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As novas taxas portuarias
de armazenagem e capata
zias, mandadas cobrar pelo
Ministro da. Viação através de

Portaria são legalmente váli

das, tal foi a decisão a que

chegou o Tribunal Federal de

Recursos, ao julgar mandado mandados de segurança, o

de segurança impetrado con- Ministro Lucia Meira doeu
tra o aumento determinado' mentou as suas atribuições

legais no tocante à taxação
portuaria, pedindo a atenção
dos juizes para a alta conve

niencia financeira da previ
'dencia que adotara, 'Ao emi
tir sua decisão 'Sobre a vali

dade dessa Portaria, o Tribu
nal Federal de Recursos con

siderou devidamente legal o

aumento das taxas de arma-

repetidos mandados de segu

rança, a compstencín legal
do referido titular para mo

dificar os níiveis de taxação
baíxíssímos até então, Nas

informações que teve ocasião
de prestar aos relatores dosEdição de hoje Cr$ 1,00 r

Para breve, sua entrega ao Perú

-EM SÃO PAULO O
MINISTRO DA
AGRICULTURA.

tos: em primeiro lugar, ím

pôr onus mais pesados' às
importações irregulares de

automoveís de luxo; e segun

do, obter, por meio de um ta
belamento de preços mais

racional, novos recursos para
a operação dos serviços de

portos, altamente deficita

rios, Contra a medida adota
da pelo Ministro da Viação
posta em vigor através da

Portaria n, 183, de março úl

timo, Isvantaram-se especi
almente, os importadores de
automoveís de luxo, procu
rando questionar por meio de

zenagens e capatazía, pelos
votos dos Ministros Mourão
Russel, Alfredo Bernardes,
João José Queirós e Vasco
D'Avila, votaram contra Os

Ministros Cunha Vasconcelos
e Elmano Cruz, Falta emitir
o seu voto' o Ministro Aguiar
Dias, que pediu vista do fei
to. De qualquer modo, os qua
tro votos favoráveis já dados

asseguram a vítórta do ponto
de vista defendido pelo Mi

nistro da Viação.

, I

RIO, 24 (V. A.) - O Con- Iram as testemunh�s o suma

selho de Justiça da Segunda riO transcorreu sem percal'
Auditoria Militar, sorteado i cos, o auditor propôs o jul

para ,j._ulgar o major Aroldo gamento imediato.

Veloso por crime de deserção, Não obstante a sanção do

absolveu-o ontem à tarde, projeto de anistia, o major

por unânimidade. Aroldo Veloso continuará de-

tido. Terá de
. completar o

Õ julgamento do oficbJ re- cumprimento da pena de Premiados vários coleciona-

belde de Jacaré-Ac'anga não trinta dias que lhe foi im- dores britânicos

deveria ter-se realizado na- posta por transgressão disci

quela oportunidade. Na .audi- plinar pelo brigadeiro Hen

encia de ontem oS membros

IriqUe
Fleuiss, em virtude da

do Conselho deveriam ter o entrevista à imprensa. Cum

compromisso de praxe, cun�- pri�a integralm�nte ,u pena, o
prindo-se as::im as formall- major Veloso delxara o Depo

dades referentes' ao acusadu, sito de Aeronáutica, onde se

Todavia, como se apresenta- acha recolhido.
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.

I

A U. O. N. enaltece oGovêrno f8�eral, por int8rmé�io
...

do Mi-nistro:da Justiça
o dlreto�'Io nacional da do 'relatório feito pelo sr. Bí- j tos de comando da represen- lentos manifestant.es seriam o "Ao m'tsmo tempo denun-

U_DN a�tonzou o senador Da-Ilac Pinto, que e'Stêve naquele tação do partido na Câmara arrasamento das quatro prín- cia à Nação os fatos gravíssí
mel Kriager.a procurar o Mi- Estado nordestino para exa- Federal.' cípaís bases da UDN no Es- mos que ali se desenrolam,

nístro da Justiça para maní- minar "in 10CQ' a situação O deputado Bilac Pinto, a- tado, mediante a eliminação entre os quais avultam o

festar que as medidas do Go- criada pelas ameaças à vida pós a reumao, ínformou à pessoal dos seus chefes. -, ! assassinlo de um prefeito
vêrno Federal destinadas a de deputados, prefeitos e ve- I reportagem que considera NOTA OFICIAL

!
udenista e as ameaças de

criar clima de tranquilidade readores da UDN em mais grave a 'situação de Alagoas, E' a seguinte a nota oficial' morte 'que pesam sôbre depu-
em Alagoas foram bem rece- de u� �u�ic�pio. A pro��si- : onde poderão ocorrer a qual- I da UDN: .-tados estaduais e outros ele

bidas pelos udanístas ala- to fOI distribuída nota otícíal. quer momento manifestações. "O Diretório Nacional da! mentes representantes do

goanos e pleitear que prossí- de vi{)len�i:;t. I UDN, ho�e reunido, depois de! partido naquele Estado.

ga o sr. Nereu Ramos na ado- SI:rUAÇAO GRAVE As medidas ado1"àdas pelo ouvir o relatório feito pelo I "A UDN pleiteia o clima de

ção das providencias adequa-
.

A bancada udenista rattrí- �over.n�dor são consid�rn:das I Deputado Bilac Pinto, que' tranquilidade 'e ontem em

das. \ cou o acôrdo de lideres, em Insuficíentsj, e os objetivos acaba de regressar de Ala-I Alagoas, como em todo o país,
A UDN deliberou em face. torno da distribuição dos pos- polítiCOS ivisados pelos turbu- goas, onde esteve em missão e nesse sentido autorizou o

do Partido, resolve tornar pú- senador Daniel Krieger a di

blica sua solidariedade aOS rigir-se ao Exmo, Sr. Minis

correligionários daquele Es- tro da Justiça, cujas provi
tado, ora sofrendo os maio- I dsncías iniciais foram bem

res vexames' e perseguições I recebidas pelos corregtoná-
- polícíaís. .

.
rios alagoanos". RIO, CC.D.J') - O mmlS-

O CULTO DA DEMAGOGIA l�rao ��i�!��,ã�:l:Vi��le a�o�����
RIO, 25 (V. A.) - Viajou fornecidas à Câmara dos De-

para São Paulo, na manhã de DIB CHERElV''< f' díf putados ínrorrn co- s real
.L Igura p.ouco comum e 1 e-

. o , a. e ,
-

hoje, o ministro da Agrícul- E' ciência ou arte? Ciência rente, com sinais bem pró- mente, impressionantes sobre

tura, Ernesto Dorneles, q'ue cuja aplicação requer ade? prlos e característicos de sua a situação dos serviços de
ali representará o presidente

•

T'
Ou arte que j á é ciência? E' época. Aparência de mi:séria. corretos e elegrafos. O "de-

da República no ato de aber-
comum encontrar-se nos di- Olhos cansados e indefiníveis. ficit" do o,pT é da ordem de

tura da primeira exposiçao 4 bílhõ d
. .

cionários: "predomínio das Rosto esguio, provavelmente, 1 oes e crUZeIrOS anuais. Não se pode pensar em
de g.ido Indiano, instalada no fações populares, que exage- mal alimentado. Linguagem Com o aumento das taxas, es- transferir a particulares o

Parque de AguáBranca. Essa t díd dí 'b' bi t· til
. ta' previ t um aumento de

tr
'

troei d Iram ssus pre en 1 OS irei- so na e o je rva e es 10 mUI- s o DCT, mas, nada impede que
mos 1 a e pa rocma a ·pe a

t ít d
. -

d t
,. .

f di 1 it d bílhã d

A
. - d' C' d d

0'3 exci an o as paixoes a

"
o proprro e mcon un IVe. recei a e um 1 ao e uzen-

o Governo entregue a em-

ssociaçao e na ores e I Itídã
.

1 t d êle de dí tos milhões d cr zeíro bal
N lor B' TIS

rnu 1 ao e imp an an o a re-
.

Pode. ser ele e dínamísmo a- e u s, al-- prêsas privadas as estradas

.edo1de nRo lalsBI e ?le.a o-Ivolução. "Seu significado "terrador ou de estatica se- xando, assim, o prejuízo pa-
cie a e ura rasi eIra.. . doí bílhõ it t

de ferro, emprêsas de nave-

_____..-;.__
'

jPOUCO Importa, porque a de- pulcral. Ou o agitador ou o sa OIS 1 oes e 01 ocen os gação e portos cuja direção,

N R· D I
magogía é, na verdade, a po- místico. Sim, porque será ri- milhões de cruzeiros. Espera em má hora para o Brasil;

O 10 a e ega a lítica em si, no sentido mais diculo ao de "fraque e carto- o Ministro da Viação que, em assumiu.

corriqueiro de captar o agra- la" comer a comida do operá- 1957, 'se alcance o' equilibrio

cãofomercielde do das maSsas. Mal aplicada, rio e conversar com êle no da receita e despesa, não di- Por que nao examina o

'fest 'la fat
.

-

f' d t � zéndo se está previsto uln no-
, rnam a-se e em os melo 10 a rua, enquan o ",e Presidente da República, em

Austria banais, que a tem tornado I forma uma roda de curiosos. vo aumento das taxas para voz da solução literál:ia da

inexpfessiva e 'Vulgar, por- O homem, em seu semblante se obter tal resultado. criação da Rede Ferroviaria

RIO, 25 (V. A.) Chegou quanto, o dema.gogo, para Ser e em seus atos, deve identifi- O 'que se verifica é que a 'Nacional S. A. a fórmula efe-

ontem pela manhã ao d�leão. demagogo, tem de ser genial, cal' um períOdo ou' uma rei- ,incapacidade nossos goverc Uva do arrendamento das

1 delegaç-ãb...... cr1percial".JlUs:;., no eXPlor-ar,� ql1f.', hoje., �e vinpicação, ,para ser o E'el_ll:;t- nantes levou o Departamento grandes vias férreas q1)e a'

triaca, que vem ao Rio enta- convenciõnou c;halnar· "psi� gÓ�O ,cônscio de Suas respon- dos Correios e teTégrafôs :a õui'ocr�cii vem destruindo?

bular negociações. Lom o go� cose das multidões", para s?-bilidades -porque é êle ca- uma situação inextrincável: Se' o sr. Juscelino Kub'its

Verno do Brasil para um a- obter precioso e prático efei- paz de arrastar a multidão, - serviços caríssimos e de chek tiver medo de começar

corda comerci�l entre o Bra-
I
to publicitário. Daí os seus como que hipnotizada, para a baixa qualidade e, apesar dis- pela Central, Leopoldina e

sil e a Austria. A delegação cultores. Verdadeiros estudio- mi,séria e para a destruição to, um "deficit" da ordem de São Paulo-Rio Grande" por

i/eio chefiada pelo s,r. Hols- 'iSOS e a:p�ixonados dessa �Ol'- ou par� ;0 trabal_ho, o �em e a tres bilhões de cruzeiros, por I que não ensaia a nO'va politi
gang Hoeller; sub-chefe do ma de dIzer e fazer as COIsas tranqUIlIdade. Sao fenomenos ano. ca com porto do Rio de Ja

Departamento Economico do públicas, que, teve em Cícero, surgidos, aqui e ali, de tem- O que pretende fazer o Go- neiro, o Loide Bra�ileiro e a

Ministério do Exterior da na Roma antiga, um dos seus pos em tempos, usan.do, não I verno, no tocante à melhoria Costeira?

Austria, e trouxe tres asseS-I expoentes
máximos. O dema- raro, de artifícios e de qua-1s01'eS. ,gago moderno, todavia, é uma lidades inatas, por uma cau- na e' um ensinan;ento, tão poucos sonhadas.Com a gra-

sa justa e sincera. A éPoca da velbos quanto o e o mundo, vata em desalinho, o pó no

escrruvatura, cabia o lirismo i pois, nada se diz ,de novo mas casado, olhos de ·tristeza e de

de Castro Alvec5: "Silêncio

I
de uma forma nova. insônia, a um só tempo; rOS

Musa. Chora e chora tanto Jânia; no Br�s!l, é be.m o to fino e barba mal feita,'\Iâ

que o pavilhão se lave no teu· retrato da aflIçao IlacIOnal. nio vai pregando às multi-
.

pranto". Hoje, diz-se: "o' es_IAPar.ec_endo aos., olhos d.a 'dões, empolgadas pela Sua

tômago do povo fala mais al- '\multldao, num penado de mI- palavra diferente, seus gestos

to do 'que qualquer arcrumen- séria, de trânsição industrial inusitados e suas manifesta

que mostram a poslçao dr. to, Vamos dar comid: a êsse
:
e de competições utilitaris- ções de angústia, qual o mag-

Nova Iorque no globo terre" _ povo faminto". I
tas, em que a "imoralidade" nífico ator diante do público

. deixou de ser exceção para estupefalto.
tre, que é o emblema da Ex-

LONDRES (B N.S.) . O posição. O sr. Alan Scott, de d-'fAtravtés' dos século�, em

ts.edr regra, tem êle tirado par- Até onde irá êste homem?

, ,.

a' Manch'estel', conquI'stou U".1··
1 eren es povos e crenças, Iode sua "vocação dema- Até onde vai ·sua ambição?

,grande troféu. destinado tA 'dem surgIa essas persomíli- gógica" para ascender, na 'Vi- Será êle um bem ou mal? Ou,
melhor coleção exibida na medalha de ouro por sua co- "

. dades estranhas e de violenta da pública, do pequenO ma- ap.enas, uma estrela cadente,
Exposição Filatélica Inte1'lla- leção de sêlos do correio aé, atração, a: pregar uma doutri- gistério pari't instancias por cuja luz está a expirar?
cional, encerrada recellte- reo de Terra NO'lIa. Outros
mente etn Nova Iorque, 101 expositôres britânicos foram

conquistado pelo Sr. Robe�'fo premiados cpm medalhas de

Hoffman, com sua coleção) de .prata qouraa'a. 'Como era de

sêlos uruguaios. Os exibiJo- se esperar o prêmio especial
res britânicos obtivctam da melhor coleção de sêlos do

grande êxito Coube ao S .. .T, Império' Britânico foi ganhr:
E. Lea, de Manchester, a me-I por um 'expositor britânico,
dalha de ouro e diamantes, Capitão C. Emerson HUSGL·n.

por sua col�ção de sêlos bl·j--I de Loughborough, por ,W<1

.tânicos. A medalha tem Vá-I mostra de sêlos do Cabo elr

rios diamantes engastado", Bôa Esperança.

pelo Comandante Lucia Mei

ra, A iniciativa de elevar as

tarifas dos Portos foi adota
da pelo Ministério da Viação,
desde 24 de março ultimo,
com dois objetivos ímedía-

MAIS AViÕES CAMBERRA PARA
.

A AMÉRICA lATINA

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

SERViÇOS PUBLICaS INDUSTRIAIS
....

LONDRES, (E,N.S.) - o - e está poderosamente ar

primeiro dos oito bombardeí- mado com quatro canhões de

ros Camberra a jato, enco- vinte milímetros de calibre.

mendados pelo Perú, encon- Com esta artilharia, o apare
tra-se no aeródromo de War- lho pode ser utilizado no ata

ton, Lancashíre, pronto para que a forças terrestres e para

Se6uil' destino assim que se bombardeíos de grande altí

acalmem os ventos que rei- tude.

dO(l servíços, para êompen
sal' a brutal elevação das ta
xas impostas ao públíco?
O caso do DCT não é ex

ceção. Ao contrário, enqua
dra-se na regra geral a' que,
obedecem todos os serviços
públicos industriais adminis
'trados pelo Poder Público.

nam no Atlântico. São decorridos tres meses

O aparelho será pilotado desde que um Camberra da

pelo Capitão J. W. Hackatt mesma categoria estabeleceu

tendo como Oficial Navega- um novo recorde de 881.6 kph
dor o Sr. P. J: Moneypenny. num vôo Londres-Cairo. Em

Estes aviadores estabelece- sua rota para o Perú, escala

ram em agôsto, último, tres rá em vários pontos dos Esta

recordes com um Camberra, dos Unidos e da América Cen

em uma viagem redonda I traI. ,

Londres-Nova lar que,' no A tripulação do aparelho
tempo de quatorze horas e! permanecerá pelo menos uma

'Vinte e dois minuto'S. ,I noite em cada ponto de esca::-
O aparelha em pauta, de la afim de organizar os servi�

uma serie de oito, é o pri- ços necessaTios 'aos sete

meiro de scu t:po vendido a aviões restantes da encomen

um país de ultramar. Trata- da, que deverão ser .entregues
se de um avião do tipo pa- ,ainda no decorrer deste ano.

dl'ão - por exemplo, não lhe· 5a. Região Militar

foram adaptados tanques a-I
H. Gu. Florianópolis

dicionais para o vôo ao perú Org'ão Alistador

VELOSO CUMPRIRÁ O RESTO DA
PENA DISCIPLINAR

\ ENCERRADA A EXPOSICAO
FILATÉLICA DÊ NOVA IORQUE'

CÉREBRO ElECTRON-ICO INiCIA FUN
CãES NA PAN AMERICAN
,

um� b,ri�hante e jóvem r Numa dem�n��:ação reali

"funclOnana", dotada de

15)
zada nos escntollos da PAA

cabeças e com a memória de na Cidade de Long Island,

um ,elefante, começou a tra- New York, a 705 mostrou co-

. balha; parª a Pan American I mo pode realizar, em 125 ho

\Vorld Airwys, onde pr.etenele Iras, a contagem de toda a

executar tarefas ininterrup- arrecadação, operação essa

tas, de dia e de noite, à .velo- que, atualmente, toma 4.000

cidade da luz. horas mensais de trabalho

Naturalmente, tal "funcio- mecânico. I Exposição foto�'ráfica _dos Punjab Oriental, India. O sr.

nária" e:tá sendo considera- jardins de Burle Marx Fry ressaltou a importânCia

da como "a maior", por seus O Pan American, que de L0NDRES, (B.N.S.) - Em dO trabalho de Burle M�\n:

patrões. Estes gostam da ma- 5 em 5 segundos vende uma uma sessão do Instituto de pois evidencia uma cuIJl!!'a

neira como "e1:::." realiza passa.gem, muitas vezes de Àrte Contemporânea, vários baseada no passado, ainda

8.400 adições ou 1.200 multi- manu2eio complicado por se arquitetos e paisagistas bri- que íntimamente ligada ao

plicaçõeR por segundo, ou ela tratar de longos percursos' tânicos fizeram elogiosos co- presente.

formct como tabula 8.000 car- com escalas, exigindo o uso mentários aos trabalhos do Na opinião do sr. H. li'

tões por minuto. de outros transportes, está! artista brasileb:o Roberto I Clark, eminente arquit':'to

Essa nova ;;funcionária" da satisfeita com o trabalho do I Burle Marx. Está sendo a- britânico, o trabalho ele

PAA é a IBM 705, a primeira "cérebro", cujo trabalho não tualmente levada a efeito no Burle Marx é o protótipo do

máquina eietrônica a 'Ser pos- ,'cdá suje�to às eventualida- Insti,t�to, um� ex�osição. fo-l pai:'sagismo elo fut�ro. Acl' �
ta em funcionamento na i:r:- . eles nem as fraquezas huma- tOgrafI�a dos Jard�ns reahza-, cento.u

que no,Remo, UUl:(:
dústria dos transportes. 80- nas. _

. dos paI. Burle Marx. o estIlo de BUIle Marx, na,

.

mente quatro outros desses ) A sessão foi presid'ida pe�o deve ·ser seguido muito a r'f-

"cérebros" a jato foram ins- A fabulosa máquina é inte- sr. Maxwell Fry, que juntr..- ca em virtude da dificuldade
.

talados até agora pelos seus gTada por 15 un1dades, cuja mente com a srta. Jane Dl'r.w de sua adaptação ao r.lirra p

fabricantes, a International montagem foi realizada por e o sr. M. Le CorbusiJ!r, foi a vegetação, mas seus jardIns

Business Machines COl'pora- 14 funcionários da Pan Amé- encarregado de projetar li devem ser observados e "..d lp-

.

'

tion. rican. f nova capital de ChandijaT, ne taclos ao meio.

J.2K. Exalta o Exército
� c�nforme mensagem a LolI
o presidente Jusce 1 i n o "Desde a impecável apre- dê a conhecer aos Exmos. Srs.

Kubits�hek. dirigiu mensa-
I
sentação para a' revista mi- Generais responsáveis por a

sem, ontem, ao ministro Tei-llitar a que procedi, até o des- quela demonstração, bem co

xei�'a L�tt, manifestando a
I file, demonstrararn aquelas mo aos seus comaRdados, os

3atlsfaçao que lhe causou _íl forças elevado estágio de ins- conceitos ora eXPendidos a

apresentação- das Fôrças Mi .. I trução, que muito exaltou o
I
seu respeito. Saudaçõ�s cor-

litares integr�R.tes do Grupa- meu orgulho patrióticQ. I diais. a.) Juscelino Kubits- \

menta de Umdades Escola�:;, "E' meu desejo que V. Exa. chek".

quando da sua primeira visi-

ta ii, Vila Militar.
"Desde a impecável apre'·

sentação para a revista mili

tar a que procedi - diz o

':::hefe do Governo - até o

desfile, demonstraram aque

'as forcas elevado estágio de

instrução, que muito exaltou i
,

o meu orgulho pa triótico". I O d�legado de llolicia de Ma- I' pio, capitão Arouck: teria ar-

A MENSAGEM taba armou os presos e ten- . màdo todos os presos recolhi-

Esta é a mensagem dQ Pre-
I
to-u ocupar o aeroporto da,' dos à cadeia local, à frente

sidente da República ao seu cidade das quais tentou tomar de

Ministro da Guerra:
. \ assaito o aeroporto da cida-

"E' com viva satisfação que BELEM, 25 (V. A.) No-
I
de. Até o momento não se

transmito a vossa excelência ticias procedentes da cidade sabe quais os verdadeir03

as impressões que me re8ul-1 de Marabá, neste Estado, a- � motivos 'que levaram aquele
taram do cantata mantido a

I
diantam que graves distur-' oficial a proceder dessa ma-

17 do corrente com �'3 Forças bios estão ali ocorrendo. Se- : neira. Por outro lado, desco

'Militares integrantes do Gru-I'gundo essas mesmas noticias, ! nhece-se tambem se há mor

pamento de Unidades Escola. I o delegado daquele municí-: tos ou feridos .

GRAVES DISTURBIOS NO
INTERIOR DO PARÁ

ELOGIADO EM LONDRES UM
-

ARTISTA BRASltEIRO

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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PROF--ISSIONAL
M :E D I C O S n t'DR. WALMOR ZOMER -- ..---'-------- 'I ueu ísta para

(jARCIA DR. JOSÉ TAVARES

Diplomado pela Faculdade Na- IRACEMA
'

CrlBOçdli
eícnal de, Mediciná ./da Unlver- DOENÇAS NERVOSAS E MEN-

DR. JUAREZ PHILIPPIaidade do Brasil ,TAIS - CLINICA GERAL
E"I-llIterno por concurso da Ma-' Angustia - Complexos � Edifício João Alfredo -

terntdade-Escola Insonia - Ataçues - Manias -

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

ti:x-Interno do Serviço de Círur- ças Mentais. Psiquiátra do
eià do Hospital I. A. P. E. T. C. Hospital-Colônia Sant-Ana.

do Rio de Janeiro j CONSU);!fóRIO - Rua Tra-

Médico do Hospital de Caridade jano, 41 _ "Jtas 16 às 17 h�ras.
e da Maternidade Dr. Carhs I

RESID1!:NCIA: Rioja Bocaíuva,
, Corrêa 139 Tel. 2901

' "

DOENÇAS DE SENHORAS -

_ ,PARTOS - OPERAÇõES I DR. ARMANDO VALÉ-
Cons; 'Rua JoãQ Pinto n. 16, I 'RIO DE ASSIS
, das 16,00 às 18,00 horas.

D S
. d Cl' I I f t'l

Pela manhã atende dià-: os e.rVl_ços. e !n. ca n an I

riament Ho 'tal de da Asslst.encla Mun!clpal e Hos-
,

e no spr ,I pítal de Caridade'
Caridade, 1

CUNICA MÉDICA DE CRIAN-
Residência: ÇAS E ADULTOS
Rua: General Bittencoun n. _ Alergia _

101. Consultõrto r Rua Nunes Ma-
Telefone: 2.693. chado, 7 _ Consultas das 16 às

DR. ROMEU BASTOS 118R��[::�c:a: Rua Mamhal Gui-
PIRES ,,lherme, 6 _ Fone: 3783

,.

MÉDICO
• _

I DOENÇAS DO APARELHO DI-
Com pratica ,no Hospital Sao

GESTIVO _ ULCERAS DO ES
Franclsc;) 'de �ssl8 e na Santa

TOMAGO E DUODENO, ALER-
Cesa do RIO de Janeiro ! GlA-DERMATOLOGIA E CLI-

CUNICA MÉDICA , NICA GERAL
CARDIOLOGIA

"Consultório: Rua Vitor Mei-. DR. J(rLIO PAUPITZ
reles, 22 Tel. 2676; I FILHO
Horãríea: Segundas, Quartas e Ex-Interno dã 20& 'enferma'l'la

Sexta feiras: e Serviço de gastro-enterología
Das 16 às '18 horas d S • C dR' d J

.

Residência: Rua Felipe S h
a anta asa o lO e enerro

c -

(Prof. W. �Berardinel1i).
midt, 23 - 2° andar, apto 1 -

Curso de neurologia (Prof.
Tel. 3.00:::.

'

,

Ausl*gesilo).

DR. HENRIQUE PRISCO,
'

, Ex-interno do Hospita! mater- I
nidade V. Amaral.

PARAISO
'

DOENÇAS INTERNAS
Coração, Estômago, intestino,

fígado e vias biliares. Rins, ova
rios e úteru
ConsuftÓrio: Vitor Meirelel 2Z.
Das 16 às 18 horas.
Residência: Rua Bocaiuva ZOo
Fone: 3458.

MÉDICO CIRURGIÃO DR. LAURO 'CALDEIRA
Doenças d.! Denhor!ls - Par�Q.

\' DE ANDRADA
_ Operaçoes .... Vias Urlnirla.
Curso de aperi'iliçoament'J e CIRURGIÃO-DENTISTA

longa prática nos Hospitais de CONSULTóRIO' _, Edific!o

Buenos Aires. Partenon _ 2" andar _ sala
CONSULTóRIO: Rua Felipe 203 _ Rua Tenente Silveilla, 11>'

Schmidt, nr. 18 (sobrado). FONE Atende diáriamente das 8 às

3ó12. "

11 horas.
HORÁRIO: das 16 b 18 ho- 3as e' 5as das 14 as 18' horaa.

- 19 as 22 horas.
r: Confecciona Dentaduras ê on

tes Móveis da Nylon.
.

DR. ANTONIO- MONIZ
DE ARAG.AO

CIRURdIA TREUMATOLOGIA I ra�esidêncla: Avenida Rio Bran-

Ortopedia 'co, n, 42. -

COilsultório: João Pinto, 18.
'

Atende chamado.

Das 16 às 17 diàriamente. Telefone: :- 3:96.
Menos aos Sábados,

-

Res: Bocaiuva 136. DR. LAURO DAURA
Fone: _ 2.714., CLíNICA GERAL
DRA WLA'DYSLAVA .

. .' .
' . ADMINIS,'!'RAÇÃO

• Ei:peclahst� em
. mo�estial de

Redação -e Oficinas, à rua Can-
W. MÇSSI Senhoras e v,las UrmárIlI.s. _ I..u.ciro Mafra, n, 160' Tel. 3022

e Cura radical das mfecçoes,_ ex. Postal 139.

DR. ANTONIO' DIB
[agudas e, c�o,IIlcas, do aperelho Diretor: RUBENS' A. 'RAMOS
genito-urmarJO em ambos OI Gerente: DOMINGOS F. DE

� MUSSI sexos.
. . AQUINO

,

MÉDICOS Doenças do aparelho DigestIvo Representantes:
CIRURGIA CL�NICA e do Sl�tema ne,rvoso. Representações A. S. Lara.

GERAL-PARTOS HoráriO: 10'.1, as 1� e 21h ás 6, Ltda
S

. �mpleto e' especiali- Consultório: R. TIl'adentes, 12 R�:l Senador Dantas 40 - 6°
ervlço �v ° A d li" 3246 '

ndo das DOENÇAS DE SENHO- - 1
, I! a�

-- one. . andar.
'

RA3'; com moderhos métodos de
•.

Resldencla: ,R. Lacerda Cou- Tel.:' 22-6924 - Rio de Janeiro.

diagnósticos e tratamento. tInho, 13 (Chacara do Espanha) Rua 15 de Novembro 228 6°

SULPOSCOPIA _ HIST�RO -
- Fone: 3248. andar sala 612 _ São Paulo.

SALPINGOGltAFIA - METABO- ASSINATURAS

LISMO nASAL -, Na Capital
'. a'\dioterapia por ondas curtas- DR. ALVARO DE Ano. . . . . . . . . • . . . .. Cr$ 170,00
Eletrocoagulação - Raios Ultra CARVALHO Semestre Cr$ (

110,00
Violeta e Infra Vermelho.

MÉDICO DE CRIANÇA�
No Interior

Consultório: Rua Trajano, n. 1, AT"IA
Ano Cr$ 200,00

10 andar - Edificio do Montepio. PUERICULTURA - PEDI �. Semestre ....•..... Cr$ 110,00
Horário: Das 9 às 12 horas -

- ALERGIA INFANTIL Anúncio mediante contráto.

Dr. MUSSI.
' Consultório: _ Rua TÍl;adeh- Os ol'Íginais, mesmo não pu�

Das '16 às 18 horas �'Dra. tes :n. 9. blic!_ldos, não serão devolvidos.

MUSSI ,Résidência: - Av. Hucilio A direçã'o não se respon�abiliza
Residência: Avenida 'Trom-, LUZ n. 15ó . - Tel. 2.630. pelos conceitos emitidos nQs ar-

ky 84; I Horáno: - Das 14 às 18 ho- tigos assinados.
pows • •

, .as dláriamellte

DR. JÚLIO DOIN � I
,

.

�����: I' DR. NEWTON
'

ESPECIALISTA EM OLHOS D'AVILA
OUVIDOS, NARIZ E 3ARGANTA

" CIRURGIA QERAL
TRATAMENTO li: OPERAÇõES 'Doenças de Senhoras - Procto- O Estado .; ...•........•

[nfra-Vermelho - Nebulhlação - logia _ Eletricidade Média ;A G,'lzeta •..........•.
,
••

,

Ultra-Som' I ConcIlt{>l'io; Rua Vitor Mel-! Dií.l'io dn '1"":ie , ...•...

('f>:atamento de ,sinusite aem: re'lês n, 28 - Telefone: 3307. Imprensa O,h .. "l ..••..••
, operação) I Consultas: Das 16 horas elll HOSPITAlIfl

Anglo-retinoscopia - Receita de diante.
Cal'idade:,

Oculos - Moderno equipall!ento j'
Residência: FO�le, 3,422 (Provedor) ....•

-
•..•... l. ' 2.814

de Oto-Rinolarlngololtla (unico Rua: Blumenau n. 11. (Portaria) ...•.....•.. '.. 2.086

, no Estado) , Nerêu Ramos .......•.••. a.83l

Horário •
das 9 iís 12 horas e

I
Militar .............•.... &.157

du 16 às 18 horas. DR. ANTONIO BATISTA S&o Sebastião (Casa de
3.168

Consultem nossas tarifas. EXPRESSO FLORIANóFOLr'
Consultório: _ Rua Vitor Mei·

JUNIOR
Saúde) .. '..............

F 2 4
reles 22 _ Fone 2676. J.htcrnidade Doutor Car- � ones: 5-3' e 25-35 '-

Res. _ Rua São Jorge, 20 'CLINICA ESPECIALIZADA DE los Corrêa ...........• 1.121 - - ._--

Fone 24 21.
'

CRIANÇAS CHAMADOS UR-
,

Consulta� das 9 ás 11 horaa. GENTES

Res. e Cons. Padre Miguelinho, Corpo de Bombeiros ....

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

Po!ícill'{Sala Comissário ..
Polícia (Gab. Delegado) ..
C'ÕMPANHIAS DE

FILHO TRANSPORTES

Doenças do aparelho resplratórl'o TAC ..........••..•••••

,TUBERCULOStl; I �ruzeiro do Sul ..•.....

RAJ)'[OGRAFIA E RADll)SCOPIA Panair .................•
DOS PULMõES Vat'Íg .

Cirurgia 40 Torax Lóide Aéreo .......•..••

formado
-

pela FaculdaJe Nacio- ,Real ....•............•.•
nal de Medicina, Tisiologista e Scandina\1as •........•..

fi,ll�oclrurgião do Hospital Ne'. HOTÉIS,
I... rêu 'RamO! Lux ..........••••••...•

Curso de especializaçíio pela Magestic .............•.•

S. N. T. Ex-interno e Ex-assil- Metropol ...............•
tente de Cirurgia do Prof. Ueo La Porta ...........•..••

Guimarães '(Rio). Cacique ........•..•••.•

"cons.: Felipe SchlJlidt, as - Central ......••..........
Fone 3801 Estrela .... , .....•.• ' •.•.•

Atende em hora marcada.

(Ideal
........•..•• , •.••••

Res.: - RIJa Esteves Junior, ESTREITO
110 - Fone: 21111 Disque ..

INDICADO,Fl

l\dDICO ,

t: Operações � > Doenças de Se�
nhoras - Clínica de Adultos;
Curso de Especialização no

Hospital -dos Servidores do E8-
tado.
(Serviço do Prof. Mariano de

Andrade).
Consultas _ Pela manhã no

Hospital de Caridade.
A tarde das 16,3:) hs, em dian

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

_.

Residência - 'Rua Presiciente
Coutinho 44. Tel.: 3120.

,

DR. MARIO DE LARMO
CANTIÇÃO
MÉDICO

CL{NIOO DE CRIANCAS
ADULTOS

'

Doenças Int't!rnal
CORAÇAO _ FIGADO - RINS

_ INTESTINOS
'I'ratamento molterno d.

SIFILIS
Consultório -- Rua Vitor Mel

eles, 22.

--- _-- ,

DR. CONSTANTINO
DIMATOS

CLINICA
de

OLHOS _ OUVIDOS
E GARGANTA

DO
DR. ,GUERREIRO DA

FONSECA
Chefe do Serviço de OTORI

NO do Hospital de Florianópolis.
Possue a CLINICA os APARE
LHOS MAIS MODERNOS PARA'
TRATAMIlNTO das DOENÇAS
da ESPECIALIDADE
Consultas _ pela" manhã 'no

HOSPITAL
A 'l'ARDE _ das 2 as 6-

rio CONSULTóRIO � 'Eua dos
ILHEOS n", 2

RESIDJ;:NCIA - Felipe �ch
midt nO. 113 Til}; 2865.

'

NARIZ

HORÁRIO:
Das 18 às 16 horas.

Telefone: -Consultõrio _ 3.415
Residência: Rua José do -Vale

Pereira 158 � Praia da Saudade
_' Coqueiros •

DR. MARIO WEN
�DHAUSEN

CLINICA MÉDICA DE,..ADULTOS
E ÇRIANÇAS

.

Consultório - Rua João Pin
to, 10 - TeÍ. M. 769.
Consultru;: Da. 4 às 6 horas.
Residência" Rua Esteves Jú

nior, 45., Tel. 2.812.

DR. I. LOBATO

DR. NEY PERRONE
MUND

Formado pel� Faculdade Nacio
nal de Medicina Universidade

do Brasil
RIO DE JANEIRO

Aperfeiçoamento. nl) "Casa de
Saude São Miguel" ,

Prof. }í'ernand"- Pllu)ino
Interno por 3 ar.�!J do Serviço

de Cirurgia
Prof. Pedro de Moura

OPERAÇõES
CLINICA DE ADULTOS

DOENÇAS'DE SENHORAS
CONs'ULT.AS: Diàri'amente das

7 - 9,30 no Hospital de Cari
dade, das 9,30 - 11,30 no Con
sultório à rua João Pinto 16 1°
andar.

10 andar.
Salas 1 e 2 - Rua Jerônimo

Coelho, 1
Horário; 8 às 11 - 16 às

18 horas
Atende exclusivamente com

hora marcada.

DR. CESAR BATALHA DA
SJLVEIRA

Cirurgião Dentista
Clinica de Adultos e

Crianças Raio X
#-

Atende com Hora Mar
cada.
Felipe Schmidt 39 A Sa

las,3 e 4.

-

DR. JOSÉ MEDEIROS
VIEIRA '

- <\.DVOGADO -
Caixa Postal 1110 -- Ita,i-ai -

Santa, Catarina.
-�- _._----

UR. CLARNO G.
GALLE(I'TI

- ADVOGADO -

Rua Vitor Meirel.es, 60.
FONE:: 2.4118

Florianápolis -

DR.ANTONIO GOMESDE
ALMEIDA

- ADVOGADO, -
Escritório e Residência:
Av. Hercilio Luz; 16
'I'alefone : 3Me.

.................�...

D E N T ,1 S TAS

DR. SAMUEL FONSECA
•
CIRURGIÃO-DENTISTA

Clínica - Cirurgia Bucal -

Protese Dentária
Raios X e Infra-Vermelho

DIATERMIA
Consultório e Reaidênciat
Rúa Fernando. Machado, n. 6

Fone: 2226.

Consultas: das 8,00 às 11 ho
ras e das 14,00 às 18 ho.ras,
Exclusivamenta .com hora mar-

cada. .

Sábado � das 9 às 12.

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

O ESTADO
-

. �''''''
:31

INFORMAÇõES UTEIS
'

O leitor encontrará, nesta co

luna, informações que n�cesllita,
dià .. iamente e de Imediato:
'10RNAIS Telefone

DR. IVO VON WANGENHEIM
- D E N TIS TA' -

Consult6rio rua Bocafuva. 4J

','

••••••••••••••s•••�e••w•••••ec•••G••*��

•

Restaurante NapQli 1
./ DOIS ESPETACULOS EM UM SO' .' ,

.,
.'

_ !
,DIA' 20 (d?mingo:.

'

,21 :00 H,ORAS Rua Marecha1 Deodoro 50.
'

.,
• _ Grandl�s� sorree dançante, com os .cartazes. da Tele-

i
Em Lajes, no Sul do .Brasil, o melhor! :'

Vlsao;-- Radl� Belgrado de Buenos.AIres e.1?IScoS coo, Desconto especial para os senhores viajantes. '.

Iumbíar Alfredo de Franco e seu Qumteto TlplC� - Los,
" I

Cplegiales e seu jazz espetáculo. • � _•••&••••••

MESA: Com direito a quatro ingressos Cr$ 200,00 BORDADOS A MAOINGRESSO: Para os não associados Cr$ 100,00. -,
.. �

A reserva de mesa poderá: ser feita na Alfaiataria Brí- Ensina-se na Rua Felictane=Nu=es Pires 12.

to, a partir do Dia 8 do corrente.
.

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

, Grandiosa domingueira dançante, em homenagem ao

Dia das Mãés. Será apresentado' um grandioso show in
fantil, com a participação dos pequenos e' futurosos ar

tistas da Difusão Ploríanopolítana,

8.022
2.666
3.679
2.688

3.813.

2.404
2.038
�.694

S.700
2,600
366.lS
2:826
2.402
1377
2.800

/,_/' CONVITE .

De ordem do Irrnao Provedor, convido.os Irmãos, pa�

� . 1 a tomarem parte, revestidos de seus balandrâus, nas
•••••••••••�

'

Festa-s dI:! Orago, �onforme consta do programa que se-

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

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

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

• �vangelho.
'

Barraquinhas - Com início às 19'1horãs durante: as
'

noites de 20, 21, 22, e 23, quando serão queimados .líndos
e
ogos de artifíc�o."

-.

,\
A Provedoría, na certeza do comparecimento de to

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

.

I'
8AHCOdeCRf�ITO POPULARI'Ie AGRíCOLA I I

�(J�,16
.. ,

f",-O_nIANOPOlIS - St�. e6rGrin�

OFICINA M'ECA NICA

CONSERTOS DE FO�OES, FORNOS, SERRE-

MAQUINAS A VAPOR,LHERIA, CALDEIRAS E

'l'ODOS <?S, SERVIÇOS PERTENOENTES A ARTE.

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

"

Clu�e 15 �e Outu�ro

Expressó Fl'oriaoópolís Lida,.
ENDEREÇOS ATUALIZADOS DO EXPRESSO

FLORIANÓPOLIS LTDA.

Transportes de Cargas em Geral entre: FLORIANÓPO
LIS, PôRTO ALEGRE, CURITIB�' SÃO PAULO, RIO
DE JANEIRO 'E BELO 'HORIZONTE.
Matriz: FLORIANóPOLIS Filial: CURl'fIBA
Rua Padre Roma, 43 Térreo Rua Visconde do Rio Branco
Telefone�: 25-34 (Depósito) 932j:!6 .

25-35 (Escritório) Ttlefone: 12-30
Caixa Postal, 435 r:nd. Telelir. "SANTIDRA'"

End. Teieg. "SANDRAD'E"
'

Filial: SÃO PAULO Agência: POnTO ALEGRE
"Riomar"

Avenida do Estado 1666/76 Rua Comendador A�evedo,
64 (

Telefone: 2-37-33
Atende "RIOMAR"

End. Telej'. "SANDRABE" Eltd. Teleg. "RIOMARLI"

Telefone: 37-06-50

Alincia: RIO DE JANEIRO
- "Riomar"

Agência: BELO HORI
ZONTE
"Riomar"

Aven ida Andradas, 871-B
Télefone: 2-90-27
Atende_"RIOMAR"

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

Atende "RIOMAR"
End. Teleg, "RIOMARLI"
NOTA: - Os ,nossos serviços nas praças dé Pôrto

Alegrp., Rio e Belo' Hõrizonte, são efetuados pelos nossos
agentes

"RODOVIARIO RAPIDO RIOMAR"

EMPRESA NACrONAL' DE NAVEGACÃO
)

HOEPCKE
NAVIO-MOTOR

'

«CIRL
.._

\ ITI,NERARIO
SAlDAS DE

I DA

FpoJis. Itajaí

29-5 31-5
11-6 13-6
24-6 ,26-6

17-6 19-6
30-6 • 2-7

VOLTA

.IRMANDADE DO DIVINO ESPIRITO
SAN-IO Ê ASilO DE ORfÃOS '

FESTA DO ORAGO.

,Gumercindo Caminha�_ Secretário.

____�-- a � -- -

Viagem com ,segurança
e ''ªPidez

'

80 NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

. RIrmO
- �(SUL:·8IASILBIBO;=�

Florianópolis Itaía! - Joínvílle �. Curitiba

Kua' Deonoro esquina.da
Ru�.ATenente Silveira

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

lu-Repartição Publica.

'TRATAR NA
"A' MODELAR"

,

.....•....M..............•••......_·..• ..• ...• .....J-,.w.,._.....,.........• ....�_"....._,.

•.• A .HORA DO

TÔNICO' ZENA

, /

1\0 PRIMEIRO SINAL DE FRAQUEZA, TONICO ZENA

À SUA MESAl

Fabrica de'Caixa e

Esquadrias
"

I Vende-se, com muitas maquinas e mais_de 130 'ca
\'alos instalados, junto ao porto. Excelente oportunidade
Facilita-se' parte do pagamento. Tratar na MI\DELEI'
rua João Pessôa, Itajaí.

'

Campanba
'

Contra
�

o Vancar
,

AUXILIE A CAMPANHA CONTRA O CANCER
'

A- ASSOCIAÇÃO CATARINENSE' DE MEDICiNA
c,hama a atenção do povo, para as palestras que estão
4as feiras, as 20,45 horas e pela Rádio Guarujá, todos os

s�ndo irradiadas pela Rádio Diário da Manhã, tôdas as

!labados, !lS 15 h01'as.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



4 Florianópoljs, Sábado, 26 de Maio de 1956
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, I

Dominoo,
.

em ·comemoração ao' «Dia do Futebol»:

,

a7 ii'

fi

OS BRASILEIROS- NO
EXTERIOR

Resultados dos clubes
brasileiros no Exterior, 4a

feira:
Na Alemanha - Botafo

go, 4 x -Roth Weiss 3; Na

França - Vasco 4 x Ra

cing 1; Na -Argentina -

Juventus O x Santiago Del
Este O; Na Suecia - F'la

mengo 3 x Oesters 1; Na

A REGATA DO PRóXIMO a uma conclusão satIsfatô- Suíça - Portuguesa Ca-

DOMJNGO rÜI. .

rioca 2 _:_ Basitea 6 e na

Cumprindo fielmente o REUNIÃO NA F.A�C Turquia - São Cristovão
seu calendário remístico do Reuniu-se o Conselho Su- O x Sport 1.

corrente ano, a Federacão"' pertor da Federação Aquá -"""'......-..""""""'--- ...,. _.. .

Aquática':" de Santa Cat�rí- tica de Santa Catarina com MEDINA QUER ABANDO·
na fará realizar no próxi- a finalidade de reçeber as DAR O REMe'

as- mo domingo, dia 27, a se- inscr-ições para a regata do Toda a imprensa carioca
gunda regata da temporada, próximo dia 27. e mesmo de São Paulo está
tendo como

.

local a raia Solicitaram inscrição cin- eomentarido o propósito do
olímuica da Baía Sul da C'O clubes náuticos, os três "sculler" campeão brasilei
nossa encantadora ilha. da Capital, América de Blu- 1'0 Francisco Medina, do
Consta do programa de menau e Cachoeira de Jo- Vasco, de abandonar o re-

8 páreos, sendo 5 na dís- invíle, sendo que G Martí- mo. desgostoso com' os

tãncia de 2.000 metros e os nelli e Aldo Luz intervirão acontecimentos de Callao
3 restantes no percurso de nos oito páreos programa- quando sofreu duas contun-
1.000 metros. dos, o Riachuelo 'em seis dentes derrotas. Como se

Os páreos mais sensacio- páreos, Cachoeira em 4 e sabe, Medina por duas ve

naís, sem dúvida alguma, I
América somente em dois zes derrotou Q nosso cam-

serão o de "out-rtggers a páreos. peão Manoel Silveira, do
dois remos com patrão", I ' * * * Martinelli. Sem dúvida um

classe novíssimos eo pá- 'o PÁREO DE OUT-RIG-grande desfalque para as

reo de "oito", No páreo de I, GERS A DOIS
-

cores carioeas e vascaina.
"dois com" novíssimos par-
ticiparão Martinellí, Ria-, Um dos páreos que se CINE SA-O JOS'E-chuelo, Aldo Luz, desta CIt- parece mais sensacional se- ,

pital, América de 'Blumenau ',rá_ o páreo de out-riggcrs a As 3 - 7,30hs.

BASQUETEBOL JUVEN'll e Cachoeira de Joinville. 'dois remos com patrão, pa- DIABOS DO CEU'

Destes cinco concorrentes Ira a classe de-novíssimos, Censura até 14 anos.
, será dificil apontar de 'an-I'porquanto temos os quatro As - 22hs.

- Dizer o que foi o Cam- Foram os seguintes rela- temão qual 1 provavel con- participantes com bastante A ULTIMA NOITE
peonato Citadino de Bas-lcionadOs: "

\,

junto venceuor,' devido ao equilíbrio, no Riachuelo, Preco Unico: 20,00.
quetebol Juvenil, torna-se AFON�O - TOINHO equ'.líbrio d�s forças e téc i Cocoroca e Alf�ite, ótimos Cén�ura até 18 anos.

para mim um tanto dificil, BETO ,- MACHADO nica dos integrantes. No remadores, ex-integrantes
porquanto não encontrarei MAURO páreo de -"oito" éS�arão la- I do Martinelli, no Amér ica
palavras capazes de repro-

* .y, ;(.
do á. lado, América, Marti-I de Blumenau, o mesmo dois

duzir fielmente tudo aquilo ,E da oitava rodada, 10r- nelli, Aldo Luz e Ríachue- que representou I) nosso

que tive a satisfação de as-. 'mei a se�uinte seleção: lo, também' para classe na-I Estado por ocasião de úl
sistir do tão interessante PICOLÉ � NELSON víssimos, entretanto: acre- timo brasileiro de remo,
certame. SAULO - AFONSO / ditamos que desta vez os I porém IiÍ estes 1,P!� ;Jdores* * * ALEXANDRINO blumenauenses levarão a. I participaram 'no "dois sem",
Mas, de um modo geral, o .» ,x, *

melhor, porquanto o con-I por parte do Martinerli ve-

SEGUNDA REGATA DA que caracterizou o Campeo- E da 9a e última rodada, junto americano lutará com remos Sorveteiro e Q(tinho�
nato> foi realmente a notá- foram- os seguintes sele- a sua fôrça máxima, isto I ven .:r:',res fle duas eli-

T'EMPORA-DA DA 'FASe vel equivalência de forças cionados : é, a mesma guarnição ven-
I' minatórias

do ano ].·r.ssado
entre os' concorrentes. Foi PICOLÉ - MACHADO cedora em janeiro do COl{- e finalmente o Ald,) Luz

Está assim eleboràdo o Balisas: 1 - --Cachoeira, sem dúvida o traço mais - ZÉ LUIZ - BETO rente'a110 lá em são pau-I formará c,om Osman '.' Gle-
programa da segunda com- 2 - Aldo Luz, 3 - Améri- marcante dentro dos com- MAURO lo. ,n0, integran. es ,de himoso
petição de remo da tem- ca, 4 - Riachuelo e 5 - plexos de fat.ores que cons- * * *

NO RIO UM DOS DIRE- "oito" aldista. Como se po-
porada de 56, promovida Martinelli. tituiram a temporada dos Assim sendo, na próxima TORES DO ALDO l·líZ de observar será do, mais
pela Feder-ação Aquatica de 5° Páreo - Bronze "Os- juvenis. semana publicarei a minha Seguiu, via aérea, com espe'aculàres o pá�'(>o de

g�['!.Santa Catarina: waldo Silveira" - Classe * • ·x· relação dos 8 melhores atle- destino ao Rio de Janeiro, "dois com" e de a'áemãà .�_J.!] ���, Local: baia sul "principiantes' - Canóe - Dêste modo, embora este. tas do Campeonato, dando a ã fim de tratar de assun- será dificil 'apõntar Ijl'al o .IM-. - �---
Data:, 27/5/56, com ini- 1.000 metros. Concorren-'.ia indo. de encontro às le_is I'cara;c,teristica �e jogo dos tos relacíonaclos a sua a- con,' pnto

,
ver.cedor. 'As 3 _ 8hs.

cio às 8 horas. tes: 'Todos, e?"ceção do Ca� desportiVas, a meu ver, nao relaclOnados.
, gremiação, o sr. Moacyr * * ;:.

10) REBELIÃO DE BRA-
Concorrentes: c.. N. Amé- choeira e Ainérica. deveria haver Campeão dé-I

* .* .»

Iguatemy da Silveira, timo- DUELO NO PÁREO DE
, VOS

.

rica, de Blumenau; C. N.- Balisas: 1 � Riachuelo, finido, êsfe ano aqui em .Aviso que, não influir:ão neii·o e diretor do C. R. AI DOVELE I 20) UM LEÃO ESTÁ
Cachoeira, de Joinville; C. 2 - Aldo Luz ,A, 3 - Aldo Florianópolis. Todos, sem

I
em minha �'elação, as par�i-. do Luz, Também no páre) de' NAS RUAS

R. Aldo Luz, C. N. Marti- Luz B, 4 -'- Martinelli B e exceção, meréciam o titu- d�s que LIra e P?ze estao Abordado, pela reporta- "double" hav·�rá se! liação, Preços: 10,00 _ 5,00
nelli e C. N. Riachuelo, des- 5 - Martinelli A.

,

to.
,

. dlspu�ando, da serle melhor gem sôbre os m'otivo;; que o muito embon _acredibimos Censura até 14 anos.
ta Capital. 6° .Páreo --'-- Taça "Fede- ;(. * ;(. de tres, porquanto

.

estava I levaria ao Distrito Fe�eral, na .,.itória da dupla r,narti- _ _

Número de páreos: 8 'r� de�o-:--ªe ,Sm:I& "___,Gv>��ue i�o v�� me b�seando" 6xc,luslVamen I �ssim se expressou: :'Inf:- nelina com �ilveir'1 e AI-

!I�"'IJ_100 Páreo _.c.' 'l:à-ç-ã-�a- ta Catarina", - jjlasse a ser força <:reêXpi'WS1rô, Itg��· !_l�" Iodadas do

lhzmente nada podereI adI- fredinho,'sôbre a dup�l� aI- II ..,.�
cap" - Estreantes - Ioles "P{'incipiantes" - loles a afim de' tornar mais firme

, Ca�peonato. ',,_...o
_

antar das razões que me dista com Or'ldo e Vile- A_V 4& h
_

a 4 remos - 1:000 metros 4 remos - 1.000 metros. o meu modo de pensar,'
* ·x· .» f�ieM..·tl" �Q,_Rio de Janei-, la. As _ 8hs.

- Concorrentes: Todos, ex- Concorrentes: Todos, exce,- quanto ao merecimento das I As medalhas que ofere- 1'O, porquanto·
....

ê"'SêgftdiJ· ';;2.-'->. 10) O GRANDE DESEJO
ceção do América,

.

' ção do América. equipes, ao titulo de 56. I cere�,_ s�rão entregue p.or r,eu clube, was quero dei- EMOCioN*-N:.r�-:;;g.....tAI!��O 20) TEXANO SOLITA- \Balisas: 1 - Rlachuelo Balisas: 1 - Aldo Luz
,

� _ •

;:- �» * ,0CaSlll.O d� Campo Es�adual, x;:;r bem clai'Ú �ue f'e eu DE OITO �·it{�b \A, 2 - Aldo Luz, 3 - ea- B, 2 - Cachoeira; 3 - AI- E nao !ugmdo ao. com- a ser reahzado n,o� dIas 2 e fôr bem sucedIdo. serã Q,tatro clJ,lbes btérvi- ,00 �:___�"�OJ'g_ ...._DOchoeira '4 - Martinelli, e do Luz A, 4 - Martinelli promisso que assumI com 3 de Junho prOXImo,
-

em Gma das maiores ou a r.�aior rão no páreo de' oito",
3) O t ftv �

-_-�,---

5 - Riachuelo B. B, 5 - Riachuelo A, 6 - os juvenis, apresento a se-1nossa Capita.l. E prov�vel conquista (lo C, R. Aldo América, Ma.ttinelli. Ria-
ZORRO -:- 11/12 Eps.

20 Páreo - Classe Aber- Riachuelu B e 7 - Marti- lecão da 6a rodddà: I
que entregareI as refendas Luz, será uma venhtiieira chuelo e Aldo Luz, para a

Preços. 8,o� - 4,00.
.'

.

C DO ZÉ LUIZ d Ih I t T' Censura ate 10 anos.ta - Out-rlgge,rs a 2 remos nelli A. MA HA - me a as, pessoa men e. a "bomba", Peço, apenas, que classe de nOvissimos, sen-
-s/ patrão - 2.� metros 7° Páreo --Classe Aber- � PICOLÉ - BETO -' legal? aguai'dem a minha volta do-que o Ar,iérica lutará
- Concorrentes: Aldo Luz ta - Out-riggers a 4 re- SAULO ;(. '.(- 'x· quand-o poderei d'zer do CO!'1 a sua fôrça máxi.:!Ja, a
e _Martinelli. mos com patrão - 2.000 * ... * Sem maiS, prometendo sucedido". Finalmente, a- mesma guarniçi'ío qll'J ven-.

Balisas: 1 - Aldo Luz e metros Concorrentes: Quanto à sétima rodada, voltar quinta�feira, sem fá1- crescentoü ó Sr. Igu'J,�emY: I ceu êste ano em São Paulo,T d
�

dA" f' t t t ta,'" despede-se, sI'leI1cl'ando- d" t2 -Martinelli o os, exceçao o merI- OI-me um an o cus Oso re- .. ":ara, que os :s�orlls as

! port.�n�o com gra�ll�il. cre.30 Páreo - Classe Aber� ta. _ lacionar os õ melhores, vis- se, Jayme Klein. '

lIao fIquem em duvld.-t tam- denClaIS par�. a vlhna. O
ta - Double-scull - 2.000 I Balisas: 1 -- Ca(!hoeÍra, to que nesta rodada, acon- bém não se trata de parti-

I
Martinelli procurar<�, rea-

metros Concorrent'es: 2 - Martinem, 3 - Aldo teceu uma verdadeira tra- cipação ,do meu Clllb. em biiitar-se da, última, t'egata
Aldo Luz e Martinelli. I Luz e 4 - Riachuelo. " gédia entre Lira e Doze, cu- "INITIUM" PARANAENSE r�gatas". ' 'em Fôrto Ale�re, e pa:�a is-
Balisas: 1 - Aldo Luz e 8° Pál;eo - Honra Fede- 'o vencedor da partida, só

, A seguir, despediu-se o só f01'am fsitas .11', <:.rsáll
2 - MartinelJi

-

ração Aquática de Santa foi conhecer a vitória após Hoje e amanhã, com jo- entrevistado, exibindo-nos; modIficações no conJunto,,

40 Páreo - Classe "No- Catarina - Bronze "Bolsa a terceira prorrogação. gos em Curitiba e Ponta diversas cartas endeleça- 'voItando o Cunha p:li'a a
vissimos" - Out-riggers a Oficial de Valores" - Clas- Mas mesmo assim consegui Grossa, será ;realizado o elas a "figurões" do Iüo de VOg'l, e tanto Riachuelo e
2 remos com patrão - 2.000 Ise "Novissimos" - Out- anotar os nomes dos 5 que 'I Torneio "Initium" do Cam- Jeneiro. Depois diss) fica- Aldo Luz' vi.'m te\'il' ando 20) REBELIÃO DO BRA�metros - Concorrentes -, riggers

a 8 remos - 2.000 mais se salientarâm dos de- peonato Paranaense de Fu- :'YlOS pensando na "b0mba" diúriamente a fim ,d<.; faze- VOSCachoeira, Aldo Luz, Amé-
I
metros. C_oncorrentes:. To� mais, que também estive- tebol de 1956, participando prometida pe;o C. R. Aldo rem uma bôa figura J'unto P 8 4C h reços: ,00 - ,00.rica, Riachuelo e Martinelli. dos, exceçao do ac oelra. ram numa noite auspiciosa. do me�mo treze clubes. Luz, porém, sem ch'3Jai-mos aos rlerpais pa é't\cipanles. Censura até 18 anos.

"O Estado Esportivo"
I

...................................................---- �I

I· Ante um Avaí irreconhecivel· triunfou o Paula
Ramos por 3 x O

E o

Jael, Valérlo e Zacky, os
goleadores

principalmente 'a equipe train. Quasi ao terminar o racy.

paulaína que demonstrou I primeiro tempo o médio Nil-I
.

Os qua�r�s atuaram

qUe está em condições de son perdeu uma bela opor-' SIm constituidos :

realizar uma grande cam- t�n,idade para diII_Iin�ir, a" ,PAU�A ,RAMO,S � Wfll�
panha este ano. Muito fir- diferença para dOIS a um: d�r;' ClaudIO: Ner� e D�nda,
me a sua defesa e seu a�a� ,fl:�nte a f�ente com o

guar-1Zllton e ��Cl; Wlls��, Som

que por vezes realizou m- dião Wa,ldlr: . "

bra, Valêrío, Guarâ e Za-,
vestidas fulminantes, nas No prrmerro periodo ja o cky.
quais resultou a queda do Paula Ramos vencia por I AVAí - Amaury; Wal
arco de Amaury por três dois a zéro, gols consigna-, dír e Armando; Marréco,
vezes.

'

dos por Jací e Valério, ten-
!
Enísio (Moraci) e Nilson;

Quanto ao Avaí, esteve _lo! aos' primeiros mínutos Meno (Fernando), Amorim,
irreconhecível, não encon- dã� etapa final completado o Betinho, Rodrigues e Ja-
trando em nenhum instante marcador.

'

_ I
da luta o seu verdadeiro Na primeira metade do có.

segundo tempo contundiu-' Na arbitragem, com atua
se o centro-médio Enísio 'ÇãO aceitável, funcionou o

que foi substituido por Mo, sr. Gilberto Nahas.
__

Decidindo a posse da ta

ça '''Ministério do Traba
lho" que como se sabe foi

disputada dia 1° sem vence

dor, os conjuntos do Pau
la Ramos e do Avaí defron
taram-se, quinta-feira à
noite, no estádio da 'Rua
Bocaiuva, tendo o primeiro
colhido um bélo resultado:
3 xO.

O prélio deixou a dese
jar, embora tivessem os dois
adversários se empenhado
com grande entusiasmo,

'As - 4,30hs.
Na Tela:' O GRANDE

DESEJO
No Palco : ROCAMBOLE
Preços: 20,00 - 10,00.

As - 8hs.
Tela: DIABOS DO

NÃO IRA' A SAO PAULO E PORTO
ALEGRE O ALDO lUZ-

Segundo soubemos, a di- inglesas de Cambridge e

reteria do Clube de Rega-Ioxford. Sabe-se que é dese
tas Aldo Luz resolv�u can- I jo . d�� ,aldist�s levar �eu
celar após entendImentos,' "OIto 'a Lagooa Rodr-igo
com gauchos e paulistas, de 'Freitas para enfrentar

as duas consagtadas guar
a ida de suas guarnições li nições dá velha .Albion que
Porto Alegre _e São Paulo, virão ao Brasil para as -ep
em junho próximo, visto a memorações do jubileu do

temporada das guarnições '."Jornal dos Sports", do Rio.

Ipl.·.J

Na
CEU
No Palco: ROCAMBOLE
Fatos em Revista. Nac.

Preço Unicõ: 20,00.
Censura até 14 anós.

"�E.----.-.. .

As 5 :__ 8hs.
A ROLETA FATAL

Fatos em Revista. Nac.

Pi'eços: 10,00 - 5,00.

.
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;
-

,
� �.� � -

Com· oito atraentes páreos, a "FASe fará· realizar, domingo, na baía sul;' a segunda
conípetiçãe remistlca· da temporada

.

..
,

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'- Flcrtanépolls, Sábado, 26 de Maio ele 1956

1 - Na noite anterior,
rale a abóbora, adicionan
do-lhe o acuçar deixando
assim em maceração du
rante toda a noite; na ma

nhã seguinte ponha esta
mistura cozinhar e mexen

do sempre, deixe-a ferver e

espessar bastante, retiran
do-a do fôgo em seguida.
Quando estiver morna, adi
cione. algumas gotas de bau
nilha.

.

2 - Acarernele uma fôr-
ma de pudim, colocando na JOÃO TOMAZ DE SOUZA - D. AURORA
mesma a preparação, dei- BORTOLUZZI SOUZA
xando cozinhar ainda em Em Laguna, a 25 do corrente, comemorou suas Bo-
banho Maria durante uma das de Ouro, o ilustre e' digno .casal JOão 'I'omaz de
hora e meia mais ou me- Souza e d. Aurora 'Bortoluzaí, da alta scciedade lagu-

MISSA DE 7 DIA I
nos. Quando estiver bem nense.

SENHORA
.

O. I cozido, tire-o da fôrma, O sr, João Tomaz de Souza que é dhetor-p ceaidente
Participam aos parentes Participa aos parentes e

DR. EMILIO GALLOIS I servindo adornado com cre- da firma João 'I'omaz de Souza S. A. e um dos diretores
e pessoas amigas, o contra- pessoas amigas, o contrato:. Fflh e netos do inesquecivel chefe Emilio Gallois, i me Chantílly. (APLA). da Empresa de Navegação Lagunense S. A .. ambas da-
to de casamento de sua fi- -de casamento de seu filho .1 OS

• quela cidade sulina, e chefe de numerosa família. a qual
lha IDEVONE

I C 'SSIO S t Id' convidam aos demais parentes e pessoas amigas para
com o sr.'1 A com a r a. evo- .

ti
.

d 70 di d I b
.. se reunirá para festejar o.auspicioso acontecimento.

P. t d V '" I .,'
aSSlS irem a missa e' la que man am ce e rar dia

Cássio Aurélio- m o 'a
I
ne era uonça ves,

! ;às às 7,30 horas na Catedral Metropolitana no altar do P'/ec'el-Io d'o OI-a
São filhos do casal os seguintes: d. Noemia Souza

Luz. ;

Sagrado Coração de Jesus. Eichter, casada com o sr. Otto Richter, (h',�ente da Ca-
Idevone e Cássio

A todos que comparecerem a esse ato de fé, anteci-
sa Hoepcke, em Joinville ;' dr. F\iivio Bortoluzzi de Sou-

Confirmam
ram agradecimentos.

' PÊSO E NUTRIÇÃO. ia, advogado e alto' funcionário do Mínistérlo da Educa-

Fpolís, 5/5/56 "...................... Via de regra, o excesso ç&o, residente no Rio de Janeiro; d. Norma Souza Da-

E I
ou deficiência de pêso em tlsta, viuva, residente em Laguna; d. Itamar Souza Va-

n aCe relação à estatura é indício rella, casada com o dr. Nunes VareHa, advogado resi-
. de nutrição defeituosa devi- dente em Joaçaba; dr. Milton Bortoluzzi SJuza, advoga-

da, nalguns casos, a regi- do, residente em Laguna;' dr. Emir Bortoluzzi, médico,
'me alimentar errado. lesidente em Orleans; dr. Nicanor Bottoluzzl Souz�, en

Use 'alimentação equili- genheiro da Vtação Ferrea do Rio Grand,r. do Sul, resi
brada, de acordo com ciente em Montenegro; Aldo Bortoluzzi de Souza, uire
as necessidades ue· seu tOl' da firma João Tomaz de Souza S. A. () contador, e"
organisUlI" a fim de !;rtas. Nida e Daymar tôdas residentes em Laguna.
evitar falfas ou dema- São s��eios. o

..

dr': Nivaldo Richter, acivogado, re

sia..ê",--::;:::.__SNES�- s-i-dêntêel'll, Joaçaba; Acadfunic9:-d_g_. D_�t<? Márcio Sou-
,-.�-

;m Batista, residente em Florianópolis; Jõão' 'Eduardo
Souza' Varella, aluno do Ginário Frei Rogério, em Joa
çli\ba; Otto Richter Filho, da firma Indústria Alimentí
i.!lft Paulo Groetzner S. A. de Joinville; e, os meninos 01'
hndo e Irene Vieira Souza, Flávio Bortoluzzi Filho, Ni
,13, Ná)�a, Néri e Nilo Bortoluzzi, Jeane e Emir Borto�
I �Izzi Souza Filho.

É com prazei" que registamos o grato. acontecime!l
ria de Toquio fabricaram to, evlando ao distinto casal os nossos sinceros cura
dentes postiçus de "nylon". I,rimentos.
De acôrdo com os seus in-

c-

Portanto, meus amados irmãos sêde firmes, inaba. Na cerimonia. religiosa a noiva terá co_!llo ,:.,tes_j&..
láveis e.sempre abudantes na obra do Senhor, sabendo ll1unha o sr. Naévio José Amin e !l-K!!'ái. sra.

-

tIue, no Senhor, o vosao trabalho não·éváo. (J Cor. 15:58). O noivo o sr . ..J.o.L.�"1:i�rosdossini e emxa. sra.
J�er Heb. 12:11-17

\ �..,..n.R�e; e dignas famílias os .nossos cumpri-
�.__.-..- ·_-·-"....I'ínentos com votos de felicidades.

Uma vez estive doente e def!ê'lfij!tractá. Uma missio- - L..

nária vinha diáriam«1IJ.!.eple' ver. Ela renovava minha es-
�

�er�.�:-?-.��-0l�oração. -C�idava de mim. "Não posso lhe 'I 'fealro Alvaro de�' Carvalhoragar", d!sse eu com trlsteza. �I, .

"Não quero dinheiro", disse-me ela sorrindo. "Eu DIA 31 de Maio' - ESTREIA - Ás 20,30 hs.

faço isto para o Senhor". A LINDA PEÇA DE MARIA CLARA MACHADO
Ela obedecia as palavras -dg Senhor: "Tôdas as vê- I

7.(·S que o fizestes a um dos meus irmãos pequeninos, a

laim o fizestes". ICada um de nós cOl�hece alguém que está doente,
ou em necessidade ou triste: alguém que precisa ?e bon- 'I NUMA APRESENTAÇÃO 'DO

dade, de paciência; de coragem. Atender os ensmos de TEATRO CATAItINENSE DE COMÉDIA
J ,�sl.is, não somente diminuirá a miséria do mundo, mas Hecitas noturnas nos dias 1,2 e 3 de junho, às 20,30 horas
dará nova vida e nova esperança a tôdas as nações. O

'1' Vesperais infantis a preços reduzidos, as 15 horas
evangelho incomparável de Deus, dado através de Cris- DIAS 2 e 3 de JUNHO
to, nos .foi dado em amor divino e em sabedoria, foi-nos
c.ferecido para nossa orientação e proteção. AVENTURAS:OO �ZE ..MUTRETA

PENSAMENTO PARA O DIA

Enquanto houver gente no mundo, Cristo precisarã
de discípulos desbravadores de-caminhos.

Edna DessarWcUs;. escritora '(New Yorik) ISylel Pires Ferreira .

_""""'__......,......_-......"'-..........-""""'--.,."--,., ..,...;,----...,.;"...---...,.,.,,.,--"""""�-""""'l'-.--""""''''''''''-:-;...!''''-.........,""-""""'--"""""---"".,...-......'.....,.""""--"""�"""""-----'-:

o ESTADO

Sociais

A Diretoria do Clube 15 de Outubro fará realizar
no próximo dia 27 (DOMINGO), com início às 9,00 ho

ras, mais um de seus já conhecidos COCKTAILS DAN

ÇANTE. �,
Não haverá 'reservas de mesa. - Não será permiti

éa a estrada de sócios que não estiverem munidos de
"mas 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, poderão obter informações mais detalhadas,
diàriamente na Alfaiataria Brito.
HORARIO: 08,00 às 11.00 e 14.00 às 17.00 horas.

Ignácio José Mosquella, diretor social.

ALTA NOS' PREÇOS
DOS

COLCHÕES M'!
• ""

l f' .O�A,S
�

QUERER-BEM
<Corno em todos os demais setol'es,cle produção, também

no ramo dos colchões de molas, houve uma nóva alta de

preços.
Dessa alta já foi avisada a firma exclusivista dos col-

chões DIVINO.
/

'>

_
Todavia, o estoque que se encontra em depósito na fir

ma distribuidora desta praça ("A MODELAR") será vendi

elo ainda pela' tabela corrente e dessa vantagem conviria

beneficiarem-se os interessados.

Anis Murad

�\'Iesmo que ElU· fosse, amor, de bronze

Qual estátua, impassível de jardim,
Serrtiria pulsar 'dentro do peito.
'Teu triste coração... pulsar por mim.

feito,

------'-----,--_. _._-_._._-

Mesmo que eu fosse o sêr mais imperfeito,
S.em alma, sem entranhas, mau, ruim ...

Render-me-ia, cheio de respeito,
Ao teu sublime amor, tão puro assim ... Clube 15 de Outubro

E hoje, te quero, assim como me queres.
Mas hei de' te querer, se me quiseres
E enquanto houver querer em teu querer.

Porém, se teu querer não for sincero,
•Assim corno te quero, porque quero,

Eu sei, também, querer p'ra não querer.

_.()---()....().

primentando-o e formulan
do votos de felicidades,
junto aos da exma. família.
FAZEM ANOS HOJE:

ANIVERSARIOS
Sra. Hermann Beck

A data de hoje registí'a
o aniversário natalicio da
exma. sra. d. Maria de
Lourdes Luz Medeiros Beck,
esposa

. do sr. Hsrrúann
Beck, do alto comercio lo

cal.
A distinta dama será al

vo de muitas homenagens
por parte do _seu vasto cir
culo de amizades.
"O ESTADO" unindo-se

as felicitações, cumprimen- - sr. Mário Perez, co-

ta-a respeitosamente. merciante,
Sr. Antonio Sbissa - sr. Dorival da Silva

'Transcorre, hoje, o ani- Lino

versário natalício do nosso I - sr. Nilton Vaz.

prezado colega-de-imprensa,· -'- srta. Zita Moritz I
jorn. Antonio Sbissa, alto -, sr. Júlio José Floria-
funcionário dos. Correios e no

Telegrafos e pessoa muito - sr, Antonio Rodrigues.
relacionada nos meios soei- Aníversariou-se ontem a

ais desta Capital. galante menina Anabela
Na oportunidade muitas Ventura, dilêta filha do sr,

serão, por certo, as homena- Pedro Ventura e sua exma.

gens que amigos, colegas e esposa d. Placides Ventu-

admiradores do distinto ra,

aniversariante, lhe tribu- À graciosa Anabela e

tarão, às quais os de O ES-, seus dignos genítores, as

TADO se associam, cum- felicitações de O ESTADO.

WALDE·MIRO GON.

ÇALVES

VOCE SABIA QUE.

os. SOAlAMBUL05
6ÃQ CAPAZES DE

- VESTl�-5E, êSCR-€ r

��r-
VER CARTAG, et:c ...
UM DÊL€S JA' Ff" i

êNCONTRALJO
DOI2MINDO A {J:'"

&t/ILOMETRO '[ii
5IJA CASA.

_..-.............,. -_ .._.._ - - -.-..••_._- -.- -.- ...

PARTICIPAÇAO
Vva. OSWAIJD9 PINTO

DA LUZ:e:

Itajaí, 5/5/56

PEIXOTO - ,CABRAL DA SILVA«NO �endculo)

. Com' ii Biblia na M,...
' Realiza-se hoje o enlace matri.monial da srta� Osma

ao' �'jna Cabral da Silva com o sr. Oldemar Peixoto.
Por parte da noiva servirão de testemunha o sr.

Carlos Eugenio Freys!ebem' e exma. sra.

Por parte do noivo o sr. Paulo da Rosa Luz e a se

n 'norita Odete Verzola.

,1

SÁBADO, 26 DE MAIO

o

,>

Nosso bondoso e benevolente Pai, nada precisas de
nós. O universo maravilhoso é teu. Os incont4veis e ma·

.íestosos m-UI,ldos celestes são obra de tuas mãos. Conhe
cendo nossa fraqueza tu perdoas nossas faltas e curas

nossas enfermidades. Ajuda-nos a expressar diàriamen
te nossa gratidão por nossa devoção a ti e auxílio preso
tado a outros. Em nome de Cristo. Amém. .. .. .: ..

,

\
,

I
Doin Joaquim Domingues própria Divindade no Mís- Cada Associação deverá

de Oliveira, p'or mercê de I tério do SS. Sacramento e apresentar-se com os res

Deus e da Santa Sé Apostó- para atender aos justos de- pectívos estandartes e dis

lica, Arcebispo Metropolíta- sejos de nossos amados dio- tintivos.
I
São· permitidas

no, Assistente ao Sólió Pon- cesamos: Havemos por bem crianças na procrssao só

tificio, etc. confirmar para aquela data vestidas de anjos para abrir
a . SOLENE PROCISSAO o prestito. Os fieis e f'amí
DO CORPO DE DEUS que lias que não puderem acom

se verificará como segue: panhar a procissão deverão
Reunidas as Associações postar-se nos passeios das

religiosas, abaixo especifi- ruas do trajeto para assís

cadas, e naquela mesma or- tirem a sua passagem.
dem, dentro e no adro'.' da Aos fieis recomendamos
Catedral, um p0UCO antes o maior respeito ao S-S. Sa
das 16 horas - 4 horas da cramento, em que é verda
tarde - desfilarão ao sinal deira, real, e substancial
dado, lenta, contínua e oro te contido o Corpo de Nos

denadamente, precedidas da so Divino Salvador.
Cruz. processionalmente, 0- Outrossim, louvamos e

bedecendo ao seguinte iti- encarecemos o piedoso cos

nerário: tume de ornamentarem as

Praça 15, lado do Palâ- ruas e as frentes de suas ca

:f; um tanto original êste cio, Ruas 'Yisc'ond� de Ouro
I
sas, :em h�m:n�gem ao tão

pudim para nós, embora na Preto, Artista Bíttencourt, augusto Míatêrio.

Argentina se' use muito co- Sal�a�ha Marinho, Pra�a I Hipotecando a todos an-

I mo sobremesa. Pode expe-I
Getulio Vargas, rua VlS- tecl�adamente �

as no.ssas
rimentar que é muito fácil cond� de. O.ur� Preto, Praç.a I humildes bençaos, nutrimos
de fazer e fiéa uma deli- Pereira Oliveira, rua Arei- a certeza de que tudo cor

cia! preste' Paiva, Catedral. rerâ para a maior gloria de
A benção, para que não Jesus Sacraméntado e hon

haja interrupção do prêstí- ra da Religião em geral.
to, será dada,' apenas, no NOTA: Caindo, este ano,

1 quilo de abóbora des- adro da Catedral, para al- a f;)stividade de Corpus
sas alaranjadas cançar a todos os fieis. Christi no dia 31 de maio, o

800 gramas de açucar
A ordem das Entidades e encerramento do mês de

5 gemas Associações no préstito se- Maria será feito em frente

4 ovos inteiros rá a seguinte: Cruz preces- à Catedral, depois da missa

Algumas gotas de bauní- sional, Colegio Coração de vespertina que por sua vez

lha Jesus, Asilo de Orfãs, Cru- será precedida da benção
Creme Chanttllv para- zadínhos, Congregação Ma- com o SS. Sacramento.

acompanhar rianas femininas, Associa-
ções de Sta. Zita, Sta. Tere- Dado e passado em Flo
sinha e Damas de Caridade, rianópolis, sob o Selo das

Apostolados da Oração, 01'- Nossas Armas e Sinal de
dem Terceira feminina,

-

A- Nosso Vigário Geral, aos. 21
ção Católica, Abrigo de Me-) de Maio de 1956.
nores, Colégio Catarinen- Dé mandado de Sua Ex-

se, Congregações -Marianas cia. Rev.
masculinas, Irmandades, (As.) Mon. Frederico Ho-
Ordem Terceira masculina, bold; Vigário Geral e Cura'
segundo a ordem de prece- da Catedral.
dência ou costume,. por úl- Josê Renato de Souza,
timo a Irmandade do SS. Provedor da Irmandade do
Sacr., Clero, Palio. . SS. Sacramento.

-

Aos que o presente Edi
tal, virem, saudação, paz e

benção .em Jesus Cristo.
Fazemos saber que, sen

do o próximo dia 31 de
Maio consagrado à magna
solenidade de Corpus Chrís
ti, em que se homenageia a

Experlmeine boje
PUDiM DE ABóBORA

INGREDIENTES:

MANEIRA DE FAZER:

Bodas �I Ouru e.m Laguu8

J

CONVITE - MISSA

Japoneses invent�m
sorriso de NYlon
TOQUIO, 24 (UP)

Técnicos da Escola Dentá-

ventores, êsses dentes se

riam mais solidos e mais ba
ratos que quaIsquer outros
dentes artificiais de .metal
ou de porcelana. Os labora
tórios da Escola pretendem
lançar os dentes de "nylon"
por meio de labricação em

fase industrial.

Professoras e funcionárias da Escola Profissional
feminina convidam aos parentes e pessôas amigas da
:;audosa colega Carolina Batalha da Silveira (Lili) para
assistirem a missa que será realizada dia 28 segunda
feira às 7,30 na Catedial Metropolitana, no Altar de S.
Judas Tadeu. I

Agradecemos os compareri!11ento.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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J§: DEQTOIDA:r a�heebJUIZO DE DIRE�TP L l. �}ado requerente e Edllal
'R. e::-' t.�-",---p-�-w.e"c�/e�"G'\\"'-�·,'��,

..

=:,' �'$".1COMARCA DE BIGUAÇU i_dos interessados, passa o COMARC,A DE BIGUA'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 de trinta dias que será Edital de citação com o pra- Tem o suplicante, a posse 5 n
prazo de trinta (30) dias publicado e afixado na zo de trinta (30) dias. mansa, pacifica, sem opo- Edital -'õe citação, com o "5ua

' ,r.' i \
f'órrna da lei. Dado e pas- síção nem interrupção, con- prazo de trinta dias, de &I' I

� -
O Doutor Gervasio Nunes sado nesta Cidade de .'Bi· O Doutor Abelardo da tinuadamente e com o "ani-' interessados ausentes, in. � -

Pires, Juiz Substituto no guaçu, aos dezoito-dias do Costa Arantes, Juiz de Di- mus domini", ha mais de certos e desconhecídos.
exercicio do cargo de Juiz mês de novembro do ano reito da Comarca de Bígua- trinta anos, por sl e seu

de Direito da Comarca de de, mil novecentos e cín- çu, Estado de Santa Catarí- antecessor, tendá adquirido
Biguaçu, do Estado de San' quenta e' cinco. Eu,' (Ass.) na, na forma da lei, etc... o terreno ha 12 anos de
ta Catarina, na' fórma da Pio Romão de Faria,' Es- Guilherme Emilio Richartz

lei, etc. ,crevente Juramentado, no Faz saber aos que o pre- e sua mulher.' Da. Maria
-c: 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-t suíam. ha mais de vinte
sente edital virem ou dele subscrevi, por parte de WENDELINO anos" 3 - Não possuindo
conhecimento tiverem que, Biguaçu, 18 de novem- ANDRE MEURER, por seu titulos sôbre o imóvel, quer
por parte de MARGARIDA 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 'dispos- quantos interessar possa o

termédio de seu assistente Pires - Juiz Substituto em petição seguinte: Exmo. Sr. to nos Arts. ,550'e 552 do presente edital' de citação
judiciário o Dr. Acácio Zel- exercício. Dr. Juiz de Direito da Co- Código Civil, e na confor- de interessados ausentes,
n io da Silva, lhe foi dirigi- Confére com o original marca de Biguaçu. Wende- midade dos Arts. 454 e se- incertos e \iesconhêcidos, ?'I;:�'"
da a petição do teôr se- afixado no 1cgar de cos- lino André Meurer, brasl- guintes do Código do Pro- com o prazo dé trinta .días, �:,:,':
guinte-: - EXlno.

.

Sr. Dr. tume, O Escrevente, Pio leiro, casado, lavrador, re- cesso Civil. Assim, pede, e virem ou' dele conhecimento
�.

Juiz de 'Direito da Comar- Romão de Faria. sidente e domiciliado em requer a V. Exa., se digne tiverem, que por parte de
ca de Biguaçu. Mii'garida 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
viúva, doméstica, residente Juizo uma ação .de usoca- parecerão em Juizo, inde- seguinte: - "Exmo. Sr. Dr.
e domiciliada em Rio· Ca- Idl-Ial 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 jUstifi., ca. Ol ivin o Pedro Dias, bra-
vem, por' seu assistente ju- sinado, expor e requerer a cação "ab-ínítío" e, julgada sileiro, natural dêste Esta-
diciário illfl'� assinado, ex- V. Exa., como segue: 1 - esta se proceda de acôrdo do casado lavrador resí-

por e requerer a V. Exa., JUIZO DE DIREITO DA Possue o suplicante, um ter- com os artigos da lei Pro- de�te .� d;miciliado �o lu-

como segue: 1 - Possue a reno situado em -Rachadél, cessual acima referidos, gar "ITINGA', Primeiro
requerente, um terreno si- COMARCA DE BIGUAÇU distrito de Antonio Carlos, sendo de tudo ciente o Dr. Distrito da Sede dêste Mu
tuàdo no lugar Rio-Cavei- neste Municipio, o qual me- Promotor Público da Co- nicípio e Comárca, por seu

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

:ro.e-de 83m, de frente que zo de 'trinta (30) dias ra, largura esta que vai re- tantes do imóvel usocapien- c u r ad o r 'infra.assinadp ,'--'----------�-------..--�--

faz na estrn.da velha, fa- duzindo até 44m nos fundos do e os cônjuges dos !Iles· (doc. [unto), Vem perante Compr'a se'

--

zen do fundos num corrêgo O Doutor Gervasio Nu- pelo lado oeste, a linha Ies- mos, caso casados sejam, V. Excia. expor para afinal •

a leste que separa o terreno nés Pires, Juiz Substituto te de terreno que forma para, após os trâmites le- requerer o' seguinte: - I - '

.

,

da requerente do perten- no exercício do cargo de ângulo reto com a da fren- .gais, ser a ação julgada pro- O Rsquerente 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 possuidor de um terreno procura filme 'mudo 35mms, a fim ganhar mais tá-

,

, niel Müller medindo a lar- de Biguaçu, do Estado .de 91.000m2, e confronta ao venia, 'podendo, o suplican- rural, há mais .de vinte cilmente a vida.
'

"

2 T .de t Santa Catarina, -na fôrma N t .l P d t d
.. , . d

� dê J Igurà 'ai, 7 m. em e cum- -. 'Com erras· ee e ro e a quírír o necessarro ti- anos, por si, e 'seu anteces- Tratar na Re açao este. orna.

primento, no, lado sul :).33m, da 'lei, etc. João Pauli, S. com as de tulo para a transcrição no, SOl' com as seguintes carac- ., c.eo.

e ai confronta com ter- herdeiros de Pedro Decker, Registro. Dando a esta o ter'ist.lcas e confrontações:
ras de herdeiros 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
I..

os documentos juntos, P. 230 metro;de extensão, com
de 80m e confronta com conhecimento tiverem que, deferimento.' Biguaçu, 16 õ Travessão Geral· em ter-

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

, d d d DA' legais ser' a presente julga- R Ide que adquiriu o terreno, e seu a voga o o r. ca- a ação das testemunhas: mesma extenção em terras
vem morando sobre o mes- cio Zélnio da Silva, lhe foi da procedente, data venia, 1 - Pedro João/Pauli; 2...l. de Pedro Antonio Pereira;
mo, numa casa, por ela Idirig ida a petição seguín- podendo. o suplicante ad- Thomaz Felippe ; 3 - Guí- extrema a Leste com terras

construida, sendo que a te: - Exmo..Sr. Dr. Juiz quirrr o necessário titulo lhermg Ri,chartz. Estava se- de Antonio
. Anastácio Pe

compra por parte, da peti- de, Direito da' Comarca de para transcrição ns Regis- lada com Cr$, 3,50 estadu- reira e a Oeste com ditas
cionária data de 1928, quan- Biguaçu. Pedro Guesser, tro de Imóveis. Protestan- ais. inutilizados. DESPA- de Pedro Alítonio Pereira,
do adquiriu as terras de brasileiro, cJlsado, lavrador, do por todos os meios de CHO. A. Designe-se dia e tendo. em ambas as extre

vários posseiros os quais as residente e dom�éiliadq em provas em Direito permiti- hora para audiencia de jus· mas 450' metros de profun·
possuiam em partes -sepa- Rio Far�as, dii?trito de An- dos, testemunhas, documen- tificação prévia,' ciente o

.

didade. Dito �ürreno ,que é
radas. Tanto os seus· ante- 'tonio Ca,rlos, /neste Muni- tos" periciai,!, bem como re· Dr. Promotor. PúbÜco, Big. um qj,ladri.1átpro regul'ar;
'cessores como a requerente,., cipio, querendo promover querendo desde já pelo de- 16-6-55. (as8,) Abelardo da' perfaz uma área de 103.500
foraIh respeitados em suas neste Juizo, uma �ção de 'poimento� pessoal de quem Costa Arantes, Juiz de Di- metros quadrados. II - A

posses e sempr,e exerce.. usucaplao, vem por seu esta contestar, sob pena de reito. .SEl'írTENQA. 'Vistos, posse do t,el'rf'fiO em apreço
ram o ,"animus domini".' procurador_ e advogado in·' confesso, � dando a ação o 'etc. Julgo Jor sentença a pertenê-�u, por Um' lapso de

3 _ Não possuindo titulo fra assinado, expor e re- Valor. de Cr$. 2,100',00, P. justificação prctduzida por vinte anos, a Fra�cisco CeI·

sôbre o terreno quer adquí- querer a V. Exa.; comO' se- deferImento.. BlgUaçu: 3 de ,Wendelino André MeUl'er, so ,de Lemós, tendo êste há

rir o dominio do mesmo", gue: 1 � Possue- o supli- no�e�bro, d� 1955.. �ASS;)'] para__g:ue surta' os seus devi· um ano aproximadamente,
de acôrdo com o disposto cante, situadoi' em "Espe- AcaclO Ze.lnllO dta SI�ai S_e- dos', digo, jurídicos efeitos. transferido seus direitos ao

no art.. 550 e art. 552 do to" distrito de Antonio Car- lada Lega men e. ",.e a�ao I Cite-se' por mandado o pr. ora Requerente que, tão lo

Código Civil e na conformi· los, nesté Municipio, dois das testemunhas: Adehno
I Pr�omotor PÚblico e os con· go finalizou as negociações,

dade dos arts. 454 e se- terrenos de i.timensões se: Al�len, Manoe' JUllckes,� I f�'ont�ntes do -imóvel. Para passou a ocupá-lo, evitando

guintes do' Código, Proces- guinte: 'a) - o primeiro Joao Zabel. l_?ESPA�HOS. ClenCIa dos interessados in- assim interrúrcão da mes·

suaI. Assim pede 'e requer médindo 495m de frel}te, A. Á conclusao. ]3Iguaç?, I certos, expeça-se edital na ma. III _::_ Qu�· tanto a pos
a V.' Excia., se digne ouvir por 278,78m de fun'dos 3/11/55... (Ass.). gerv�sIO I

forma do apto 455 §\10 do se do Requerente como a

as te�terri.unhas adiante ar- área de'138,002m2, confl'on- Nunes �lIes, JUIZ

SUbS�1t�l-I'
Cod.

de, Proc. Civil. Custas de s�u anteéessor sempre
roladas e que comparecerão tando a frentp, leste, com t�. 'DeSIgne o Sr. E�cl"l�a.o afinal. Big: 22-6-55. (asS':) foi mansll;, pacífica, inin.

em Juizo independentemen- terras de José Zabel, oeste dIa _e ho;a. para ,a Jus�IfI� Abelardo da Costa Arantes, terrupta '-e exercida com

te de intimação sendo f�- com as de Evaldo Coelho, caça0 preVIa da posse. Clen- 'Jui2; de Direito. E para' ânimo de dono, .e como tal.
ta a justificaçã.o "ab-initio" norte com' as de João te as ?a�·tes e.o d�·. Promo-I chegar ao conhecimento dos I 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 Pubhco. BlgU�ÇU, 5/U/ i 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, 5�. (Ass.�, Gerva�IO Nunes sente com o prazo de 30 I

mo pelos m�radores da loca· nópolis; todos para contes· efeitos; Citem-se, por man-

, os artigos já acima refe- medindo de frente 440m e PIres, J�IZ �u�stItuto. SEN-I-di�s, que será publicado e Ilidade; tem ainda o supli-' tarem a presente ação, den- dado, os confinantes conhe

ridôs da lei' Processual,' f�mdos 550m, área de ... TENÇA. VISt�,S, .Et�..Jul�o I afIxado na forma da lei. I,cante, para melhor compr_o- tI'O do prazo da lei, e 'acom- cidos do imóvel; por edi

sento citados os conjuges 242.000m2, confrontando na por se�tença a JushflCaça� ! Dado e p�ssado, 'nesta
.

Ci� I vaI' sua posse! planta�ão de panharem o �ito em todos tais, com o prazo de trinta

dos' confront:mtes e cien- frente, leste, (:om terras de produzI�a por Pedro Gues
I dad: de.'BlgUaçu: aos .vInte ! banana, cafe, mandIoca e os seus trâmites legais, a,té dias, na forma do artigo

te de tudo o Dr. Promotor João Schütz, oeste c,om as ser,. pala que .prod�za seus
i e tres dIas do mes de Junho oütras lavourás na gleba final, sob pena de não o fa· 455, § 10 do C. P. C., os in- -

Publico, sendo julgada !')n- de José Koch, norte com as deVIdos e legaIS efeItos. �x- do ano de mil novecentos e usucapiimda. IV - Ante o ze!J.do, ser a mesma julgada teressados incertos; pes

tão, data venia, a presen- de José Koch e sul as de p:ça-se mandado
.

da CIta-I cinquenta e cinco. Eu, 01'- exposto ,e a clareeia evi· procedente de plano e re·· soalmente, o Dr. Promotor

te ação procedente, 'poden- Evaldo Coelho, 2 - Tem o ��� d?s cànfrontantes d�s i lando Romão de Faria, Es- dente dos fatús, quer o suo conhecido e declarado, por Público da Comarca; e, por

do o suplicante adquirir o suplicante, sôbre os aludi· I�ovels e dr
..Pro_motor �u-I crivão, o datiiografei e su- plicante legitimar a sua sentença, o domínio do Su: precatória, a ser expedida

necessário titulo para o re· dos terrenos, a posse man-' bhco. Para. cItaçao dos m·
, bscreví. "

posse, dentro do que lhe plicante sobre o imóvel aci- para o Juizo de Diréito da

gistro. Para efeito de al- sa, pacifica, ,sem oposição teress.a�os lllc�rto�, expe'Ça- Biguaçu, 23 de junho de faculta os artigos· 550 e 552 ma descrito, a, qual lhe ser- la Vara da Comarca de

çada, da-se a esta o valor nem interrupção, continua- se edItal d� cItaça? 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 t,l'lIl:ta dIas .(30), (ass.) Abelardo ,da Costa, dos pela Lei ,Federal nO transcrição no Registro de tor do Ser�iç.o do Patl'imô

mento. Biguaçu. 16 de maio domini�', por si e seu ante- que devera ��r. pubh�a.do 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 Dlano OfICIal Confére com o original·11955, e para tal fim, Re- tatua �s artigos 550 e 552 P.R.I.. 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.
I
quer 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' 'mandar designar dia, hora por todo o gênero de provas RoJrigues de Oliveira

11ato Rosa. Aristides Bor- em maio de 1954 de Leopol- ! proxima. Custas Afilia1. Romão de Faria. I e local para'a justificação em direito admitidas, espe· Juiz de Direito." E para

ba; José Cardoso. DESPA- do Pedro Müller e sua mU'j Biguaç?, .. 17/11/5? (Ass:) I exigida pelos .artigo� 454 e cialmente por inquirição de que chegue ao conhecimen-

CHO: 'Design(.·se dia e ho- lher Catarina Müller os i GervasIO Nun('s PIres, JUIZ seguintes ,do-C.P.C., pre- testemunhas, depoimento to de todos e ninguem pos-

ra para realização da 'au- qu�is foram possuidores I Substituto. E p�ra ch�gar sente o 6rgão do Ministé· pessoal de qualquer interes- sa alegar ignorância, man-

diênci� de justlfic'ação pré- dos imóveis, por mais- de
!
ao conhecimento dos mte- V E N D E' - S E rio Público, na qual deverão sado e vistoria, se neces·

_

dou expedir o presente' edi-
via, ciente o Dr. Promotor trinta anos. 3 - Não pos- ressados, passa o presente

C A S A ser ouvidas as testemun- sária. 'Dá-se á presente pa· tal que será afixado na se-

púOlico. Bgo' 18/5/55. CAss.) suindo titulos legais sôbre 'edital com o prazo de tI:in_'
'

, nhas Antonio Anastácio Pe- ra efeitos fiscais, o valor' de dêste Juizo, no lugar do

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

Juiz de Direito. SEN,TEN- adquirir o' domínio das mes- e afixado' na fórma da lei.
Por motivo de urgência e b):'asileiros, '.naturais dêste 16 'de abril, de 1956. (a) blicado UMA VEZ no Diá-

CA. 'Vistos, ('te., Julgo 'por 'mas, com fundamento, n.os IDade, e p.assadQ_nesta Cid.a- Estados" casados, lavrado- Claudio Caramurú de Cam- rio da Justiça e TR�S VE-
-

I d por preço de ocasião, vende- c(

sentença a justificação pro- artigos 550 e 552 do CodIgo I de de Blguaçu, aos, eZQlto
se, uma ca'sa à Rua 'Tobias res, maiores, residentes e pos - Assistente Jud-iciá- ZEi::) no Jornal "O Estado"

duzida ,por Margarida Julia 1 Civil e na conformidade dos dias do mês de novembro
Barreto, 123. no Estreito domiciliados' no local do ·rio." Em dita petição foi de Florianópolis. Dado e

de Melo, para, que produza ,'artigOS 454, e seguinte�, do do ano de mil novece=s e
(Ponta do Leal) •

imóvel, as quais compare, exarado o seguinte despa· passado nesta cidade de Ti-

s�us devidos e legais efei- I Código do Pr{ICeSSO Civil. cinquenta. e ci��ô'., "':mu, Tratar na mesma.
'

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

to�. Expeça-se mandado de ; Assim, pede e requer a V. (�ss.) PIO Romao �e Fa·
• Preço Cr$ ]20,000,00. temente de intimação. Re- Escrivão dia e hora para a mês de maiQ do ano de mil

citação dos confrontantes I
Exa. se disigne ouvir as na, Escrevente Juramenta- quer mais que, realizadas e justificação, 110 local do nbvecentos e cinquentá e

do Imóvel e Dr. Promotor
I test�munhas adiante ar·, do, no impedimento ,ocasio: julgada a justificação, se· costume, feitas as devidas seis. Eu, (a) Gercy dos Al}-

Público: Para citação dos I roladas que comparecerão nal do Escrivão, o datilo· jam citados os confrqntan- intimações. Tijucas, 16-4- jos, Escrivão, o datilogra-
interessados incérfos, expe·

I
em Juizo, independentemen· grafei e subscreví. '

DOCE�., '

li TiOIT :,;� \' tes do imóvel: João José 1956. (a) Francisco José; fei, conferí e subscreví. (a)
ça-se edital com prazo de

I
te de intimação, sendo' fei- Biguaçu, 18 de novem- i) D .li''' Marcelino, Pedro Antonio' Rodrigues de Oliveira - I Francisco ,José Rodrigues

,30 dias, que deverá ser pu- ,
ta a justificarção "ab initio" bro de 1955:

, .

Pereira e Antonio Anastá- Juiz de Direito." Feita a
I de Oliveira - Juiz de Di-

blicado uma vez no Diario e, julgada esta' proC'edente,
.

(Ass.) <?el'VaslO. Nune� Doceira -especializada em cio Pereira, residentes em justificação foi proferida a Ireito. Está cOüforme o ori-

Oficial �o Estado e três ve- se proceda de acôrdo com Pires - JUIZ SubstItuto em Pôrto Alegre, aceita enco- Itinga; os interessados in- I seguinte ser1t�nça: - "Vis' i ginal afixado na sede dêBte

'Zes em jornal da Comarca' ós artigos da Lei, Proces- exercício. mendas de doc�s, enfeites, certos, por editais, com o tos, etc ... Julgo por sen-, Juizo, no luga-r- do costume,
:mais proxima. Custas afio suaI acima menéionados, Confére ,com o original 'Ortas e pudins para casa- prazo de trinta dias; o Sr. : tença a justificação retro,

I
sobre o qual me l'ep,orto e

nal.. Biguaçu, 17/11/55. sendo feita a ,citação dos afixado do logar de costu- mentos, batizados e aniver- Representante do Min'Ísté- procedida nestes autos de 'dou fé.

(Ass.) Gervasio Nunes Pi- conjuges dos confrontantes me. O Escrevente, Pio Ro· sários. Rua Feliciano rio Públic'o; bem como o Ação de Usocapião requeri-! Data supra. O EscrÍvão:
res, Juiz Substituto. E p3.ra ca-sO' casados -sejam e cita- mão de Faria. Nunes Pires, 12 . I Sr. Diretol� do Serviço do da por Olivino Pedro Dias, Gercy dos Anjos.

.

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

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

lei, etc ...

r=n" ,

ComerCio Transportei
Rua ,Joio Pinto, »:fpoU&

C. RAMOS S/A

EDITAL..
Certifico outrossim, qFe findo o prazo indicado, sem

que sejam prestadas quaisquer, informações por parte
00S acima 'convocados, serão os respectivos processos ar

quivados, a vista do que dispõe o parágrafo único do
r.rt. 44 da Lei n. 127 de 14 de janeiro de 1952.

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

VISTO:
Nátércia Lemos Muller, Diretor de Administra-

_ ção.
��••••08�•••$.69'O.o3��.$e�ge�.s••�.8e.o•••�

Industrias Textis.Renaox S. D.'
..

-

' .,
..r

-Frcam convi,dados os senhores acionistas déstl!- so

ciedade, a se reunirem em assembléia geral extraordi

r�ária, ás 14 horas do dia 29 de Maio.d.o ano corrente, na
2éde désta sociedade, para deliberarem SÔbl e a seguinte:

ORDEM DO DIA
.

10) - RatifiCação do aumento do capit;:tl e subscri
ção do me&:mo.
.Interesses ,gerais.

Brusque, 3 de maiQ de 1956.
Otto Renaux - Dir. Supermtenden't'e
Roland Renaux - Diretor PreSIdente
J. G. Renaux Bauer - Diretor
Ingo Arlindo �enaux - Direto!'

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



ASSOCIAÇÃO CATARINENSf DE
.' ODONTOLOGIA

Sôbre a construção de um hospital infantil em nossa

-Capital, o vereador Julio Paulino da Silva requereu voto

de louvor ao Lions Clube.

Legislativo �8 Ci�a�B fiüesirã
..

··seüõrõ
..

·dei
I I'asuncioo I
I Othon D'Eça I
••••••••••••• • .J!

12°
11 de março. Domingo. - Fui á missa. A Igreja de Po

sadas é do tipo comum aos templos católicos do interior
catartnense: Iínhas verticais, esguias, no jeito gótico, côr
de cinza e com sinos claros nas tôrres pontudasl.

Fica na Plaza de Mayo, entre casas de ventarias gradea
das e no alto duma escadaria leve.

Os altares são simples e rituais, cheios de flechas, com
muito ouro sobre um fundo azul aquarelado.

A decoração tem um ar casto e os vidros grossos e co

loridos de uma larga janela, à esquerda da pia de água
O vereador pessedista Baldicero Filomeno criticou o benta" espalham uma:iienumbra incerta, mística e flu

descaso da agencia local do LB.C., por deixar de atender tuante.
os agricultores. Apelou ao Presidente do Instituto Nacional Todas as imagens estavam envoltas em panos violetas,
do Café, no sentido de melhor serem orientados os serviços no fundo de nichos apagados e nus por aqueles tempos da

de assistência aos plantadores de café. Paixão.
.

O púlpito tem figuras de apóstolos esculpidas e, sôbre
a cúpula dourada, a imagem do Bom Pastor com a sua ove

lhinha ao ombro.

SESSÃO DO DIA 24-5-56

LIONS CLUBE

Mensagem da ABI
ao Generallott
RIO, 25 (v. A.) - Por mo

tivo do transcurso da Bata
lha de Tuiuti, a Associação
Brasileira de Imprensa di

rigiu ao general Teixeira Lótt
o, seguinte telegrama: "A

figura heróica de Osório nos
vem à lembrança nesta data
tão cara para todos os bra
sileiros dignos deste nome.

Há noventa anos, a espada
gloriosa daquela valoroso sol
dado escreVeu páginas impe-'
recíveis em nossa História ao

comandar as forças que tra
varam a batalha para sempre
lembrada sob o nome Tuiuti.
Dois nomes - Osório e Tuiu
ti - ao invés de se apaga
rem com o passar do tempo

:..
'

cada vez se tornam mais fI-
xos em nosso espírito, como

um único símbolo I. daquilo
que é a bússola de todos os

soldados e de todos os patrio
tas: o amor à pátria. A Asso

ciação Brasileira de Impren
sa e seu presidente, na Cer

teza de que o glorioso Exérci
to Nacional hoje, como há
noventa anós, continua fiel
ao espírito q� forjou a espa
da de Osório, saúda àqueles
que permanecem inspirados
pela legenda Tuiutí - e que.
são aqueles que constroem
um Brasil maior e melhor.
(a) Herbert Moses, presiden
te".

la. Sem?�a dê Higiene' per�os concursos, ínstltuidos
Dentáría Escolar 'pelo referido certame. Uma

Finalmente teremos hoje I nota de especial curiosidade
às 14 horas no Teatro Alvaro, se refere ao fato de todos os

-
I,

de Carvalho a ssssao de en- prêmios serem 'sorteados na
O vereador Gercino Silva requereu ínrormações sôbre

o resultado dos entendimentos havidos entre a Comissão
Especial de Vereadores e o Sr. Prefeito Osmar Cunha, sô

bre o recolhimento das contribuições às autarquias.

Sessão do dia 23-5-1956

cerramento da la. Semana de

Higiene Dentária Escolar da

Associaçjo Catarinense de

Odontologia.
O movimento liderado pelo

orgão de classe dos nossos

odontólogos chegas assim ao

seu fim depois de uma sema

na de intensa atividade cum

prindo assim as suas princi
pais finalidades.
Está sendo vivamente a

guardada a reunião final da
quele conclave. Hoje o Tea�
tro Alvar� de Carvalho possi
velmente será pequeno para
acomodar as numerosas dele
gações de escolares dos nos

sos estabelecimentos de ensi
no que para lá acorrerão pa-'
ra aguardarem o sorteio dos

numerosos prêmios que a As

socíação Catartnense de O

dontologia conseguiu coletar
e que serão distribuidos aos
escolares vencedores dos di-

hora, dando assim um ambi
ente de grande expectativa à
reunião.
Indiscutívelmente hoje às

14 horas veremos no Teatro
Alvaro de Carvalho a afirma-

'

ção unânime da vitória da la.
Semana de Higiene Dentária
Escolar. Lá veremos escolares
aguardando os seus prêmios e

desta forma colaborando pa
ra a maior propagação da
idéia das Semanas de Higie
ne Dentária E'3colar serem o

grande impulso para a me

lhoria das condições de saúde
das nossas populações.
A Associação Catarinense

de Odontologia 'convida por
nosso intermédio não somen
te os alunos dos nossos esta
belecimentos mas igualmen
te Os senhores país para a

festa de encerramento da la.
Semana de Higiene Dentária
Escolar.

INSTITUTO BRASILEIRO. DO CAFE'

Na tribuna, o vereador Baldicero Filomeno (PSD) re

quereu providencias para saber quem autorizou o aumento

das passagens dos ônibus das linhas de: Palhoça e Bigua
cú, O vereador udenísta Ge!:cino Silva sugeriu ao orador

, que, além das informações solicitadas ao Conselho Rodo

viário, deveria-se também ,obtêr as mesmas da COAP.

Como primeiro orador da 'sessão o vereador Haroldo Um padre muito moço, com gestos ascéticos, falou de
Vilela (UDN) usou da palavra para requerer providências Deus e da Imortalídade: depois, exaltou Q. Amor ao próxl
ao' Executivo Municipal, no sentido de por fim aOS cães que mo, como Jesus ás margens dos lagos tranquilos ou no alto
I'livem a sôlta no centro da cidade. -

das montanhas silenciosas.
'

Em seguida congratulou-se cOIl,l a Associação catart- A Sua figura pálida, magra e um pouco, triste, acenan-
nense de Odontologia, pelo êxito que vem obtendo a la: do da tribuna sagrada, fez-me lembrar os missionários je
Semana de Higiene Dentária Escolar. '0 requerente pediu suítas que trouxeram a estas bárbaras paragens, afrontan
que fôsse constado na ata dos trabalhos um vóto de lou- do a insidia obliqua dos caciques, a cubiça dos preadores
'vor e se fizesse' chegar ao conhecimento do Dr. Samuel e a violenta hostilidade das florestas -, a palavra de Deus

Fonseca - Presidente da Associação Catarinense de odon- e as beneficas consolações em Cristo.
tologia, a homenagem prestada pelo Poder Legislativo Mu- '.' ':'

nicipal. P6sadas, capital do território de Missiones, é uma ci-
dade -de tons agradáveis: Casas de côres leves, algumas de

tijolo-natural: asfalto e árvores ramalhudas nas ruas e nas

calçadas de lajes incertas e largas; coletivo rodando para Promete O Govê r-tôdas as bandas e nos espaços dos muros, nos postes, nas ti
táboas dos 'andaimes, ao lado de grandes cartazes ínjurí-

��I��i�!,��!N��reir::t�a!��rf�d�.eron e de Evita, ambos noexporfara infla- DESPERTA INTERESSE NA GRÃwBRETA-
'. Um auto passa, à meia marcha, buzinando com disci- ,C,ão brasileira NHA A ARQUITETURA BRASllE'IRA,'plina, sob o ôlho perscrutador do gendarme de trânsito -

espetado na esquina, d'espada e revolver á cintura, o apito
na bõca e o casse-tête no ar; os auto-carros da: policia
correm envíesados, num brilho rápido de galões e alamares

dourados ...
Um megafone ambulante anuncia a intervenção na

seccton Local deI Partido Peronista e "a fala deI Grand
Lider a las ôcho de la noche! ... "

E ampla e pesada, uma carreta de rodas Imansas, com
dois cavalos enormes e roliços, de crinas fartas e grandes
patas redondas - descarrega, a porta de uma .provedoria,
compridos caixotes de ovos" grossos. e apertados sacos de

'Para ler um artigo publicado no jornal oficioso dos cevada, [aeás de' envílhas e gôrdos embrulhos de queijo
Trabalhadores no Comércio sôbre salário mínimo, usou da branco.

-

palavra o vereador Nerêu Pereira (PDC). Na cnnjinuaçãc, A cidade á noite areja-se e se diverte ao ar livre: em

aproveitou o ensejo para criticar a estrada da Trindade e las acêras e no saibro fino do jardim da Piaza de Mayo -

pediu providencias ao Sr. Prefeito. Dando apôío falaram os onde uma filarmônica de amadores, com violinos e filau

vereadores: 'Haroldo Vilela (UDN) e Walter Oliveira Cruz

I
cías, vae difudindo nas almas o langor fatalista do tango

(PSP). ...,- charla e bebe a sua Estrasburgo, em tôrno de mesinhas
"

' de ferro, a burguesia brunida, perfumada e de gravata! Aos

ATRAZADAS AS CONTRIBUIÇõES lados crianças brincam e, sentadas em bancos, as senhoras
olham, abanando-se com gravidade.

Posadas é uma prudente mistura de castelhanos, aven
tureiros e índios: toda a cidade fala com díscríçâo o gua- O DIA DA CACA
rani e chupa o tererê. '

As mulheres tem as mãos pequenas, os cabelos negros BORDEUS, 25 (U. P.)

e lisos, e um fulgor de castanholas nos olhos claros e vi- 'I'ragico : acidente assinalou

vos; e os homens, embora os bigodes espêssos e a palhêta ontem á noite a representa
de abas curtas - parecem que pisam um trilho de bugre, ção do Circo Moreno, perto
no rastro do tapír manhoso e esquivo... de Gourdon, Enorme. multi-

'" ",_ dão assistia ao espetáculo que

Fomos jantar ao '''Rincon Buenos Ayres" - que uma terminava - com um numero

gazeta local, com trompas e tambôres, anunciara a reaber- de apresentação de feras. No

tura e o cardápio abundante: comida á la carte; roast-
-

centro da pista o domador

beef 'de lomo; eolehen de zapallítos; minestron; arrôs con tcheco-slovako VeIchek tra

aves etc. etc. Vinos e.jullos, cerveza y helados. Postres va- balhava com quatro leões.

riados.
� Repentinamente uma- das fe-

Fica distante do centro da cidade, a margem de uma ras avançou contra o doma-

__________________________ praça arborizada, batido de poeira, insípido e Sem nenhum dpr agarrando-o pela gar.gan-

pitorêsco. ta. O homem e a fera rola-

Ã f,rente de uma fachada banal, com muita luz depen- ram no solo em meio aos

e durada,�lgumas m�sas esperam sôbre gramas chôchas... gritos de espanto dos es�ec
,

Batemos palmas, à bôa moda latina. Um criado acudiu, tadores. O pessoal do CIrco

. solícito, torcendo o guardanapo. interveio imediata.nente e

O . d 26 e' 27 de maio os tradicionais e CO-I
Lembrando-me do garçon de Paso de los Libres, mos- co_nseguiu fazer com que o

h 'dcoIl'fen tO.
a

da SS Trindade temos a honra de trei os pratos na I. i'sta, com todo o cuidado, e amenidade: l�ao soltas'se a presa. Infe-
n eCI os es eJos ., M'

.

T' t b'
.

H 1 d E hzmente Velchek com a gar
('

.

d E s Autoridades Eclesiásticas civís e I - Ire, am�go. ralga, am Ien" Cerveza. e a a, s- "
-

�onVI ar as xma.
. . �' ..

I t b bl ' ' ganta aberta estava morto O
militares a Imprensa e o RádIO, as Assoclaçoes RehgIO- ras urgo'A anca.

'. ..' .

.

sas e de'Classe o ovo em geral para as re:f�ridas sole- Que logro e que pandega! Um bIfe coro papas fntas �xtmt�" quAe tmh� 50 anos de

.

' p.
t. que ardia na lingua e socava os maxilares; um arrps d\. .dade J� fora fendo tres 've-

r.ldades, com o segum e programa. ,

t' f'
. . .

. d'''' I zes quando pert
.

S
.

b d d' 16
'

20' horas' transladação da Coroa, pa o, mame, e cerveJ a quasI morna. - verda eIra mor-..
enCIa ao

a a o, la ,as. , r' d " d'
.

Ih' L p' t I CIrCO Pmder
conduzida pelo Imperador, pa,gens ., :.,p.adins, com no- maço IqUl.I o ,comot lZbla 0dm�u ve o amIgo uz ln. o. ',;___

.

,

, Repe ImOS o pa o: a an onamos nos copos a cerveJa...
-------

vena a seguir. O R
. ..

Domingo, dia 27, às 8 horas: l\{issa e comunhão.
- Postre? ' ISO DAC IDADE

10 horas: Procissão festiva da C07'�n .Iara a Igreja, - Si. .. mançãnas ... pómelos....... durásnos ...

Eeguida com missa solene e presença do IPlperador. O garçon serviu maçãs.

17 horas: procissão de encerramento e eleiç1iD do Mas não erâm aquelas maçãs argentinas que se Ver.-

novo Imperador, com novena de ação de graças.
jem no Brasil! ...

Haverá ainda barraquinhas, bebidas, salgados para
atender, ao povo., bem como música em gravação e pela
bànda Amor a Arte:

Fogos a meia noite' de sábado.
Pe. Evaldo Pauli, vigát:io de Trindade.
Pedro Lázaro Ferreira, Provedor da Irmandade.
Seculino Lemos, Festeiro d_a SS. Trindade,

l'UOTESTO CONTRA AUMENTO DE PASSAGENS

Fforíanõpolis, Sábado, 2,6 de Maio de 1956

SALÁRIO MINIMO

I,

O vereador Liberato·Carioni (UDN) requereu informa

ções à Consultoria J'uridtca da Câmara, sôbre falta de pa

gamento das contribuições devidas pela Prefeitura, ao Mon

tepio e a Caixa Econômica Federal. Sôbr� o assunto, fala

ram vários vereadores, dentre êles: Gercino Silva; Arman

do Valéria de Assis; Baldicero Filomeno; João Navegante
pires; Frederico Veras e Nerêu Pereira. Os legisladores re

soLveram requerer a constituição de uma comissão especial
para apurar a veracidade da grave ocorrencía.

RIO, 25 (V. A.) - O minis- Aspecto não conhecido na Anglo-Brasileira de Lon-
tro da Fazenda concedeu Europa dres, uma ,palestra sôbre as
uma entrevista anunciando o LONDRES, ,(E.N.S.) - O grandes realizações dos ar-

propósito do governo em ex- senhor Gordon Graham, ar- quitetos brasileiros.
portar a atual inflação. De- quiteto britânico que o ano Declarou admirar maturí
claroü que ainda não sabe passado visitou o Brasil, na dade e o gênio dos arquitetos
para onde mas exportará. qualidade de conferencista brasileiros que venceram OS
Círculos oficiosos acreditam com bolsa de estudos, pro- problemas de ordem técnica,
que a exportação se· rará para

I
nuncíou recentemente paran- sociológica e plástica, quer

a União Soviética, pois não te os membros da Sociedade dizer, o problema expressivo
há regime que aguente tal

,
_' da relação que existe entre

tipo de inflação e assim esta- i MI N ISTER IO DA as diferentes artes: Declarou
riamos colaborando com a ainda .o arquiteto britânico

�NU para acabar com a Cor- GUE'RRA ZONA MI-c' "êste é um aspecto da arquí-
tma de F\)l'ro.

" - tetura que não conhecemos
-

LITAR DO SUL
bastante na Europa, e que é

O E S T ADO,
.

tundamental no trabalho ar-

I quitetôníco. A arquitetura de-
O mais antigo Diário de Tendo o Oficial abaixo in- ve expressar o sentido cívico

Santa Catarina leia e 'iS- corrido em multa por faltá dE de um povo, ,seu orgulho na

line. comunicação de Reaidancís cional, seu temperamento,
(parágrafo

.

único do artigo enfim, todos os aspectos de

}05 da L.kM') ao Orgão Alis- sua vida nacíonal.. Tinha
.tador anexo ao Hospital d€ idéia de que isso era o que
Guarnição de Florianópolis o Brasil havia conseguido, e,
convida o Sr. Oficial da Re, erotívamente pude- confirmá
.serva a apresentar explica- lo". Os arquitetos do Brasil,
ções ao mesmo Orgão Alista- acrescentou, Se comportam,'
dor, no prazo de 30 dias, a trabalham, agem e .pensam
contar da data do presente como artista, e, Suas idéias
edital, Se residente nesta Ca- são produto de uma imagina
pítal e aos Delegados de Re-. projeções cínematográrí c as
crutamento, se residente nc de alguns dos edifícios mais
Interior, sob pena de cobran- ",,�los do Brasil, o senhor
ça judicial da referida multa .Grahan apresentou o traba
e outras que se acumularão,;lho de' algun.s dos arquitetos
até que o Sr. Oficial da Re 'ique são objeto de sua admi

sel.1�a, cumpra, embora co;n' 'ração, tais como Niemeyer,
atrazo, o parágrafO único do Reidy Costa, os Irmãos Ro

artigo 105 da Lei do Serviço berto e Burle Marx. Elogiou
Militar e comunique sua resi- ainda o in.terêsse que de
dência. monstra pela arquitetu.ra mo-

o Oficial em causa é o se- derna o presidente Kubit-s
guinte -Dr. ELIAS ZACHA- chek.
'RIAS. O Senhor Graham fermi-

. Hospital d,e Guarnição de no'u' ácentuando a' impressão
Florianópolis, 28 de abril de, que lhes causaram não ape-
1956

.

Inas a qualidade dos edifícios
Laudelino Saraiva CaleIas mas ainda o volume de cons-

2° Ten. Q.A.O. Chefe do O.k., trução que se está levando a

anexo ao H. Gu. F. efeito.

VOLTOU O PROJETO

O projéto n. 61, de autoria do vereador Walter Olíveíra
Cr�z _ cria o .oonsetho Municipal de Turismo, havia sido

retirado pelo própria autor. Anteontem foi o mesmo de vol

vido à Presidência e em seguida encaminhado a Comissão

de Justiça.

Convtt

O CASO DA CARNE VERDE

O vereador Júlio Paulino da Silva (PTB) leu artigo pu

blicado em "A GAZETA" sôbre 'o assunto e apelou ao Br.
Osmar CUIlha para que entre um contacto com a citada

firma que deseja abastecer a cidade do produto.

MOTORISTA

* *

..-

ALERTA

Houve uma grande bulha no hotel, esta maul'ugada'
acordei com uma trapalhada de vozes em castelhano e uma

voz de mulher que protestwva, velada e sêca, no fundo da

Jgarganta:
_ Es una injusticia, senor Commissario. Un hombre

honrado, e1-. Un .):1ombre honrado!

Depois passaram a falar guarani. A ,luz da Gerência se

apagou. A porta de um auto bateu, lá fóra.
E eu readormeci sem entender.

este l11ano. A usina será le ..

vantada a 16 kms. das min()'

de Itabira e, contará por fol" Inos e outro's, equipamento-3 .

capazes de produzir 1.000.0_00
de toneladas de aço por ano.

Diz ainda que, ú Japãc in

vestirá 8.000.000.000 de yen-, I'(cêrca de 22.300.000 dolares'
do capital� que será de 25 bi- r
lhões de yens. i

Segundo notícias, divulgadasl pela imprensa falada,

pretendem os proprietários das linhas de transporte cole-

tivo retirar para fóra' da Capital os ônibus das empresas USINA S-ID"ROR8IC'Bom Abrigo, Transcontinental e Florianópolis Ltda. n II
O SINDICATO DOS CONDUTORES DE VEICULOS RIO, (G.D.J.) - Telegran:a

RODOVIARIOS DE FLORIANóPOLIS apela pa.ra os seUS de Tóquio, informa que o 1'1-

associados e para todos os colegas profissionais, principal- pão apoiará um plano -;>9. .l_

mente OS motoristas de ,ônibus, afim d� que coo·perem com estabelecer uma fundiç;;"o
o povo, não dirigindo os seuS! 'veículos para fóra da cidade brasileiro-jagonesa de aço e

de Florianópolis, impedindo o transporte dos passageiros. ferro no Estado de Minas

Motorista: O SINDICATO confia em tí! Gerais. O periÓdico japonêil
Fl01ianópolis, 25 de maio de 1956. "Times", qjle se publif'a rm

ALEXANDRINO BARRETO SILVA inglês, informou que o Minis-

P�sidente do SINDICA'l'O DOS CONDUTORES DE tro de Comercio e Indu�tria

VEICULOS RODOVIARIOS DE FLORIANóPOLIS Internacional decidiu apoi.:.r

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