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� RECONDUZIDO O SR. RUBEN SOARES

AO TRIBUNAL REGIONAL DO
·�t � -" , .• ".

•

TRABALHO DA 4a. REGIÃO,
'�f�

seu primeiro presidente, di

rigindo aquele órgão por 8

anos consecutivos. Fundador,
também, do S�rviço Social
do Comércio e do Serviç,o
Nacional de Aprendizagem
Comercial, dirigiu os Conse
lhos Regíonaís dos. dois or

ganismos pelo mesmo tempo
em que esteve à frente da

Federação do Comércio.
Na qualidade de delegado

de sua Federação no Conse
lho de Representantes da

Confederação Nacional do

Comércio, foi eleito, na cha

pa presidida pelo sr. Brasilio
Machado Neto, vice-presi
dente da entidade sindical
máxima do comércio brasi

leiro, dando ào seu cargo

profícuo desempenho.
° sr. Rubens Soares foi

agora reconduzido ao Tribu
nal Regional do Trabalho por

indicação de 5 Federações do

comércio e da indústria dos

Est�dos de Santa' Catarina e

Rio Grande do Sul, dentre as

6 qúe formularam listas trí

plíces para o fim em apreço.

AMBICIOSOS PLANOS DE

EXPANSÃO ECONOMICA

o novo Governo Brasileiro talvez de
sua preferência aos aviões ingleses

Uma das primeiras tarefas que as firmas inglesas ínves

do novo Governo Brasileiro,
t

tissem canitàl e começassem
I • r,

que nos princípios do corren- a produzir, entre outros arti-

te ano tomou posse sob a' gos, equipamentos para a-

O Presidente da Repúbli- Indústria Automobilística, presidêncía de Sua Excelên- víões no Brasil.

ca recebeu, ontem, o relató- '-que funcionou sob a presi- da o Senhor Juscelino Kubi

r!.o;;i�el'dS �i'�lr:?, ,�e. EJ ,ll",}�l�lJtCiar do Mi�istJ!e: doa Via-, ts�eckr.sel'á à,e�eGilUen,c;{a �&

doi3-.do ,G'onsel o ao Desén-:' eao, Cte. LuCIo Meira ; sr i : avioos novos. ,

volvimento el'!ca�regado 'tle, tít,ol;>edo de Oliveira Campos Sua Excelência que visitou

estudar e apresentar suges-"!'sr:' Arnaldo' Blanck (no im- recentemente a' Grã-Breta
tões para, a adoção" pelo Go� l,peGimento do Diretor da nha, declarou que ssus pla
vemo, de medidas que vi- i CACEX, sr, Inácio Tosta nos para o fomento econô
sem estimular e disciplinar Filho), sr , Guilherme Pe- mico do BrasV são deveras
a implantação da Indústria

I
guriez, .sr. Américo Curv e ambiciosos, serido a oxpan

automobil�stica no Bras�1. I sr.. Eros �rozco.. são dos transportes de ím-

_

O PresIden,te, '.
Juscelmo

I'
Colaboraçao

.

da Carteira do portância capital. Gostaria
marcara a data de 27 para Câmbio
conclusão desses estuqos O Grupo contou, ainda,
havendo-se cumprido� :rigo- com a assistencia do Dire
rasamente essa determilia-I tor da Carteira de Câmbio

ção; tendo-se em co�ta que' do Banco do Brasil, aten
o dia exato coinc�diu com: den a que os estudos reali
um domingo, Flol+3:,_nto jus- zados versaram tambem o

tificando a pí:ol'rógaC:ão pa- I tratamento cambial a dar-
ra 28.

' I
se aos projetos industriais

,Constituição do grupo, I já na pOSSe do Governo e

Estava assim constituido 'aos que se espera venham a

o Grupo de Estudos para a
I

ser encaminhados.

Há .Cerca de 450 aerôdro
mos em Brasil, dos quais a

penas 19 possuem pistas. Is
to, e a- natureza do terreno,
determina os tipos de aviões
que podem ser empregadOS,
sendo significativo o fato de

O prêço dos Qnibus entre a lenta churras'cada, por p'al'te cargo do sr. ArGldo Carva- nada menos do qüe 197 apa

C,apitaI e a PalhGça, por re- -da eml11'esa beneficiada. lho, contentaram a tGdos, relhos DC-3 e H C-46 esta

sO'luçãG d.o COonselho Rodo- '. Houve discurslls de' grati- com exceção do pGVO e dos rem a fazer serviço no Bra

viário, foram. aumentados de dão e .de agradecimentG" Pe- que usam os onibus, pGis si1. São estes aparelhos que

Cr$ 7,00 para 9,00'. . / lo Governado,r, orGU o senhor esses, de agora por frente, o novo Governo tenciona su-

Para �estejar. ° acont,�ci- ,e'monsenhGr P. G. Libreiloto, "t�rão. que p.ag'al'
mais Cr$ 4,00

I bst�tuir. Ao mesmo tempo,
mento (or ofel'emdo ,ao Co- .. quo abençoou o aumento. da VIag�111. Esses foram os serao encomendados aviões

vêrno, naquela cidade, sucu-
r.

Os motivos lIa fe,;;'tança, a chul:l·asqueados. _
para outros fins. '

r�·:7::;:;;::�
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DIRETOR �
Rubens de - ..

Arrudl :lamos .�
GERENTE " �

� Dominlos�F. �
� de Aquino �
r-......��....- .....-..-..-......- ........-..-. TEVE O'TIMA REPERCUS

SÃO O ATO DO PRESIDEN
TE DA REPUBLICA,

RIO, 25 (Via Aérea) - Em

Ligação Telegráfica
Araranguá-Turvo

No orçamanto federal do Rio de Janeíro, 17:"5-1956 telegráfica entre as cidades
corrente exercício fol inclui- I Exmo. Sr. Deputado Joa- de Araranguá e Turvo no Es-

da, P�lo ilustre' deputado quím
_ R:am�s I tado de Santa Catari�a, cujo

Joaquím Ramos, a �erl:)a d� r:_alaclO TIradentes. I orçamento está previsto em

Cr$ 220,000,o,a, destmada a NESTA : 220 mil cruzeiros.

ligaçã� telegráfica de Ara- PrezadoAmigo!I Cordialmente,_
rangua coms'I'urvo. Deputado Joaquim Ramos, '

Essa importância vem ago- Junto, remeto ao Prezado I ALVARO'LINS
ra de ser liberada pelo sr. Deputado cópia da carta que' Chefe da Casa Civil da Pre-

Presidente da República, estou enviando ao Senhor I' sidência cra República

con�orme ind�cam as cartas
I· �inistro �a :�Tiação, a propô- Rio de Janeiro, 17-5-1956

abaixo transcritas:
. �lto da criaçao de uma linha Exmo., Sr. Cte. Lucia Meira

decreto recente, o Presidente
da República, sr. Juscelino

Kubitschek, reconduziu 'o sr.

Rubens Soares ao cargo de
Juiz Representante dos Em

pregados ao Tribunal Regio
nal do Trabalho da 4a. Re

gião, com sede em Porto Ale

gre e jurisdição nos Estados

de Santa Catarina e Rio G.

do Sul.

Nove milhões para a

Universidade Rural' de
Minas Gerais

RIO, :30 (v. A.) --:- o Pre

sident(.!' da República saneio-
11011 decreto do Congresso
Nacional que autoriza o Po
der Executivo' a abrir, pelo
Ministério da Agricultura, o

crédito especial de nove mi

lhões de cruzeiros, destinado
a atender, no exercício de

1955, <à Universidade Rural
de Minas Gerais, em Viçosa.
HEPURN em:

PASCOA
MILITARES

Ministro da Viação e Obras,
Públicas
NESTA

O ato teve excelente reper

cussão, pois o sr. Rubens Soa

res, que já desempenha tais

funções desde 1949, ininter
ruptamente, graças a suces

sivas reconduções, goza de

largo prestígio não SÓ . nos

circulas da justiça trabalhis
ta do sul do país, como nos

meios do comércio e da in

dústria locais, como repre
sentante altamente categori
zado.
Fundador da Federação do

Comércio Varejista do Estado
do Rio Grande do Sul, foi
�,

'

�J,

"
...

Prezado Amigo
Ministro Lucia Meira,
Na audiência com os con

gressistas, o Deputada Joa

quim Ramos teve a oportuni
dade de pleitear junto ao Se

nhor Presidente da Repúbli
ca uma ligação telegráfica EI

• ""

entre as cidades de Araran-
� eíçoes sem eleitora-

guá e Turvo, jio Estado de do .

Santa Catárina, cujo orça- Pela Lei Eleitoral em vigor,
menta está previsto em 220 o corpo eleitoral do. país dís

mil cruzeiros. solve-se a 31 de junho, fi-

Atendendo ao pedido o Se- cando extinto o alistamento.
nhor Presidente da República Durante alguns meses o país
ditou o seguinte despacho: ficará sem eleitorado.
"Liberar". Entretanto, a partir de [u-
Remetendo, agora, o assun- lho deverão se realizar elei

to à consideração do Ilustre ções em varias circunscri
Ministre e Prezado Amigo, ções do país, como eleição pa

aguardo uma resposta para ra senador no Pará 'e no Pa
dela dar conhecimento ao .ranã, eleições municipais em

S�nhor Presidente da Repú-I vários. Estados. O problema
bliea. teve sua existencia constata-

Cordialmente, da ontem pelos dirigentes
ALVARO LINS pessadistas, que vão examí-

Chefe-_da Casa Civil da Pre- (lá-lo e estudar solução con-

sidência da República : veniente .

--------�-

.I,"� ?�:�;;: "? '''riJr''-� ':'�'

!!_Çãs .

de S�ão Joaq-,UI11
O dr. João R. Matos, pro- dr. Celso Mendonça. As se- 50. O Estado do Rio é uma

fessor da Escola Técnica gun das, pelo sr, Icaraí Fro- vítima da Seção de Fomento
de Agricultura de Viamão, ta. Tamber começam a ter Agrícola do Ministério da
Rio Grande do Sul, visitou fama as maçãs de Campí- Agricultura e da Seção de
os macieirais de São Joa- nas, Limeira e Campos do Fruticultura. Daí o" atrazo
quim, município catarinen- Jordão, em São Paulo. -No absurdo. Resta' apelar para

- se, onde neva fartamente município de Nova Fribur- o ministro da Agricultura,
todos os anos e.a tempera- go, o dr. Raul Afonso Me- general Dornelles, e para o

tura cai a 12 graus negati- lha, colhe ótimas maçãs na chefe do Gabinete, dr. Joa
vos. E entusiasmou-se. Es- Granja Mimosa, a 950 me-' quim Tavares, a quem o

creveu um artigo -sobre a tros de altitude. Há maçãs Brasil já deve tantos bene
fruticultura do município. em Morro do Chapéu, na f'íe.ios. 'Deles . espera uma

.

Diz quo a região é admi- Bahia, �

e
t
em, Garanhuns, ! mudança de rumo, a quebra

ravelmente apropriada., à em Pernambuco. Plantando de uma rotina que anquilo
pomicultura de clima tem- bem dá e dá muito. Plantan- sa o Ministério da Agricul
perado. "Todas as fruteiras do com técnica. O Brasil se- tura, um melhor aproveita
de clima frio se dão bem na rá um grande produtor e até' menta das verbas, um fo

região, c�mo pessegueiros; exportador de frutas de cli- 'menta intenso e bem feito

nespereiras, ameixeiras, fi- ma temperado, quando hou- da ,pomicultura de clima

guelras, pereiras, macieiras, ver' um ;foment.o, mais inten- i temperado e-aa óllvieulttira.
cerejeiras, amendoeiras, etc.

" , ., .

"

. _. .".
, ..

'

'Acrescenta: "Há tampos
nos despertou a atenção sô-
bre algumas rosáceas da- C'OM NOTa� E T'UOOquela região; uma pereira " .........

'

..

e duas macieiras. A primei- _

ra é o "Pero Ffgo". Esta é Quando-, há dias, veiculamos critica ao, modo
uma planta valiosa, na re- pelo qual estavam sendo, feitas as aquisições para a

gião, pela grande rusticida- instalação da AS:Slembléia, visavamos antes de tudo
de e produção contínua e a- a alertar o jovem e ine::<çpel'iente ileputado que pre-
bundante. E' muito ·resisten- side o Legislat.iJvo, manobrado que, coram populo,
te ao friol e não é muito exi- está sendo- determinados auxiliares, p'arcntes entre

gente em solo. As macieiras si, e qu:e já levaram, com avanços p'antágruélicos
eom os nomes de "Pera de à no,., dinheiros públicos, O' (le'scrédito àjVlesa da As-
Maio" e "Péro boçe" ,pro- scmbléia.
duzem admiravelmente e Contra este jornal omlçara-m-se O'S do lado de

são plantas rústicas. Infor- lá, a ponto de' correrem }Jara a imlJl"cnsa com 110-

ma tambem que o "Pera de 'tas oficiais e respostas tlesaforadas ao 110980 mais

Maio" é a planta frutífera que lacônico iÇ exato comentário.
mais valiosa na zon-a, pois Afirmaram que tudo está super legal, que hou-

é a mais tardia e a de me- ve tomada de preços e até firmas de que partici-
lhor consévação. Seus fru- pam pessedistas fizeram fornecimentos. Esse só
tos são enormes e saboro- al'g'umento indica a- hito,la das c011cor:rências mi-

sos. Tem forma cônica e co- 'rius.
loração .. verde amarelada, Lá está,�. Assembléia, um cofre adquirido

PAULO VITOR e LAMEIRÃO NO RIO
.

quando maduros. Sua easca desse jeito, �ar�e· a �i�ma fornecedora, não apa-
RIO, 30 (V. A.) - Os participantes da rebelião de Ja- Realizar-se-á no próximo�

é fina e lisa. Polpa funden� recesse, a etIqueta metaltca do represeIitante ven- caré-Acanga, major Paulo Vitor, capitão ,José Lameirão e o dia três de junho, domingo,

te e ácida. A sua produtivi- dedo1- foi amassada a martelo. Ainda assim foi sargento Gunther Pleiffer, chegaram ontem, às 15 horas, às 08,00 horas na Esc�la de

dade é enorme. Segundo in- -identificada Qomo a do Secretário do Presidente,
. ao aeroporto Santos Dumont, procecJente (de Cochabamba, Aprendizes Marinheiros, a so-

formação do sr.' Alfredo que deli também é sócio. Se tudo está cOl'reto, por .

Bolívia. lenidade de caracter relLgio-

Luenberg, em sua fazenda que esconder a procedência do cofre?
'Os oficiaiS"rebeldes regi'essam em um avião da Cruzei- SO, com a participação de to-

em Morros Altos, há lima Não vá acontecer com a Assembléia o que
ro do Sul, contemphdos Pela'anistia recentemente promul- d-os os Militares Católicos da

planta de "Pel'O de Maio" ocorreu aqui, c:om outras to-madas de preço: várias
gada pelo Congresso Nacional. Marinha, Ex�rcito, Aeronáu-

,com mais ou menos 150 a- firmas excluidas acabaram fazendo, fornecimentO's tica, Policia Militar do Estado

nos, e que earrega muito". sem saberem, pois' os vitoriosos não dis.pondo da e Corpo de Bombeiros, em

A fruta de São Joaquim mercad'oria foram adquiri-la a essas firmas,' reven- SUbStI'tUtOS de,"'Alvaro'.','N.ova onda de frI'o no
que todos terão ,oportunidade

e de municípios vizinhos, dendo-a depois com apreciável acréscimo nospl'C-,
de cumprir um dos preceitos

pode e deve contribuir pãra ços. Lins sul do país de sua religião, qual seja a

o abastecimento do Rio de Quanto ao co<fre acima citado corre haver sido RIO, 30 (V. A.l _ O servi- confissão e Comunhão de

Janeiro. De lá nos podem adquirido po,r ordem do sr. 1° Se.cl'etário da As- RIO 30 (V A) P

t'd d d
.

' ..
- Deven-, ço de meteorologia prevê no- aScoa.

vir, nas quan 1 a es eseJa- semble'l'a, CGln o propo'�,;to de a'.gra"ar o' deputado d AI" 'p
, t d S C

�. u o o sr. varo Lins ir para vo resfriamento na região eoe-se a o os oS rs. a-

das, maçãs, peras, pessegos, Paulo Bornhausen -, o qllal 6star.·a al'hel'o a' t,r'an- a emb
.

ad d L' b d t Ch f d U
.

" alx a e IS oa, SUl"- sul do país, com ,ocorrencia man an eS e e es e 111-

ameixas, cerejas, framboe- - I
.

h
saçao. ge o nome do sr. Tancredo de geadas nas zonas sujei- dades e Estabelecimentos, a

sas, nozes, avelãs, castan as :':i.:�' Neves como seu mais prova-I hs aos fenomenos, nas pro- gentileza de
_
providencial'

damasco. Para isto se faz _�.� • ----.._------- vel substituto. Há outro con- xil1las 36 horas. Nesta capital para que os seus comandados

mister a conclusão da Es- -

\ I
tudo, tambem le�brado: �u- o temp,o continl\,a instavell e�t�jam �a E�coJ.a �e Apren-

�rãaOdaJ�:q:i�t�lc��içn��á d� .,EXERCITO vAI AUXILIAR A ,CAMPA- cas Bayard de LIma, antIgo sujeito achavas. "dIzes
Marmhelros, as 07,45hs.

deputado federal pelo Rio ,.
.

Estão convidados todos oS

Rio depois de passar por

NHA CONTRA A 'ALTA
Grande do Sul e_ colegà de,:forma-se todavia que o sr.,. militares e suas respectivas

. Curitiba .e ,São Paulo: � ,turma do sr. Juscelino Kubi- I,Alvaro Lins permaneéerá no
I
famílias. -,_

fruta estara sendo, dIStl'l-
(V A) O E

' tschek na Escola de'Medici-I,sell atual posto até o fini do
j
Capitão Capelão - Quint

buida no Rio- 48 horas de- RI.O, 30 .'. --

.

.xer- Sos e visando dar -ao povo I

pois de ter saido de São Joa- cito dará compl��a cober,tura melhores condicões de vida e
na de Be10 Horizonte. In- ano. I David Baldeçar.

quimo Se se comecar a tl'a- ao governo, ,auxIhando-o _

na alimentos mais "fáceis, abun
balhar imediatam�nte no I

campanha de barateamento dantes e baratos". Disse ain

fim do ano estará che�ando d,o. cu..sto dos generos alim�n- da o ministro da Guerra que

ao Rio a boa fruta de São I t.IClOS, concedendo suas Y-la- a c'ampanha em causa é de

J'oaquim e municípios vi- turas para o transporte dos exclusiva iniciativa do gO'ler-

zinhos. produtos, conforme teve a no, e que, através dos órgãos

Mas' o Brasil, par'a a fru- oportunidade de declar�lr. à competentes,_ o Exército será

ticultura de clima tempera- ,'imprelisa o general TeIxelra I chamado a colaborar segun

do, não é só São J9aquim. ,L9tt, cO�.firma?-clO, assim',I,�s Id.o
os entendj,me�tos já man

Na última semana recebe-· declaraçoes fe1-tas em �ao tIdos nesse sentIdo.

mos maçãs excelentes de I Paulo, "O povo, com? � tropa
Herval no Rio Grande -do'militar, sentem a. CrISe atual

I
O ESTADO

Sul, e de Caeté, Minas, Ge-
I
do c�sto ,da vida, e o .Exél'�i- Em �irtud� ?� ser ,o dia

rais, alturas do paralelo 20 to" nao SO com ?�as VIaturas, I de h?Je santificado, não

e a 1.200 metros de altitu- mas em todos os setores onde I havera trabalho em nossa

de. �� primeiras nos foram 's� fizer ,nec.essária sua at�la-I Redaçã� e Ofici�a, devendo
traZIdas pelo dr. Celso. Men- I �ao, e,sta plont� � COla�oIa:, I no�s? Jor,nal cIr�ular 'no

dança. As segundas, pelo nsando seusmultlplos IecUI- proxlmo sabado.

----------.----------��-----------

o PLANa DE FABRICAR AUTOr"10VEl

o ESTADO
o mais antigo diário

Santa Catarina.
Leia e assinem.

DOS

y

urrl� U!HB O O OVO

.� Desde-há algum tempo/que
tem sido evidente para os

.

observadores da Indústria de

grande importância, seme

lhante a um gigante que des

perta, um País colossal com

vastos r�cursos ainda por ex

plorar. Uma vez desenvolvi

do, é provável que ocorra

uma transformação no nível
de vida, e até mesmo no e

quilíbrio do poder econômico
e político da América do Sul.

Consequentemente, aS opor

tunidades que o Presidente
Kubitscheck' e o Governo
BrasiPeiro estão oferecendo

de às firmas britânicas serão,

sem dúvida, agarll'adas com
-

ambas as mãos. Os técnicos

areronáuticos da Grã-Breta
nha fizeram um estudo deta

lhado das necessidades, em

aviões civis e militares, do

Brasil, cujos resultados vie-
ram revelar um certo núme
ro .de factos importantes.
, Por' exemplo, o uso do

transporte aéreo em Brasil é

excepcionalmente eleva d O.

Todos 0"8 anos, de cada 1.000

brasileiros, 44 viajam de a

vião, c.omparado com uma

média de 27 por cada 1.000

.em toda a Amérj.ca Latina,
i2 na Europa e 130 nos Esta
dos Unidos da América. O

número total de passageiros
que viajam de avião no Bra

sil representa metade do to

tal transportado por todas as

companhi�s d� aviação na

Europa Ocidental. Excluindo
os passageiros das linhas su

burbanas, as companhias de

aviação brasileira .

transpor
tam nas suas linhas internas
25 por cento de 'todos os pas-'
sageiros que se deslocam por
aVlaO e estrada �e ferro,
constituindo .Q 'aei'oplano,
práticamente; o único meío
de alcançar as remotas re

giões do interior do paí!l..

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



INDICADOR PROF--ISSIONAL
M & D I C o S

I n I' IDR. WALMOR ZOMEJ{ BR. JOSÉ TAVARE8
�eD IS a para

GARCIA I' noOlplpmado Jlela Faculdade Na-
DOENÇ"S IRN'EARCvEoMAs'AS E MEN-

Cf. a dS
deDal de Medldna da Univer-.... DR JUAREZ PHILIPPI

aldade do Braail TAIS. - CLINICA GERAL •

E];-Iuterno por concurso da Ma- An.gustia Complexos Edifício João Alfredo -

.

ternidade-Escola Insonia - Ata<.ues - Manias -

(Serviço do Prof. Octávio Rca- Problemática afetiva e sexual

drigues Lima) Do Serviço Nacional de Doen-

ex-Interno do Serviço de Cirur- ças Mentais. Psiquiátra do

eia do"1lospital I. A. P. E. T. C. Hospital-Colônia Sant-Ana.

do Rio de Janeiro ,. CONSU)llfóRIO - Rua Tra-

Médico do Hospital de Caridade : [ano, 41 -'lJtas. 16 às 17 h?ras.
e da Maternidade Dr. Carro. RESID1!:NCIA: Rua Boeaiuva,

Corrêa 139 Tel. 2901

DOENÇAS· DE SENHORAS -

-D-n-.-A-R-M_"A'-N�·D�O�V--A�L-:.---PARTOS - OPERAÇOES •

Cons: Rua JoãQ Pinto n. 16, RIO DE ASSIS
das 16,00 às 18,00 horas.
Pela manhã atende díã
riamente no Hospital de'
Caridáde.

Residência:
Rua: General

101. .

Telefone: 2.693.

A D V O G A DOS

1° andar.
Salas 1 e 2 - Rua Jerônimo

Coelho, 1
Horário: 8 às 11 - 16 às

18 horas
Atende exclusivamente com

hora marcada.

Dos Serviços de Clínica Infantil
da Assistência Municipal e Hos

pital de, Caridade
CLíNICA MÉDICA DE CRIAN

ÇAS E ADULTOS
- Alergia -

Consultõríor Rua Nunes Mf&
chado, 7 - Consultas das 15, às
18 horas.
Residência: Rua Marc!chal Gui

lherme, 6 - Fone: 3783

DR. CESAR BATALHA DA
SILVEffiA

Cirurgião Dentista
Clínica de Adultos e

Crlanças I\aio X
Atende com Hord Mar

cada.
Iv Felipe Schmidt 39 A Sa
Ias 3 e 4.

Bittencoul'i n,

DR. ROMEU BASTOS,
PIRES

.

MliiDICO DOENÇAS DO APARELHO J)l��
Com prática no. Hospital S�o

. GESTIVO _ ULGERAS DO ES
Francisco) de ASSIS e na Santa i TOMAGO E DUODENO, AL�R-

Casa do Rio de Janeiro GIA-DERMATOJ.OGIA E OU-
CLINICA MliiDICA , NICA' GERAL

Consul����IO��!H�itor Mei- DR. JÚLIO PAUPITZ DR. JOSÉ MEDEIROS

reles, 22 Tel. 2676,.
-

FILHO VIEIRA
Horârios: Segundas, Quartas e Ex-interno da 20& enfermarsa - 4.DVOGADO--

Sc!xta feiras: ' I e Serviço de gastrQ-enterologia Caixa Postal 1M - Itajaf
Das 16 às 18 horas I da Santa Casa do Rio de Jeneiro Santa Catarina.

,Residência: Rua Felipe Sch- � (Prof. W. Berardinelli). -D·-R.·-"C-�'L-A-R-N-O-G-.-"'"midt, 23 - 20 andar, apto 1 -' Curso de neurologia (Prof.
Tel. 3.00'.<:, • Aus�gesilo). ) GALLETTI'

I C
Ex-interno do Hospital mate r-

_ ADVOGADO _

DR. HEl'{RIQUE PR S O nidade V. Amaral.

PÂRAJSO DOENÇAS INTERNAS Rua Vitor Meireles, 60.

Coração, Estômago, intestino, FONE:: 2.468
l\iliiDICO

fIgado e vias biliares .. Rins, ova- Florianópolis -

Operações .... , Doenças de Se-
nhoras - Clínica de Atlultos. rios e úteru DR. ANTONIO GOMES DE
Curso de Especialização no Consultório: Vitor Meiralea 2Z.

Das 16 às 18 horas. ALMEIDA
Hospital dos Servidores do E.-

Restdêncía r Rua Bocaíuva . ZO. _ ADVOGADO _

tado.
,

(Serviço do Prof. Mariano de Fone: 3458. Escrit6rio e Residência:

Andrade). _ O
Av. Hercilio Luz, 15

Consultas - Pela manhã no
DR. MARIO DE LARM TelefQne: 334C.

Hospitd de Caridade. CANTIÇÃO
A tarde das 16,õ!! hs. em dian- M É D I C O

te no consultório á Rua Nunes CLíNICO DE CRIANÇAS
Machado 17 Esquina de Tira- ADULTOS
dentes. Tel. 2766. Doenças Internal
Residência - eua Presidente CORAÇÁO - FIGADO - RINS

Coutinho 44. Tel,: 3120. - INTESTINOS
Tratamento moderno da

SIFILIS
Consultório - .Rua Vitor Mei
eles, 22.

.................�....

D-E N T I � TAS
DR. SAMUEL FO�SECA·

CIRURGIÃO-DENTISTA
Clínica - Cirurgia Bucal

Protese Dentária
Raios X e Infra-Vermelho

DIATERMIA
Consultório e Residência:
Rua Fernando Machado, n. II

Fone: 2226.
.

CLINICA
de

OLHOS - OUVIDOS - WARIZ
E GARGANTA

DO
Da GUERREIRO DA

FONSECA
Chefe do Serviço de OTORI

NO do Hospital de Florianópolis.
Possue a CLINICA os APARE
LHOS,MAIS MODIDRNOS PARA
TRATAM•.N_TO das DOENC".AS_
da , ESPECIALIDADE. '

Consultas - _pela manhã no

HOSPITAL .

A TARDE - das 2 as .6-
no CONSULTóRIO - Rua dos
ILHEOS nO. 2 c

RESID1!:NCIA -, Felipe Sch
midt nO. 113 Tel. 2865.

HORÁRIO:
Das 13 às 16 horas.

Telefone: Consultório - 3.415
Residência: Rua José do Va.le

Pereira 158 - Praia da Saudade Consultas: dali 8,00 ls 11 ho-
- Coqueiros

. ras e das 14,00 às 18 hQr8s,
____;._. -- •

.

Exclusivamente com hora mar-

DR. CONSTANTINO cada.

DIMATOS Sábado - das 9 às 12.

MÉDICO CIRURGIÁO DR. LAURO CALDEIRA.
Doenças de OenhOl;ás - Partoll DE ANDRÀDA
_ Operações - Vias Urinária.
Curso de aperi'eiçoamenv..I e

longa prática nos Hospitais de

Buenos Aires.
CONSULTóRIO: Rua Felipe

Schmidt, nr. 18 (sobrado).' }'ONE
3612.
HORÁRIO:' das 15 ás 18 ho-

ras .

Residência: Avenida Rio Bran
co, n, 42.

.

Atende chamados
Telefone: - 3296.

CIRURGIÃO-DENTISTA
CONSULTóRIO Ediflcio

Partenon - 2.0 andar - sala
203 - Rua Tenente Bílveísa, 16
Atende diáriamente das 8 às

11 horas.
3as e õas das 14 as 18 horas.

- 19 as 22 horas.
Confecciona Dentaduras e Pon

tes Móveis ,d'l Nylon.

INFORMAÇõES UTEIS
O leitor encontrará, nesta co-

DR. NEWTON luna, informações que n;;cessita,
D'AVILA I

diàriamentll e do. imediato:

CIRURGIA GlERAL' 10RNAIS Telefone

Doenças de Senhora. _ Procto- O Estado ,.............. 3.02:1

logia _ Eletricidade Médiu A. ,G;!lzeta •• ,............ 2.656

Com:'lltório: Rua Vitor Mei. D1Imo do ��1'�. 3.ri79

I 28 Telefone' 3307 Imprensa On':i31 •••••••• 2.688
re \lS n. - ..

HOSPITAII�
Consultas: Das 15 horall em

C'd oi •

diante.
an a"é.

Residência: Fone, 3.422 (Proved.or) ....•.......••
Rua: Blumenau n. '71. (;o:tana) .....•..••.•.••Ncreu Ramos ........•...

Militar .

São Sebastião (Casa de
Saúde) .

:M.ltcr:lidade Doutor Car
los Corrêa ........•...

CHAMADOS UR
GENTES

Corpo de Bombeiros
Serviço Luz (Raclama-
ções) 2.404

Po!icia (Sala Comissário.. 2.038
Polícia (Gab. Delegado) 2.594

COMPANHIAS DE
, FILHO TRANSPORTES

Doenças do aparelho respiratório j �
AC ...............••••.

'.700

TUBERCULOS� ,ruzelro do Sul ••.•.... 2.500

RADIOGRAFIA E RADI'óSCOPIA Pan�ir :.......... 82'.362653
DOS PULMõES Varig .

Cirurgia do Torax Lóide Aéreo ...........• 2.402

Formado pela Faculdade Nado- Real ................••.. 11.377

nal de Medicina, 'l'isiolol:ista!& Scandinavas . . . . . . . . . . .• 2.300

'fiswcirurgião do Hospital Ne- HOTÉIS
rêu RamIJs Lux • . . . . . . . . . • . . • • • • • . • 2.021

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

S. N. T. Ex-interno e Ex-a88ia- Metropol ..............•• 3.147

tente de Cirurgia do Prof. UiO La Porta .......•..••.. �. � 8.321

Guimarães (Rio). Cacique '.449

Cons.: Felipe Schmidi;, 18 - Central.................. 2.694

Fone 3801 'Estrela � " .. :.. 8.871

Atende' em hora marcada.

I
Ideal ......••..••.••.•••• 1.6159·

Res.: - Rua Esteves Junior, l!:STREITO
RO - Fone: 21115 Disque oe

DR. MARIO WEN
DHAUSEN

CLINICA MÉDICA DE ADULTOS
- ,

E CRIANÇAS
ConsulMrio - Rua João Pin

to, 10 - Tel. M. 769.
ConsultaM: Das 4 ls 6 horas.
Residência, Rua Esteves J·ti

nior, 45. Tel. 2.812.

--------,�-----------........�----�------------....---

1·8AHCOdeCRf�ITO POPULARIe AGRiCOLA I �

RM.o:éJ�.1� .

..,

f'LORIANOPOL:IS - sr6..e6r6.rin�

• •

.� .

OFICINA MECÂNICA

o .STÃDO

'f!Resiãõ;ãõieoOiiã;õiij
, Rua Marechal Deodoro 50. ;
Em Lajes, no Sul do Brasil, o melhor! I

l. Desconto especial para os senhores viajantes. I
. ..

BORDADOS A MAO
Ensina-se na Rua Feliciano Nu=es Pires 12.

CONSERTOS DE FOGÕES, FORNOS, SERRE-
I

-.LHERIA, MÁQUINAS A VAPOR, CALDEIRAS E

TODOS OS SERVIÇOS PERTENCENTES A ARTE.

,

RUA - TEREZA clUSTINA N° 398 - ESTREI'l'O
...........................................

••• A HORA DO

TÓNICO ZENA

1.0 PRIMEIRO SINAL DE FRAQUEZA, TONICO ZENA

À SUA MESAl

Viagem
-�

com segurança
e rapidez

so NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIEUS DO

-�, 'BíP-IDO�nL-BRISILEIBO;'=-
lFlorianópolis � It�laf - Joinville - Curitiba

."� .. -_
...�' -

...........,;, \. _.o:. ,._

Age"nC19a KUli!Deoaoro eaquina:da
,

' : . Bua;Tenente .Silveira

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

.u Repartição Publica.

TRATAR NA
"A MODELAR"

FLORIANÓPOLIS LTDA.
CORPUS CRISTI

\

De ordem do Senhor Irmão Provedor tenho a honra

de convidar os Snrs. Irmãos, e as Sras, Irmãs, para com

parecerem, quinta feira dia 31 de maio, às 15,30 horas,
na Secristia da Catedral Metropolitana, a-fim-de re

vestidos de balandraus e fitas da nossa Irmandade, e à
mesma incorporados, tomarem parte no préstito em
honra a Jesus Sacramento •

Consistório, em Flori�nóp�lis, 25 de
José Tolentino de Souza

Secretário

maio de 1956

• JiII JIiI. ..,.•••.........�_,.•••••••••a'*...J- _. _
..

AGORA O
"S U P E R '-

DR. ANTONIO MONIZ
DE ARAGÃO

CIRURGIA TRE'Q'MATOLOGIA
Ortopedia

Oonsultõrío. João Pinto, 18.
Das 16 às 17 diàriamente.
Menos aos Sábados
Res: Bocaiuva 136. DR. LAURO DAURA O ESTADO

�.

Fone: - 2.714. , CLíNICA GERAL ;,.. ADMINISTRAÇÁO
DRA. WLADYSLAVA Er.pecialista em moléstia. d Redação e Oficinas ..à rua Con- '1'ran�portes de Cargas, em Geral entre: FLORIANóPO-W. MUSSI Senhoras e vias urinári!l�. _ l.üleiro Mafra, n. Í60 Tel. 3022

'-. Cura radical das Ulfeeçoes ....;ClIi. Postal 139. LIS, PôRTO ALEGRE, CURITIBA, SÃO PAULO, RIO
,...

• agudas e cronicas, do aperelho Diretor: RUBENS A. RAMOS DE JANEIRO E BELO HORIZONTE.
DR. ANTONIO DIB genito-urinário em amboa OI Gerente: DOMINGOS F. DJil

.

MUSSI sexos. . AQUINO
M":DlCOS Doenças do aparelho Digeltivo Representllnte.l: Matriz: FLORIANóPOLIS Filial: CURITIBA

CIRURGIA CLíNICA e do sistema nervoso., Representações A. S. Lara. Rua Padre Roma 43 Térreo R V· d d R' BHorário: 10lh ás 12 e 2% ás 5, Ltda
,ua iscon e o 10 rance

. GERALI-PtARTOS .

I' Consultório: R. Tirade'!tes, 12 Rt.:':l Senador Dantas, 40 - rio . Telefones: 25-34 (Depósito) 932/:;6
SerViço comp e o e especia 1-

_ 10 Andar - Fone i 3240. ndar 25
zRaAdSo das DOEoNdeÇr!�s D!ée,��sH�� .

Residência: R. Lacerda Chou)- aTei:: 22-6924 _ Rio de Janeiro.
-35 (Escritório) Telefone: 12-30

. ,c0!D m

t t t
• tinho, 13 (Chácara do E.pan a Rua 15 de' Novembro 228 110 Caixa Postal, 435 End. Tele2'. "SANTIDRA"

diagnósticos e ra amen O. 3248 S- P I End Tel "SANDR \.DE"
SULPOSCOPIA _ HISTERO -

- Fone:. andar sala 612 - ao au o. • ego 1

SALPINGOGRAFIA - METABO- ASSINAT�RAS_
L1SMO BASAL,

Na Capital
.

8t\dioteral'ia por ondas eurtas- DR. ALVARO DE Ano ......... .... ... Cr$ 170,00

Eletrocoagulação - Ralos Ult!a CARVALHO Semestre .....•..•..' Cr$ 110,00

Violeta e Infra Vermelho. No Interior

Consultório: Rua Trajano, n. 1, M":DICO' DE CRlAN�A� Ano .....•.••.....• Cr$ 200,00

10 andar _ Edificio do Montepio. PUERICULTURA - PEDIATRIA Seme�trt; ...••...... Cr$ ,110,00
H ário: Das 9 às 12 horas -

- ALERGIA INFANTIL Anunc.lO. m.edlante contr�to.
or

SSI
Consultório: - Rua Tirader.- Os orrgmais, mesmo nao pu-

D�D M�6 i 18 horas _ Dra. tes n, 9.
.. blicados, não lerão devolvidos.

'MÜ;SI
s 'Residência: - Av. HlI'clho A direção. não se :�sponsabiliza

Residência: Avenida Trom- Luz n. 156 - Tel. 2,630.
ho- p.elos con.celtos emitidos nos ar-

k 84
Horário: -. Das 14 às 18 ttgos asainados.

pows r, .

'ras diáriamente

-nR. JÚLIO DOm
-

--------.

VIEIRA
PUDICO .

ESPECIALISTA EM OLHOS
OUVIDOS, NARIZ E 3ARGANTA
TRATAMENTO Jil OPERAÇOES
Infra-Vermelho - Nebullzação -

Ultra-Som
(1'J:atamento de sinusite lem

. operação)
Anglo-retinoscopla - Receita de
OculoR - Moderno equipamento
de Oto-Rinolaringologia '(único

no Estado)
Horário das 9 às U horaa e

daI! 16 às 18 horas.
Consultório: - Rua Vitor MeI

reles 22 - Fone 2676.
Res. - Rua São Jorge 20

Fone 24 21.

E·
.

.. , �-
.

Irmandada do Sanbor Jesus. dos
.

xpresso FlonanopolIs LIda. Passos' e Hospital de Caridade
ENDEREÇOS ATUALIZADOS DO EXPRESSO'

'

Filial: SÃO PAULO Agência: PORTO ALEGRE

C O N V A I R"-

2.314
2.036
8.831
8 157

3'168 Consultem nossas tarifas. EXPRESSO FLORIANóFOLI�)
.

.' ·-Fones: 25-34 e 25-35 -

.

1,121,

8.&18

DR. ANTONIO BATISTA
JUNIOR

•

CLINICA ESPECIALIZADA DE
CRIANÇAS

'

Consu ltap das 9 ás 1:t horal.
Res. e. Cons. Padre Miguelinho,

12.

DR. I. LOBATO

DR. NEY PERRONE
MUND

Formado pela Faculdade Nacio
nal de Medicina Universidade

do Brasil
RIO DE JANEIRO

Aperfeiçoamento na "Casa de
Saudo São Miguel"

Prof. :arernandl) Paulino
Internu por 3 anos do Serviço

de Cirurgia
Prof. Pedro de Moura

OPERAÇOES
CLINICA DE ADULTOS

DOENCAS DE SENHORAS
CONSl,JLTAS: Diàriamente d�s I7 - 9,30 nQ Hospital de Cãrl

dade, das 9,30 - 11,30 no CO!!-'
aultório à rua João Pinto 16 1°

, ,u4��, ,LI ,",d�

DR. IVO VON WANGENHEIM
- DENTIST.4 -

Consultório rua Hoealuva, 4J

"Riomar"
Avenida do Estado .1666/76 Rua Comendador Azevedo,

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

End, Tele2'. "SANDRADE" EIJd. Teleg. "RIOMAULI"

Telefone: 37-06-50

Atêneia: RIO DE JANEIRO
"Rfomar"

-

Agência: BELO RORI-
ZON'fE
"RioD:tar"

Avenida Andradas, 871-B
Telefone: 2-90-27
Àtende "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 de Pôrto

Alegrp, Rio e Belo Horizonte, são efetuados pelos nossos
agentes

"RODOVIÁRIO RAPIDO RIOMAR"

EMPRESA NACIONAL DE NAVEGACÃO
,

HOEPCKE
NAVIO-MOTOB (�CIRL BORPeIB..

ITINERARIO
SAlDAS DE

I D A VOLTA

Fpolis. Itajai Rio
24-5

29-5 31-5 6-6
11-6 13-6 19-6

17-6 19-6 25-6
24-6 26-6 2-7

30-6 2-7 8-7
As partidas de Florianópolis são ás 24.00

Rio de Janeiro, ás 16.00.
�

Tanto na Ida como na Volta o navio fará escala nos

portos de São Sébastião, Ilhabela e Ubatuba.
i Par.,a melhores. informações, dirijam-se à séde da
Emprêsa, à rua Conselheiro Mafra, 30 - Tel�one 22-12.

Santos
25-5
7-6
20-6

26-6
3-7

9-7
horas, e do

�

TAMBEM
EM FLORIANÓPOLIS

INFORMACOES
.

,

PEREIRA OLIVEIRA & CIA.
•

FELIPE SCHMIDT, 34
. FONE: 2377

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, Qllinta-fei ra, 31 de Maio de 1956 I -.-lf'
i

o ESTADO

'iocê sabia que... FESTA DA LARANJA! POR QUE?,
Fundada no início do sé

culo, conta, já, a IRMAN
DA'DE DO DIVINO ESPI
RITO ,&ANTO e SANTISSI
MA TRINDADE, mais de
cíncoenta anos de existên
cia.
Na conformidade do dis

posto-no seu GOMPROMIS
SO, ou ESTATUTO, a Ir
mandade é uma Instituição
de fundo religioso, fundada
e mantida com zêlo, com

carinho, com dedicação, pe
los católicos do sub-distri
to da Trindade. E' uma Ins
tituição ligada diretamente
à Igreja Matriz da velha
Paróquia da Trindade. Ho
je, a Itmandade constitue,
para a Trindade e para os

tríndadenses, uma tradição.
Que féstas magníficas

tem ela realizado nestes cin
coenta e tantos anos! As
tradicionais festas do E�pí
rito Santo e da Trindade!

Os mesmos costumes: o

imperador, - o festeiro, os

pagens de espadins, vesti
dos a carater. Os irmãos,
conduzindo a "Bandeira do
Divino, com as suas visto
sas opas. São as barraquí
nhas, os fogos de artifícios,
muitas promessas, muitas
massas, muita gente ...
E, por sôbre tudo,-o sen

timento de religiosidade do

Silva e Pedro. L. Ferreira,
êste últimamente eleito. Ho
je.> Gomo ontem, os mesmos

costumes, o mesmo espírito
religioso' são fatores .que
concorrem para a manuten

ção da Irmandade e da sua

tradição.
I

-0-
'

Nestes últimos anos, en-'

tretanto, a nossa Imprensa
"em se referindo quasi que
exclusivamente à Festa da

Laranja, com insisteneia
tendente a substituir a de

nominação tradicional da
FESTA DA,- TRINDADE.
Por que?
Por que excluir-se o sen

tido religioso dessa grande
ff·sta, que há mais de meio
século vem reunindo, todos
os anos, na Trindade, mi
lhares de pessoas de todos'
os recantos da Ilha e até.

mesmo dos municípios vi
zinhos?
Não é, por certo, obra de

trindadense l .

Há, por aí, algo de extra
nho ao nosso meio que, po
r1SSO mesmo, não possuin
do os .nossos sentimentos

pela conservação do qus nos

é tradicional, pretende dar
às nossas grandes festas do
mês de maio. um sentido
mais comercial que religio-

RAL

,

"Não podeis servir a Deus e às riquezas."
B. J. RATNAM, MÉDICO �íngia)

JUIZO DE DIREITO DA tério Público, nesta Cida
COMARCA DE TIJUCAS. de; todos para contestarem

a presente ação no prazo d�
dez dias, de acôrdo com o

disposto no artigo 455, ci
tado,' - sendo, afinal, re

conhecido o domínio da su

plicante sobre o referido
imóvel, cuja . sentença lhe

servirá de título hábil para
a inscrição no Registro de
Imóveis. O assistente que
esta assina tem sua resi
dência nesta Cidade, à Rua
Coronel Buchele, n? 4; onde

FAZ SABER aos que o recebe citação. Protesta-se
presente edital de citação provar o alegado com tes-
de interessados ausentes,. temunhas e vistoria. 'Dá-se
'incertos e desconhecidos, a presente o valor de Cr$
-com o prazo de trinta dias, 3.000,00 para' os efeitos fis
virem ou dele conhecimen- cias. Nestes termos P. de-
to tiverem, que por parte de ferimento.

. Tijucas, 20 de'
Amália Anastácia da Con- "abrfl: de-19á6. ,(a). Claudio

ceição lhe foi dirigida a pe- 'Caramurú' de Campos." Em

tição do teor seguinte i � dita petição foi exarado o

"Exmo. Sr. Dr. Juiz de Di- mônio da União, por preca
reito da Comarca. Amália tória, em Florianópolis, e

Anastácia da Conceição, do representante do Minis
solteira, de profissão do- seguinte despacho: - "A.,
mêstica, natural dêste Es- como pede. 'I'íjucas; 22-4-

tado, residente na cidade 55. (a) Clovis Ayres Gama

Itajaí, do mesmo Estado, - Juiz de Direito." Feita a

quer mover a presente ação justificação foi 'proferida a

..de usucapião em que expõe seguinte sentença: - "Vis
e requer a V. Éxcia. o se- tos, etc ... Julgo por seno

guinte: -I - A suplican- tença a justificação retro,
te é posseira, há mais de procedida nestes autos de
trinta anos, por sí e seu an- Ação de Usocapião requeri
tecessor, de um terreno si- dá por Amália Anastácia
tuado no lugar Terra No- da Conceição, para que pro

va, dêste Primeiro Distrito, duza todos os seus devidos
'- -

- com duzentos e quarenta e jurídicos efeitos. Citem-

e dois metros de frentes e se, por mandado, os con

mil quatrocentos e treze frÔlltantes conhecidos do

ditos. de fundos - ou se- imóvel; por editais, com o

jam 341.946 metros qua- prazo de trinta dias, a se

drados, � fazendo frentes rem publicados uma vez no

ao Norte em terras de José Diário da Justiça e três ve

Luiz Borinelli e fundos ao zes no jornal "O Estado",
Sul com quem de direito; na forma do artigo 455, §
extremando a Leste em ter- 10', do C; P. C., os in teres
ras de Antônio Américo e a sados incertos; 'pessoalmen
Oeste em terras de Natal e te, o 1;>1'. representante do
Pedro Tamazzia. - .II - O M. Público; e, por precatô
dito imóvel foi adquirido ria, a ser expedida para o

pela suplicante de Sebasti- Juizo de Direito da la Va
ão Manoel Jereminas em do- .ra da Comarca de Florianó ..

ze de janeiro do corrente polis, o Sr; Diretor do Ser
ano, conforme escritura pú- viço do Patrimônio da

blica inclusa, cuja posse, União. Sem custas. P.R.I.
do referido vendedor, data- 'I'ijucas, 22 .de maio de
va de mais ,de trinta anos, e 1956. Ca) 'Francjsco José f

tanto a posse dêste como ,a Rodrigut!s de Oliveira -lT I '-1AIatual, da suplicante, sempre ,Juiz
.

de Direito." E para ea to, v.aro
foram pacíficas, contínuas que chegue ao conhe_;imen- .

-

e ininterruptas, e ambos to de todos e ninguem pos

sempre a mantiveram-na' sa alegar ignorância, man

corri alllmos domini". - dou expedir' o, 'presente edi
III - Em vista do ,exposto I

tal que será afixado na se

quer a suplicante re�ulari- de dêste Juizo, no ,lu.gar do
zar a sua posse sobre o re- costume, e, por copIa, pu
ferido imóvel, de ·conformi- blicado uma vez no DU
dade com o disposto nos ar- RIO DA JUSTIÇA e três

tigos 550 e 552 ,do Código vezes no jornal "O ESTA
Civil. E para o aludido fim DO" de Florianópolis. Dado

requer a designação do dia, (e passado nesta cidade de

lugar e hora para a neces- Tijucas, aos vinte e dois
sária justificação exigida dias domês de ,maio do ano,
pelo aI;tigo 455 do Código de mil novecentos e cin-

de PrO'Cesso Civil, - na quenta e seis. Eu, Ca) Ger

qual deverão ser ouvidas as cy dos Anjos, Escrivão, o

testemunhas que serão I datilografei, conferí e su-

oportunamente arroladas .. , bscreví. Ca) Francisco José Comunicamos ao comércio em geral e aos nossos

Requer mais que, depois da : Rodrigues de Oliveira - inúmeros amigos qUe o sr. Cyriaco Christovar Filho

justificação, seja feita a ci-
I
Juiz de Direito. Est,á con- "Quico", deixou de trabaJhar com a nossa firma .desde

tacão dos atuais confron-
I

forme o original aIixada o dia 30 d'e abril do corrente ano; não mais' fazendo par-
tEl�te.'l acima mencionados e

I
na sede dêste .tuizo, no lu- te, portanto, da nossa Empreza.

'

do's interessados desé:onhe- I g'ar do costume; sobre o
,

cidos por edital de trinta: qual me reporto·,e dou fé.

diail, 'bem como do, Sr. De-: Data supra., O, Escrivão:

legado Regional do Patd- Gerc:y dos Anjos;-'

Edital de citação de Inte
ressados ausentes, incertos
e desconhecidos, com 'o, pra-

zo de trinta dias. ' ..

'I'rlndadense

80. "

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

'I'ijucas, do Estado de San
ta Catarina, '

na forma da

lei, etc ...

nosso povo. Lutemos, pois, todos
Quantos trmdadenses i- quantos vivemos e convive

lustres já- estiveram à fren- mos na Trindade e com os

te da Irmandade, dirigindo- tríndadenses, pela manuten-'
a, na Provedoria! Hugo La- ção, pela conservação do
dislau dos Santos Lessa, que constitue tradição nos

muitas vezes Provedor, é

I �3,-para que persistam as

último sobrevivente 'do qua- denominações das tradício
dro de fundadodes. Nos úl- nais festas do Espírito San
tímos anos, -a Provedoria to e da Santíssima Trinda
tem estado a cargo de Ju- de,
vêncio Cioffi, Osmar L. da.

,«NO �endculo))
., .

Cõm a Billlia na' Mão

Além, disso o que se requer dos díspenseiros é que
cada um dêles seja encontrado fiel. (I Cor. 4:1). Ler I
(01'. 4:1-5.

_

SEXTON JOSÉ morreu tuberculoso quando era ze-I!ador de uma igreja no Sul da Indía. No seu entêrro,
muitos membros da igreja deram seu testemunho a res

peito da fidelidade de José. ]'j)le varria a igreja, tocava o

r.ino, regava o jardim, levava recados e, com alegria, au
xiliava o pastor visitando as famílias e os doentes. Ape
sar de ter êle morrido há dez anos já, ainda nos' lem
bramos dêle porque êle provou ser um modormo jus ...

to e fiel.
'

. Os cristãos são modormos no reino de Deus: somos

cooperadores com o Mordomo-mestre. Cristo Jesus. So
mos almas às quais 'Deus confiou corpos, tempo, dinheí-
10 e posição social. Nossas vidas são dádivas santas,
confiadas a nós para um serviço fiel.

, Sejamos fiéis e vigilantes modormos no serviço do

p.festre. Algum dia Ele chamará às contas os seus ser

ros, ,

O R A ç'Ã O

'Ó Deus, graças te damos por nos chamares para
sermos teus mordomos. Perdoa-nosI quando fracassamos
no exercício desta mordomia. Pedimos perdão pelo abu
so dos dons e bênçãos que nos concedes. Dá-nos fôrça' e
coragem para levar avante nosso ministério de slrviço
com fé e justiça. Por amor de nosso Redentor. Amém.

PENSAMENTO PARA O DIA

de Carvalla,o
,DIA 31 de Maio - ESTREIA - Ás 20,30 hs.

A LINDA PEÇA DE MARIA CLARA MACHADO

o 'antasmloba))
NUMA APRESENTAÇÃO DO)

,TEATRO CATARINENSE DE COMÉDIA.
Hecitas noturnas nos dias J, 2 e 3 de junho, às 20,30 horas

Vesperais infantis a preços reduzidos, às 15' horas

DIAS 2 e 3 de JUNHO

COMUNICAÇAO Ã PRAÇA

Florianópolis, maio de 1956.

Expresso, Florianópolis Ltda.

• (

r'

vôe
25° /0 de desconto.·

...no Barr_sa�erde
o peitilho verde dos valorosos soldados do

Império, que popularizou os catarinenses,
inspirou também êste vôo-homenagem da

Real-Aerovias : o "Barriga Verbe"! Viagens
, .díârias para Curitiba, São Paulo, Rio e Pôr
to Alegre, em confortáveis Douglas DC-3 com

25% de desconto". 2 horários a escolher ...

tripulantes atenciosos... impecável serviço a

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

viagem .... vôe no "Barriga Verde"!

• /HIJamto oproror!o pela D. A. C. IMlre a. tarilas dOa lw:uo�. Super-COn'lOir JItO.

Pôrto Alegre
Florian6pQliI
Curitiba
São Paulo
Rio

.

Escalas do
IIBarr;g(( Verde'"

I

�
10 anos

I' de real servi�o
_ Brasi'

'_
w_ :" ,�

•

.' _

•

•

_
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, I?A..�SAGENS E ENCOMENDAS: Rua Felipe Schmídt, 84 - Fone - 2377."":'
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paciência.
- Nora Ney, a cantora de

tanto sucesso, estará dia 31

em nossa Capital para ínau
gurar a "Boite Bambú". Por

enquanto não' se sabe se al

guma emíssôra irá apresen
tá-Ia, TOmara que' apresente.
- Apesar de todos os im

previstos e dificuldades,_ lá
tivemos uma démonstração
de que os .novos transmisso
res da Guarujá irão "aba

far". Embora o transmissor
de 5 kw. não esteja. funcio

nando oom toda a potência e

o de F: M. não tenha acerta�

do cem por cento, pudemos
notar a g'rande melhoria,
- Carlos Del Rio, da Diá�

rio da Manhã, cantor, .locu
tor, assistente da direção e

outras "cosItas mas", desi,s

tiu da idéia de voltar para o

Perú, país onde re�idem seus

familiares. Motivo: "uma
chica muy bella".
- José Mauro tem escrito

ultimamente as legendas do

prog'rama "Festa de estrêlas",

r da Rádio Anita. Melhorou

bastante, pois o Rubin nem

sempre era feliz nos impro-
visos.
••••••••••••••••••••

--. --------------------------�---------=----------------�-��--�-
....'fl1.�

ALÔ OUVINTES!

. De acôrdo com os estatutos, convoco os srs. as

:1ociíados, para comparecerem no dia 4 de junho do cor
,

ren t'e ano às 17 horas, na Secretaria da Associação, para
I]. eleição da nova Diretoria.

, \
_ Leia e assinem.

I
"O E S T A D O"

Silvio Pirajá Martins O mais antigo di_áriQ de
1

10 Secretário
I
Santa Catarina,

W. Linhares lidade: além de cantar músi
cas portenhas, sabe dizer

_ Estamos iniciando hoje poesias muito bem. Apresen
uma seção sobre rádio. Mui- tando-se num dos programas
tos gostarão e talvez alguns da Rádio Anita fez inveja ao

não. Nosso intuito não será próprio Osvaldo Rubín, que,

"rasgar sêda", nem "descer a diga-se de' passagem, é seu

lenha". Criticaremos, sem- irmão. �

pre construtivamente, o que - Os aficcionit'dos da Rá

julgarmos passível de crítica, dio Guarujá já estão ficando

Não favoreceremos nem a ansiosos pela volta do "mais

gregos nem a troianos. popular" ao ar com regularí-
O .nosso objetivo é: dade. Mas é, isto mesmo,

contribuir com nossa modes- meus amigos. Inaugurar no

ta parcela para o progresso vo equípamento, em matéria'
do "sem fio" barriga verde. de rádio, é, um dos abacaxis

,

Se conseguirmos isto estare- da vida radíaüsta, Ou é uma

mos satisfeitos, pois aos ho- válvula, ou é um filamento,
mens é impossível contentar. ou é, nem sei mais o que, a

E vamos ao mérito do assun- verdade é que para ficar tu
to . de direitinho leva tempo e, , .

- Para começar, temos
nesta semana algumas novi
dades: Edmundo Rios, cantor
de tangos víndq de Curítíba,
fez como Casar - viu e ven

ceu. Agraaou bastante' o

"Carlos. Gardel brasileiro". E

demonstrou mais uma qua-

Vende-se
Úma casa à Rua Max Sche

ram n. 155, com luz, água e

onibus na porta, a tz atar com

o sr, Waldemar Osmar Her

mann na Capitania dos Pôr
aos OU na mesma.

A V I 50
Dr. Wilson J. Bleggi

'

Cirurgião Dentista

Comunica aos amigos e clientes que mudou o

consultório dentário para o Edifício "João Alfredo",
esquina Jeronimo Coelho - Cons. Mafra, 1° andar,
sala 16, 'onde continuará atendendo no seguinte ho
rário: 9 às 11 e das 16 as 18 horas.

Tratamento indolor - Pontes móveis e fixas -

,Pivots - 'Dentaduras anatômicas e c_irúrgia.

ASSOCIACAO IRMAO JOAQUIM
.

,

ELEI·Ç�i\O DA DIRETORIA

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I ti �'C'J J '«�!�:ri;:!ta: Muestra Senora de I "'0 fundo recanto da alma ,d'! egls a IVO u8, lu8ue, �:��::::"E�f:�: c��::�:I l'aS.uoel"OD, ,,' o Gratule Cnncêrto da in- um verdadeiro artista e sele-
Congratulações ao Presidente do Senado recentemente, eleita MlSS

• signe e consagrada pianista na, recolhendo a� .palma.s, Santa Catarina.

i : conterrânea Sra. Maria Ade- deixava ver uma flsl.o.ram1a O vereador Haroldo Viléla requereu telegrama 'de Repres'entante do munící-

I Othon" :O'Eça I laide Moritz Nunes Pereira, onde estava impressa a gra- congratulações', ao. Presidente do Senado, pela aprovação pio de Joaçaha, quando da

.' que foi coadjuvada brílhan- tidão a todos OS que a haviam da lei que concéde anistia. escolha final, em Blumenau
, .. temente pela nossa Orques- compreendido na fidelidade logrou conquistar a simpatia

tra Sinfônica, sob a çompe- de sua execução. Iluminação pública para o Pantanal do grande público presente
tente e segura batuta do 'ma- Florianópolis soube pras- às seuníõas e inclusive dos
estro Poluso, marcou mais tal' a grande artistfl seu cul- Pelo vereador Frederico Véras foi requerido provi- juizes. Numa palavra "aba-
uma vitória Incontestável no t,é) de admiração, satisfeita e

dêncías para a iluminação pública do Pantanal. fou",
mundo artístico e cultural de feliz por ter oportunidade de .

A senhorita Edithe, dota-
Florianópolis com o Tea�ro levar a mais uma 'filha des- Protesto contra aumento de passagens da de raras virtudes de cara-
Alvaro de Carvalho super 10- ta abençoada terra, a sua ter e coração, pertence aos
tado por uma assistência das enternecida gratidão. Sobre os aumentos verificados nas linhas de ônibus: gandes círculos �OCJ81S (1:1
mais seletas de nossa Cida- No registro destas linhas, á Bíguaçú, São José, Sto. Amaro e Palhoça, o vereador Ge- cidade ele Jcaçaba, goznndo
de.

/

conta de crônica, não se pode nésio Leocádio da Cunha lançou seu veemente protesto ele grande circulo ele amíza-
Maria Adelaide 'excedeu a esquecer a colaboração' pres-

e requereu telegramas aos' Prefeitos daqueles mumci- des nesta Capital.
todas às mais otimistas es.. tada pela Orquestra Sinfôni-

.píos, O vereador Liberato Carioni leu esclarecimentos, O sr. Prefeito municipal,
pectativas, superando com ca, a' quem coube: por certo,

que, a respeito lhe foram fornecidos pelo Conselho Ro- dr. Osmar Cunha prestará à,
sua admirável técnica, as di- grande responsabilidade pelo doviário do Estado, O vereador Gercino Silva deu inteí- representante. da beleza ca
ficuldades contidas nas dífi- êxito alcançado no grande A'

id I d lista tarinense vivas homenagens.ro apoio ao requeri o pe o verea 01' popu 1 •

ceís interpretações de SCHU- concêrto, , de apreço e regoztjn, no Co-
MANN e DEBUSSY, seus au- Apesar de poucos ensaios, Uebatid� sas acusações feitas à Secretaria de Segurança quetcl, a ela oferecido no Lux
tores predílétos. a Orquestra se portou digna 'Hotel, às 5 horas.
Dona de uma capacidade dos aplausos recebidos, tan- O vereador Haroldo Vilela leu esclarecimento que Miss Santa Catarina, par-

musical incomum, sua alma to mais, quando se tratava da lhe foram prestados por um proprietário de imóvel no tirá dentro ele Pouco? dias
de verdadeira artista se re- execução de nartituras de es-

Estreito, sobre o protesto do vereador Júlio Paulino da i para a cielade ele São Paulo.
vela nas mais notáveis pas- tantes de g�andesA or�uestras. 'E!ilva contra o ato do Sr. Secretário da Segurança, man-' -Fazemos votos para que
sagens estilísticas dos Imor- Nenhuma díscrspãncía a m�- dando arrancar traves e mastro de um campo de futebol I quando do concurso Miss
tais compositores. recer reparos. Todos OS m�- Lcalizado em terreno da Caixa Econômica. Brasil, venha_ a ser a escolhi-
As páginas geniais de Ro- sicos .souberam vencer as di-

'. "\,1:7;�:;; ela, para maior glória ele San-
berto Schumann, o íncompa- ficuldades naturais e por isso O Vereador Carioni e a ORGAMEC ta Catarina e do Brasil em
ravel pianista e compositor os demorados aplausos que Long Beach,
saxão e bem assim as de De-

.

receberam foram merscedo-
"

bussy, não tiveram segredos res.

que não fossem �en�trados I A_ regência, a cargo .dO ex-

13 de março. Terça feirlli. - Sol largo, mui- pela admíravel tecmca de' perímentado compositor e

to ar e muito azul no céu, nas águas 'e nas distâncias es- Maria . Adelaide, príncípal- maestro Paluso, conduziu o

fumadas e ondulosas. mente, quando executou o di- concêrto ao ponto alto que
Posadas, do outro lado, .sob a névoa diluida e macia, ficilLmo "CONGERTO EM LA' alcançou.

que vem cá em baixo rlutuar sobre o rio e envolver Os bar- MENOR, OPUS 54, de SCHU- Firme e seguro na sua po
cos argentinos ancorados - parece 'um debuxo a tinta MANN, que lhe deu, faz pou- síção, dando entradas e a

branca, uma goache sobre um cartão azul. co tempo, a honra de uma pontando com impecavel se-
Encarnación despertou para a vida fluvial, cheia de bolsa de estudos aos Estados

I com]
nça sem perca de um

trabalho e de esperanças, aquecida pela fecunda scnori- Unidos. compasso sua, atuação foi
dade dos seus moinhos e a alegria que anima. as suas' Os vibrantes aplausos que mais uma: VeZ recebida com

calles empredradas, sem o estridor da cubiça, as insídias se fizeram ouvir, demorados
I

vibrantes e calorosos aplau-
'das competições, da fama e elo dinheiro.

'

e justos, irromperam num 'sos. .

O combôio internacional sairá no horário; o fe'rry- assomo de entusiasmo ela e- j E assim, Q mês de maio q�e
bnats já encostou no outro lado. Bôa razão tinha o consul norme e seléta assistência, . finda, confirmou a educação
Schiavo! quando SOaram os últimos a-

I
artística e musical de nossa

cardes daquela ímpressío- terra e nossa gente, eulmí
ta- nante página musical de alta nando com o grande concêr-

classe. to que por certo, perdurará
A insigne pianista sentiu. na memória de quantos tive

a emoção querem momentos lram a 'satisfação espiritual
como aquele, penetra no mais. de assisti-lo.

Ocupou em seguida a tribuna, o vereador Liberato
Caríoní para comunicar a casa, irregularidades nos ser

viços de lançamentos pela Orgamec. Criticou, ainda, a

maneira de como os contribuintes vêm sendo atendidos
pelo Diretor da Fazenda Municipal. Apelou ao Sr. Pre

feito, para que' essas irregularidades sejam sanadas.

Foi regeitado+por 11 a 3, o veto apôsto pelo Execu
tivo ao prof 64, que concedia verba de Cr$ 40.000,00 pa
ra as despesas da Câmara. A-votação foi' secreta.

Em explicação pessoais falou sobre o pro]. 68, o ve

reador Nerêu Pereira.

Um lento e repousado mergulho na água fria deu-me
uma nova" carcassa e um novo espírito: saí a ver Encar-

,

�ct�.
•

-A cidade é sem ruídos, de tons verdes e, cinzentos, com
leves ondulações nos arredores embaciados.

O aspecto é tranquilo e amorável: o sol alegra o pano
rama, escorrendo dos beíraís e das laranjaíras que orna

mentam as ruas, faiscando na ponta dos silos, enchendo
OS vasíos da torre da Z. P. 5 - que eu costumo escutar to
das as manhãs em Florianópolis, com clareza e bôa música.

O vento sul aqui é dôce e brando: uma grande paz en-,
\ volve e penetra as árvores e os telhados - onde arrulham
pombos e. sobre, as cumieiras, as andorinhas alisam e ca

tam a plumagem azul.
.

Num recolhimento de meditação, uma igreja emudeceu
dentro de uma névoa côr de rosa.

Silvam e rodam trens na distância esquecida; homens
bronzeados e de torsos nús, fazem rolar, por uma rampa,
enormes [acás de fumo em fôlha

\

e adeante, junto a uma

cêrca onde se enroscam vínhas e framboês'as, dois namo

rados conversam, de mãos dadas, beijando-se furtivamente
como nos romances de Feuillet.

...:_ Encarnación! Encarnación!
E me veio á lembrança um velho pateo andaluz, á cla

ridade de Ianternaa, e um chale azul, com franjas largas e

finas, adejando e flutuando como uma névoa mágica, ao

som de guitarras e ao alegre estalar de castanholas.

'Ordem do dia

* '"

'"

o TEMPO
Previsão do tempo, até 14;

horas do dia 31.

Tempo em .geral instávél.
Temperatura - Estável.
Ventos - Variáveis, fres-j

coso
'. Temperaturas- extremas
de hoje:
Máxima 22,5.
Mínima 17,6.

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
Convenção Reg lona I

Quatrocentas mil
curas de éancer
NOVA IORQUE, 30 nr. P.)

- A Socieelade Norte-Ameri-
cana do Cancer informa que
existem 400 mil cidadãos vi

vendo felizes nos Estados
Unielos após terem sido cura-

Na contormídade dos Estatutos e de acõrdo com o que dos de cancsr ! A Sociedaele

deliberou o Diretório Rsglonal, fica convocada a Conven- declara ainela que pelo menos

ção Regional para reunir-se nesta Capital, nos dias 9 e 1,0 800 mil das pessoas condena
de junho próximo vindouro, a fim de deliberar sobre a das a morrer ele cancer nos

seguinte ordem do elia:
.

proxírnos elez anos poderão
a) - Eleição do Diretório Regional e Conselho Fiséal; ser salvas se a molestia for

b) - Assuntos diversos de interêsse partidário; determinada em sua fase
Para os mesmos dias, fica convocaelo o Diretório Re- inicial. O numero ele conele-

gional Para eleger a Comi�são Executiv,a e tratar de assun- nados é determinado por de-:
tos gerais.
/.

duções esta,tísticas. A bene-
Florianópolis, 18 de maio -de 1956. merita organização eleclara

SENADOR SAULO RAMOS "imperativo" o tratamento
PRESIDENTE na fase iI}icial.

EDITAL DE CONVOCAÇãO

O rio Paraná vai descenflo lentamente, com longas
tuagens de luz na péle azulada.

Devia ser por ali, onde há um pequeno barco cheio de
Cana dôce, que a turba atirou a carcassa esburgada de
Francia.

.

José Gaspar Rodriguez ele Francia Velasco - era um

duro teólogo, cásto e misantropo, lambusado de Enciclo

pédia e de Revolução francêsa, que Augusto Conte colocou,
sob os aplausos excêntricos de Carlyle, entre os santarrões
do Calendário" positivista! . . .

•

Como Onésime Dupont, de Mestre Anatole, fugia dos

homens; mas era, ao mesmo tempo, o mais' generoso e co

movido amigo dO' gênero humano ....
Filho de um brasileiro de nome França, capitão de Ar

tilharia e plantador de tabaco-, preferiu as arcadas som

brias de um seminário ern C'ordoba, ás lavouras do pai,
oride teria de melar as mãos nos estendais de fumo em

corda...
,

Estabelecido no Poeler, como era um sábiO' humanist;:t e

um grande entusiasta dos Direitos do Homem, - tratou

logo de isolàr O' Paraguái, cerrando as fronteiras do.país e

as portas dos colégióSl da República! ...
Deixõu apenas uma escola em Asunción e, junto. ao

Brasil, para os contrabandos oficiais - um curto corredor.
E atulhou de cidadãos as en:lGovias; e moeu, triturou o

povo com duros tributos; ,e confiscou largos e compridos
campos, e os gados que nêles pastavam; e arrazoOu igrejas;
e proibiu o culto católico; e quasi de�oliu Asunción para

retificar, no rumo do seu bengalão, as ruas da cidade!
Quando saía para arejar, sob o ôlho ativo do Actuario

e seguido pelos seus granadeiros, as pessoas prudentes re

colhiam ás suas moradas.
As insensatas, porém, que ousavam, por birra ou curio

sidade, es:giar duma e,squina a carranca fusca do Ditador
- ouleva;am no lombo, ali mesmo, cem sabráços, ou iam

apoelr·e.cer sobre as imundícies de um cárcere-- conforme
a digestão das porções de Montesquieu ou de Voltaire de

voradas naquele dia! ...

Ahominava dramas ou pantomimas, e, por isso, diver
tia-se com OS fusilamentos dos desafetos e dos "opostos",
encostado a :uma das janelas do Palácio, %bertas para o

pateo, chupando com delicias O' seu mate quente ...
Dois corvos amigos, educados naqueles espetaculós,

esperavam, sobre o muro, o tiro de graça - que Francia,
por hUmanitarismo e piedade, vinha 'pessO'almente coman

dar indicando com o dedo magro, de unha adunca, o pon-
to da morte rapida...

.

Voltava, depois, á janela, para o segundo ato: - a con

tinência dos granadeir.os e o desjejum dos corvos: - oS

olhos ainda quentes dos fusilados!

Satisfeito, com o ventre quieto e mudo, comia pausa
damente o seu mingau de mandiócas; e fechava-:se, entij,o,
na sua biblioteca, e que 'era tambem a sua alcôva, - a sa

turar-se de Diderot e d'Alambert, iOU medit!!-r sobre as pa

ginli}s do seu livro favoritO': L'ESPRIT DES LOIS ...
E foi assim que Augusto Comte encontrO'u este apos

tolo da humanidade: - dêitado no seu rijo cátre de mi

,s,antropo lendo Rousseau á luz de uma �'ela de cêbo, a

murça negra sobre o camisolão de dormir e um barrête de
lã enterrado na grenha hirsuta! E com a murça, o cami
solãoc e os Enciclopedistas nüstu�ados, não era possivel
escapar ao nicho positivista.

A GRANDE ESTREIA DE HOJE "PLUFT,
O FANTASMINHA" - PELO T.C,C.
O Teatro Álvaro de Carvalho abrirá, hoje, ás 20,30hs.,

suas portas para uma nOVa temporada elo Teátro Catari
nense de Comédia JT.C.C.).

E' uma notícia de agrado geral, haja vista as últimas

produções do dinâmico grupo, que, em apenas cinco mê-
ses, já montou três Peças. . Quadro das Autar-

"PLUFT,O FANTASMI�HA", de Maria C�ara Machad.o, I· d
.

..

é a peça de hoje, que ficara em cartaz nos dIas 31 de' mala qUIaS Fe erals

elO, 2, 3 de junho. As vesper.ais de "PLUFT" serão a 2�
(sába'do) e 3 (domingo), às 15 horas.

Com "PLUFT", o T.C'.C. lançará o 'cenógrafo Mári,o
Moritz e quatro novos atores - José Silva, Gilda Maria,
Ézio Luz e Antônio G. Faria.

O çenário e o guarda-rOUPa de "PLUFT" impressiona
rão a criancas e 'adultos.

Tudo, n�sta nova produção do T.O.C. revela $) cuidauo,
o pôsto e o conhecimento técnIco,da arte teatral do seu

diretor, Prof. Sálvio de 'Oliveira, o qual tem contado, sem
pre, com a colaboração de jovens entusi'astas, para a con

·cretizaçã.o dessa obra de valor verdadeiro.

RIO, 30 (V. A.) - O dire
tor general do DASP fez pe
rante numerosa c,omissão de
servidores da Caixa ECOl!1O

mica Federal e, dirigentes da

União dos Previelenciários
fundamentado estudo relati
vo à concessão do aumento
de vencimentos aos servido
res das autarquias federais.
Segundo as informações en

tão prestadas, já se encontra
nas mãos do pr,esidente da

República, para assinatura,

BARRAQUINHAS NA PEDRA GRANDE '��S:i�:�n��ss �a��Z:�� ��
., Caixa de Crédit,o de Pesca e

AS EXMAS. ,SRÃS. DOS
-

OFICIAIS DO. COMANDO DO 5° da Ca,ixa Econômica Federíü
DISTRITO NAVAL PROMOVERAO HOJE AS 19,30 HORAS elo Distrito Federal.

BARRAQUINHAS NA IGREJA SãO LUIZ GONZAGA Em prepa�o �inal, .
t:;m-

A's 19 horas haverá encerramento do mês de maio,! bem para subIr a consldera

logo após ,o término da úLtima novena, serão iniciadas às ç�o do chefe do govern?, es
barraquirthas patrocinadas pelas exmas. sraS. Maria de tao OS q��dros do InstItutos
Lourdes Carvalhal, Nazaré Morais, Marina Moura, Rosa dos Mantlmos e do Conse

Junqueira, Mirian Th�din, Neuda Amaral Lima, Carme- lho Superior das Caixas E-

cilda Mendonça, Leda Banafate e Vera Freyleben. conomicas Federais. Até o fim

Estará presente a banda da Policia MilHar. da 'semana serão submetidos
A' noite estará muito animada, que disp�rtará a aten- às àssinat1,!ras do presidente

ção de _todos, afim oomparecerem no local onde será reali- da RePú.blica os quadros do

zada o término do mês de Maria, com um brilhante en- Instituto dos Comerciários e

cerramento na tradIcional cerimonia religiosa. do IAPETC.
Quanto ao quadro do IAPI,

deu entrada no gabinete civil
da presidencia da República
para os retoques finais antes
da assinatura presidencial.

Tripulações' para
Submarinos

ASSOCIA.(ÃO tATARINENSE DE
,

ENGENHEIROS
FUNDAÇãO DE UMA ESCOLA TÉCNICA DE

AGRIMENSURA EM SANTA CATARINA

MA B El MOURA

na.

RIÓ;"30 (v. A.) - Cinco

grupos de oficiais de ligação
ela Marinha Brasileira par
tirão para ,os Estados Uni
dos numa viagem que.. se

prende ao' treinamento das

tripulações brasileiras para
OS submarinos (dois) daque
le país que yão ser transferi
dos ao Brasil. Os grupos de
oficiais serão chefiados pelo

o capitão de fragata Roberto
Nunes.

Em reunião realizada na Associação' Catarinense de

Engenheiros, presidida pelo Eng. David da Luz Fontes, no
elia 26 do corrente, com a presença de grande númeTo de

àssociaelos foram assentadas as primeiras prOvidências
para a Iundação de uma Escola Técnica de Agrimensura,
nesta capital.' J

Com êste fato teremos em breve mais um estabeleci
mento de ensino técnico, que sem dúvida aumentará o

nosso acervo CULTURAL e sobretudo técnico, de suma

importância para' o progresso do Estado de Santa Catari
,

Missa de 7° Dia
As Famílias de Neryglissor. Viegas Moura, Leonel T.

Pereira, Juvenal N. Pereira, Evandro Ramos' e Ary H. ela

Silva, convidam seus parentes e amigos para assistirem à

miss·a que em intenção à alma de sua filha 'e sobrinha
MABEL mandam celebrar no dia 2, sábado, às 7 horas, no
altar-m'Ór da Igreja de São Francisco.

Antecipadamente agradecem o comparecimento a êste

áto de fé cristã.
Oportunamente daremos maiores

ass·unto.
detalhes sôbre

,\

Florianópolis, Quinta-feim, 31 de Maio de 1956

FV0GQanae
Dos vanos interventores em Santa Catarina, o

mais ac'usado foi o sr. Ce!. Aristiliano Ramos. A oposi
ção da época, voluntariosa e agressiva, diarial'nente
atiraVa contra o honraelo político lageano increpações
sem limites, dentre as quai� avultavam as que lhe
elenunciavam violências e arbitrariedades. Na verdadé,
·,c�m o pOeler descricionário nas mãos, as violências da-
quela agritada época foram mínimas, restritas mesmo

a casos singulares, de pregação sub-versiva. Tal qual
aconteceu mais tarele, com alguns agitadores, que não

queriam à/nac10nalizaçãó de certas zonas no Estaelo._
Na interventoria Aristiliano Ramos - é fato sabi

elo - houve necessidade ele intervenção militar neSsas

zonas, iniciada quando da divisão de Blumenau.

Agora, quando os arquiva0 do Paláci,o estão sendo eX

plorados, com a sua transladação para a Diretoria do

Cooperativismo, seria interessante divulgar também
as orelens interventori-ais daquela época, Para que a

história não seja mal contaela ...
Para honra -dos interventores barrigas-verdes, ao

tempo, apesar de suspensas as garantias individuais,
houve menos violência-e menos perseguição do que du
rante o último ·governo constitucional do Estado, quan
do até para ser feito uma promoção de rotina, os pes

s,edistas tinham que recOrrel: ao J1.Jdiciário, em man

dados de segurança.
Sendo da orelem processual que tais recurs,qs jurí

dicos devam ser feitos em eluas vias, das quais a se

gunela será encaminhaela à autoridaele coactora - lá
nos devass'ados arquivos elevem estar todas as Petições

.

do rabiscador destás linhas.
Não será interessante divulgá-las também?

os

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina


