. Nac.,

As - 5hs.
Geõrge Montgomery em:

REBELIÃO DE BRAVOS
Preços: 11,001 - 5,50.
Censura até 10 anos'.

As - Shs.

Espetaculo de Tela e Palco,
Na Tela: George MON�'

GOMERYem:
REBELI.ÁO DE BRAVOS '.

No Palco: ROCAMBOLE
o espetaculo de ilusionismo
e magia" de maior luxo e

móntagem .aquí apresenta
do.
Cine Reporter. Nac.
Preç'b Unico.: 20,00.
Censura até 14 anos.

-, As, - Shs.
John DERFK - Maria

HELENA MARQUES
John HODIAK em:

OS MAL ENCARADOS
No Programa:
Cine Noticiarío. Nac.

,

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

Está assim eleborado o Cachoeira, Aldo Luz, Amé
programa da segunda com- rica, Riachuelo e Martinelli.
petição .de remo da tem- Balisas: 1 - Cachoeira,
porada de 56. promovida 2 _:_ Aldo Luz, 3 - Améri
pela Federação Aquatica de ca, 4 - Riachuelo e 5 -

Santa Catarina: MartineUi.
, Local: baia sul 1)0 Páreo - Bronze "Os-
Data: 27/5/56, coin'_ ini- waldo Silveira" - Classe

cio às S horas. "principiantes' - Canóe -

Concorrentes: C. N. Amê- 1.000 metros. Concorreu
rica, de Blumenau; C. N. tes: Todos, exceção do Ca
Cachoeira, de Joinville; C. choeira e América.
R. Aldo Luz, C. N. Marti- Bàlísa,s: 1 - Riachuelo,
nelli e C. N. Riachuelo, des- 2 -, Aldo Luz A, S - Aldo
ta Capital.

'

Luz B, 4 - Martinelli B e

I' Número de páreos: 8 5 - MartineUi A.

......... .:.;;...., ,'........... .__' 1° P1:reo - Taça "Sula- 60 Pareo - Taça "Fede-
III -' Hamilton Cordeiro "rower" desempenhando cap" - Estreantes - Ioles ração de Comércio de San-

Quem não o c<mhece. Fi- atualmente t.S funções de a 4 remos - 1.000 métros ta Catarina" Classe
lho de Adolfo Cordeiro e organizffdor das guarni- - Concorrentf:'s: Todos, ex- "Principiantes" - Ioles a

Esther Cordeiro, Hamilton cões do Aldo Luz e da ceção do América. 4 remos - 1.000 metros.
nasceu nesta Capital no F.A.S.Ç., muitos louros al- Balisas: 1 - Riachuelo Concorrentes: Todos, exce

dia '14 de- No,yembro de cançou, sendo fato curioso A, 2, - Aldo Luz, 3 - Ca- ção do América.

1930, tendo, portantó, 25 ressaltar que pai e filho choeira, 4 - Martinelli e Bs,lisas: 1 -, Atdo 'Luz
anos de idade. É

-

casado duas, vezes remaram juntos 5 - Riachueló B. B, 2 - Cachoeira; 3 - AI-
com a sra. Ruby Cordeiro, lno "dois com" e no "eight", 2° Páreo - Classe Aber- do Luz A, 4 - Martinell�
fino orna.mento' da sQ.Cieda- alcançando o campeo,nato

ta - Out-tiggers à 2 remos B, 5 - Riachuelo A, 6 -

de Jocal. Acreditamos que a catarinense € o vice-cam- s/ patrão - 2.000 metros Riachuelo B e 7 - Marti-
maior .satisfação experi- peonato brasileiro.

-.
- Concorrentes: Aldo Luz nelli A.

me:ntada pelo renomado Hamilton Cordeiro é ho- e Martinelli. 7° Páreo - Classe Aber

campeão não, foi bem o ti- je um dos maiores "rowers" Balisas: 1 - Aldo Luz e ta - g.u..t-riggers
-

a 4 re

tulo conquistado em Callao do Continente. De físico 2 -Martinelli mos com patrão - 2.000
e sim a vinda ao mundo há avantajado inteligente e 3° Páreo - Classe Aber- I metros, Conêorrentes:
poucos meses. de um -riso- compenetrado das suas res- ta - Double-scull - 2.000 Todos, exceção do Améri...,

nho e robusto gltrotinho ponsabilidade,'l de atleta, metros - Concorrentes: I ca.que nâ'pia bastimal tornou remou quasi sempre na yo- Aldo Luz e Martinelli. Balisas: 1 -- Cai:!hoeira,
o nome de Hamilton Cordei- ga. Balisas:), - Aldo Luz e 2 - Martinelii, 3 - Aldo
1'0 Filho. ,Sua carreira esportiva 2 - MartinelJi Luz e 4"_ Riachuelo.

O gosto do jovem Hamil- foi iniciada· em 1945, numa 4:0 Páreo - Classe "No- -So Páreo - Honra Fede- se "Novissimos" - Out-
ton pelàs lides remisticas eliminatóda, quando inte- viss!Qlos" -' Out-riggers a ração Aquática de Santa riggers a S remos - 2.000

deu-se muito cedo e com r3.- grou a guarnição" de out- 12 remos com patrão - 2.000 i Catarina - Bronze "Bolsa metros. Côncqrrentes: To

zão, pois o pai, excelente riggers a 4 do Aldo Luz que i metros - Concorrentes - I Oficial de Valores" - Clas- , dos, exceção do Cachoeira.

,
,

D f t J • I Agradecendo a comumca-
e ron aram-se I..omm- .

go, dia 13 no c'mpo do Co-I ç�o! almejamos aos 110VOS

[dirigentes da novel agre-legio Catarincnse as equi-I .

1
_

•

_ ,••.•
'

d E C H
.

d miacao urna ![Pstão .>.t<]Jz e
pes o . . uracan e o I

,

-

Colegial F. C, no qua . laíl- repleta de louros.

recu-se o .primeiro, pelo es-Icore de 3 a 2,
'

A partida 'teve íríc!o as I �,,�"'''''''�rP.�ht!'l,
!),30 horas. Nos 'primeiros
instantes da partida. "�I Co
leg ial teve um leve !)l'edo
minio sobre seu carvcterí
, . rI': adversário,' n' qual
nl.JJ'Jl1 ,a contagem, logo nos

')1' lT eiros momentos fi l' in·
termedio de RUI, ap "\)vei
bnGo um bonito ce lHO de sinalou o terceiro gol
HAROLDO. Com um t,mto a

Huracan.

zero terminou a pri:'l:J.eira Depois desses dois belos As ..,- Shs.

etapa., tentos de Torrado, foi ao I Barry SULLIVAN em:

Logo no inicio da segun- ataque o Colegial e Hulse VINGANÇA DE GAN-

d t H I com uma calma incrível, de I ' GSTERa e �a o u1'acan ançou-
se �a. ,o abque e Jurandir fora da área consegiu

dimi-I
No Programa:

recebendo um belo passe de nuir o placal'd para' 3 a 2, Sulem Foco, Nac.
Torrado igualou o marca- no qual l?go a�ós esse �en- Preços: }.O,oo - 5,00
dõr. Logo após ,esse tento o

to a partida velO a termmar ,Censura até lS anos. ,

com a 'vitória do Huracan'lHuracan ,passou a dominar
as rédeas, da partida e' QUADROS

Piiiijj_.�"!!Pi!!ifI.a.�jHuracan com: Enio,' pe-,��e� Ig' .'Torrado- numa bela joga- '

da individual, driblando o
dro e Vitor; Virgilio,. �sni 'Clt'

arqueiro Vitor, aumentà� e Nado; Poeta (Chmes),
o placard para 2 a 1. J�ll:�ndir, ErnanT" Torrado, As - Shs.

N- d l' e Hamilton. •

1° Vitóría Filmes. 'Nac.ao U}OU mmuto e no-

vamente Torrado em ou- Colegial com: Vitor; Dil- I 2°) TEXANO SOLITA-
tra jogad� individual as-

son e Silvio; Lóló, Hulse e RIO Com: Charles
Haroldo; Gilberto,' RtlÍ, Stanet
Marcos, Cordova e Luizi-j 30) O CHICOTE DO
nho. 'I ZORRO - 11/12 Eps. l
Arbitrag,em de MI' João i 40) OS MAL ENCARA

Carlos, com pessima atua- DOS - Com: John Derek
ção. 'I Preços: S,oo - 4,00.

, Por CHARLES ROBERTS' Censura até 14 anos.

Ij�,,'4l
As -; Shs.

Burt LANCASTER
Gary COOPER - Denice
DARCEL em:

yERA CRUZ
No Programa:
Repórter na Tela. Nac.

Preços: S,oo -:- 4,00.
Censura até 14 anos.

,"
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O' HEROI DE lUIUll
,l- -c- "',,.

-General Sampé\io.PatroDo -da Infantaria
\�>,�
- "Um dia ele partiu da terra em que nascera, , ,

,'-

••••••••••••••••••••••• 0'0 •••••• ' ••••••••••
' •••••••••••••

E de Iorige, da curva extrema do caminho,
8cntindo dá Saudade o, excruciante espinho
Lançou .índa uma VeZ ao rumo de seu lar,
Um derradeiro adeus, um derradeiro olhar!
........................... ; .

Mais tarde o que êle foi no campo das batalhas

Que o (ligam fi, rugir as luzidas metralhas, - ..

Que o digam fi, tremer os rispidos canhões,
A História, o Gênio, a Glória e as bravas Legiões" ,

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . � . .

.-'- "Um dia na 'charneca atroz de TUIUTI

O legendário heróí que Impávido sorri,
Depois ele ter lutado então como um gigante
Sôbre o campo fatal, ardente e fumega�e,
•••• 0,0 •••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Sente' faltar-lhe o braço, escurecer-lha o olhar,
Diz-lhe a voz do destino: - Bastads lutar!
E o grande herói, - crivado o peito de feridas,
As mãos e o rosto em sangue e fumo enegrecidas,
. . . .'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . � . . . . .

Surdo à voz da metralha, ao éeo do canhão,
Tendo a morte já' no próprio coração
Sonâmbulo fatal, dêste sonho apagado -

Marcha ainda'através do campo ensanguentado",
........ :" � - .

Foi assim que morreu o General Sampaio,
O seu nome que tem mais brilho que o ráio

Caiu, tombou, rolou do campo da Vitória
Sôbre o peito imortal do Brasil e da História!"

METEOROLOGISTAS "REUNEM-SE NO
PARANA' PARA ESTUDAR O
cFENOMENO DAS GEADAS

o nosso �oestadual1O A. Sei,
xas Netto, a convite, compa
receu para colabora,r com 'Vá

rios cientistas de renome,

tend9 ap,re3ientado temas de

físíea, do ar�fl'io.
Doralecio Soares

Estrvéram reunidos em

Curitiba vários cientistas que
se 'dedicam ao problem,a das

frentes' frias, sua mecânica e

sua física, Diversos métodos

de iCombate á progressão des-
-

sas frentes estão sendo estu

dados, "tendo sido feito na Es

cola Superior ele Quimica, no

Instituto de Biologia e Tec

noloO'ia vários ensaios com

fumi�eri�s palos mais compe

'tentes estudiosos,' Até uma

formula 'do exercito italiano,

melhorada pelo general Amo- Finalizando, queremos di- re-eleito ,

recy, foi aplicada com exito, zer somente Isto: Os catari- Vice-Provedor - Marcí-

Trabalham ativamente os nanses são os ultimos a co- liano ,Acastro Roberg re-
I

doutores Ferreira, spitzner, nhecerem o que tem de me- eleito
.

Maack, Nigro e outros t�l.ntos, lhor em sua terra. Isto é: 'Procurador Geral - Gu-

Nosso coestaduano A. Seixas Santo de casa não faz mi- mercíndo Carrinha

Netto, teve aí oMrtunidade de lagre. E Seixas Netto, larga- Secretário � Washington
t d e s mente conhecido no exterior, Luiz Pereiras

explicar OS seus es u os a

suas 'conclusões, que já me- convidado pelos mateorolo- Sub-Secretário - Frede-

receram anteriormente a a- gístas para seus estudos, pa- rico Manoel da Silva Filho

I'tenção de cientistas de re- rece qu� gosta de ocultar-se Tesoureiro' - Herminio
<,

me mundial como Cervi e entre nos, Por que? Devemos, Bertho da Silveira. re-eleito ,no "

ídar ma: dc uue
é

S b T
'

L
'

Jagsich, E' oportuno esclare- cm ar mais ' o, que e nosso. u - esourerro - UlZ

cer que o cientista atômico \ Devemos 'conservar noss�s Bcíteux Piazza re-eleito .

Cervi é o preractaoor dum hon:ens ,�e talento para n�s Mordomo das Orfãs

livro de A, Seixas Netto,) A e nao deixa-los ser .absorvI- Marcos Cordeiro re-eleito

proposíto dos' estudos e da dos por <:utros estados ou ou-' Mordomo do Culto - An-

posição das frentes frias con- tras naçoes. gelo Ferrarezi

tinentais, foi resolvido por A, ,
_

Conselheiros

Seixas Netto chamar a fren- A Seixas Netto está ela- Alvaro .Soares de

te de corrente fria andrna-in- borando seus mapas especiais veira re-eleeitc
,

terior de Corrente ,Jagsich, das correntes frias e 'então' João' Batista - Berretta re-

Iem homenagem ao venerando publicará uma obra á respeí- eleito

meteorologista, Como é sabi- to, Dentro de poucos meses Arno da Luz Andrade re- l
do, A, Seixas Netto, pãra-.seus teremos este, trabalho em pu- eleito

estudos mantem larga corres- bltco, (Seixas Netto costuma: João Batista B'el'l'eta Ju-

pon�encia com ,cientistas es� publicar seus estudos em nior

trangeiros,. tanto meteorolc- numero bastante restrito de Acary Silva

gistas como fisicos nuclea- �xemplares, somente para os
. Ararahy Tvppy de CamT. r

ros. E' ainda membro .da cientístas'e amigos, Esta pro- pos

SIB filiado ã Sociedade Ale- xíma edição talvez seja dada Abel Capella
�ã de Foguetes Voadores, a todos, o que é uma nscessí- Agradecendo as gentile-
Segundo nos declara Sei:ms dade e portanto não deve es- zas das atenções que por

Netto, travou em Curitiba tal' aprisionados aos limites certo serão dispensadas: à
contacto, com professores de da modestía pessoal). Tam- presente, valho-me da opor-

física nuclear que estão ins- bem escreverá uma serias de tunidade para apresentar à
tarando um Reator Atômico artigos de divulgação mos., V. S. os protestos de estima

na Universidade, do Paraná, trando coisas importantes da e consideração.
sob a direção con1petente ciencia moderna e esclare- 'Gumercindo Caminha, Se

dum fisico brasileiro, Prestou, cendo assuntos q�e se to�'- cretário
,

d: durante sua estada ali nam cada vez mais necessa-
ain a"

I' 'h ld d d
na capital paranaense lar- nos a umam a e mo erl1a,

•

gos estudos e palestras .. Fa

lando num progl'amà especial

�io!!d��e����lur���:�ag��� I ANIVERSARIO
bem merecida, alias, ao pro- .'

"

[essor Maneio. Costa, '-Repete-se hode a ,data
Em dtversas entrevistas,' .

,festiva do na�cImento da�,
não esqueceu a-terra barriga- menina Helemce> Bouson'�
verde referindo_'se sempr� ao

, que assim éolhe o seu nôno
nosso meio, Teceu, referencias

(90) b t- d
a0s noSsos homens de im-

d
o .�o e rosa no cam-

prensa e intelectuais, Refe-. po . � VI a.

riu-se igualmente,
.

ao pro- Parabens, Helenice, ex

gresso de Santa Catarina, e tensfvos ao seu papai,.o meu

do program;:t de divulgação part cular ,amigo Bouson do
das coisas cataririense� orga- Instituto e Colégio Esta
nizado e patrocinado pela dual, com quem brindarei
Transportes Aéreos Catari-', à tua felicidade pessoal.

Irmandade do,
Dlvlno:lsDirlto.
Santo

. 'Recebemos, e agradece-
nense, referindo-se ao meu mos:

Flórianópolis Turístico, edi- Florianópolis 11 de Maio
cão anual de divulgação,. de 1956.
.

Perguntado sobre 03 traba- Ilmo. Snr.
lhos da SIB informou: Está' Diretor de "O ESTADO"
sendo montado uma esta-ção Rua Conselheiro Mafra
de pesquizas bastante impor- Nesta,
tante em Bauru, local que De ordem rio Irmão Pro-
fica bem situado para obser- vedor, tenho a gráta satis-.
vação do satelite . artificial fação de levar ao, conheci

que se projeta lançar desde mento de V. S., que a Mesa

Cape Ganaveral, nos Estados Administrativa desta 11'
Unidos, Lá se reunião cíen- mandade e Asilo, .reun ida
tistas de renome no proxímo em Assembléia Geral .aos
ano geofísico, Não sou cien- vinte dlas do mês findo, ele-'
tísta, mas por certo irei, lá, geu os membros dõ .Cõnse
O Centro Astronautíca tra- lho Admínistratívo, que te
balha ativamente em Bauru I:á de gerir seus destinos no
e os notícíártos informativos periodo de 1956' à 1958, fi- I
são tartes de .explícações. cando assim, constituido: IProvedor - Narbal Silva

Oli-

Acaba de chegar a famosa GOMA que lhe dará mais

beleza e proteção às roupas - Rende MAIS e é MUITO

maís ei:oDomica, - Experimente ainda pOJe,

AGENTES: - Irmãos cHávJ,111 - Florbn(;[lulis,

Vende-se
Uma casa à 'Rua Max Sche

ram n. 155, com 1m", água e

onibus na porta, a tl'atur com
o sr. Waldemar Osmar Her
mann na Capitania dos PÔl'
aos oU na mesma,

o ESTADO·
I
(O, mais antigo Diário de I

ganta Catarina leia e as- I\irie.

-
'

Gom� Para Roupa

r
,

! ,"

si OS REVENDEDORES
�'.',: .

�7 _

VENDEM, GASOLINA
-_

-

../

....... li

COM

_' 'Qtente n.O 40.637

Os automobilistas brtlsileiros sabem que

o aditivo ICA, patenteado pela SHELL"
é exc:lusivo das gasolinas vendidas nos

Postos SHE1.L.

Incorporando à gasolina as vantagens do
fosfato tricrecílico, que elimina a pré

,ignição e as falhas �a5 Y,"las� iCA tornou
a gasolina SHELL a mais poderosa que

Você poderá obter.

ICA é misturado à gasolina nos próprios de

pósitos, cerres e vagões-tanque 'da SHELL.

Quando 'reobcl$tectr seu eérre, nóo

esqueça.:

_

sôrnénte as

_ ._, __J;t_ .. _._ ._ ;;...�.-:; --I. '"

_Í

•

----------�---��------,..-;;,;;,;.;;Btt;;:':-�,�-;.-:i----- ,,�.3-

AGORA:�O.
, ,

TEATRO ALVARO DE CARVALHO I
"

DIA 26 __; AS 20,30 HORAS - DIA 26

C o N C �'R T o'

DA INSíGNE PIANISTA CATARINENSE
MARIA ADELAIDE MORITZ NUNES PEREIRA
COM A�PARTLCIPAÇÃO DA ORQUESTRA SIN

FôNICA DE FLORIANóPOLIS

SOB A REG:i!:NCIA DO MAESTRO PELUSO

PATROCíNIO DA EXMA. SRA. D. IHRANA LACERDA
E DAS SENHORAS DOS SECRETÁRIOS DE ESTADO

Primeira Parte - DEBUSSY

CON'c�RTO S��u�� ���eOR, ���M5���ARA PIANO
E ORQUESTRA

'

lAMBEM
EM FlORIANÚPOllSFL:UXO - SEDATINA

INFORMAÇOES '�,Alivia as c:olicas
�

uteri�as
.Pela 110M de seus componentes Analge
sina - Beladôllll. - Piscidia. e Hama

meUs, a. PL'OXO-SJ1!DATINA alivia pron

tamente aS eolicas uterlD.as. Combate as

ln'ea:ul&r�dadl:s das funções periodicas
das senlroras.

� . eAlDiant.à e regUlador dessas funções;

PEREIRA OliVEIRA & ,elA.

I,
I

�

FELIPE SCHMIDT, 34
FONE:' 2377'

,.
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CLUBE DOZE DE AGOSTO
Florianópolis, Sexta-feira, 25 de Maio, de 1956

DIA 2 DE JUNHO
DESFILE DE MODAS

AS 22,30 ; ',: -

,"

I'
-,.",

.: � ...'" c.
_. d

�.

. � ,

'L':?

.. '. '.� .' ..

BANGU,
Uma noite de fina elegância Catarinense

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

-

RESERVA DE MESAS A 'PARTIR DE 21 DO CÔRRENTE
I

Dom Joaquim Domingues 'Á ordem das Entidades e

de Oliveira, por mercê de Associações no préstito se

Deus e da Santa Sé Apostô- rá a seguinte: Cruz preces
lica, Arcebispo Metropolíta- sional, Colegio Coração de

Na.Região do norte da Austrália, a criação de gado no, Assistente' ao Sôlio Pon- Jesus, Asilo de Orf'ãs, Cru-
, demanda grandes pastagens: O resultado � que as fam.í- tificio, etc. ,iadinhos, Congregação Ma
,

! lias- não tem vizinhos '11um raio de 100 quílometros mais 'Aos que o presente Edí- rianas femininas, Associa
ou menos. Em tais casos, a existencia da igreja é �uase tal, vire,m, saudação, paz e ções de Sta. Zita, Sta. Tere
impossível. Por muitos anos' as igrejas neglig�nclaram benção em Jesus Cristo. sinha e Damas de Caridade,
aquêles fazendeiros isolados.

-

, ,
Fazemos saber que, sen- Apostolados da Oração, Or-

Atualmente, a iltreja desenvolveu ali o que e cha- do o próximo -día 31 de dem Terceira feminina, A
mada - a Missão do Interior. Um pequeno grupo de �e- Maiq consagrado à magna ção Católica, Abrigo de Me
votados missionários percorreu as vastas zonas despo- solenidade de Corpus Chrís- nores, Colégio- Catarinen
voadas, por 'meio je caminhonetas, e, às vêzes, de avião. ti, em que se homenageia a se, Congrega<;,ões Mariànas
São pregadores treinados também em �ecáUlca, e_m. tra- própria Divindade, no Mis- masculinas, Irmandades,
balhos dentário e médico e em navegaçao, de maneira a -térío do SS. Sacramento e Ordem Terceira masculina,
prestar o máximo serviço àquela gente.

_

, . para atender aos justos de- segundo a ordem de prece-
.

Sua visita é esperada com ansiedade pelas familias sejos de nossos amados dio- dência ou costume, por úl
que vivem sós e abandonadas. O trabalho q.ue fazem ês- cesamos: Havemos por bem timo a Irmandade do SS.

-

�es' míasionârios é de um valor incalculável. Acima de confirmar pàra aquela data Sacr., Clero, Palio.
tudo as bênçãos espirituais da igreja têm sido um gran-

a SOLENE PROCISSÃO 'Cada Associação deverá
de e�nfôrto'\para muitos que vivem sem os privHégios d� apresentar-se, com os' �es-
civilIzação.

' DO CORPO-DE DEUS que pectivos estandartes e dis-
" '-

RAÇÃO se verificará como segue:O ': Reunidas as
'

Associações tintivos. ,São permitidas.
.., crianças na ,'prOClssao só'

Agradecemos-te; ó Pai; 'porque tua Igl'ejãteve á vi- religiosas, abaixo especifi- vestidas de anjos para abrir
são- �-O deseje de auxiliar teus filhõ_s, onde quer que es- cadas, e naquela mesma' or-

o presfito. Os fieis e famí-- • A demt dentro é nó adro da 7

tejam: Ajuda-nos a conservar nosso íntérêsse em e�pa-, Catedral, um pouco antes, lias que não puderem acom-

_lhar tua Palavra pUf todos os cantes da terra. Em-nome
d

.

16 h 4 h d panhar a procissão deverão
as oras - oras a .do ,Mestre. Amém.
t d d fil

-' .

I postar-se nos passeios das,ar e - es I ara0 ao sma . .

d d I ta tí
,-

ruas do trajeto para aSSlS"
a o, en a, con mua e or- .

-

d d' t did d tirem a sua passagem.ena amen e, prece I as a '

Cruz processionalmente, 0-' Aos fieis' recomendamos riz- e 'da garganta, podem
bedecendo ao seguinte ití- o maior respeito ao SS. Sa-. ser encontrados germes da

nerário: cramento, em que-é verda-
I
gripe,

.

da tuber�ul.ose etc.

John Rusth, contador (Austrál!a) Praça 15, lado do Palá- deira real e substancial-. Nas fendas dos lábios e da

,_IIfIJ',��_. CI'O, Ruas"'VI'sc,onde de OUI'O te' con' tido o Corpo "'e' Nos- I língua podem existir mi-
- I_;,-J.�m,...!' " "���"'!': ....." q'''''

"_ Preto, Artista Bittencourt, so Divino. Salvador.
!U

I cróbios. de �ífilis. _Compr:-
:t::::z Saldanha Marinho, Praça Outrossim:' louvamos e ende-se, aSSIm, ql1ao pert-

E D I T A' a , "
Getúlio 'Vargas, rua Vis- encarecemos' o piedoso cos-I goso 'é o beijo, principal-

_ ... conde de Ouro Preto, Praça tume de ornamentarem as
I mente para os individuas

,Com o''Pres.�nt� são convidados os abaixo relaci.on�- 'Pereira Oliveira, rua -Arcí- ruas e as frentes de Suas ca- I pouco resistente� às infec

dÓ's, .para dentro de 15 dias, a contar desta data, VIrem preste Paiva, Catedral. sas, em homenagem ao tão

,ções,
como as crianças.: '

, '

tI' t A ben oão, para que não augusto Mistério.
•

_
Evite que beijem seu'

à Portaria, desta Prefei ura prestar esc areermen .os, em, '"

I d'

d haja interrupção do prêsti- Hipotecando a todos an- ,filho, para li��á- o, e,

tl�S'uníós, nos quais são ,partes interessa as.
, '

to, será dada, apenas, no tecipadamente as nossas numerosas doenças, al-

NÚMero _ '

. Nome. . -;- As�untos adro da Gatedral, para, aI-I humildes bençãos, nutrimos I gumas das quaIS bem

!-s285/55 _ 140 Batal,hão de Caçadores � Consto de dua� cançar a todos os fieis. � a certeza de que tudo cor- 'graves. - SNES.

Casas A e E

780/56 _' IZRul ,Dias Ribeiro
Madeira I

•

f!35-j56 - Walter Domingos de Andrade - Consto de
, Casa de Madeira

:;748/56 - A,rnoIdo Simas de Oliveira ,- CO'nst. Qe Ca-
sa de' Madeira, ,

585/56 :.__ Darci JoãO' Vieira -, Consto de Casa de Ma-
"

deira
,

"1017/56 - Maria Joc'elina da Silva - Consto �e ,Ca!;la
,

'" de Madeir.� ,

972756 _' José Fermian� Nascimento - Consto de

C!l-I\ sa de Madeira� .

: 1252/56 '--. A'mélia do Nascimento -' Consto ,de- Casa de

Madeira "

984;56 -:- Otília Eittencourt' Xavie! - Const. de Ran
cho de Madeira

'

i328/56 - Ubirajara Morais Correia Falcão - Cónst;
,

de Rancho ·de Madeira -

1142/56 - Pegaso Engenharia e Construções � Consto
,

, de Barracão
340/56 - AscindiIio Pereira Consto de Prédio e

DemO'lição ,

j202/56 '-- Wilson Carioni - Consto de Prédio
'"

1144-/56 -:- Pedro Passos d� Silva __;; Consto de Prédio

900;56 - "Alvaro Monteir.o de Barros Ca,tão - Manter
o impôsto anterior

f!99/56 - Alvaro Monteiro de Barros Catão - Manter'
-

O' impôsto' anterior _

" ,

1087/56 - Malvina Maria da Silva .;_ Anulação do lan-
- ',çamento ,

.

,

'

-1088/56 - Malvina Maria da Silvá - Anulação ,do l�n-
çamento

1291/�6 - Man'6el Silveira e Outra - Retificação 'de

lançame�to _

1304/55 - André Maykot - Isenção do Impôsto
1128/56 ...:.., Antônio Araujo Figueredo - Acr,és�imo no

prédio
591/56 ,- Estefano Becker - Acréscimo no prédio
89.0/t'i5 - Adriano Blamkenship - Transf. de casa de
-

Madeira'
'

1l87/5� - Acelon P. da Costa (Edio Santana - Transf.
de casa de terreno"

,

, «NO teodculo,)
(ófil iJ, Biblia na' Mâ'ó

SEXTA-FEIRA, 25 DE MAIO

Ide por todo o inundo e pregai o evangElho a tôda

a eríatura, (Mat(�os 16:17). Ler Atos 4:13-18:

PENSAMENTO DO DIA

\
E' nossa rasponsabilidade" ver que nínguêm _�ia

fora do alcance da mensagem ,�e- Cristo.

Consto 'de Casa de

rO[i'1�ãl- '! Ir U� rj� i
, ,

rerá para a maior gloria de
Jesus Sacramentado e hon
ra da Religião em geral.
'NOTA: Caindo, este ano,

a festividade de .Corpus
Christí no dia 31' de maio, o

encerramento do mês de,
Maria será feito em frente
à Catedral, depois da missa

vespertina que por sua vez

será 'precedida da 'benção
com o SS. Sacramento.
Dado e passado' em

-

Flo

rianópolis, sob o Selo das
Nossas .Armas 'e Sinal de
Nosso Vigário Geral, aos 21

de Maio de 1956.
-De mandado de' Sua Ex-

o BEIJO PODE TRANS
MITIR DOENÇAS

Nas mucosidades do na-
L,IRA TENIS,'CL'UBE

cia. Rev.
(As.) Mon. Frederico Ho-

bold, Vigá.riO Geral e 'Cura

I'da Gatedral.
,

•

José' Renato de Souza,
Provedor da Irmandade do,
SS. Sacramento. I

._
i

PréeeilO do Dia

PROGRAMA DO M:eS DE MAIO
. ,

. r_
Dia 26 -'- Sabado - Soiré dos Brotinhos, às 23 ho

ras, com a apresentação das candidatas
ao' concurse 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:-

--

,

I '

SINDICATO' VO,S EMPREGADOS NO CO�ÉROIO
DE FLORIANóPOLIS

ASSEMBLÉIA GE.RAL EXTRAORDINA-RIA

Edital de Convocação

:l�
_, --_ ....

"'., : " "w$-.... ',�
".-

�ROG�AMA DO MES

Ficam,' pelo presente, convocados ·os associauds do
Sindicato dos Empregados no Comércio de Florianópo
lis, para uma reunião a se realizar na séde, à rua 'Tra
ja.no (altos da Confeit�ri.a Chiquinho)" dia 28 do cor

rente mês, às dezenove horas; para se. trãtar do seguinte
assunto: Reajustamento de salârios.

Não hávendo número' legal para funcionar em pri
meira convocaçio, fica, desde, já, convo«ada uma nova o

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

' \

,

.'

Florianópoli�, 20 de maio de'1956.
Paulo Malty
Presidente

l
- iu N H'O-

..····�··•••••••••�•••••••••••••••••••••••Gt
2 - Sabado - Desfile de, Modas "Bangú.

Parada maravilhosa da ele- INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSIS-
, \-'

gância catarinense.

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

partamento balneário - Noi
tada tradicirlnal com sur-

, TENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO
prezas. "Resultado das provas do Concurso pàra Escriturário

do IPASE
30 - Sabado - Festa de S. Pedro.

,
Noitada

de alegria, decoração mara

viiboSá. Prêmios??
Jâ se encontram afixadas, na Del,egacia do IPASE,

,!lesta Capital, os resultados do Concurso acima meneio
!',ado. '

Conforme as Instruçõ�s em vigor, os candidátos po
(lerão recorrer das notas obtidàs, dentro do prazo de 40
horas, contadas a partir da publicação dêste aviso."

,E um churrasco nas' obras
da nova séde! Surprezas!'

,

.

/
,

;:''!'_.:\:�:.ry�,--� --�.� .__,.. __,____ -

�_.---_-:'.

•• ,'
- .�,< •. �;.�--

- •..., Marecbl DIo4Gt_J4J.....• ."d.t
.•
>.,.,....

-

CVRITIU ,

nuCRA.... , PROSlrSItAS

,

Lavanào'"rCom Sa.bao

'Virgem ESJ:>e,cia-lidade
di Gil.YIIIIL 11111IIIIL-181DI11I8 '(lIlrcaErealltrada),

� eC-GDDBllza..ae jempo� t.. dlnbelro

,

-

, \ I
Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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)

ECI,TAL
JUIZO DE DIREITO DA chegar ao conhecimento JUIZO DE DIREITO DA L. com as do requerente e

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

Edital de citação com o zo dê trinta dias que' será Edital de citação com.o pra- Tem o suplicante, a 'posse
prazo de trinta (30) dias publicado e afixado na zo de trinta (30) dias. mansa, pacifica, sem opo-

fórma da lei. Dado e pas- sição nem interrupção, con-
sado nesta Cidade de Bí- O Doutor Abelardo da tínuadamen'te e com o "aní-
guaçu, aos dezoito dias do Costa Arantes, Juiz de Di- mus domini", ha mais de
mês de novembro do ano reito da Comarca de Bígua- trinta anos, por si e seu

de mil novecentos e cín- çu, Estado de Santa Catarí- 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- Guilherme Emilio 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 poso

FAZ saber aos que o pre- Escrivão, o datilografei e conhecimento, tiverem que, suiam ha mais dê vinte
sente edital virem ou dele subscreví. por parte de WENDELINO anos. 3 - Não possuindo
conhecimento tiverem que, Bíguaçu, 18 de novem- ANPRE MEURE;R, por seu titulos sôbre o imóvel, quer
por parte de MARGARII?A bro de, 1955.

_

advogado, Dr. Acácio Zélnio adquirir o dominio do mes- FAZ SABER a todos
JULIA DE MELO, por in- (Ass.) Gervasio, Nunes da Silva, lhe foi dirigida a mo, de acordo com o díspos- quantos interessar possa o

termédio de �eu assistente Pires - Juiz Substituto enf 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 conf'or- de interessados ausentes,
nio da Silva, lhe foi ,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, brasi- guintes do Código do Pro- com o prazo de trinta dias,
guinte: - Exmo. ,Sr. Dr. tume. O Escrevente, Pio 1eiro, 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, brasileira, querendo promover neste ante arroladas e que com- dirigida a petição do teor
viuva, doméstica, residente

B'di.lal
Juizo uma ação de usoca- parecerão em Juizo, inde- seguinte: - "Exmo. Sr. Dr.

e domiciliada em Rio Ca- pião, vem, por seu procura- pendentemente de intima- Juiz de Direito da Comar-

_} veiras, neste Municipio, dor e advogado infra as- ção, sendo feita a [ustifí- ca. Olivino Pedro Dias, bra-
vem, por seu assistente [u- sinado, expor e requerer a cação "ab-initio" e, julgada sileiro, natura! dêste Esta-
diciário infl'!]' assinado, ex- V. Exa., como segue: 1 - esta se proceda de acõrdo do, casado, lavrador, resi-

por e- requerer a V. Exa., JUIZO DE DIREITO DA Possue o suplicante, um ter- com- os artigos da lei Pro- dente e domiciliado no lu
como segue: 1 - Possue a reno situado em Rachadél, cessual acima referidos, gar "ITINGA " Primeiro
requerente, um terreno si- COMARCA DE BIGUAÇU dist�ito de Antonio Carlos, sendo de tudo ciente o Dr. Distrito da, Sede dêste Mu
tuado no lugàr :aio·Cavei- neste Municlpio, 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 conf'ron- Assistente Judiciário e pro-

mede 83m, de frente' que zo de trinta (30) dias ra, largura esta que vai re- tantes do imóvel usocapien- c ur a d o r , infra-assinado .-----�------------------

faz na estrfl-dv, velha, fa- duzindo até 44m nos-fundos do e os cônjuges .dos mes- (doc. junto), vem perante Comp'ra sezendo fundos num corrêgo O Doutor Gervasio Nu- pelo lado oeste, a linha les- mos, caso casados sejam, V. Excia. expor para afinal
.

_ .

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 requerent,e do perten- no exercicio do cargo de ângulo reto <;,om a da fren- gais, ser a ação julgada pro- O Requerente é legítimo Aleijado, presenteado com um aparêlho projetor,
cente a herdeiros de Da- Juiz de Direito da Comarca te, mede 440m. Tem de área, cedente por V. Exa., data possuiidor de um terreno procura filme mudo 35mms, a fim - ganhar mais fa-

niel Müller medindo a lar- de Biguaçu, do
.

Estado de 91.000m2, e confronta ao venia, podendo o 'suplican- rural, há mais de vinte cílmente a vida.

gura aí, 72m. Tem de cum- Santa Catarina, na fórma N. com terras de' Pedro te adquirir o 'necessário ti- anos, por sí e seu anteces- Tratar na Redação dêste Jornal.

prímento, no, lado sul 133m da lei, etc. João Pauli, 'S. com as ,de tu lo para a transcrição no SOl', com as seguintes carac- ••••••••••••••••••••••.,••••••••••••••••••••

e ai confronta com ter- /
/, herdeiros de Pedro Decker, Registro. Dando a esta o terísticas e confrontações:

ras de, hérdeiros de Daniel FAZ saber aos que o pre- valor_de Cr$ 1.000,00 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, deferimento. Biguaçu, 16 o Travessão Geral em ter.

.

J
'

t d P E D R O do o Dr. Promotor Público
terras de Companhia de e- por par e ue de junho de 1955. '(ass.) ras de' João José Marceli-

t d GUESSER
.

t rmêdio para após os transmites r

sús. 2 - A supl ican e, . es- ,por me,
l'

• �l a-. Acáci� Zélnio da Silva, no; fundos, ao Sul, -com a

de que adquiriu o terreno, de seu advogado o Dr. Acã- legais ser a pi esente JU � Ralação das testemunhas: mesma exten çâo em terras

vem 'morando sobre o mes- cio Zélnio da Silva, lhe foi da procedente, d.ata venta, 1 - Pedro João Paulí ; 2 - de Pedro 'Antonio Pereira;
mo, ,numa casa, por ela ldlrígida a petição seguin- <podendo o su�l!c�nte. ad-. Thomaz Felippe ; 3 - Guio extrema a Leste com terras

construída, .sendo que a te: - Exmo. Sr. Dr. Juiz qurrrr o ne.c:_ssano tlt�lo lherm., Ríchartz. Estàva se- de Antonio Anastácio Pe

compra por parte da peti- de Direito da Comarca de para trans,CrI?aO no Regis- lada com Cr$ 3,50 estadu- reira e a Oeste com .ditas
cionária data de 192�, quan- Biguaçu. Pedro Guesser, tro de Imóveis . Prot.estan- ais. inutilizados. DESPA- de Pedro Antonio Pereira,
do adquiriu as terr'as de �ra.sileiro, casad�, .l�vrador, do por todos. ?S meIOS i�i� CRO. A. 'Designe-se dia e tendo em ambas as extre

vários posseiros os quais as reSIdente e domlclhado em provas em DIreIto perm hora para audiencia de jus- mas 450 metros de profun
possuiam em partes I'lepa- Rio Farias: distrito de AI_l- dos, tes�e:n�nhas, doc:rme�1- tificação prévia, ciente o didade. Dito i-en'eno que é
radas. Tanto os seus ante· 'tonio Carlos, Ineste MUnI- tos, perICIaIS, be� como re- Dr. Promotor Público, Big. um quadrilátero regular,
cessores como a requerente, cipiQ, _querenoo promover qu�rendo de�de Ja pelo de- 16�6-55, (ass,)": Abelardo da-l)'erfaz "Uma -área de-' 103.500
foram respeitados em' suas neste Juizo, uma' ação de pOlmento pessoal de quem Costa Arantes, Juiz de Di· metros quadrados. II :._ A

posses e sempre exerce- usucapião, _vem por, seu esta contestar, sob pen� de reito. SENTENÇA.
-

Vistos posse do tel'rPflO em apreço
ram o "animus domini". procurador e advogado in- confesso, e dando a açao o

,etc; Julgo por, sentença � pertenceu, por um lapso de

3 - Não possuindo titulo fra assinado, �xpor e re- Valor. de Cr$. 2,100,00, P. justificaç'ão prdduzida por vinte anos, a Francisco Cel
sôbre o terreno quer adqui- querer a V. Exa., como s:- deferImento. Blguaçu, 3 de Wendelino André Meurer, so de Lemos, tendo êste há

rir o dominio do mesmo, gue: 1 - Possue o suplI- no�e�bro, d� 1955.. (Ass.)
para que surta os seus deyi- um ano 'a.proximadamente,

de acôrdo com o disposto cante� si�uadof; em ."Espe. AcacIO Zel�Io d: SI�ai S_e- dos, digo, jurídicos efeitos: transferillo seus direitos ao

no art. 550 e arfo 552 do to" dIStrItO de Antolllo Car- lada, Lega men e. e a�ao Cite-se por mandado o Df. ora Requerente que, tão 10-
-

Código Civil e na conformi- los, neste. Mu�icipi�, dois das testemunh�s: A�ellllo Promotor Público e os con- go finalizou as negociações,
dade dos arts. 454 e se· terrenos de dlmenso;es �e- AI�len, Manoe, . Jun�He�S� frontantes do imóvel. Para passou a ocupá-lo, evitando
guintes do Código Proces- guinte: a) - o pnmeu'o Joao Zabel. DESPBA. .

ciehcia dos interessados in· assim interrupcão da mes

suaI. Assim pede e requer medindo 495m de frente, A. Á conclusão. GlgUaç�, certos,' expeça-se edital na ma. In - Qu�- tanto a pos
a V. Excia., se digne ouvir por, 278,78m de fundos 3/11/55. (Ass.) erv�sIO forma do' art. 455 § 10 do se-do Reqtierente como a

as testemunhas adiante ar- área de 138.002m2, confron- Nunes Pires, .Tuiz SubstItu- Cod. de, Proc. Civil. (Justas de seu an,tecessoi' sempre
roladas e que comparecel�ão tando a frente, leste, com to. 'Designe o Sr. Escrivão afinal. Big. 22-6-55. (ass.) foi mansa, pacífica, inino
em Juizo independj:mtemen- terras de José Zabel, oeste dia e hora para a justifi· Abelardo da Costa Arm;tes, terrupta e exercida 'com

te de intimação sendo fei- com as de Evaldo Coelho, cação prévia da posse. Cien- Juiz' de Direito. E para ânimo dEi dono, e como tal
ta a justificação "ab-initia" norte com as de João te as partes' 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 tor 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:) Gel'vasio Nunes

sente com o prazo de 30 mo pelos moradores da loca- nópolis; todos para contes- efeitos. Citem-se, por man

os artigos já acima refe- medindo de frente 440m e Pires, Juiz Substituto. SEN- dias, que será publicado e llidade; tem ainda o supli- tarem a presente ação, den· dado, os confinantes conhe
ridos da lei Processual, fundos 550m, área de ... TENÇA: Vistos, Eté. Julgo afixado na forma da lei. cante, para melhor compro- tI'O do prazo da lei, e acom: cidos do imovel; por edi-

.

42 000 2 f t d a por sentença a J'ustificação I I f 't t d t' d t· tsento citados os conJugeS 2 . m, 'con ron an o n Dado e passado, nesta_ Cio vaI' sua posse, plantação de pan 1arem o elO, em o os aIS, com '0 prazo e rm a

dos ,confrontantes e cien- frente, leste.. com terras de produzida por Pedro Gues- dade de Biguaçu, aos vinte' banana, -c'afé, mandioca e os seus trâmites legais, até dias, na form.a do artigo
, te d� 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, § 10 do C. P. C., os in

Público, sendo julgada en� de José Koclí, norte com as devidos e legais efeitos. Ex- do ano de mil novecentos e! usucapienda. IV - Ante o zendo, ser a mesma julgada teressados incertos; pes

tão, data venia, a presen- de Jo�é Koch e sul as de peça;se mandado de cita-
cjnquenta e cinco.' Eu, or"', exposto e a clareeza evi- proced�nte, de plano e re- soalmente; o Dr. Promotor

te ação procedente, _poden- Evaldo Coelho, 2 - Tem.o ção dos ,confrontantes dos lando Romão de F::j,ria, Es-. dente dos fatc,s, quer o su- conheCido e· declarado, por Público da Comarca; e, por

do o suplicante adquirir q suplicante; sôbre os aludI· imóveis e dr. Promotor PÚ-
crivão, o datilografei e su-' plicante legitimar a sua sentença, o' domínio do Suo precatória, a ser expedida

necessário titulo para o re- dos terrenos, .a posse man- blico. Para citação dos in- bscreví. ' .1 posse, dentro do que lhe plicante sobre o imóvel aci- para o Juizo de Direito da

gistro. Para efeito de al- sa, pacifica, sem oposição, teressados incertos, expeça- Biguaçu, 23 de junho de faculta os artigos 550 e 552 ma descrito, a qual lhe ser- P Vara da Comarca de

çada, da-se a esta o valor nem interrupção, eontinua· se edital de citação com o 1955. do Código Civil, modifica- virá de título hábil para Florianópolis, o Sr. Dire

de Cr$ 2.100,00. P. deferi- damente, e com o "animus prazo de trinta dias (30), (ass.) Abelardo da Costa dos pela Lei Federal na transcrição no Registro de tor do Serviço do Patrimô

mento. Biguaçu, 16 de'maio domini", por si e seu ante- que deverá ser publicado Arantes - Juiz de Direito. 2.437 de 7 de março de Imóveis, tudo conforme es· nio da União. Sem, custas.

de 1955. (Ass.) Acácio Zél· cessor, ha mais de trinta 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 adquirido as re- do Estado e três vezes em afixado no logar de costu- j
qller a V. Excia. se digne de supra citados. Protesta-se de 1956 (a) Francisco José

testemunhas: Olivio Fortu.. feridas terras, por compra, jornal da Comarca mais
me. O Escrivão. orlando I mandar designar dia, hora por todo o gênero de provas Rodrigues de' Oliveira -

nato Rosa. Ãristides Bor- em maio de 1954 de Leopol- proxima. Custas Afinal. Romão de Faria. e local para a justificação em direito admitid� espe- Juiz de mreito." E para
"

ba; José Cardoso.' DESPA- do Pedro Müller e sua mu- ,Biguaç�, 17/11/5.5 .. (Ass:) exigida pelos artigos 454 e eialmente por inquirição de que chegue ao conhecimen-

CHO: DesignE.-se dia e ho- lher Catarina! Müller os, GepvasIO Nunes PIres, JUIZ seguintes do C.P.C., pre- testemunhas, depoimento to de todos' e ninguem pos-
ra para realização da au- quais foram po;;suidores Substituto. E para chegar sente o órgão do Ministé- pessoal de qualquer interes-. sa alegar ignorância, man-
diência de justificação pré- dos imóveis, por mais de 'ao conhecimento dos inte· V E N D E - S E rio Público, nà qual deverão sado e vistoi'ia, se neces:.._ dou expedir o presente edi-

via: ciente o Dr. Promotor trinta anos. 3 - Não pos- '.ressados, passa o presente
C S A ser' ouvidas as testemun- sária. 'Dá-se á presente pa· tal que será afixado na se-

Público. Bg. 18/5/55. (Ass.) suindo titulos legais sôbre edital com ,o prazo de trin- A I nhas Antonio Anastácio Pe- ra efeitos fiscais,
.

o valor de dêste Juizo, no lugar do
I

Abelardo da Costa Arantes, as referidas áreas, quer ta dias, que serú publicado reira' e Graciliano -Correia, de Cr$ 3.000,00. Tijucas, costume, e, por ,copIa, pu-

Juiz de Direito. SENTEN- adquirir o dominio das mes- e afixado na fórma da .lei. Por motivo de urgência e brasileiros, naturais dêste 16 de abril de 1956. (a) blicado UMA VEZ no Piá-

CA. Vistos, etc., Julgo por' mas, com fundamento nos Dado e passado nesta CI�a- por pr d
.-

-

d Estados, casados, lavrado- Claudio Caramurú de Cam- rio da Justiça e TRtlS VE-
- I' r.:52 d 'C'd' d d B' a aos dezoIto eço e ocaSlao, ven e- .

.
-

A
.

t t J d'" ZES J I "O E t d "

sentença a justificação pro- artigos 550 e o o o' l'go e e IgU çu,
,s 'R T b' res, maiores, reSIdentes e pos - SSIS en e u ICla� . no orna s a o

duzida por Margarida Julia
'

Civil e na conformidade dos dias do mês de novembro. Bea'rumta ca1s� a uaE tO I.at_s domiciliados no local do rio." Em dita petição foi de Florianópolis. Dado e
-- , .' d .J�·l

'

t re o _�, no sreIO. '..

de Melo, para que produza r artigos 454 e SegUI,ntes, do, o ano U'e mI novecen os e

(P t do LI 1).... imóvel, as quais ,compare!" exarado o segumte ,despa- passado nesta CIdade de TI-

seus devidos I) legais efei-', Código do pl'(ICeSSO Civil.' cinquenta e cinco.�Eu, Ton !y o
.

ea
" cerão em Juizo independen- cho: - "A., desígne o Sr. jucas, aos quinze ,dias do

,

V (A ) p. R
_

d F p;:tar na mesma.,
E

. -

d' h
�

d
.

d d'ltos. Expeça-se mandado ,de Assim, pede e requer a. ss. 10 orna0 e
.

a·
p. ,e $ 120000

- temente de intimação. Re-, scnvao la e ora para a mes e maIO o .ano e mI
, . . . .

E t J t I eço r ,,00. .

t'f'
-

1 1 d t
.

tcitação dos confrontantes Exa., se dlSlgne OUVIr as rIa, screven e uramen a-
, quer mais que, realizadas e JUS I Icaçao, no oca o novecen os e cmquen a e

do Imóvel e Dr. Promotor' testemunhas adiante ar- d,2, no impedimento

0taSi
jtílgadya justi·ficação, se- costume, feitas as deviaM seis. Eu, (a) Gercy ,�os An-

PÚlblico. Para citaç,ão dos I roladas que comparecerão nal do, Escrivão, o _datO0-. jam citados os confrontan· infimações. Tijucas, 16-4- jos, Escrivão, o ,datilogra-
interessados' incertos, expe- f eh! Jui.zo,. jnd,::pe)1de?te'me�- gra�ei e subscreví. DOC"S� n tTORr I � tes do imóvel:' Joiío ,José 1956

.. Ca) Francis.co,- Jos� fei, ,co_nferí e s�bscreví: (a)
ça-se edital com prazo de 'te de mtlmaçao, send0 fel·, BIguaçu, ,\18 �, em- I) n II � Marcelino, Pedro Antonio Rodrigues ,de OlIveIra, -: FranCISCO Jose Rodngues
30 dias, que deverá ser pu- 'ta a' justificação "ab initio:' bi'o de 1955. Pereira e Antonio Anastá- Juiz de Direito." Feita !L� de Oliveira -'-, Juiz de Di-

blicado uma vez no Diario I
e, julgada esta procedente" (Ass.' ,el'v,asio Nunes, Doceira,especializada em cio Pereira, lesidentes em justificação foi proferid,a a_ ,réito: Está 0o[Jforme o ori-

Oficial do Est�do e três ve- f.se proceda de ac�rdo, com Pire�, -:-:- Ji iz Substituto em� Pôrto Alegre, aceita e,?co- Itinga; os int:r:ssados in- seguinte sentença: _.:: "yis.!- gi�al afixado na sede dêste
zes em jornal da Comarca os artigos da LeI Proces- exerclCIO

.

mendas de doces, enfeItes, certos, por editaIS" com o
I tos,

etc ... Julgo por sen- JUIZO, no lugar do costume,
mais proxima. Custas afi- 'suaI acima menéionados, Confér, -. com o original ol�tas e pudins para cas�- prazo de trhta dias; o SI'. ,tença a justificação ret'ro, _sobre o qual me reporto e

nal. Biguaçu, 17/11/55.', sendo feita a citação dos afixado o 10tr�r d.é co.sW- méntos, batizados e a_niver- Representante do Ministé- procedida nestes autos de

I
dou -fé. .

'

(Ass.) Gervasio Nunes Pi- conjuges dos confrontantes me. O Es event�," , R '- sários.
,

Rua Feliciano rio Público; bem como o Ação de Usocapião requeri� Data supra. O Escrivão:

res, Juiz Substituto. E para t caso casados sejam e cita- mão d'e Far.hi;� Nunes"Pires" 12 . I Sr. Diretor do Serviço do da. por Olivino Pedro Dias" :'Gerc'Y dos Anjos.

EDITAL Ellllal

O Doutor Gervasio Nunes

Pires, Juiz Substituto no

exercicio do cargo de Juiz
de Direito da Comarca de

Biguaç;, do' Estado de San
ta Catarina, na fórma da

lei, etc.

Edital de citação, com o

prazo de trinta dias" de
interessados ausentes, ín-,
certos e ldesconhecidos.

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

'I'íjucas, do Estado de San
ta Catarina, na forma da

lei, etc ...

..,>--:.��,:=.;;-;.:'�:
.

,. .- = -- - "y -:;: ...
t. '-:"..-?::- � -

�..
.
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Com.rclo '_ TranspOrtei
Rua Joio Pintó, lJ )'pou.

C. RAMOS S/A

\

,

E,OITA�
Certifico outrossim, qUe findo o prazo indicado, sem

que sejam prestadas quaisquer, informações por parte
nos acima convocados, serão os respectivos processoaar

quivados, a vista do que dispõe o parágrafo único do
art. 44 dâ Lei n. 127 de. 14 de janeiro de 1952.

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

VISTO:
-

'r

Natércia Lemos Muller, Diretor de Administra-

ção. ,

-

�i�ií<ii!�
...............s•••••a.s$�•••e ,

Ficam convidados os senhores ació�istas déJ3ta so

ciedade, a se reunirem em assembléia geral extraordi
Lária, ás 14 horas do dia 29 de Maio do ano corrente, na
�éde désta sociedade, para c;1eliberarem sôbI'e a seguinte:

ORDEM DO DIA

10) - Ratificação do aumento do capital e subscri
ção do mesmo.

20) - Interesses gerais.
Brusque, 3 de maio de 1956.
Otto Renaux - Dir. SuperIl;ltendente
Roland Renaux' - Diretor Presidente
J. C. Reaaux "Bauer - 'Diretor
Ingo Arlindo Renaux - Diretor, '
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Pró-Monumento
Aolta 8arlbaldl
Recebemos e agradecemos:
Exmo. Sr.

A COMiSSÃO 'PRO-MO
NUMENTO A ANITA GA
RIBALDI, tem o grato pra
zer de levar ao conhecimen
to de V. Excía, a organiza
Çã-9 de sua novà Diretoria,
que deverá reger os desti
nos desta. Comissão, no pe
'lodo 1956-1957, e que fico,",
assim constituida :

puertas.

o entero-viofórmio cumpriu díscretamente o seu de

ver: não necessito de cautela e caldo de galinha ...
De resto vou ao Necroton: tenho viscera comprometida

por aquela sopa de couves e aquele môlho queimado com'

morangos ... -,

São vinte horas, fuso argentino e não demora a si

neta do jantar.
Sábado de Passos! E eu que o vou passar fora do Bra

sil, longe de 'Florianópolis, num melancólico quarto de hotel,
ouvindo em tôrno de mim uma Ilngua estrangeira e vendo

faiscarem no céu estrelas estrangeiras!
A estas horas, certo, à Praça, 15 de Novembro, ainda

estão ressoando, como num grande búzio, os rumores da

Transladaçãó secular!
No alto das suas escadarias, iluminadas como um sa

crário, a Catedral guarda o que Os ilhéus têm de mais caro,

de mais belo, de mais puro na sua fé e que o céu lhe man

dou, através .do mar, há/mais de um século: - a Vene

randa Imagem do.Senhor dos Passos!
Ela desceu, como naquele remoto dia de março, no se

culo XVIII, da sua colina, no meio da 'multidão recolhida e

devota, entre círios acesos e que revelam uma graça rece

bida, um consôlo que abrandou Os corações desesperados,
naqueles momentos em que a' soberba-cíêncía e a vaidade

soberba, vencidas e inúteis, tremem e se esboroam como

um alto cômoro de areia!
E passam à minha memória, que a saudade remexeu,

os dias da minha ínrãncía, na mortiça e amorável Floria

nópolis dos bambuais do velho Jardim e dos taciturnos

lampeões de querosene: os sinos da Matriz sobrando nos

campanários vetustos e que a Primavera enchia de ando

nnhas.: as lanternas de estearina piscando nas janelas do

meu velho casarão - mais velho do que a cidade - e

cujas paredes, pesadas e fortes, abrigaram nomes que ani

mam e exaltam a história militar de Santa Catarina; e as
-

pessoas queridas que hoje repousam no fundo da Morte; e

êsse Mundo de lembranças que se começa' a querer e a

amar quando a velhice vem chegando dentro dos anos!
A sineta retiniu, com uma fina e' branda estridência.
E ter de' abandonar um sonho só porque lá dentro,

numa sala com cheiros de molhos e sujeitos mastigando, há

um punhado de lentilhas que me espera na conca de um

prato!

Roberto

MAIS UM NAVIO DA PETROBRÁS
Será lançado ao mar, em Frota Nacional de Petrolei-

Glasgow, um navro-tancue � ros, '.
mandado construir Pela pe-' A nova unidade receberá o

trobrás nos estaleiros da Fer- ,nome de Arolde Bastos, em

gusson Brothers, daquela ci-': homenagem 'à memoria do

'jovem engenheiro patricio
dade da Escócia, que, com'morto, no cumprimento dei

,

1.200 toneladas de capacida-, dever,
durante o incêndio o

rle 'e dotado de aparelhagem corrido em julho do ano pas

técnica e instalações das sado num elos poços de pe'ró
I»,�� Qº-ern,��, !l):teIP:_ará a' leq do Recônca�o 'Baiano.

\
�
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