
I BELEM, 12 (VA) - O go-
-

e cartazes, bandeiras, e se

vernador Joaquim Magalhães realizam restsjos populares
; Barata, chegado a uma e' comemorando-se sua posse.

: trínta da madrugada, apesar I
Tambem pelo interior do PiL

'do adiantado da hora teve u- rá se realizaram varias restt
I
ma recepção triunfal não fal- vidades comemorativas da

I tando nem mesmo o fogueto- posse do novo governador.

Irio
e os. v!vas entuslastícos ] Int�grando a co�nitiva. �e

\ da multídão que o foi rece- autoridades que veio asslstlr
• ber, sendo conduzido numa às cerimonias de posse do

If!�
grande passeata pelas ruas novo governador Magalhães

I até sua resídencía. O chefe Barata, à reportagem o sr,

'do PSD fez então uso da pa-' Amaral Peixoto, presidente
'lavra, manifestando seus do PSD disse:

,

propositos de governar com I - "Não vejo razão para a-

Ii paz e tranquilidade corres- 'larme. O governo superou os
.1 I

'.
'. .. pendendo assim a confianca aco.ntecimentos do Rio e· e3-

RIO, 12 (V. A.) - Ouvido ti, completo relato do que nos Aires está tranquila e atual governo e eram ele- no argentino esta agindo comdI' ta' ab olut mente senhor da, I. . . . " o povo que o e egeu gover- s a r "'-

pelo telefone internacional, acontecera na Argentina. normal, com� se nada hou- ment�s lIgado,s ao �eromsmo. a maxlm� energ'la: Conclum-I nador. As dez horas o sr, Ma-
I
situação, Quanto as notícias

na manhã de ôntem, nosso' Adiantou 'o embaixador que vesse acontecído. '

,

Da �tIva, entre os implícados do, suas Informações
.

dadas galhães Barata foi empossa-
I
de divergencia entre PSD e

embaixador em Buenos A.'ires, '. a situação estava, ao que na - Revelou o sr, Orlando ru- havia aPt�n�s um tent�nte -, hOJbe i: teLle�tonRe, 'bdl,sse o
do na Assembléia Legislativa

I
PTB são totalmente falsas.

sr, Orlando Leite Ribeiro, in-' recia, inteiramente normalí- beiro que os oficiais que par- pelas no reias que a e agora em aixa 01' el e 1 erro que

II b I
-

d I'
-

'Na- exíst qualquer díverI
'

. ,so ac amaçoes e lrantes, o' e -

formou ao ":0 Globo", que zada e que pudera observar, tícíparam do movimento ha- obte.ve.. A

l'
I
em

_ Bue�os Alre� a mamfes-
assumindo em seguida a che-

I gêncía. Há absoluta unidade
já havia enviado ao Itamara .. .na manhã de hoje, que Bus- viam sido reformados pelo DIsse ainda sobre a repres- taçao tríbutada ao general na d G Ide vistas e pr po ito entre os

Coml·ssa-o Execull·va Regl·onal do PIB :: t��omo�i�=��oe�lel�I����:::t�:sUI�:::r:sr��aa:s�s�;!�11 EmOtod::e:::airros asruas�O� e������S:a����O:;�e Jo-
pontos distantes registraram- 'pela capital porteriha. estão enfeitadas com faixas sué Mont lIo subchefe da.

t I
e ,

se al,guns pronunciamsn �s i Casa Civil da prssldencía da

����lçS��, ���:p��'�:;c7a� ����= REPERCUTIU A MORTE DO ATOR 1!�P���I��' ��n�:��l��S C��n�
damente dominados. De mais

�', h
.cíonárío da SPVEA, ;isitou,

Olice
grave foi o que ocorreu em ME(QUITINHA pela manhã de ontem o ex-
La Plata, onde a aviação e as J. governador Catete Pinheiro.
forças de terl:a do gov�r�o t.i- RIO, 12 (VA) - Teve viva bens aqui e em .São Paulo. ' O sr. Montello veio. à esta
veraITl ,de, agrr com víolêncía repercussão o falecimento -ío '

RI9, 12 (VA) - Foi sepul- capital como representante
João

para dominar os revoltosos, I ator Mesquitinha, cujo nome tado .no Cemitério em ca-: do sr. Juscelino 'Kl�bitschekO �mbaixado: Leite Ribei-
I era Olímpio Bastos. Contava tumbí, o popular ator Mes- à posse do governador Bara-

1'0 frISOU que amda o gover- 54 anos de idade e era natu- quítínha, que teve a acom-
I
ta.

;ral de Portugal. Deixa viúva panhá-Io à ultima morada1-------------

Nov·O embehador Iba se�hOt:at OlgadBastos, tam- it;-ud'�ertos tcompatnlhe�r�s do

I: Melhora o Alml'-
, em ar IS a, e e quem se a- ra 10, ea ro e e evisao, a-

LONDRES, 12 ev. P,)
. -I

chava desquitado há 13 anos.

f AI CSir Geoffrey Wedgwood Har- O atol' jantou em companhia lém de admiradores. A Casa' ran e ves ême-
rlson, sub-secratárío do Mi-I de amigos e depois se dirigiu do Artista decretou Iuto por

.

•

3° Secretário - Hilá.rio
Zortéia nístérío do Exterior, foi 'no- ao Hotel Presidente, onde es- três dias. A .família de Mes- ra

meado, ôntem, embaixador tava hospedado. Pouco de- quítínha informou que o
Tesoureiro Geral - Fran-

I.

M 1 d de S
da Inglaterra no Brasil. Su- pois, começou a sentir-se pranteado artista deixou di-

cls1COo Te:���ei�'o e ou�: II
cede êle a sir Geoffrey mal, vindo a -f'alecer quando nheíro em vários bancos. O �I?, 12 (V�) -, segu?�o

- ma c o

I
Thompson, Sue breve se retl- era conduzido para o Pronto' artista deveria trabalhar, em I

bo etím forn�cldo pelos médi-
RIO, 12 (V; A.) - Anun- sulado não visará nenhum -Calso Feldmann

rará da carreira diplomática. Socorro. Mesquitinha possuía breve, numa nova peca, I
cos do,Hospital do Arsenal

ciou ontem o consul argenti- passaporte ,e nem fornecerá 2° Tesoureiro Walter
.• _

"

I
de Marinha, o estado de sau-

no nesta capital, Don Antô- licença para qualquer turis- Rousssnq ,

I .'_"".�g••"""""-••,...���u�""�·""aD""�"",•••�._�"",,,,.R.·6ad�.M_� g �

I de do almirante Alves Câ-
· nio Fusco, que estão suspen- ta que, no momento, queira I 3° Tesou!,eiro Walmor' ::

-

. � mara vem apresentando sen-

sos oS vistos consulares para viajar' para a Argentina,! Oliveira. '"

S o
riIII

1: $ S o
· I síveis melhoras .

qualquer lugaf de seu país. "Espero - concluiu - que I '

xXx �: -', 11 -

, � \1 Já foram perl�itidas aS vi-

Contudo, salientou, Os porta- ainda dentro desta semana' O PreSIdente do PTB ca- �
'� ,I,' sitas, tendo o almirante AI-

dores de vist03 C'oncediclos se no.rmal�z'e c?mpletamen- i taI:in�nse pertel�ce à nova � 1
'

,

'

,

< � res �â�ara, recebidõ, ont'eIÍí,
anteriQrmente poderão via- te a sItuaçao e este consula-. gelaçaO de valores da nossa�. 0/..

- . - ,'"
_ o, Os mInIstros da Guerra e Ex-

jar, desde que possuam as do receba instruções do go- terra, :Dentro, da� fileiras

� � '-

�
Arreliaram-se os nosso.!> ilustres cOl'IÍra4es (tô, ':Diário da Tal'de?', com O> pa- � teI1or, ge�erals Floriano

respectilv'as passagens. Escla- vêmo p�ra nova�nente <;on, �raba:lllstas, ha �"an,O:� a�?3, �:� l]C�� do ��õ'C�'à�lOl\Ql\l'al Va J1�lnibllca 110 �'ecurso l)es�edista coutt;a � (Ü�I02.11a- 1 Br�Y-l1er e A?�r TeiXeit:a, -daSreceu que, enquanto não l'e- ceder VIstOS e hcenças para vem-",� destac,antló· pela .1Jr- r-, �ai) (l:O�l'��f)l'ge baemida. t:...: . ""'. - -..
. f � _Santos, a�mllante Reqato

· ceber nOVaS il1st1'uções� o C.Ol1- entrada em' seu país", _ me�a e _ponderada :eI(enida= p� .

A :s�r�i'?ieace!:tas. e julg·�daSl. pl"ocedentes as conclu:õe� a: �ue Cheg'6u�0 :Si'.:'Plí-, � Gl�i}hode!, ':X:avier de prado,
- --_ .. � .

..----- �e, d: atItUde,s. In�e:,,�� a Co
'�' niO Tl'a:vassos, ill'fehadas estarIam, com sobradas l'azoes, as forças o.poslcJoms-tas .. Jo:;e Esp�n�o.la e numerosos

OhBRASll E A "CORTINA DE FERRO", A!l1IIl,SaSnar�, Infe�par�ldalJa" .da :: do E$tado,_pois' que tiveram que receber n� chefia do Executivo quem lá não de-
. � outros ofiCIaIS superiores da .

. ,,�- Socla� Democl�tlCa, ': via .estar. �. Armada.na qual tem tido atuaçao de � E. o IJ-a�or'àma d� llolítica barriga-verde seria loutro. ,Não haveria a traição :'BELEM, 12 (VA) - O ahiü- 'sempre o desejo' do sr, Jusce- relevo. , d' 'k' b
. .

d ·t d 19"6 1955 E �E,
- � os l'qmapows 'JS nem ao co rança a pl'lOl'l a rec,el a! e ;) em .' o go-

rante Ermani do Amaral Pei lino Kubitschek. quase Felicitando-o pela honrosa :!, vêrno BOl'nhaus,cn, -salvo p�r uma cOlmpra-e-venda, surgiria ao� olh·O's do })OVO' 'I
xoto, presidente do PSD, que certo o reatamento dessas re- ,escolha, enviamos-lhe nossos" COntO êle foi, lruinoso e falIdo, e como só agora se revela ter SIdo, na hCl"ançl]\ �
vem a Belem Para assistir à lações, Sobre a energia ato-; votO.3 de pleno exito na clire- > macabra 9,ue deixou, �
posse do sr. Magalhães Ba-' mica nada quis adiantar, e ção do partido de Getúlio � xXx <
rata, no governo do Estado

I

sob. a ref.orma constitucional I' varg,
as. :� .

Ninguém l'ec�béU mais adjetivos cOl1sag'rad()rclSi e gloriosos, à élloca bor- �
do Paraná"ainda no aeropol'- 'disse que tudo está em seus ;. nham:.eana, elo queô sr. ,PrO'curador Plínio Travassos. ': RIO, 12 (V. A.) �- Quando
t f I 'A 'M 'd'

.

, .

p nada' exI"" !o se encontrava na tribuna,o a OU agencIa erl 10- prImeIros assas, �- . ._-� ..._--'--- ,I OS recursos- do Executirvo catarinense, em gral1de parte, tivera.tn ac'olhic1a �

I b d'f t t' d d ·d f' ·t' ','
" ôntem no Senad� o sr. Lou-na, so re l' eren e� assem-,

m o e e ml lVO,
0,'_ e provimentO' no Supl:,emo Tribunal, g'raças ao.'> seus pareceres, considerados pela ',,-

t O
'

d A I
'

S I rival Fontes foi acometido deos. sena OI' po amo a es, > imprensa palaciana, mais do que luminosos, como O' estrato mesmo, da mel1101' e ':
D

,"

d' 'd tamb mIl' compareceu' • um disturbio cardiaco, sendoe mlClO, Isse consI e1':lr que e a , , " mais pura nata jurídica. I'
calma a situação nacional! ouvido pela Meddional, disse DO'R" -=S � Agora ,é diferente: O' jurisperito de ontem passou a ser,subserviente, atIvO'- � logo atendido.

d d t
' .-

a- fel'ta a Go � (: .
� Se·u estado é satisfatorio.sen o' supera Os os a.�on e- que a OpOSIÇ o o - I gadol de uma pai'te, avalista (le estenioto eleitoral, etc. etc.
�

Cimentos do Rio e de São' verno do sr. Juscelino resul- pt fA'
ft :' 1, ',---� /

Paulo. Acentuou, depois que ta de contr6versias normais
- GAH: :: Rcg-iste�se a incoerência.

xXx
� Brasl'l O p'a'ls de VI'

contI'nua firme a alianca e pronrias do regime demo- GARv� :: � .,'
-

. ,.... ::-----' O recurso do P.S.D. é direito definido ent lei. Quando o egrég-io) Tribunal Re-. '

PSD-PTB, não tendo funda- ,cratico, Sobre os casos ocor-I PASTI"LHA$ :. giO'nal EleitOí'a.I decidiu lll:odamar vencedO'J: o dr. Kominos Lacerda e dIplomá-lo < da mal"S cara doITl'ento as notI'cI'as de extl'e-' ridos no Rio, disse que não é
. ',', .!o

GovernadorJ não nos atiramos à pregação isubversiva contra olregim,e'. Não fomos ..

mecimentos, 'I' de admirar que o governo v.'. LDA
I J f'

'I

dDisse mais o presidente do 'venha�encontrando dificul- A ,� �ân:�:.reacanga: omos a medida legal, asse'gurada pelo recurso à superior ins- � mun O
PSD que o Governo, presen- dades, pois estamos em pleno � A U.D.N. nacional correu da batalha judiciária, Nós, não. Ficamos dentro �temente, está concluindo es- regime inflacionário, Só é �o,� (la lei, com a lei, pela lei. Não llre'gamos ,governos de fôrça, -,nãO' tentamos S'll- ", RIO, 12 (C. P.) - Dado,:>'
,tudos para o .restabelecimen- l3Vssí'V'el muita ação e toda blevar fôl'ças armadas, não exploramos generosas atitudes de .estudantes., � estatísticos do boletim da
to de nossas relações comer- ação do Governo é seguida de � Aguardamos a voz da jUiS,tiçal e a demora nã� corre à nOSsa consta. Só isso! � ONU revelam que o Brasil li-
ciais com os �aíse� dllt"Corfti� re�?t�o. Não quis falar sobre .�, ' � dera o grupo de carestia ela
na de FeITO', pOlli � e m paI Ica, J���.������ �da ne�e mund� Tomando

3. Dism'e/sípâncias: tomtí",ltico-cartesianas O. VOLUNTARISMO DE DESCAR':'TES 'culação possível. A verdade salvadora "da existência"'"" de como base o indice de c·em

Deus com todos os atributos que lhe são próprios (sua Para 1952, o custo de vid::t

apresenta os seguintes indi-
Para SANTO TOMÁS só o ser é inteligível e cognos-

.ALCIDES ABR_EU
bondade, sabedoria e vera'Cidade, ;sobretudo)" (8). per-

cível. Todo o conhecimento se apoia na realidade e esta omite a DESCARTES reconstruir a "'ponte" com o mundo ces nos diferentes paíSes,
entre os dez mais destacados

vai da Perfeição, ou Ato, isto é, de Deus, até a potência .exterior" (9). Assegurada está a objetividade do conheci-

real da matéria primeira. A filosofia cartesiana, ao con- I: OS F A 7' 'mento, não porqüe este o exija condicionado pEJo Ser,.
na triste crise da ;:tlta de

trário, estruturada sôbr,e a supremacia da idéia, relega à

I
(DO '2° ANO DO CURSO D� FIL e I

Ó
DA FACULDAD ...

mas, porque a idéia deve conformar-se, necessàriamen-, preços:plana secundária a realidade, -

CATARINENSE DE FILOS FIA)
, te, com a realidade a que cOITesponde, Pelos atributos da

. Brasl�, cento e quaret;-ta e

DESCARTES 't t ão do eu sistema fi- ,c:xtramental nele .captado, desvanecendo-se a celebre que.s-- :':ab doria e 'v'eracídade de Deus Deu "não p de permitir' OItO; Vltnam cento ·e trll1ta e
paI e, na con" ruç s <

t- "d t" t
'

't b' t " (6)
- e, ,s o

" '. T
.

t t-·
losófico, "idealismo racionalista", da dúvida universal. Ao

I
ao

N

e pon e
_

en re tSU�
eI o e o J: o .

_

d
,qLe nossas idéias ("cópias" e não comunicação intencio- ste�s'M' u.rqUla, cen o. et rIn-_

encontrar no "cogito., er,go sum", um _::ponto ,sólido e li-. '

a concepçao cal' eSlana as COIsas se poem e maneI-
,nal com a realiçade,.,) não sejam conformes com o que. a,. e�l�o ceno e 'v'll� e no

vre de tôda dúvida" (4), pois a dúvida sem um, eu que a
la dlV�rsa. "

o

•

,. , representam" (10). Nada, senão Deus, assegura a confor-I v.e, �reCIa ce�to e vmte. e

sustente é impossível, pretende ter dado, intuitivamente, o I O ImedIatamente. a��ançado �pelo nos�o conn�Clmento : midade do conhecimento com a realidade, �mc?, �r�ual, cento e �m
primeiro passo na const:l'Ução do seu sistema, esquecic;lo para, DES?ARTES a IdeIa mesma, a .r_epresentaçao mental.

I As idéias não naSCem do ser, isto é, não se apresentam
e CInco,. aos, cento e v�nte

de que, çomo assevera DERISI, não temos do eu intuição �ada, senao De_us, nos assegura que ao verbo mental cor-
como uma imposição da realidade ontológica, atUj,ndo sô- uemq�altsrro, lIran, cento e VInt�

t 't t t I "t 'ntuicãcí clara e dis- .responde a realIdade e que ele a esta se conforma. O pen- bre a inteligência l'elo meio da experiência ensível mas
' ae , cento e dezenove,

es 1'1 amen e a, nem mUI o menos l"
_

.

't
-

t·· ,d ' J'd de I
-

t
.

. J,. S , China d Ch' K
'

Sh k
tinta. O eu conhecernos apenas em suas operaçoes por

samen o nao p�r .lClpa a .lea 1 a , ne a. nao em o�lgem, emergem e se e.struturam em nos pela vontade de Deus,
cen

' e Iang al e,

. t . fI
- nem a ela se dlnge. Realldade e conheclmento se situam Pelos seus atr'l'but s De c

.

ndo- e fazendA<-a pre-
to e dezenove.

l,m a o de 1 e exao. I, . "., " o , USo, na as v- s

A teoria cartesiana ...do conhecimento entende pres-, e� plan?s dlferentel'!, mcomumcavels �l Irr:d_utlveIs. O ser sentes em nós, afirma com a sua infalível veracidade, que

cindir do Ser para encontrar a idéia, onde acaba todo o ?ato /\��!e�a no pen�at;-:ent� para �. Utr:ll�a-:o co� sua e!as se conformam com a realidade.
conhecimento.

-

)ln e 19l lIa e, mas, a Idela c ara e IS In a e que o su- "

.

i bstitui. A medida é a inteligibilidade do ser é a inteli�! Enquanto ,Il.afa o tomismQ tudo se fundamenta sô-
A gnoseologia tomista, ao contrário, sustenta que é gência humana. -.

.

bre a unidade 'complexa e essencial do Ser, não sendo a

necessário começar pensando no Ser para ter a possibiJi- I A ausência de comunicação possivel e de. integração unidade do sistema mais do que a unidade 'ontológica
dad� mesma de pensar (5). O ato de conhecimento intelec- ,da realidade no conhecimento, realiza ruptura entre am- transportada à ordem gnoseológica (11), para o cartesia- RIO, 12 (VA) - Até ontem
tual 'apoia-se imediatâmente no Ser e p.ele termina. Co- ,'bOS e ruptura radical. Qualquer correspondência só se po- nismo, idealista e desvinculado da realidade, a unidade o Ministro da Justiça não

nhecer é devenir, fazer-se intsl1cionalmente o objeto, diz de operar, para DESCARTES, mediante "recurso à veraci- encontrada é periclitante, eis que se concretiza pel::t justa-
1

havia comuni'cado à Câmara

DERIs:E, baseado na afirmação de STO, TOMAS: "fieri ! dade divina, a qual nos assegura que esta idéiq é '�cópia" posição dos elementos-idéias, somados matemàticamentQ; I
a datá em que deseja com-

aliud in quantum aliud", 'Ifiel da re:Vida.de" (7).' \
- ; .,' � e que não alcançam nem equiva,iem à únidade re�l, pro-

I
parecer ao Palacio Tiradentes

O homem que Pensa, não pensa as suas idéias, o seu Aquí está a primeir� noção do voluntarismo çartesiapo. funda e verdadeira do Ser (12). I pa��a atender a convocação,
próprio pensamento. Pensa a í'ealidade, isto é, o objeto ex- - 4. O voluntarismo d.e· DESCARTES .

.

I, O Ser 'uno 'e análogo desdobrado em conceitos sucessi- Acredita-se que o sr. Nereu
tramental. A idéia na 1ilosofia tomista" não é mais do que Se SANTO TOMÁS ,chega a Deus Pela via do Ser, DES'- vos e conectados com a realidade também una de STO.· Ramos deixará correr prazo,
um meio transparente (medium in quo) que nos põe- em CARTES entende de fundamentar o conhecimento das TOMÁS é substituído "por um mosaico de idéias sem con-I escolhendo a data somente

comunicação imediata e até em identidade intencional com
.

é�isas no de Deus. A dóutrina gnoseológi�a cart.esiana tate direto com a realidade" (13), á que DESCARTES,
I
ao fim do prazo de vinte dias

a realidade ("fieri aliud in quantum aliud"), de modo que o rompera a unidade pensamento- realidade do tomismo e "'por um recurso artificial, e ilógico à veracidade divina

1-
a Partir da data da con-

fim
-

do conhecimento não é n02SO verbo mental mas o ser instaurava o dualismo pensamentO' e realidade, sem vin- procurQu logol a,comodar a realidade". " (14), v'ocação - de que dispôe.< e

...�:"'����s�.�.............�.p.J'Y'.!'.F� �� �

� Ó mais antigo Diá,,"�� f-io de 5 a Cata r.na�

i A"" XLIV �

i N. 12.473 �
........��....aa��cd'".J"'............w-.......�M....,p.D........J". �

MAGALHÃES BARATA, ASSUME O GO
VERNO DO PARA'

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

Florianópolis, Quarta-feira, 13 de junho de 1956. Cr$ 1,00
'--'W:--�---------

•

SUSPENSOS OS VISTOS CONSULARES
PARA A ARGENTINA

colelli /

Na Presidência o dr. A-cáclo,��,S. Thiago
Da Presidencia e Secreta- A nova executiva trabal- miro da Costa Batalha

ria Geral do Partido Traba- hista ficou assim constitui- - 2° vice-presidente
lhista Brasileiro, Secção de da: Caldas
Santa Catarina, recebemos Presidente de Honra - Ge-I 3° vice-presidente - José

· atencioso ofício, comunícan- túlío Vargas 'de Miranda Ramos

do-nos a eleícào da Comissão Vice-presidente de Honra! 4° vice-presidente
Executiva R�gional, para o - João Goularte

'

Colodel

triênio 1956-1959, efetivada" Presidente - Acácia Gari-' Secretário Gerai - IJraz
a 9 do corrente, nesta Capi- baldi S. Thiago: 'Joaquim Alves
tal, em convenção. I 1° Vice-Presidente - AI-11° Secretário - Júlio Pau-

Iíno da Silva
2° Secretário - Syrth Ni-

Adoeceu na

Tribuna

� presença,de Ne�
·rêu na Câmara

.#'•..

"

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DR. W i\.LMOR ZOMER
GARCIA

Diplomado pela Faculdade Na·
clonai de Medldna da Univer

sidade do Brasil
E�-Iutell'no por concurso da Ma.

ternldade-Escola
(ServIço do Prof. Octávio Ro-·

drigues Lima)
Iilx·lnterno do Serviço de Cir'Ur
eia do Hospital I. A. P. E. '}'. C.

do Rio de Janeiro
Médico do Hospital de Cal'idade
e da Maternidade Dr. Carha

Corrêa
DOll:NÇAS DE SENHORAS -

PARTOS - OPERACOES
Cons : Rua João Pinto n.

16, das 61,00 às' 18,00 horas.

Atende com horas marca

das - Telefone 3035.
Residência:
Rua: General Bittencourt a,

101.
Telefone: 2.693.

DR. ROMEU BASTOS
PIRES
MÉDICO

Com prática no Hospital São
Francisco} de Assis e na Santa

Ce"a do Rio de Janeiro
CUNICA MÉDICA·
CARDIOLOGIA

Consultório: Rua Vitor Mei·
reles, 22 Tel. 2675.

.

Horários: Segundas, Quartas e
Sexta feiraI!:
Das 16 às 18 horas
Residência: Rua Felipe Sch

midt, 23 - 2° andar, apto -1 -

reI. 3.00z.

DR. HENRIQUE PRISCO
PAllAISO
l\iÉDICO

Operações �,Doença� de Se
nhoras - Clínica de Adultos. _

Curso de. Especialização no

Hospital dos Servidores do Es
tado.
(Serviço do Prol. Mariano de

Andrade).
Consultas - Pela manhã no

Hospital de Caridade.
A tarde das -16,;)::> ns. em dian

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

Coutinho 44. Tel.: 3120.

CLINICA
de

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
TRATAMENTO das DOENÇAS
da ESPECIALIDADE
Consultas - pela

•

manhã no

HOSPITAL
Á TARDE - das 2 as 11-

no CONSULTÓRIO - Rua dos
ILHEOS nO. 2
RESID}';:NCIA - Felipe Sch

midt nO. 113 Tel. 2866.

Oi..HOS NARIZ

. DR. ANTONIO MONIZ
DE ARAGÃO

CIRURGIA TREUMATOLOGU
Ortopedia

Oousultôr!o r João Pinto, 18.
Das-15 às 17 diàriamente.
Menos aos Sábados
Res: Bocaiuva 136.
Fone: - 2 ..714.

DRA. WLADYSLAVA
W. MUSSl

e

DR. ANTONIO DIB
MUSSI
MItDICOS,

CIRURGIA CLíNICA
GERAL-PARTOS

Serviço completo e especiali
zado das DOENÇAS DE SENHO
RAS, com modernos .mêtodos de
diagnósticos II tratamento.
SULPOSCOPIA - HISTERO -

SALPINGOGRAFIA - METABO-
LISMO BASAL (

lt'\dloterapia por ondas curta.
Eletrocoagulação - Raios Ultra
Violeta e Infra Vermelho.
Consultório: Rua Trajano, n. I,

1° andar - Edificio do Montepio.
Horário: Das 9 às 12 horas -

Dr. MUSSI.
nas 16 às 18 horas - Ora.

MUSSI
Hesidência: Avenida Trom-

powsky, 84.

DR. MARIO WEN·
DHAUSEN

CUNICA MtDICA DE ADUL1-0S
E CRIANÇAS

ConsulMrio - Rua João Pin-
to, 10 - Tel. M. 769.

.

_,.{;onsultaM: Das 4 às 6 hora•.
Residência; Rua Esteves Já

nior, 45. Tel. 2.812.
.

DR. E'WALDO JOSÉ RA
MOS SCHAEFER

CLINICA MÉDICA DE ADULTOS
E CRIANÇAS - REU1\fATO

LOG1A

c O S
BR. JOS.!!: TAVARES

IRACEMA
DOENÇAS NERVOSAS E MEN
TAIS.·- CLINICA GERAI.
Angustia Complexos

Insonia - Atac.ues - Manias -

Problemática afetiva e sexual
Do Serviço Nacional de Doen-

ças Mentais. Psiquiátra. do
Hospital-Colônia Sant-Ana.
CONSUJt.TÓRIO - Rua Tra

jano, 41 -"ihs 16 às 17 horas.
RESID}';:NCIA: Rua Bccaíuva,

139 Tel. 2901

- DR. ARMANDO V.AU;·
RIO DE ASSIS

Dos Serviços óe Clínica Infantil
da Assistência Municipal e Bos

"ital de Caridad,
CLlNICA MÉDICA DE CRIAN·

ÇAS E ADULTOS
- Alergia - .

Consultório: Rua Nunes M,,
chado, 7 - Consultas das 15 às
18 horas.
Residência: Rua Marechal Gui

lherme, 5 - Fone: 3783

DR. rrn.ro PAlJPITZ
FILHO

Ex-interno da 20& enferma}',a
e Serviço de gast.rc-enterologla
da Santa Casa do Rio de Jeneiro
(Prof .. W Bei·ardinelli).
Ex-intei'no do Hospital mater

nidade V. Amanal.
DOENÇAS INTERNAS

Coração, Estômago, intestino,
.Igado e vias biliares. Rins.
Consultório:. Vitor Meireles 23
Das 16 às 18 horas.

•

Residência: Rua BocaiuVII 10.
Fone: 3458.

DR. MARIO DE LARMO
CANTIÇÃO

MÉDICO
CLíNICO DE CRIANÇAS

ADULTOS
Doenças Internae

CORAÇÃO - FIGADO _. !UNS
__, INTESTINOS

Tratamento moderno da
SIFILIS

Consultório - Rua Vitor Mel

eles, 22.
HORÁRIO:

Das 13 às 16 horaa.
Telefone: Consultório - 3.4111
Reridência: Rua José do Vale

Pereira 158 - Praia da Saudade
- Coqueiros
____..,.,.. �- -------

DR. CONSTANTINO
DIMATOS

MÉDICO CIRURGIAO
Doenças de Denhoras - p·uto.
_ Operações - Vias Urinária.
'Curso de apéri'aiçoamcnt'.J e

longa prática nos Hospitais de
Buenos Aires.
CONSULTóRIO: Rua )!'elipe

Schrnidt, nr, 18. (sobrado), }:I'UNE
3G12.
HORÁRIO: das 16 ás 18 ho-

ra�e8idêncla� Avenida Rio Bran
co, n. 42.

Atende chamado.
Telefone: - 3296.

DR. LAURO DAURA
CLíNICA GERAL

Especlaliata em moiésLiaa de
Senhoras e vias urinárias.
Cura radical das illfecções

agudas e cronicas, do aperelho
genito-urinário em ambos o.

sexos.

Doenças do aparelho,Digeativo
e do sistema nervoso.

Horár-io: 10lN ás 12 e 2% is Ó.

Consultório: R. Tiradentes, 1.2
-- 10 Andar - - Fone: 3246.
Residência: R. Lacerda Cou

tinho, 13 (Chácara do Espanha)
- Fone: 3248.

"
"

DR. ALVARO DE
CARVALHO

MÉDICO DB CRIANÇA:!
PUERICULTURA - PEDIATitiA

_ ALERGIA INFANTIL
Consultório: - .Rua Tirade .. -

tes ·n. 9.
. .

Residência: - Av. Hlrclho
Luz n. 155 -- Tel. 2.630.

Horário: - Das 14 às lS ho

ras diáriamente

CLlNICA ESPECIALIzADA DE
CRIANÇAS

Consulta� das 9 ás 11 horas.

Res. fi Cons. Padre Migutllinho.
12.

Florianópolis, Quarta-feira, 13 de junho de 1956. o .STADO

'i;esiã;raõiHOHapÕli!
Rua Marechal Deodoro 50. 1._Em Lajes, no Sul do Brasil, o melhor!

-------�---------------- - � i Desconto especial para, os senhores viajantes.
. i

...........................e...... ..�����N-"""" ..

BORDADOS A MAO
-

Vende-se por motivo de mudança 1 fabrica de ca

misas recem construida com 2 predios e vendem-se tarn
bem só as maquinas constando de:

3 maquinas Rayser industrial síg-sag.
1 maquina Vürcopp de fechar camisas.
1 engomadeira
1 maquina de virar colarinhos com 3 jogos de for-

mas.

1 oleo Cl�Ú de 6 H. P.
1 gerador de 3 K V A
Aproveite a oportunidade.
A tratar com o sr. C. Jorge Moter ou Cirillo Macha-'

do em São João Batista Município de Tijucas Santa Ca---�
---:---------..--------�-

.
tarína.

fiA_I �

�OJ "

,,/.' ...,S· .

_.......-f" 0III1AIfTE TODO DIA
I' '" �_��" 110S VAP�JOS

:tr�tt�

..Ih.' ,p,:}!;� PEI\:HONE
S�'11 (MUND(.,rHl. __

"'ormadqi�p�la· -Faculdade Nacio·
..ai de o �Ú�icina Universidade

do Brasil
RIA DE JANEIRO

Aperfeiça."nento na "Casa de
S..ud:;,'

•

São Miguel"
Pro.�l.��·';rnando Paulino

.

ínterno por 3 ano", do ServIço
;v:dé

.

Cirurgia
Prof.�t>edro de Moura

OPERAÇOES
CLlNICA: DE ADULTOS

DOEl\IÇAS.I>E SENHOªAS
CONSULTAs: I'iàriamente das

7 - 9,30 no Hospttal de Colri

dade, dl;l�: Mo -

_ 11,39 no Con;
sultório à rua Joao Pinto 16 1
,ndar. i �
RESIWlNC'IA - Rua - Duarte

Schutel 129 - Telef. 3.288 -

FloriaIl6poli·s:

-----_ .. ----------�._-_._._..._.-----

18AHCOdeG�fbITO POPUlARI�·
-

e AGRICOLA .
I I

. RMo:��,16 '�'
- f'LORlANOPOLIS - St6..<:,ór6.r:lnô.

-
;-' <

____�. f;,,;., l

INDICADOR PROFISSIONAL

DR. JÚlIO DOIN
VIEIRA

ESPECIALI:J.�ICgM OLHOS
- DR. NEWTON

OUVIDOS, NARIZ E 3ARGANTA D'AVILA
TRA�AMENTO li: OPERAÇõES CIRURGIA GERAL
'Infra-Vermelho - �ebulilÍação - Doenças de Senhorai _. �r�cto.
,UItra-So� logia _ Eletricidade Media.
(r·atamento de

_

slUuslte 18m COllc'lItório; Rua Vitu' Met-
operaçao) (el�s n. 28 � Telefóne: 3M7.

Anglo-retinoscopia - Receita de

I
Consultas: Das 15 llorad elO

Oculos - Moderno equ.pamento diante .

de Oto·Rinolaringologla (úniCO Residência: Fone. 3.422
no Estado) . Rua' Blumenau n. 71.

Horário das 9 às. 12 horal e
__

.

_

da� 16 às 18 ·horas.
Consultório: -·Rua Vitor Mei·

DR.· ANTONIO BATISTAreles 22 - Fone 2676.
Res. - Rua São Jorre 20- - •JUNIOR

Fone 24 21.

DR. I. LOBATO
FILHO

Doenças do aparelho respiratório
TUBERCULOS�

RADIOGRAFIA E RADIOSCOPIA
DOS PULMOES

CIrurgia do Toru
Formado pela FaculdaJe Naelll
nal de Medicina,

_
'fisiologista e

Tisi-ocirurgião. dó llospilal Ne-
rêu ·Ramos

Curso de espeçiali.zaçlo pela
S. N. T. Ex·interno-e Ex-assl.
tente 4e Cirurgia -do Prof. Uro

Guimarãés tRio).
Cons.: Felipe Schmidt, a8 -

-Fone 3801
.

Atendo em hora marcada.
Visconde de - Res:; - nua Est'lvéi!' Junior,

-:c-. 'feL 3559. t RO - Fone: .21111

OFICINA M ECÂ N rCA
/

CONSERTO$ DE FOGÕES, FORNOS, SERRE-

LHERIA, MAQUI�AS A VAPOR, CALDEIRAS E

DR.-CESAR BATALHA DA
.

SILVEIRA
Cirurgião Dentista

Clínica de Adultas

Crianças Raip X
Atende com Hora Mar-

-ada,
Felipe Schmidt 39 A Sa

Ias 3 e 4.

.

TODOS OS SERVIÇOS PERTENCENTES A ARTE.

RUA - TEREZA CRISTINA N° 398 - ESTREI'l'O
e ,••••••••0 .

... A HORA DO

TÔNICO ZENA

A D V O G A DOS

DR. rose MEDEIRqS
.VIEIRA

- 'DVOGADO -

Caixa Postal 160 - ltajal
Santa Catarina.

4.0 PRIMEIRO SINAL DE FRAQUEZA, TONICO ZENA

À SUA MESA!

PR. CLARNO G.
GALLETTI

- ADVOGADO -

Rua Vitor :Meireles, 60.
FONE:: 2.4118

Florianópolis -

DR. ANTONIO GOMES DE
ALMEIDA

_ ADVOGADO -�

Escritório e Residência:
Av, Hercilio Luz, 16

Telefone: 334(,
......................

D E N TIS TAS

DR. SAMUEL FONSECA
CIRURGIÃO-DENTISTA

Clínica .:.. Cirurgia Bucal
Protese Dentária .

Raios X e Infra-Vermelho
.

DIATERMIA
Consultório 'e Residência:
Rua Fernando Machado, n. 15

Fone: 2225.

Consultas: das S,OO às 11 ho
ras e das 14,00 às 18 horas,
Exclusivamente com hora mar-

cada. .

Sâbado - das 9 às 12.

DIt. LAURO CALDEIRA
DE ANDRADA

CIRURGIÃO.DENTISTA
CONSULTóRIO Edillcill

Partenon - 2° andar - sala
203 - Rua Tenente Silvehta, 15
Ate�de diáriamente das 8 às

i1 horas
3as e 5as das 14 as 18 horas.

- 19 as 22 horas.
Confecelona Dentaduras e Pon

es Móveis dI! Nylon.

, .. -

;;<

fXJreS�D Florianópolis LIda:
ENDEREÇOS ATUALIZADOS DO EXPRESSO

FLORIANÓPOLIS LTDA.

Transporteil de Cargas em Geral entre: FLORIANÓPO.
LIS, _fÔRTO ALEGRE, CURITIBA, SÃO PAULO, RIODE JANEIRO E .BELO HORIZONTE.

O ESTADO \lilhiz:, FLORIANóPOLIS Filial: CURITIBA
Rua Padre Roma, 43 Térreo Rua Visconde do Rio Branco
Telefones: 25-34 (Depósito) v32;:!6

25-35 (Escritório) 'I'elefone : 12-30
Caixa Postal, 435 End. Tel�i'. "SANTIDRA"

8nd. Teleg. "SANDRADE"

ADMINISTRAÇÃO
Redação e Oficinas, à rua Con

,_,I.heiro Mafra, n. 160 Tel. 3022
- Cx. Postal 139.
Diretor: RUBENS A. RAMOS
Gerente: DOMINGOS F. Dlil

AQUINO
Representantell :

Repl'esentl'ções A. S. Lara.
Ltda
Rt:3 Senador Dantas, 40 - 11°

an�:r:: 22-6924 _ Rio de Janeiro. Avenida do Estado 1666/76 Rua
Rua 15 de Novembro 228 11°

andar sala 612 - São Paulo.
ASSINATURAS
Na Capital

Ano .•..••••. ; •••.• Cr$ 170,00 End, Teleg. "SANDRADE"
Semestre .....•.••.. Cr$ 110,00

No Interior
Ano Cr$ 200,00 ,\gência: RfO DE JANEIRO Agência: BELO HORI-
Semestre .. . . • • . . .. Cr$ 110,00 c'Rlomar" ZON'fEAnúncio mediante contráto.
Os originais, mesmo não pu

blicados, não serão devolvidos.
A direção não se re.1ponsabiliza

·pelos conceitos emitidos nQI ar

tigos alosinados ..

Filial: SÃO PAULO Agência: PORTO ALEGRE
"Riomar"

Comendador Azevedo,
64

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

Elld. Teleg. "RIOMARLI"
/

Telefon e: 37-06-50

URiomar"
Avenida Andradas, 871-B

'I'elefone: 2-90-27
Atende "RlOtliAR"".r- '

',.

Rua Dr. Carmo �,'etto, 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

.

INFORMAÇõES �TEIS
O leitor encontrará, nesta co

luna informações que n,;;cessita,
diàl'iamente e dr imediato:
JORNAIS Telefone
O Estado ...•.• , . . . . . . . • 3.022

A G.'izeta ....•........•• • 2.666
Diário :lo '1't"'de

.

3.1179

Imprensa Ofiv• .ll •. ,..... 2.688
HOSPITAn�

Caridade:
(Provedor) 2.314

(Portaria) 2.086
Nerêu Ramos ,.. 8.881
Militar .. -. . . .. . . . . . • . . •. . 3.167
;:;áo Sebastião (Casa de
Saúde)

..

::-:-:............ 8.163
Mster:1idade_ Doutor Car-

10s Corrêa 1.121
CIIAJ\fADO!i UIt-
CENTRS �i

..

Corpo de:. Jl@nbeJll'os ...• 6.813.
Sel'Viço �.U!{ (Raelama-
ções) .,�+............ 2.404

'Polícia (Sal� Comissário.. 2.0'38
Polícia (Gab. relegado) ., 2.594

COMPANHIAS-DE
TRANSPORTES

TAC ): '

�ruzeirol:l.�o 'Sul , •.••...

Panair I''''�'í'l':; .

Varig �tl!-i;J.• ",0 ••••••••
I.

Lóide Aléreoo:1••••••••••••
Real ... t':'t'�...........••..Scand.inava i!

.

HOTÉISf. e!l
OI"Lux .: Í'� U�A'

.•..••.•.•.•

Magestl�{ .•.... ; .. , ....•.•••Metropo<c,,/,.': .....•......•
La Port",-·_':. ;.: ......••..••
Cacique

'_

"�o .'.a ••••••••... ,

Central �'.' �,'.'.•.........•
Estrela .:". :.! .. , .•.......
Ideál ... :;:..... : ....... ;· •.
rSTREITO·" •

,

Disque , .. l� ..

)poJ.i':�;'i

9-7,
horas, e do

"RODOVIÁRIO RAPIDO 'RIOMAR"

Consultem nossas tarifas. EXPRESSO FLORIAN()FOLI"�· \

-Fones: 25-34 e 25-35 -

-------_ . .:::;; _:..._-

EMPRESA NACIONAL DE .NAVEGACAO
,

HOEPCKE
�AVIO-MOTOR.' (CC IRL

ITINERÁRIO
SAlDAS.DE

BOEPUII··
IIDA .V'O L T A

Fpolis. Rio
24-5
6-6
19-6

25-6'
2-7

8-7
ás 24.00

ltajai Santos
25-5
'7-6
20-6

,26-6
3-7

'3.700
2.600
8663
2:326
2.402
1."77
2.300

29-5 31-5
11-fI 13-6

17-6 19-6
24-6 26-6

2.021. 30-6 2-7
2.276 As partidas de' Florianópolis são3.147
8.321 F.io de Janeiro, ás 16.00.

•

8.449 Tanto na Ida como na Volta o navio fará escala nos2.694
8.371 }lortos de São Sebàstião, Ilhabela e Ubatuba.
8.6119 Pará melhores informações,· dirijam-3e à sMe da

06 .�mprêsa, à rua Conselheiro Mafra, 30 - Teli!one '22-12.

E-nsina-se na Rua Feliciano Nir-es Pires 12.

____�--___m � �--__•__

Viagem com segurança
e rapidez

-

80 NOS CONFORTAVEI8 MICRO-ONIBU8 DO

; lAPIDO (SOL-;BÍllSILIIBO-;=-
,Florianópoli8 - Ita1a( �- Joinville � Curitiba
�

:=��-_...�- . .:*� ��
.. _'

Age"nclWa � l\OIS:Oeoaoro esqui.na:da
•. Rua ...

Tenente .8nve�ra _

Grande Oportunidade
.............� .. -............-.

-

FARMÁCIAS DE PLANTÃO
DEPARTAMENTO DE SAUDE PUBLICA

PLANTõES DE FARMACIAS

Mês de .I!tnho
2 - sábado (tarde) - Farmácia Santo Antônio - Rua

.
Felipe Schmidt, 43

3 ..... -domíngo - Farmácia Santo Antonio - Rua Fe-
lipe Schmidt, 43 "

9 - sábado (tarde) Farmácia Catarinense - Rua
Trajano

�.O - domingo - Farmácia Catarinense - Rua Trajano
16 - sábado (tarde) Farmácia Noturna - Rua Trajano
17 - domingo - Farmácia Noturna - Rua 'I'rajano
'23 - sábado (tarde) Farmácia Esperança - Rua Con-

selheiro Mafra
24 - domingo - Farmácia Esperança

lheiro Mafra.
:30 - sábado (tarde) Farmácia Nelson

Schmidt

Rua Conse-

Rua Felipe

• O serviço noturno será efetuado pelas Farmácias
Santo Antônio e Noturna, situadas às ruas Felipe

Schmidt,,43 e Trajano.
_

A presenta tabela não poderá ser alterada sem pré
vavia autorização deste Departamento.

D. S. P., em maio de 1956.
Luiz Osvaldo d'ACa.lllpora, Inspetor de Farmácia

. Dr. Wilson J. Bleggi
Cirurgião Dentista

Comunica aos amigos e clíentes
'

que mudou:»
consultório dentário para o Edifício "João Alfredo",
esquina Jeronimo Coelho - Cons. Mafra, 10 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 cirúrgia.

Lira Tenis Clube
PROGRAMA DAS FESTAS JUNINAS

Temporada de inverno

- sabado - Soirée Mignon, em homenagem
ao "Dia dos Namorados", das 22 às 3
horas.

São João
Dia 23 - Sabado - Tradicional Soirée de São

João, no Terreiro do Coronel Fulgencio,
às 22 horas - Casamento na Roça
Danças da Ratoeira - Quadrilha - Pi
nhão - Amendoim - Queimada, laranja,
cana de aSSl,1car etc. etc. Traje a caipira.
Premios ao mocinho e a sinhasinha e a'o
casal melhor caracterizado e ao bloco
mais animado - Show surpreza - Re
serva de mesas na Joalheria Muller, a

partir do dia 11 - Cr$ 250,00.
São convidados os associados para o pri
meiro ensaio da quadrilha, ratoeira e ca

samento,- no dia 11,· segunda-feira, às 20
horas.

Dia 9

/

Nota

Dia 10 de julho
São Pedro.

- Grandiosa. matinée infantil à
Caipira, das 16 às 20 horas.
Desfile de modas á caipira, com

distribuição de
meninas.e menb;os
lugar.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Sociais
Quadro, 'de Janela'

ANTONIO ZOPPI

A vida vai mudando e vai a 'gente
Mudando, lentamente, como a vida:
Deixando ·para trás uma ferida,
Buscando uma tristeza pela frente.

Amores, ,. tive muitos! E fui crente,
Sonhando uma ventura proibida.
Agora vou sozinho, descontente,
Sofrendo o suplicio da descida.

E mesmo que os meus olhos não se turvem
Como o pranto da saudade derr'adeíra,
Jamais pude esquecer õ olhar daquela

Qlie foi 'para meus olhos uma nuvem,

igual a tanta nuvem passageira,
Que passa' pelo quadro da janela ...

�O__()�()·

ANIVERSÁRIOS

FAZEM ANOS HOJE:
Transcorre, hoje o ani-

o versarto natalício do Joe,
vem Paúlo, filho do dr. Ru
bens de Arruda Ramos, nos
so Diretor, e de sua exma.

esposa d. Gessen da Costa
Ramos. •

ANTONIA IZABEL

Hoje dia natalicio de

Antonia Izabel, filhinha do

sr. Apolonio Gonzaga e de

sua esposa Onélia Gonzaga,
seus pais oferecerão à que
rida aniversariante uma

festinha íntima,' para vê-la
cercada de suas numerosas

H O J F. NO . Plt�SA-D'O
13 DE JUNHO

A data de hoje recorda-nos que:

em 1.624, o Capitão Manoel Gonçalves destro·

çou um destacamento holandes nas proximidades
da Bahia; .

.

em 1.643, na costa do Maranhão, o Alferes João

da Paz, com duas lanchas, tomou uma emhar·

cação dos holandezes;
em 1.645, teve' inicio a insurreição pernambu
cana contra o dominio holandes;
em 1.763, em Sant@s, São' Paulo, nasceu José

Bonifácio Caldeira de Andrada - o. Patriarca

da Independencia, e qúe veiu a falecer em 6,

de abril de 1838;
em 1.842, no Rio de Janeiro, faleceu o Marechal

Conde de Porto Alegre e General do Exército,
falecendo em 18 de Junho de 1873;
em 1.819, no Passo de São Isidro (Uruguai) o

Major José Maria da Gama, deu combate e der

rotou a retaguarda dos corrientinol?;
em- 1.821, o Tenente FabÍano Pinto, em Santo

Crist;, derrotou o Tenente-Coronel Vicente Ti

raparé, um dos mais audases das tropas de

Artigas;
em 1.823, em Bananal, São Paülo, nasceu José

de Aguiar Toledo, Barão de Bela Vista e Vis·

conde de Aguiar Toledo, vindo a falecer em 14

de agôsto de 1898;
.

.

em 1.842 no Ri ode Janeiro, faleceu Q Marechal

Felisberto Caldeira Brant 'Pontes de Oliveira e

Horta Marques de Barbacena, nascido em São

Sebastião, Mariana, no Estado de Minas Ge

rais
.

a 19 de set.embro de 1772;
em 1,845, em Paris, faleceu. o Almirante Rodri

go Pinto Guedes, Barão do Rio da Pi"ata, nasci
do em Grediz a 17 de jUI).ho de 1762;
em 1.865 às 10 hm'as, foi sepultado no Rio Pa

raná co:U todas as honras de verdadeiro heró-i<

o I�perial Marinheiro Marcilio Dias, da nossa

Marinha de Guerra, falecido no cumprimento do

dever no d\a anterior e em consequência. dos
ferimentos na Batalha Naval do Riachuelo.

André Nilo Tadasco

CLUBE DOZ.E D� A6()SJO
SÉDE BALNEARlA

16 - SABA'DO _ 16

UMA NOITE JUNINA NA ROÇA
Noitada tipicamente junina com prêmios

melhor caracterizado. Barraquinhas,Prêmios.
Reserva de mesa Cr$ 50,00'
Convites Cr$ 50,00
'averâ onibus .especiais.

ao casal

•
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['cos da visita· do Prefeito Osmar ��i�on������� d��!.�n,,� ,!�oV:���'�dO frio
.

Cunha '8 Capl"lal Paranaens"e' �;:����iel�S��;i�an�rl���:� �:a��a��i��s. I;êssed:��i� (�i�
.

.

.

;��:��, a�!i���C!!1Vde:_��1 � !:�e::i�;�l: ��mp;�;"�1��!�it�J��
A noite de domingo, 'Ü Dr tos que a amizade desses dois os Exmcs. Srs, Secretários de ção.

j Osmar Cunha e Exma. Se-, Estados se estreite cada vez Estados e riire�ores de De- Daí porque, na semana. ultima, seguiu' para. S. Pau-
nhora, participaram do [an- ,mais. Levantando um brinde partamentos, se fizeram aCOl11 I 'o e Rio o proprietâi-io da "A Modelar", com o objetivo
tal' quê lhes foi oferecido pe- : à mulher paranaensa e a panhar de suas ,Exmas. Es- exclusivo de reforçar o sortimento de mercadorias de
lo Dr. Barroso Filho destaca- 'Polícia Militar ali represen- pôsas, no almôço que fo; inverno.

.

-

do _propagandist� do munici'l tada na figura do CeI Amil- ofe�e:ido .pelo Exmo. Sr. Pelo qlle soubemos, já estão chegando ao Estabele-
palísrno no Brasil, e sua Ex- cal' Crespo, o Dr. Osmar Moisés Lupíon. cimento belissimos exemplares de peles, manteaux, tail-
ma. Sra. NJ) jantar estiveram Cunha encerrou o seu díscur-

; leurs luvas, etc., adquiridos nessa viagem.
presentes altas autoridades se, sob prolongada salva de Em a nossa próxima edí- '

paranaenses, -

.

palmas. Depois do almôço ção, daremos-e- o no tíctáríc ��'V".;"""'''''''''''''_.���''''''.��JY_�'''''��_�;'�..i''J'V"'''.!'�''''''''''_-''''��_.'''''''''''''�.�-a''''''
_ pelo Chefe do Cerimonial do completo sôbre a Conferên

Alm.ôço oferecido pelo Go- Govêrno, foi dado o imenso cia que foi pronunciada no
vernador Moisés Lupion e prazer da comitiva .

catarí- 'salãJo nobre da Universidade
Senhora. nsnse que acompanhou

-

o do Paraná, pelo Dr. Osmar
Dr. Osmar Cunha, visitar o Cunha, e bem assim outros
Palácio Iguaçu, conhecendo- detalhes das últimas solení-
o em seus mínimos detalhes dades e homenagens de que
E' bom que se diga, que. foi alvo nosso edil.

O nosso organismo neces

sitl;t, permanentemente, de -João Antônio Mello e Maria Campos Mello, agrade
certos elementos indispen- cem o dr. Walmor Zomer Garcia, dr. Júlio PaupitL Fi

'l;áveis à sua constituição: lho, a.� Irmãs de Caridade e enfel'meiras, e muito espe

ferro;, sódio, potássio, ,cál- eialmente ao dr. Zulmar Lins, pelo carinho e dewêlo

c�o, magnésio, manganês, I'om que trataram a paciente, d. Maria
.

Campos '}\'1e110

fpsforo, iôdo, cloro, cobre, quand0 vitima de melindrosa operação a que se viu

'flxolre etc., os quais são, t,ubmetida, na Maternidade Carlos Correia. Agradecem,
tirados dos alimentos que t igualmente a todos que os confortaram- nas prov;:tçóes
inge.rimos. ,ror que tiveram que passar:
:" Apr�nda a organi�ar os 11

� !!_•••___'••"••••""''''.''''''.'_ __ ''.""Cl�n .-.__. .-�_•.· ·_·�·"·.·".·.·l

I
seus cardápios; i.ncluin
do a.llimentos q,ue con

tenham substâncias ne- I
cessárias a seu orga-

'

.nislU,p. - SNES.

OS TIJOLOS DO EDIFICIO

No Palácio Iguaçu, segun
da-feira, dia 4, '0 Exmo. Sr,
Governador do vizinho Esta
do do Paraná, e sua jl:xma
Espôsa, ofereceram um al
môço ao Dr. Osmar Cunha e

Senhora, e sua comitiva. Por
motivo de doença, não poden-

:> oc::»oo__o.. do comparecer, 'Ü Exmo. Sr

:;racional, 'servindo no 140
Moisés Lupion, fêz-se repre- I

sentar pelo seu' Secretário'do

Bd' C., on�te goza de mereci-
Interior e Justiça, Dr. Alô

o concei o Guimarães
- sr. Erico Couto, fun- I ".

.

, ,.

rbli f d I
EstIveram presentes o Dr.

cionarro pu ICO e era , O
I B L di

' smar Cunha e Sra. e os se-
- (r. arr?s emos, 1-'

guintes integrantes de suareter ao Hospital Bom Pas-
comítív . S A tô

'.
A', a. r. n OlUO pos-tor, de ·Ararangua '. ,

.

O 1" dOI'
. tolo, Presidente da Camara

- sra, ne ma e ivei-
Munícípal d FI

. ,

I'I
e orianopo IS e

r�, esposa
. d� sr. Arna dp Sra.�. deputado Antônio AI-IPinto de Oh�eHa, represen- meida e Sra.; Deputado Al

tante çomercl�l. .
. fredo Cheren e Sra.; Jobel

- sra. Maria Antonieta, C rdos rílh M"· C..
. a oso e i a; ano ou-

mUlt� dLi�nha esp6s� d;'l sr. to' e Sra,; Dr. Djalma Leitão;Darci mares a. I va, .Br. Augusto Brezzola Pref i-
competente telegrafista e , .

,e

D t t
. to Munícípal de Campos No-técnico do epar amen o
vos.

dos Correios e Telégrafos De parte do Govêrno para
- sra. Ursulina Castro,

naense o Senador Alô Gui-
amiguinhas. _ esposa do sr. Alípio Castro

marães, Secretário do Inte-
N b a Anto _ menino Norton Paulo,

.
ossos para ens -

rior e Justiça, representando
n ia Izabel. filho do sr. Elias Paulo
_ O jovem Solon Carva-

.

_ srta. Marilia, filha do
o Governador Moisés Lupíon:

dr. Oliveira e Silva
Dr. Nívon Weigert, Secretá-

lho e Souza rio de Estado-dos Negócios do
... ê

Varela Júnior _. srta. Nemesis de Ol i-- sr. a ose , Govêrno; Dr. Eurico Batista
- O jovem Oswaldo Al- veira, pro�essora �e Agri� �osas, Secretário da Viação e

ves cultura, filha do sr. Oscar
Obr P' bl' D R f 1

I OI'
. as u acas: r. a ae '

- sr. José Madaloni
.

Soares de. iveira 'Ferreira de Rezen,de Secre-
- sr. Waldemàr Dutra - sr. Gustavo Lehmkuhl "tárío da Agricultura: pr'-
,- sr. Francísco., Cabral! :- se�hori�ha Janete Pe-

Iessor Vidal vanhonl, Secr�-
Nunes •. l1'e11"a I?las, Íllha �o, sr. Ma- tárío da Educação.e Gultura,;.
_ sr. Arací da çost� �Jl- il1o.el DI�s e d. Melcedes Pe-

Desembárgador CJd: Calnpelo{
va, s�rgento do ExerCIto re!l"a Dras. Secretário' do Trabalho e As-

sistência--:"'Social; Dr. Iracy»•••••Q••••••••••••00o 8
Vianna, Secrétário de Saúde;
Diretores de Depru.�tamentos;
CeI. ,Amilcar Crespo e; cÍemais
componente.s da Casa' Mili
tar do Gqvernadoi; .deputa-._.
dós Ernesto Moro Redeschi'
e Antônió Lustosa de Olivei
ra; vereador- José Maria de
Azevedo; prefeitos do inte
rior paranaense; e outras au

toridades. Em nome do Go
vêrno paranaense USou da
lavra o Senador Alô Gui.ma-;
rõe,s, que foi pródigo em exal
tar a personalidade do home-Inageado. Em primor,o�a ora.

ção, o Prefeito Osmar Cunha, I

ag-radeceu as homenagens I
que. Ih.

e propiciava, o

GOVêl'll0jParanaense, formulando vo-

1.5'00.000 unidades

P d Oa I
(PlÁSTICOS·SEM ELÁSTICO) vendidas no Brasa

·receito O 18 iJGU••• liUt fB.e8aaQ .

3

VOCÊ SABIA QUE
t-_) _:.:

-:••SÓ AGORA ME AVISA?
COMO IR AO EMBARQUE SEM
FAZER ÜM PENTEADO? ONDE
ENCONTRAR ClIBELEIREIRO A

ESTA HORA?
PERMANENTE'

-VEJA! ENR.OLA-SE O CABELO
COM O GIRO-ONDULADOR.
NÃO TEM MAIS ELÁSTICO. PA
RA FEcHÁ'LO, COMPRIME·SE.A
HASTE PLÁSTICA, APLIQUEMOS
A LOÇÃO ONDULADORA TON ....
EN.QUANTÕ ELA ATUA, VOCÊ
CUIDARA DA CASA!

1.008

Serviço F�OJeslal-EM CASA, COM TONI, PER
MANENTE-CREME A FRIO. É
CÔMODO, ECONÔMICO, E PER
MITE SUAVE E NA>TURAL ONDU
LAçÃo, PRÓPRIA PARA QUAL
QUER PENTEADO. A Delezacia Florestal Regional do Ministério da

Agricultura
'"

em Santa Catarina, avisa que fic[, termi

r.antemente proibida a fabricação, venda e soltura de

balões por ocasião dos festejos juninos, na forma do

Art. 2� § 10 do Código F-lorestal. Os contraventores fica-

1'[;0 sujeitos às penàJi.dades P'!"evistas em l�i, compreen

r.endo detenção até 15 dias e 'multa 'até Cr$ 51.,(\00, con-

.ONDE FÊZ TÃo LINDO PEN-

TEADo, IEDA?

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

ONDULAÇÃO
PERMANENTE
EM -CASA

«(NO teodculo»)

(óm a -'Biblía. �na Mão,
QUARTA·I"EIRA, 13 DE JUNHO

)

Oferecei-vos a Deus como ressurl'etos dentre OE,
.

niortos, '� o� vossos· membros a Deus como instrumentos

Ide justiça. (Rom. 6:13). Ler Romanos 6:8-13. • .

,

A MAIOR parte das atividades humanas no mundo

Jl'esente dizem respeito a obtenção de meios para se

conformar com os padrões da sociedade. Paulo admoes

tava os primitivos cristãos, contudo, a lIsarem os dons

(ie Deus para realizar os seus propósitos. Isto seria con

seg.uido pela renovação da mente e não pela conformida-

de com o mundo.
,

Nós, Cristãos do �preserlte século, também podemos
cúmprir os propósitos de Deus, pela apresentação de
:lOSS0S corpos como sacrifíCIOS vivos. Cônscios que .êste

é o n�sso culto racional, nós nos tornamos tamb'ém 'cõns-

cientés de que somos uma parte vital do mundo de Deus.

No entanto, a nossa vida na eternidade é depen-dente do

]I osso culto l').acional na terra e. sob condições_ terrenas.'
Por seu nascimento, seu ministério e sua morte fí

sica na cruz, Jesus se qualificou como um filho dêste
mundo. Como Filho dG Deus, Cristo fêz o outro mundo

r.cessível a nós que depositamos nêle a nossa fé.

Agora, mais fácil com os

GIRO ·Ondu/"dores

AGRADECIMENTO

ORAÇÃO

Pai, ajuda-nos a conservar acesa a consciência d.e
rlOSSOS deveres critãos. Como filhos dêste mundo, trans
forma tu as nossas vidas para que voluntjtriamente as

�presentemos como sacrifício aos teus propósitos. Ora
mos em nome de nosso bendito Salvador. ·Amém.

PENSÁMENTO PARA O DIA

Vivendo em obediência a Cristo, neste mundo, temos
(;sperança da vida eterna.
GEOGE Co ROBERTS, Exército Americano (Alemanha)

• 0;'

' -

AV'ENTURAS DO �ZE�MUTR'ETA
.

,�..;

..

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADO
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m!rl[��Iun I fiO I fO��� I
BRILHANTE I' VITÓRIA ASSINALOU DOMINGO' .·�M SAO PAULO 50 "OIIO." D E BLUMENAU FRENTE A GAUCHOS E

PAULISTAS NA DISPlJlA' DA PROVACLASSICA "MOISES lUPION"
. {I-'Hil r

Vencedor que foi das provas eliminatórias realiza-l "M�:�,;lpna vez as cores catarinenses colhem laureis "Na prova Classica Moises Lupíon o -Vasco da Ga-
das nqsta Capital frente ao Martinelli e ao Ríachuelo, o i-nas agl!fl;�,de Jurubatuba. Novamente um gremio "bar- ma saiu na frente, foi muito bem acompanhado pelas d�.
"oito" do Clube Náutico América, de Blumenau. dispu-I riga-verde" ,vem a esta Capital e retorna vitoriosa, ali-

.

mais guarnições. �ão conseguiram os gauchos aumentar
tou, domingo último, na raia de Jurubatuba, a J�"�ndiosa I cerçandNA!:jnda mais o prestigio que já vem sendo amal- a diferença para mais de um barco. No final, todavia,
Prova Clássica "Governador Moisés Lupion" com que o fóamadodtit }cpsta de grande esforço, grande dedicação,: começaram a avançar os catarínenses, numa reação. que
'Ç. R. Tietê homenageou o chefe do executivo paranaen- I grande ,ent.usiasmo. I teve inicio à partir dos derradeiros 800 metros. Quando
se, seu antigo. e dedicádo defensor. I Não foram, desta vez, remadores de Florianópolis I

foi cruzada a linha finill os defensores do América F. C.,
Representou o C. N. América' a Federação Aquática 'que retornam com a superioridade. Foram os defensores de Blumenau tinham um barco na frente dos represen

de Santa Catarina de maneira a merecer os mais altos I da cidade de Bluinenau, todos eles de origem germanica, tantes do Vasco. da Gama e, estes, por sua vez, dois bar-
encômios empolgando o grande público' presente, entre! que registraram o grande feito. cos e meio na frente do Corintians que foi o terceiro".
(1S quais "o homenageado que torceu a valer. I '.

A guarnição do ,C. N. América estava assim constí-
.

Tàl como sucedeu meses iatraz quando triunfaram Em segundo lugar ficou a representação do Clube tuída: Harrv Weissenberg, patrão e os remadores Harry
na. Prova Clássica "Fundação da Cidade de São Paulo, '(11.' Regatas Vasco da Gama, de Porto Alegre. Os gauchos Kreutzf'eld, Wigan Theiss, Hans Post, Reinald KoClk,

,

os "americanos)' de Blumenau, souberam elevar bem al- souberam dar combate aos seus vizinhos. Sentiram e'es a Herald Kocl., Harold Waage, Edgar Germer, Waldemar
.

to o con�eito que goza o remo barriga-verde no país e falta. de dois remadores
_

de bombordo mas foram todos

I
Annuseck e Antô?io,Assini. .

110 .Contínente. lunammes.
em reconhecer o grande valor de seus adver- Parabens, pOIS, a valente e categor-izada turma blu-

O jornal "A Gazeta Esportiva", de São Paulo em sáríos," .

I
menauense pela estupenda vitória que honra e enaltece

reportagem ilustrada, escreve: O mesmo jornal, mais adiante: sobremaneira Blumenau e Santa Catarina.

• •

----------------__----------------------------- � ----�---- ------�----------------------------,------

Como na tarde de domin
go, o cotejo noturno de
ante-ontem apresentou os

seus momentos de vibraçãot
• s suas fases sensacionais,
com jogadas de grande vul
to e perfeito equilíbrio de

forças. Mas também teve
-as su·as falhas que não f@
ram poudas, 'vindo a arbi

tragem de outro novato do

apito, o sárgento Nelson
Santos que como' Gilberto
.Nahas ainda não está capa-
citado para os p_rélios de
envergadura, em parte in

fluir n0 brilho' do cotejo.
"Ms,s cómo' espetáculo o·en

contro
.

não deixou de ser

dq agrad.o

RTP 3rT F 77 ·ln__tlI'lIrl�IiiiIlllli_N .1lIíIl1l5.r.liIII-_-.'lIr_nll·__'IIIB!'••II!I!_.llm•••_.IIJlWIlI.·._.1I7F_IIiIZ_Sr_lII'_liIIr.rPIIII__ilm_WUZ_IIII1iZIill1íilWlirmllíl·_· II·1I_••.....
-
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Suplanta�o O Ca�ias palo Avai 3 x 2
Bom cotejo travaram os dois conjun tos Cleuson, Nilson, Amorim, Helio

e Fernando, os marcadores

EM IIAJAÍ; DIA .1°,' O TORNEIO�INI�
CIO DA DIVISÃO ESPECIAL DE

PROFISSIONAIS
/'

reos: '!Autorrigues a 4 re- do C. R. Aldo Luz, em vis
mos com patrão", "double" ta de o conjunto do Martine
e "autorrtgues : a dois re- li ter desistido de ir à Por
mos sem timoneiro". to Alegre, portanto, Vilela

O J'4 com" será formado e Orildo defenderão os ca

por remadores do Aldo Luz, tarinenses nêste páreo.
o mesmo conjunto que se. O "dois sem" será Ria
sagrou bi-campeão sul-ame- chuelo com Cocoróca e AI
rlcano de remo, ou seja, Ha- faiate.
milton, Chicão, Edson, Sa-:
di e o timoneiro Álvaro EI
po.

O

Reunidos na noite de sábado", os dirigentes do Avaí,
Fígueirense, Carlos Renaux, Paysandú, Caxias, América,
Marcílío 'Dias, Estiva, Olímpico e Palmeiras, trataram

.... • -.'-." •••• - »r:�"._...""�',,
•• -...... .- ••,,,...,.,.�,,,,,

c'a elaboração do regulamento do Campeonato da Divi-

Empatando com o F'iguei- tal pelo escore de três ten- AVAí: Tatú; Waldir e CAXIAS - Puccíní : Na- Isiio Especial de Profissionais ha pouco criada, sendo
rense por um tento na tar- tos a dois. Enísio (Guido); Marréco,

I
co e Ivo; Joel, Hélio e também organizada a tabela do certame e escolhido o

de de domingo o conjunto Fez boa partida o con- -Zé Gil ucho e Loló; Bolão' l!ccal e data do "initium" que será no dia IOde julho, na
do Caxias, que tão brilhan- junto orientado por Saul (Fernando), Nilson, Rodri- .Hoppe ; Filo, �ing, Cleuson, cidade de Itajaí.

.

temente se sagrou bi-cam- Oliveira, revelando que aos gues (Betinho), Amorim e Ribas e Castelhano (Cario-I Oportunamente publicaremos o regulamento e a

peão catarinense, voltou ao poucos vai se recuperando, Jacó (l�:mico). : ca),
I I'tabela acima aludidos.

.

estádio da rua Bocaiuva no o que é de esperar-se para
dia seguinte, tendo à noite muíbo breve a rehabilitação ---,----------

prclíado frente ao Avaí, em total do balípodo ilhéu.
match de despedida home- O trio-final, períclitando
nageando a Marinha Na-cio- nq início, firmou-se no fi
nal pelo transcurso do glo- nal, tendo Tatú operado
rios o feito naval do Ria- boas defesas.
chuelo. O-notável Zé Gaúcho no

centro da linha média, cons
tituiu-se numa grande bar
reira para os atacantes con

trários. Talvez venha a ser

contratado o excelente pivot
pàlmeirenae. A linha de
frente_ teve em Nilson seu Em cumprimento ao in-

?
melhor elemento, secundado tercâmbio firmado entre as

por Amorim. Bolão, Rodri-· Federações Aquáticas de

gues e Jacó esforçados. Fer- Santa Catarina e do Rio

nando entrou no segundo Grande do Sul de ser realí-

I
tempo para marcar o tento zada, anualmente, uma re

da vitória; realizandO. boa
partida. Nanico, em seu jo-

- •••o•••••••••••••••••�.!ael•••••,®.QO•••••••••

I go de estréia no clube de

NOT'CIAS DE TODA nARTE'I
Celso Ramos Filho ímpres- I [,lIionou favoravelmente, sen- \.

; do o responsável pelo tento
VASCO 3 X SPORTING 2 _ Em Lísbôa, na inaugu-. da vitória "azzurra",

I' O esquadrão caxiense, ração do estádio do Sporting, o Vasco, do Rio" derrotou

embóra tenha regressado o clube luso por 3 x 2.
0):•• � le·

sem o sabor. de uma vitória,
cumpriu uma temporada
convincente nesta Capital.
Os resultados de domingo
Os resultados de edomingo
e segunda-feira em .nada
dimínuiram o conceito que

"INITIUM" PAULISTA E PARANAENSE Os

desfruta no pebol ilhéu. torneios-ín icios dos certames paulista e paranaense, dis

Seus grandes valores foram putados em etapas encerraram-se domingo, sendo ,pró-' - JOGOS ABERTOS DO pital, Paisandu e Carlos

Pucciní que arrancou a-
clamados campeões Guarani, de Campinas e Operário INTERIOR: � Iniciaram-se Renaux. de Brusque, PaI

plausos pela. suas boas de- Ferroviário, de Ponta Grossa, respectivamente. E' a ter- praticamente os preparati- meíras e Olfmpico, de BIu-

f ceira ve'7 em quatro anos que os "bugres" paulistas vos para 'a ida da represen- menau, Estivadores e Mar-
esas entre as quais um pe-

'"

lotaç0 de Amorim; Hélio, I:onseguem o titulo. tação de Joinville 'aos Jogos cilio, de Itajaí, .
Caxias e

* .X- le· do Interior de São Paulo, América FC, desta cidade,um centro médio de gran-
des recufsos e um fôlego PORTUGAL EMPATOU COM A HUNGRIA ;_ Em neste ano em Baurú. Simul- disputando-se os jogos en-

FERNANDÓ autor do tento inesgotável; Joel, Ivo, Fi- Lisbôa·, sábado último, o selecionado de Portu,gal conse- tancamente a com.issão en- tl'e si, em turnos, nos mol-

da Vitória lo, ,Cleuson, Mig, éleuson e guiu empatar com a seleção ,da Hllngria por dois tentos. carregada está tratando des (h Paraná e S. Paulo.
,............................. �....""' Carioca. No primeiro tempo venciam os lusos por 1 x O. ' do pt'eparo tecnico e da an- - SOFRERÃO. OS DE-

Os
.

tentos foram assina- gariação de fundos, sendo MAIS CLUBES: - Com a No Programa:

ladú;' pela seguinte d ..

' estimada a despesa em ses-
I implantação do certame di". Cine Reporter. Nac.

Cle'u:o I a' 21' °Nr·lem. _

senta- mil cruzpiros, impor- Divisão Extra não ha d!l" Preços: 3,5? - 2,.00.
, 1, os ,I son,

A I'"
I

d di
I,.,

E
I

I'
.

'd f'
- , Censur'a ate 14 anos

, . tancla que se espera seja VI a Icarao a margem c
.

da?S 23, emClclamoroso Impe- reso ucao cnan O a IVlsao specla conseguida a exemplo dos sens'ivelmente prejudicad0s t' f' f' d .

Imento; euson (anulado "�, .
�

.
-

.

a
. I cre ana OI c:on la a ao SI.

justame-nte)' A " ii! .

anos ",nterlOres. os demaiS clubes da 1 .. D,- Rodolfo Gonçalyes e a Te-
32 do 10 te�po'�����' aos

No t9ttlltim n. 19/56,- da F.C.F., saiu publicada a - COGITADOS NOVOS visão do Estado, esperando- souraria ao sr. João Souza,
3 e fina Im t' Fe 10, ados l.esoluçl_ j:

27 que cria a Divisão Especial de p_rofissio- RUMOS: - Es:iveram nes- se por isso, da parte destés À respeito dessa util agre-en e ernan o,. ;� .

t 'd d
.

d I
-

N tilaos 26 minuto d dilais e
" •.

;

','
a_ segum .e: � ta CI :t e, reun,'l o-se com' a gumas reaçao. aura, miaçãol regbtra-cse que

periodo Na :gU o.

dsegunt �·I RE _b'liUÇÃO: N° 27/56 - O Senhor OSNI MELO, 4iretr'·res da L.TF, América mente que apropria FCF, i
ainda ;ecentemente come

de do �egund�- "�a'f-��:" I Preside:r:te da !e�e�ação Cat�rin�nse de �utebol, no F:�. e Caxias F. C., varios se adotar 0\ novo sist�m'l, I
morou a passagem de .mais

foram expulsos do gramado �so de suas atl'lbUlçoes d� acordo com o .artIgo 14. letra ,d�l'lgentes do pebol da ?a- bem como �s respectIvf.l.'1 : um f,Tllversário de fundaçãc,
Lol6 e Ribas que trocaram !v. dos EstatRtos desta �ntIdade,. que.permlte organIza: e pI�al, .entre eles do. :'--val e Ligas irão ter que procu· realizando.-se nesta oportu.
ponta-pés, ficando bastan- I dlsP�lt.a: cªlil1peo�atos mter�u�ICI�als RESOLVE: Cnar FigueIrense, os qU,als vie- rar um meio para que o· nidacle, em sua séde provi
te contundido o médio

& Ihv�sl1q��s.peclal de Pro�lsslonals, abrangendo os clu- ram. debate.r com os dois clubes não venham a sentir so.ria (em construção) uma

avaiaIw. Iws FlgtJ..eir�bse F. C., Aval F. C., CJ E. Paysandu, C. A. dubes locaiS a idela de se- qualquer esti·emecimento. churrascada aos associados
Os conjuntos foram as-

Carlos �e.��u�� Palmeiras �. C.: G. E
.. Olímpico, Caxias lem disputados os certames NOVOS DIREITOS � familias, tendo compare-

sim: F. C, A'ftIeitca F. C., Sociedade EstIvadores E. C. e (;atarinenses por uma Divi- DO "BLOCO DO CHI- cido o 'Dr. Dal'io Geraldo
� _ .........._....

l�. N. Mrtrcifio Dias; pertencentes. os dois prime�ros �o são Flxtra de Futebol·. Se- MARRÃO: - Foram reelei- Sal1es, presidente da Cama-
Leia e assinem. Dep�rtamento de F.utebol da Capital, e o� d�mals, r�s- g�1l:(10 os pl.anos. nes_ta Di" tos para presidente e vice- ra Municipal, Dr. Tupy Bar-

"O .:t S T A D O" ,pectIvamente, as Ligas Blumenauense de ,Futebol, Jom- Vlsao Extra mgressarao, por presidente .do "Bloco do reto (asso.ciado), deputado
O mais antigo .d.i.ário de

I

vilEl?s� ��i .�utfi!kol e Itaj�i�nse de; Desport9s. Fpolis,.2; I ora,,; QS �egu�n�es clllbes: Chimarrão", os srs. Angelo estadual, e out!;as 'autorida-
Santa Cat.al'in�,

.

de Junho. qe ',1956. (as) QSnJ Me10 - Presl·dente. AVal e FIgueIrense, da Ca· Salvis e Victor; lIu.i. A Se-' eles civis.
�t i,�f_�.OflHlt'
dr): d�'.

Seguem amanhã os . remado res do Aldo Luz e Riachuelo
gata com a participação de'
clubes remísticos dêstes
dois Estados, haverá no pró
ximo domingo em Pôrto
Alegre uma competição náu,
tica constante de três pá-

NOTICIAS DE JOINVlllE
(Do correspondente-Hugo Weber, pa
ra "O Estado", especial pela TAe

A delegação viajará ama

nhã, chefiada pelo espor tís
"double" também será ta Ari Millen da Silveira.

NO CHILE O MUNDIAL DE 62 -"No Congresso da

Federação Internacional de Futebol, realizado sábado.
em -Lisbôa, foi designado o Chile para promover em

! 962 o Campeonato Mundial de Futebol.
·lf * *

Consellro Nacio ..
Dal de D�SDortos

,

DELIBERAÇÃO N° 6-56
Normas para a constí

tuiçãq de diversões para a

disputa dos campeonatos
de federações.

O Conselho Nacional de
Desportos. tendo em vista o

que preceituam os arts. 1° e

30 do Decreto-lei nO 3.199,
de 14 de abril Ode 1941, deli
bera:

1. O limite de associações
integrantes das divisões re

lativas aos 'campeonatos das

federações existentes no

país e a distribuição das as

sociações. em categorias,
obdeccrão ao criterio esta
belecido pelas mesmas fe
derações, de acordo com a

eficiência material, tecnica
e financeira de, cada uma,
apurada na forma das suas

leis internas.
2. Em consequência, fi-

cam canceladas as Normas
relativas aD assunto, apro-" -

vadas em sessão de 29 de
outubro de 194.2 e publica-
das no Diárto Oficial de
4-11:942.
CUMPRA�E. •

Sala das Sessões, em 11
de �aio de 1956
Mário Rtodrigues Filho,

Vice-Presidente no. Exercí
cio da Presidência,

CINE SAO" JOSE
As 3 - 8hs.

Edwige FEUILLERE
Pierre M. BEGK em:

AMOR DE OUTONO
No Programa: I

Noticias da Semana. Nac.

Preços: 11,00 - 5,50.
Censura até 18 anos .

RITZ
As 5 - 8hs.

"CINEMASCOPE"
Clark GABLE - Susan

HAYWARD Michael
RENNIE .em:

O AVENTUREIRO
DE HONG I\.ONG

No Programa:
Cine Noticiario. Nac.

Preços: 18.00 - 10,00.
Censura até 10 anos.

IMPERIAL
As - 8hs.

Elizabeth TAYLOR
Dona ANDREWS em:

NO CAMINHO DOS
ELEFANTES

No Programa:
Preços: 10,00 -:- 5,00.
Censura até 14 anos.

ROXY
As - 8hs ..

Ralph MEEKER - Elia
ne STEWART em:

GOTA DE SANGUE
No Programa:
Notícias da; Semana. Nac.
Prccos : 8,00 - 4,00 .

Censura até 14 anos.

GLORIA
As - 8hs.

"Sessão Popular"
Aldo FABRISI

PANDOVANNI em:

Ã FAMILIA DO BARNABÉ

Lia

No Programa:
Cine Reporter. Nac.

Preços: 3,50 - 2,00.
Censura até 14 anos.

IMPÉRIO
As - 8,30hs.

"Sessão Popula�"
Aldo FABRISI

PAN.DOVANNI em:

A :FAMILIA DO BARNABÉ

Lia

•

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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anuais.
Peças vitais, por outro la

do, para os caminhões "F'

N.M.", de oito toneladas, já
estão sendo fahrícadas no

Brasil, como, por exemplo, a

"corôa" e o "pinhão" e en-

grenagens -cônícas. sendo utilizadas em toda a

As etapas de nacíonaü-: suá potencialidade". A oh- Pequenos Anuo'C.I-OSzação estão se processando ssrvaçâo . do presidente da

com cautela à proporção que "Alfa Romeu" roí feita dían- OPÉL MODELO 1938. CADET.
vão sendo suprimidas peças te dos gráfícos de produção LIMOSINE
importadas. E isto ocorre das máquinas que acusam Vende-se, inteiramente reformado, pintado, pneus ----- _

não só em relação à fabrica- um índice ,de 120. por cento nóvos, economico, 12 krs com 1 litro gazolina, sem qual-
cão direta, de responsabílí- Tal percentagem de .....utili- que defeito.
dade da Fábrica Nacional de zação indica que uma grande Os interessados queiram examina-lo na Auto Ser
Motores, mas tambem no que parte das máquinas está sen- viço Catarinense, a rua Felipe Schmidt n. 60, com o

tange às partes componen- do empregada em dois ou proprietarlo Alfredo Westphal.
tes confiadas a indústria31 três turnos que se revesam. PRECISA-SE DE EMPREGADA DOMESTICA
auxiliares.

. '. ' I Segun_do revelou ainda.o Para os serviços de cosínha. Exige-se informações
Vindo ao Brasil, aspecíal- eng. Laáo de Moura, presi- »obre sua conduta. Paga-se mais de mil cruzeiros para

mente para retomar contato 'dente da F.N.M., em dezem- crabalhar no Rio de Janeiro.
com os dirigentes da FNM bro do ano passado, já se a- Queiram procurar o senhor Raulino
'que de acordo c-om oS pla- chava nacionalizada 57 por Conselheiro Mafra 56.
os estabelecidos, prosse- cento do valor em dólares RESIDENCIA IDEAL

*

.

-uem na nacionalização do dos caminhões nacionais e Aluga-se até .o proxímo di 12 d
.

t 'f'. la o corren'e magní: l-
A filha mais nova dos so- caminhão Alfa Romeu-FNM, 54 por cento do seu peso. Se_:' idenci It

.

d d Partl·CI·-p·aça�ota reSI enCIa em aguaçu, propne a li! da Vva dr.
beranos da Holanda, a prin- o engenheiro italiano Fran- �'un.do os prognósticos, até Euripides Gonçalves Ferro.
cesinha Irene, festejou re- cisco Cuaroni, presidente da o fim de. 1957 a nacion�za- Informações com o stmhor Raulino Ferro. � �-D":>O'jCDSoã.' TO'BTAScentemente oS 1� anos. En- "Alfa Romeu" percorreu de- ção atingirá 70 por cento do Aluguel sob contrato de mais de um ano. Nilton Anselmo da ROM e 11 li
tre Os pr.esentes 'que lhe ofe- tiaament.:: todas as instala- valor do caminhão. No má-. Dihorah Francisca da Ro-

. N' 1 d
.

" Doceira especializada em
receram nessa ocasião, o me- cões da FábrIca aCIona e ximo dentro de 5 ou 7 anos sa, participam aos parentes.

'f t d f' 1._ t 't"d Pôrto Alegre,. acoita enco-
nos apreciado não foi certa- Motores, mam es au. o-se ma1l1uen e, sera· a mgI o' o .) f:� e pessôas amigas o n·asci-
mente o monumental bolo de ntuito bem impressionado índice de 100 por cento, istG O Gremio dos Contadorandos de 1957 tem a honra mentd de seu' filho Nilo

mendas de doces, enfeites,

anos, encimado por uma bo- éom Q que lhe foi dado ob- é, o caminhão será totalmen: ele convidar V. Excia e Exma Familia para a grande, Sérgio, ocorrido na Mater-
ortas e pudins para casa

neca com lindo vestido aos servar. Em· partrcular, o sr. te construido no Brasil, se- Festa junina, que farão realizar dia 14 do coiorente, as
!

nidade Dr. Carlos Corrêa �e�tos, batiz�dos � :l:1i.vel'.-
folhos, que lhe mandou o .. , I Cuaroni ressaltou o fato de gundo acreditam o� tecnicos I' 20 horas,' na Associação Atlética Barriga Verde. ! em 7 do corrente. ,sanas.. lia elIclano

real exército holandês. "todas as máquinas estarem
I
italianos. A

o

Comissão Fpolis. 9/6/56.
1'\u,11es p'ires. 1_2.

Na Poeira do Mundo••.
(Manuel Ferreira de Melo) - Como é que pode haver
Como o Embaixador da' pessoas anti-militaristas? -

França. em Londres felicitas exclamou a pequenina, muito
se o Duque de Edimburgo, há entusiasmada.
pouco elevado à dignidade de '"

"Irmão mais velho da Ordem ... ..

da Santíssima Trindade", óI O· presidente da Câmara de
Rainha Isabel contou: Deputados da França, Eduard
- Senhor'Embaixador, co- Herriot, recebeu, no fim' do

nhece V. Excia. a htstória ele ano passado, da Academia de

um dos seus'
-

antecessores Disco, o prêmio da Eloquên,
com Lloyd George, em iguais cía para dois discos que gra-
circunstâncias? Foi uma hís- vou.

•

tória que divertiu muito I) Ao agradecer a homena
meu avô, que a ela assistia -

gem, o conhecido político c

e que ma contou quando ain- acadêmico afirmou:
da era eu u'a menina. Num - Não contem com tercei
baile na Côrte, como de Sain- 1'0 discurso. Nunca me esque

Aulaire perguntasse a Lloyd ceu esta frase de um grande
George que farda era aquela diplomata: "Consegui SeI

que lhe via pela vez pr:imei- ouvido por nunca dizer cousa

ra, o nosso ministro explicou: alguma" ...
"Sou Irmão mais vslho da ...

Santíssima Trindade". E o ... ...

seu Embaixador,'não se des- Não faz muito, Jean Marat,
manchando: "Muitos para que é um modesto vendedor

bens! Não Gabia que era de de flôres, estabelecido às

família tão distinta!" margens do Sena, em Parrs
'" apaixonou-se por uma jovem

'" :fi costureira, Marie Behnarü,
Só 8% dos egípciOS sabem loura, vibrante, de corpo es-

.

quem é a Rita Hayworth. De- cultural e nariz levemente

duz-se isto das respostas ai arrebitado. E tamanha foi a

uma pergunta feita por cer- paixão deles que três meses

to jornal do Cairo. Com efei- após se achavam aos pés do

to, 92% dos leitores rsspon- Padre. Aconteceu que, entre

deram de maneira a mais eX" outras cousas que a noiva

travagante possível. Uns levou' para o novo lar, não

afirmaram que ela era um obstante a resistência do

estadista, outros, que era marido, foí um papagaio pal
uma poetisa, alguns, que era rador irreverente.

um faraó, e o maior número Certo dia, ainda ,em ple
confessou que ígnorava ele na lua de mel, -êle voltou

quem se tratava. cais. cedo do trabalho, -POI

Informada do sucedido, a razões que a notícia não es ..

ex-princesa Ali Khan excía- esclarece. Quando ia trans

mou, um tantó vexada: pondo o portão, o bicho, que
-Realmente, desde o tem- se achava empoleirado na

po da Esfinge, os egípcios varanda da casa, falou, co
não fizeram grandes progres-' çando a cabeça:
sos na resolução dos eníg- - "Quando o bobo do ma-

mas! . . .
rido entra em casa, o ou-

" tI'O sai" ...
'" * Jean entrou logo em. casa

Bárbara Hutton, uma das e deu-se a tragédia.
três ou quatro mulheres ge-

ralmente designadas como a -

"mulher mais rica do mun:
do", chegou, a Honolulu fl.

companhada de um inglês,
David Poydell-Boverie, que
recentemente se divorciou.

Mais não fol preciso para que

logo perguntassem a Bárbara

se tenciona casar-se mais

uma vez. Mas a formosa her

deira americana respondeu;
lhe algo desabridamente:
_ Que idéia! Mas eu não

sou obrjgada a viver sempre

casada, De momento, estou
de férias!
O que lembra êste dito

doutra vedeta ilustre: Fé

rias com o meu marido? Não

Não chamo a isso férias mas

simplesmente a ida de uma

terra para outra, ..

BELO HORIZONTE, (Bel

press) - Anuncia-se para
1956 a produção, pela Fábri·

ca Nacional de motores, de

3 mil e 600 caminhões elí,

oito toneladas, os quais, a

través de uma rêde de mais

de 100 agentes, distribuiCI05
pela maioria dos Estad0ft
serão totalmente absorvidos
no país. Até agora, a fábrica

brasileira está satisfazendo

apenas à metade da capaci
dade do nosso mercado, que
é de cêrca de 8 mil veículos

..
Prodocão de \

Caminhões
NacloD2is

, ...

* "

O Secretário de Estado das

Finanças da França, que foi

a Aix-les-Bains conversar

com o Presidente do Conse

lho, contou-lhe de que este-
.

ve na eminência de ser víti

ma, uns dias antes, quandr
ia para Châteauroux:
_ A corrente do trem de

aterragem partiu-se. Se não

fosse a presença de espírito e:

a perícia do piloto, o avião ti

nha capotado.

Então, o Chefe do Gabinete

Francês, que não desconhece
a maneira de sentir dos seus

adversários, relativamente ao

ministério a que preside,
atalhou:
_ Em suma, estiveram na

iminência de ter a sua "que
da ministerial" ...

Florianópolis, Quarta-feira, 13 de junho de 1956. 6

,_ .J

- Por que. preciso
fazer- um

Seguro rd�_Yida ?

o Sr. Francisco Pereira adquiriu um

apartamento pelo sistema de longo finan
ciamento. Sua felicidade não tinha limites

porque agora, com o aluguel que antes
pagava ao .senhorio, estava comprando sua

própria moradia. Um dia, entretanto, ocor
reu-lhe a idéia terrível: e se de repente êle
viesse a desaparecer? Como poderia sua
".1 ....

esposa contmuar a pagar as prestações
do seu lar?

..

1.
i

-- Se êste é o, seu caso
Séguro de Vidao deve _fazerSr. seu

-'

o
PORQUE, se ocorresse seu falecimento prematuramente, sua família

poderia ter grandes dificuldades em pagar as prestações mensais
do apartamento, correndo o risco de precisar vendê-lo para não'

perder as economias já realizadas'.

PORQUE haveria também muitas despesas inadiáveis,
J

motivadas

pelo falecimento, o que criaria problemas de difícil solução para
sua família.

PORQUE a SUL AMERICA possui um plano denominado SEGURO

DE TRIPLO CAPITAL, especialmente destinado à solução, de tôdas
essas dificuldades.

i r ��7·
,�f'
,.,., \

'\.;
, ,

-

"
r

A' SUL AMERICA • Caixa P-ostal 971 • ·Rlo de lânelro Ipe.ejando conhece.r outro. delalhel da organizaçõo "SUL AMERICA",
peço anvlcr-me publicações ,Obre o assunlo.

_ I
I
I
I
1-

o Seguro de Vida

Solução Ideal e Imediata'
do seu problema,

éa
,.

Nom ; ; � •• ; ..

D.ala do Nalc.: dlo mê ono . Sul Amer·iea'.,ofl••ão .•••••••••••••••••••• � •••• Casado? ............•.. ·Fil�o. 1 ..••••••••..•...

COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS'DE VIDARua � n.· Bairro .

."
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,ProCUra-S8 Pàra
ALUGAR

EXPANS.AO DA -OBRA
BATISTA, -

QUARTOS PARTICIPACAO
Casa de família, aluga 'lARIO EVANGELISTA E ROSETE' M� EVANGELISTA

quartos para pessõas ido-'
.

Participam o nascimento de seu primogênito ocor-
neas. rido na Maternidade Dr. Carlos Corrêa dia 9 do cor-
Tratar na Rua Conselhei- 1 ente que na Pia Batismal receberá o nome de Mário

1'0 Mafra 77. César.

O Dr. George W. Sadler

CSNA) ..,:::,.. Três recomen

dações 'que visam à expan- _

são da obra missionária na

África ...serão feitas' à Junta
de Missões Estrangeiras da

Convenção Batista do Sul
dos Estados Unidos, como

decorrência da" visita que
uni secretário dessa Junta
f'êz, reçentemente àquele
Continente.

Famílià Inglêsa procura
casa com 2 salas, 2 quartos
e demais dependências para
alugar com 'um contráto de
2 anos. Tratar na Gerência
do Cabo Submarino à Rua
'João Pinto. 26 ou pelo te·le
fone 2982.

ALFAIATRIA �
S aota Catar1ual
A ELEGANCIA PARA HO

MENS E SENHORAS

recomendará que- se estabe
leça um .centro médico em

Nalerigu, cidade da Costa
de Ouro; que se funde um

hospital e uma escola se

cundária ao Norte da Nigé
ria, região muçulmana; que
a Junta levante um hospi
tal em 'I'anganyíka, reali
zando-se também uma obra
educacional e espiritual.

�
.... ...

Rua Jerônimo Coelho n. 1 -

Edifício João Alfredo, sala 17

. Ferro a rua l° andar.

Sensacional Poeira de Estrilas
--'��--------------------�-------�----------------------------------------------�}�------------------------.�---

tlMA VERDADEIRA REVISTA MUSICAL REUNINDO .ASTROS E ESTRIl:LAS DO CINEMA, TEATRO; RA mo E TELEVISÃO· DIA 16 - SÁBADO - AS 20,30
HORAS NO TEATRO ÁLVARO DE CARVALHO EM BENEFICIO DO PEÇlUENO JORNALEIRO - UM DESFILE DE GRANDES ATRA'ÇõES: CAUBY PEI·
XOTO' E VERA LÚCIA - ESCOLA DE BALLET· DE D. ALBERTINA S. GANZO - AS ELEGANTES BAN (�Ú - IRMÃOS' JACINTO - OSWALDO RUBIM--
'l\HRANIi>INHA E SEU eONJUNTO -- SABINO, RiTMO ,E LORENC)" - DANIEL PINHEIRO.,.,... Jo'CY PEREI FA . ;:-;- LUIZ

.. <BAILARINO) - SÉRGIO, BERBER
.('Â.GORDEONLSTA) - JOSS (IMITADOR) - ZANZI BAR LIMA'-- MIRO, MORAIS. E MUITO,S o.UTROS .. ESi .. t),LA DE S�MR'\ "PHOTEGIDOS DA PRINCESA".

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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E D� T A � liDl., ED�TAl � I

JUIZO DE DlREITO DA de vinte e cinco an�s,. t�n-l
COMAUCA DE BIGUAÇU do o l:_equerente adquirido I Terá início, a 25 do corrente, no auditório da Ma-

o referido terreno de Ma- ternidade "Carmela Dutra", um curso para noivas, que
noel Emilio de Oliveira e obedecerá às seguintes características:
sua' rmrlher Ana Sebastião'
de Oliveira. 3 - Não pos-I''suindo titulo legal sobre a

mencionada área de terras, I

quer adquirir o dominio da I

mesma, de acôrdo com os

arts> 55.0 e 552 ,do Código
Civil e Lei nO. 2.437 de 7
de março de 1955 e na con

formidade dos artigos 454

FAZ saber aos que o pre- do Cód. de Proc, Civil. As

sente edital virem ou dele sim, pede e requer a V.

conhecimento tiverem que, Exa., se digne ouvir as tes

por parte de PERDINIANO temunhas adiante arroladas

LIVRAMENTO, por seu ad-I e que comparecerão em Jui

vogado Dr. Acácio Zélnio

I
zo independentemente de

da Silva, lhe foi dirigida a intimação, sendo feita a

petição seguint.e: .

Exmo. Sr.

1 �ustificação, "ab-initio" e,

Dr. Juiz de Direito da Co- Julgada esta se proceda de

marca de Biguaçu. Perdinia- I acôrdo com os artigos da

no Livramento, brasileiro,' Lei Processual acima refe

casado, carroceiro, resí- ridos, sendo citados, Ma
dente e domiciliado em Rio' noel Emilio de Oliveira e

Caveiras, n�ste Municipio,
I

sua mulher Ana Sebastião Um Gabinete Dentário-

querendo promover neste de Oliveira, os confrontan- comple�o, _ Equipad?, . Ca?ei- Uma Harmónica Italiana

Juizo, uma ação de' usuca- tes .do imóvel e respectivos ,ra 2 pistões, Armário, ms-
I ma.rca Scandalli com 120

pião, vem, por seu procura- conjuges, em sendo o caso, I t:umenta,l,. etc. usado, po-
I
BaIXO. 10. Reg. Procurar

'dor e advogado infra as-
I e o Dr. Promotor Público

I
rem em .�tImo estado. Preço, sr. Munich 4v. Mauro Ra-

sinado expor e requerer a 'da Comarca, para, após os
' de ocasrao. mos 192 - Na parte da ma-

V. Exa., como segue: 1 _ tramites legais, julgar V. Rua Nerêu Ramos, 38
I

nhã.
-

Possue o suplicante, um

I
Exa., data venia, precedeu

terreno situado em Rio Ca- te a presente, podendo o su-

veiras, o qual mede de lar- plicante adquirir o neces

gura 20 m. na frente que I sário titulo para a transcrí

faz com a estrada Federal, cão no Registro de Imóveis.

e 35 m. nos fundos que faz I Protesta por todos os meios I

com a estrada Estadual Bi- de prova em Direito permi
guaçu-Florianópolis, sendo I tidos e requer, desde j(l, o

o comprimento de 40' m.. depoimento pessoal de quem

Confronta ao Norte com as esta contestar, sob pena de

terras de Luiza de Jesus e confesso. Dando o valor de

Sul com as de Delmínda de 'Cr$. 2.100,00, P. deferimen

Jesus, Leste com a estrada to. Biguaçu, 25 de abril de

Federal e Oeste com a es- 1956. (Ass.) Acácio Zélnio

trada Estadual. 2 - Tem o da Silva. Selada legalmente.
requerente, por si e seu an-l Relação.

das testemunhas.:
tecessor, a posse mansa, pa- Gumercmdo Manoel FerreI

cifica, sem oposição nem

I
ra, Alexandre Godinho e

contestação, ininterrupta e Paulo Pedro Rod�igues.
continuadamente, e com o DESPACHO: A. DeSIgno o

"aniijlus domini", ha mais dia 28 de maio do corren-

te, para a a'udiencia de jus-

llUIS
JUIZO DE DIREITO DA
COMARCA/·DE BICUAÇU Edital de citação com o pra

zo de trinta (30)dias

JUIZO DE DIREITO DA e._requer a. V. Exa., se digne

COMARCA DE BIGUAÇU I ouvir as testemunhas adian-

\
te arroladas, sendo feita a

Edital de citação com' o justificação "ab-ínitio" e,

prazo de trinta (30} dias julgada está por V. Exa., Edital df;}:it.áção com o pra-

se proceda de conformida- zo de<>Win\a (30) dias

de dos artigos acima cita

dos da Lei Processual, sen

do citados os c01dúges dos
confrontantes se casados

forem, e o Dr . Promotor
Público da Comarca, para,

após os tramites Ieguis- ser

a presente julgada, prece-

FAZ saber aos que o pre- dente por V. Exa., data ve

sente edital virem ou dele' nia, podendo o suplicante FAZ saber- aos que o pre

conhecimento tiverem que, I adquirir o necessário

titu-1
sente edital virem ou dele

por parte de JOÃO MA� lo para a transcrição no conhecimento tiverem que,

NOEL DA SILVEIRA, por Registro de Imóveis. Pro- por parte de MANOEL MI

seu assistente' judiciario I tésta por todas os meios de GUEJ,J CARDOSO, por seu

Dr. Acácio Zelnio da 'Silva, provas em Direito permiti- assistente judiciário Dr.

lhe foi dirigida a petição I dos, requerendo desde já o A�áci.o. Z�lnio da Si.lv_a, lhe

do teôr seguinte: _ Exmo. depoimento pessoal de fOI. dirIg ida a petição s�
Sr. Dr. Juiz de Direito da quem esta contestar, so� gumt�: .Exmo. Sr. Dr. JUIZ

Comarca de Biguaçú.. João I pena de confesso. ,Para efei- d: �Irelto da Comarc.a de

Manoel da Silveir?!. hraailei- i to de alçada da a esta o Blg.uaçu. Ma�o:l MlgU�1
1'0, casado, ,carpinteiro, resi- valor de c-s �.100,01. .--e�7 ?aIJlos.o,. brasilelro, solte�
dente e domiciliado em An-I perando .

e Ped!ndo daferí- 10, maior, .l�v.rador, resAI
tonio Carlos neste Muni- i mento. Biguaçu,

30 de mar- d:nte e domiciliado em Tres

cipio quere�do promover I ço
de 1956. (ass.) Acácio RIachos, neste Municipio,

nest� Juizo, urrtà' ação de Zélnio da Silva. Relação das qu:rendo prom��er uma

usucapião, .vem, por seu as-I testemunhas: Avel�no Mül- aç�o �e. usucapiao neste

sistente judiciário infra as-
I
ler, Ma�oel Auton!o Lopes JUIZO, �em: . ,P?r s�u �ssis

sinado, expor e réquerer a e FranCISCO Mariano de .t,;nte judíciárto infra as

V. Exa., o seguinte: 1 - Faria. DESPACHO: A. De-
I
sinado, expor e .req'uerer a

Possue o suplicante, situa- signe o dia 15 de maio, do ; V. Exa., o segumte: I

do em Antonio Carlos, nes- corrente ano, para a audiên- Possue � suplicante, dois

te Municipio, um terreno cia de just�ficação prévia I te�renos SItuados '

em. �r�s
de 60.384 m2., de dimensões da posse. CIente o Dr. Pro- RI�chos: nest� Município,

e confrontações como se- motor Público. Biguaçu, cUJ�s dI_mensoes e confron

gue: O terreno faz frente 2-4-56. (Ass.) Jaymor Gui- taçoes sao: a) - terreno de

na estrada do Alto Bigua- marães Collaço - Jui,z de 78.650 m2, tendo 143 m. de

çu o lado Oeste do terreno, Direito.. SENTENÇA: frente por 550 m. de fundos,

a começar da estrada, con- Vistos, etc .. Homologo, por confrontando ao Norte com

f'ronta por uma linha de sentença, a ju�tificação de

I ten:as
de Pedro Paulo Sa�-

553 m, e que segue a dire- fls. em que e requerente tos, Sul com �s de herdei-

ão S-N. com terras de João Manoel da Silveira, r?s de Eugemo F. de Fa

iosé Manoel Hoffmann; para que surta seus [uridí- na; Leste com UM ribeirã�;
após a citada linça toma a cos e legais efeitos. Cite-se O:ste com uma estrada. pu
direção L-O. confronb.ndo pessoalmente, por m_an?ado, .

bhca. b) A- �erreno sItua

ainda com terras de José o Dr. Promotor PublIco e i do em Tres RIachos, tendo

Manoel Hoffmann, em 67 os confrontantes do imóvél de frente 924, m. e� de fun

m., em seguida volta a di- em questão e por edital, com dos 880 m., area de 81.312

recão anterior N-S confron- o prazo de trinta dias, a m2, confrontando ao �orte
ta�do com terras de Herci- ser publicad.o uma vez ne I c�m t�rras, de Eugemo P.

lio Jeronimo da Silva, ou "Diário de 'Justiça" e por I' PI�hell'o;, ao S�l,com as de

quem de direito, em 427 m., três vezes. em, jornal d.a Ca-
,

Joao Jaco SChlpt�or�t,. Les- tificação prévia da posse. uma vez no "Diário de Jus- dias do mês de maio do ano

a parte Sul do terreno, con- pital, os in-tel'essados mcer- te com quem d� dll'elto,e noel Coelho, Miguel Clau- Ciente o órgão do Minis- tiça" e por três vezes em de mil novecentos e cin

fi'onta-se com terras de tos, para todos, querendo, O:ste com uma estrada pu- dio Furta'do e António Pe- tério Público. Biguaçu, 30� jornal da Cllpital, os inte- quenta e seis. Eu, (Ass.)

Crisostomo Manes por uma contestarem o pedido no blIc.a. 2 - Tem � reque- reira de Faria., 'DESPA- 4-56. (Ass.) J� Collaço - ressados incertos, para to- Pio Romão de Faria, Escre

linha de direção O-L, de 98 prazo legal. Bem custas. rente, sobre os aludIdos te�- CHO: A. Designe o :dia 21 Juiz de Direito. SENTEN- dos querendo, contestarem o vente Juramentado, no im

m. formando angulo réto Bíguaçu, 25 de maio de I r�nos, a po�se mans�, paCI- de.. maio, do corrente ano, ÇA - Vistos', etc .. Homolo- pedido no prazo legal. Cus- pedimento ocasional do Es

com a divisa Oeste e leste 1956.' (Ass.) Jaymor GUi-, fIca,. s:m �nter�upçao �em· para audiencia ode justifi- go, por sentença, a justi- tas final. Biguaçu, 29-5-56. crivão, o datilografei e su

do terreno; o lado Leste, marãcs Collaço _ Juiz Su- oposlçao, ha maIS. de vmte cação prévia da posse. Ci.en- ficação de fls., em que é re- (Ass.) Jaymor Guimarães bscreví.

confronta com terr'as de bstituto em exercício. E pa- a�o�, e co� o ammus do- te o DJ;'. Promotor públI�o. querente Perdiniano Livra- Collaço - Juiz Substituto Biguaçu, 30 de maio de

Crisostomo Manes, José Ma- I ra chegar ao conhecimento I mmI, por, S.I e seu anteces- 'Biguaçu, 3-4-56. (Ass.) JaY- mento, para que surta seus em exercício. E para chegar 1956.

noel Hoffmann e Pedro -das interessados, passa o SOl' CuStodIO
. Mano�l. Ma- mo.r Guim�r�E.s Collaço - juridicos e legais efeitos. ao conhecimento dos inte- (Ass.) Jaymor Guimarães

Fraga, e o faz por uma li- ,presente edital com o pra- �h�do� de quem adqUIrIU os JUIZ de Dnelto. SENTEN- Cite-se, pessoalmente, por ressados passa o presente Collaço - Júiz Substituto

nha 'réta de direção S. N. !
zo de trinta dias, que será ImovelS ha 11 anos e este ÇA: Vistos, etc .. Hvmolo- m�n�ado, o Dr. Pr.omotor edital com o prazo. dê trin- em exercido.

de 890 m., ue se inicia n� I pub1icado e afixado na fór- Ja os possuia �a mais d.e go, por sentença, a ju�tifi- Pu�h�o. e os can!mante� ta d�as, que sel:á publicad? �onf�re ,com o original

linha divisó;ia sul e com a I ma da lei. Dado e passado 15 anos. 3 -,- Nao tçndo .tI- cilção de fls. em que e re.- do. InJ.G.ve l..em questao e �or e afIxado na forma da leI. afIxado no logar de costu

qual faz angulo de 90, ter- n.esta Cida:de 4e Big.uaçu, tulos. �obre as. t�rras, quer <l\Uerellte Manoel Miguel, edlta.l, com o prazo de .trm- ���do e passado nesta c�da-Im�. O Escrevente, Pio Ro

minando na estrada do Al- aos vinte e seis dias, do mês adqllIl'lr o dommIO das mes- Cardoso, para que produza ta dIas, a ser publIcado' ue de Biguaçu, \
aos trmta mao de Faria.

to Biguaçu. 2 _ Tem o' su- de maio do ano 'de mil nove- n:as com fundamento no seus juridicos e legais efei

pEcante, a posse manstí, centos e cinquenta e seis. dISPO�t� nos a:t�. 550 e .552 tos. Cite-se pessoalmente,

pacifica sem interrpução Eu (Ass.) Pio Romão de do COdlgO CIVIl e Lel n. por mandado, o Dr. Promo

nem op�sição e com o ani- Fa�ia, Escrevente Juramen- 2.437 de 7 de .março de 1956 tor Público e os confinantes

mus domini ha mais de vin- tado, no impedimento oca- e �na confor.mldade do� arts. do imóvel em questão e, por

te anos e que provará por sional do Escrivão, o dati-1404 e S�g.UIntes �o 90d. do edital, com o prazo de trin

testemunhas. 3 _ Não pos- lografei e subscreví. I
Proc. CIVIL ASSIm, pe�e e ta dias, a ser publ'icado uma

suindo titulos sobre as ter- Biguaçu, 26 de maio de req�ler a V. Exa., se dI.gne vez no "Diário de Justiça"
d "1' dom' 191':6

OUVIr as testemunhas adlan- e por três vezes em jornal
l'as, quer a qUll'l o' 1- ;).

'

nio da mesma, com funda- (Ass.) Jaymor Guimarães te ::rroladas .e q�e compare- da Capital, os interessados

menta 'nos artigos 550 do CoBaço - Juiz Substituto cerao em Ju�zo. mdependen- incertos, para todos, que

Código Civil e Lei nO 2.437 em exercício. �em;��e de� ll1:.I;�ça_o, ,�e�- rendo, contestarem o pedido

de 7 de março de 1955 e na Confére com o original . o't' e:,
a a '.JlIIS Idlcaçao a - _no prazo legal. Sem custas.

conformidade dos arts. 454 afixado no logar de costu- mI 10 e, JU ga a ,esta por Biguaçu, 25-5-56. (Ass')"l
e seguintes do Código do me. O Escrevente, Pio Ro- V. E�a., se proced� na co�- JaYmor Guirm;pães Co'llaço

Processo 'Civil. A'lsim, pede mão d'e Faria. formI?ade dos art.lgos aCI- - Juiz Substituto em exer-

ma CItados da LeI Proces- cício. E para chegar ao co-

suai, citados os conjuges nhecimento dos interes-
dos confrontantes se casa- sados. passa o presente edi
dos forem estes, o Dr. Pro- tal com o prazo de trinta
motor Público da Comarca, dias, que será publicado e

para, após os transmites le- afixado na fórma da lei.
gais, julgar, data venia. V. Dado e passado nesta Cida
Exa., procedente a presente de de Biguaçu, aos vinte e I

ação, podendo o suplicante oito dias do mês de maio do !
adquirir o necessário titu- ano de mil novecentos e

I

lo para a transcrição no Re- I cinquenta e seis. Eu, (As- I
gistro ,de imóveis. Protes- 1 sinado) Pião Romão de Fa- I
tando por tod?s �s meios. d.e I ria, Es�revente Juramenta
provas em DIreIto permltI- do, no Impedimento ocasio-
dos, requerendo o depoimen- nal do Escrivão, o datilo
to pessoal de quem esta grafei e subscreví.
contestar, sob pena de con- Biguaçu, 28 de maio de '

fesso e dando a esta, para 1956. ' Iefeito de alçada o valor de
I (Assinado) Jaymor Gui

Cr$ 2.100-,-60', P. deferimen- marães Collaço - Juiz Su- I·
to. Biguaç:hl.�) 21 de' maio de, bstituto em exe�cício. I
digo, Bi

"

21 de março Confére com o original �
Vende-se oú arrenda-se o Perola Restaurante, sito a

de 1956. s.) Acácio Zél- afixado no logar de costu- !

rua 24 de Maio. 748, no Estreito' _ Informações no local.
nio da Relação das me. O Escrevente, Pio Ro- !
testemunhas: Romão Ma- mão de· Faria.

'!) I
.

O Doutor Jaymor Gui
marães Collaço, Juiz Subs

tituto no exercício do car

go de Juiz de Direito da

Comarca de Biguaçu, Esta

do de Santa Catarina, na

fórma da lei, etc.

O DO!,!.tok Jaymor Gui
marães t!{tço, Juiz Substi
tuto no :ixi.�fCício do cargo
de Juiz flie "'l.Direito da co-
marca ',: uaçu, Estado
de San Itarina, na fór-
ma da l�(!C.

O Doutor Jaymor Gui
marães Collaço, 'Juiz Substi
tuto no exercicio do' cargo
de Juiz de Direito da Co
marca de Biguaçu, ; Estado
de Santa Catarina, 'na fór
ma da lei, etc ..

1 - As aulas serão ministradas as segundas, quar
tas e sextas feiras, às 10 horas, num total de 15.

2 - O número de vagas será limitado à 25 candí-
.

datas. .

3 - O programa será o do curso similar na Facul
dade de Higiene e Saúde Pública de S. Paulo.

4 � As matrículas são gratuitas e devem ser feitas
tia portaria da Maternidade "Carmela Dutra",
das 9 às 11 e das 14 às 18 horas.

5·- Não serão feitas matrículas pelo telefone, po-,
dendo entretanto ser prestados esclarecimen
tos pelo aparelho 2990.

Florianópolis, 8 de junho de 1956
,-

.

CURSO PARA NOIVAS

Dr. Biase Faraco
Diretor

o ESTADO

VENDE ..SEVende-se

Iltobl'il'b. umA. cont� que
lhe ..enderé. jurO com·

pens�dor e

§��§§§�§��II� levcl....;. pcl.I'cl. SUcl. residên.
"

" eie, um lindo e útil presente:
um B-EUSS/MCJ eOFI?Ede ;4ÇO eROMADO.

APr'oçur!! hoje o NOVO

NCO GRICOL.A
,12.ua r7�M>. 16.... .rLORIANOPÇlLIS - SANTA CATARIHA

....................................Q•••e•••

•

Com êste vAlo� V. S.

...»... 1

'I'tt

PROGRAMA 'DO MES

------�--------------------

VENDE-SE 18 -

Vende-se em Araçatuba Município de La,guna, uma'

!JL'opriedade com a melhor casa de J:esidência local e

mais 3 casas alugadas, com motor a oleo Shank de

8 H P e gerador de 1.500 K W com instalação em�1 ca

roas e a Igreja. A residência com deposito para cereais,
a garagens e Posto de vep.das com Bombas de Gasolina e

Diesel que· se faz a transferência para o interessado.
Vêr e tratar com Lici'nio Andrade -de Soun' no lo

cal, ou no E;;treito à Rua
-

24 de Maio 933.

-.TUNHO-

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

prezas.

. i

I
30 - Sabado - Festa de S. Pedro. Noitada

ue alegria, decoração m.ara
vilhosa. Prêmios??

\'.. ..

E um churrasco nas obras
da nova séde! Surprezas!

La,lTando � com Babã.o

V>ird'em Es];>ecialidade
di CII.1'IIZlL IIDOSftIAt-JoIDllllf. (1IIrclfregls·trada)

eéODomiza-se tempo,. e. dinhe O" ,::' -

-"------;:\:;.� -

�--�·:i'�:f4�·:�:-:-,---�--:-----=-------.....;_-�----��--------....;.,�---...:_---;,.-----

S�eÃ��!RCti,
Esp ECIAlIOADE •

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO iFlorianópolis, Quarta-feira, 13 de junho de 1956.

FAZ saber [lOS que o pre
sente edital virem ou dele
conhecimento tiverem que,
por parte de VENDELINO
FERNANDO KONS, por
seu advogado Dr. Acácio
Zélnio da Silva, lhe foi di
rigida .a petição seguin te:
Exmo. Sr. Dr. Juiz de Di
reito da Comarpa de Bigua
çu, Vendelino Fernando
Kons, brasileiro, casado, la
vrador, residente e domici
liado em Alto Biguaçu, nes
te Municipio, querendo pro
mover neste Juizo, uma

ação de usucapião, vem, por
seu p�ocurador e ad�ogado
infra assinado, expor e re

querer a V. Excía., como

segue: 1 - Possue o reque
rente, em Alto Biguaçu,

JUIZO DE DIREITO DA' Patrimônio da União, por neste Municipio, um ter
COMARCA DE TIJUCAS'I precatória em Florianópolis rena, do, qual tem a posse/

e do ;epresentante d� Mi- mansa, pacifica, sem opo-
Edital de citação de inte- nlstério ,Público nesta Cí- síção nem interrupção e

ressados ausentes, incertos Idade; todos para contesta- com o animus domin i, por
e desconhecidos, com o

pra-,
rem a presente ação dentro si e seu antecessor, ha mais

zo de 30 dias. do prazo de dez dias, de de vinte anos terreno este
conformidade com o díspos-. que o suplicante adquiriu

O Doutor Francisco' José i to no artige 455 citado, sen- ha 9 anos de Marcos Kreich
Rodrigues de Oliveira, Juiz I do, afinal, reconhecido o do- que o possuia ha mais de

de Direito· da Comarca de I mínio do requerente sobre 15 anos. 2 - Mede o refe

Tijucas, do Estado de San-
I
o referido imóvel, cuja sen- rido terreno, 1.100 m. de

ta Catarina, na forma da

I'
tença lhe servirá de título frente por 1.540 m. de fun

lei, etc... habil para a inscrição no dos, área de 1.694.000m2,
Registro de Imóveis! Da-se confrontando ao Norte com

FAZ SABER aos que o 'a presente o valor de Cr$.. terras de quem de direito,
presente edital virem ou ! 3.000,00 para os efeitos le- Sul com as de Velibaldo
dele conhecimento tiverem, 1 gais. Protesta-se provar o Dechamps, Leste com as

que por pate de José Pedro alegado com testemunhas e de Maria Paulina Kreich e

Batista lhe foi dirigida a

I vistoria, se necessário. O José Koff, e Oeste com as

petição do teor seguinte: - signatário desta tem sua re- de Velibaldo Dechamps. 3

"Exmo. Sr. Dr. Juiz de Di- sidência nesta Cidade, onde - Não possuindo o Suplí
reito da Comarca. José Pe- recebe citação. Nestes ter- cante, titulo sobre o aludi
dro Batista, brasileiro, la- mos P. deferimento. Tiju- do imóvel, quer adquirir o

vrador, casado apenas ecle- cas, 12 de maio de 1956. (a) domínio do mesmo, com

siasticameuta sem efeitos cí- Claudio Caramurú de Cam- fundamento nos arts. 550 e

vis, residente e domiciliado pos." Em' dita petTçãô' foi 552' do Côdlgo Civit' e Isei "

.:---;:;.-�'

no lugar "Sertão do Pere- exarado o seguinte despa- n. 2.437 de 7 de março de

quê, município de Porto Be- cho: - "R. Hoje. A., desíg- 1955, na conformidade com

lo, precisando mover a pre- ne o Sr. Escrivão dia e ho- o� arts. 454 e seguintes do

sente ação de usucapião, ra, no local de costume, pa- Cód. do Proe. Civil. -Para

vem expor e requerer a V. ra a justificação, feitas tanto, pede e requer a V.

Excia. o seguinte: - I - O as necessarras intimações. Exa., se digne ouvir as tos

suplicante é posseiro, há Tijucas, 14-5-1956. (a) temunhas adiante arrola

mais de vinte anos, por sí Francisco José Rodrigues das que comparecerão em

e seu antecessor, de um ter- de Oliveira - Juiz de Di- Juizo independentemente de

reno situado no lugar Ser- reito." Feita a justificação intimação, sendo feita a

tão do Perequê, município foi proferida a seguinte justificação "ab-initio" e,

de Porto Belo, com 44 me- sentença: - "Vistos, etc. .. julgada esta por V. Exa., soe

tros de frentes e 300 ditos Julgo por sentença prece- procedo de acôrdo com os

de fundos, fazendo frentes, dente a justificação retro, arts. da Lei Processual ací

ao Norte, em terras de João procedida nestes autos de ma referidos, sendo feita a

Bernardino da Cruz e fun- Ação de Usucapião reque- citação dos conjuges dos

d�s ao Sul em ditas de Mar- rida
I

por José Pedro Batis- confrontantes e do dr. Pro

ciano Santos; extremando a ta, para que produza todos motor Público, julgando
Leste em terras de João Mi- os seus devidos jurídicos após os tramites legais, Uma casa para escritório.
guel e ao Oeste em ditas de I efeitos. Citem-se, por man- V. Exia., data, venia, pro- (zona comercial) tratar à OPÉL MODELO 1938. CADET.
Artur João Furtado. - II dado os confrontantes cedente a presente. ação, Rua Nerêu Ramos 57. LIMOSINE
_ A referida posse foi ad- conhecidos do imóvel; por podendo o suplicante ad- Vende-se, inteiramente reformado, pintado, pneus
quirida pelo suplicante por editais, na forma determi- qumr/ o necessário titulo névos, economico, 12 krs com 1 litro gazolina, sem qual-
compra feita, há 9 anos, de nada 'no artigo 455, §1°" <lo para a transcrição no Re- que defeito.
Augusto Bayer que já a pos- C. P. C., os interessados in- gistro do Imóveis. Protes-

M O C A S Os interessados queiram examina-lo
suia há mais de doze anos, certos; pessoalmente, o Dr. ta-se por todos os meios viço Catarinense, a rua Felipe Schmídt .

e tanto a posse do suplican- Representante do M. PÚ- de provas em direito permí- ,I

proprteta río Alfredo Westphal.
te como de seu referido an- blico; e .por precatória a tidos, requerendo desde já PRECISA-SE de moças PRECISA-SE DE EMPREGADA DOMESTICA
tecessor sempre foram pací- ser expedida para o Juizo o depoimento pessoal de para emprego em Confeita- Para os serviços de cosinha. Exige-se informações
ficas contínuas e inintel'-I,de Direito da la Vara da quem esta contestar, sob ria que entendam de doces zebre sua conduta. Paga-se mais de mil cruzeiros para
ruptas e exel'cida.s com Comarca de Florian?polis, pena de confesso. Dando a ou salgados. trabalhar no Rio de Janeiro.
"animus domini". - II - o Sr. Diretor do Serviço do presente o valor de Cr$ .. Rua Visconde de Ouro Queiram procurar o senhor Raulino Ferro a rua

Em vista do exposto quer o Patrimônio da União. Sem 2.100,00, P. deferimento. Bí- Preto, 1'2. Conselheiro Mafra 56.

suplicante regularizar a Custas. P.R.L.. Tijucas, 4 'guaçu, 30 de março de 1956. RESIDENCIA IDEAL '-

sua posse sobre o ref.erido de junho ?e 1956
.. (a) Fran- ; (Ass.) Acácio Zélnio da

I' Aluga-se até o proximo dia 12 do corrente magnif'i-
imóvel de conformldade cisco Jose Rodrigues de Si'lva. Selada legalmente. ca residencia em Itaguacu propriedade da Vva dr.
com a' lei 2.437, de 7 de Oliveira - Juiz de. Direi- : Relação das testemunhas: cdntestarem o pedid� no 11.'.:ürinides G�nçalves Fer��.
março de 195.5, que m�d�fi- to." E. para que chegue ao

I
Manoel �ntonio L?pes, M�r-I ��'azo legal. Custas a�mal.' Informações com·o senhor Raulino Ferro.

cou o artigo 550 do Código conheclmepto de tod�s ecos Kreích e Jose Francis- Biguaçu, 15 de maio d.e Aluguel sob contrato de mais de um ano.

CÍ'Til _.._ e para o dito fim ninguem possa alegar igno-
I
co LI.dwvig. DESPACHO: 11956. (Ass.) Jaymor GUl-

requ�r a designação do dia, rância, mandou
.

expedir o � A. Designo o dia 11 de maio ma:ães Collaço -;:- .Juiz Su

lugar", hora pára a justifi- I presente edital que será para a audiencia de justi- bstItuto em exerclcIO
..
E pa

cação exigida p,elo artigo afixado na sede dêste Juizo, fi�ação /previa da poss�. ra c�egar ao conheclmento

455, do Código de Processo no lugar do costume, e, .por Clente o Dr. Promotor Pu- dos mteres�ados, passa o

Civil, na qual deverão ser cópia, publicado UMA VEZ blico. Biguaçu, 2-4-56. pt'ese_nte eAltal com o �razo
ouvidas as testemunhas Ja'- no VIÁRIO DA JUSTIÇA e (Ass.) Jaymor Guimarães de tl'lnra dIas, que sera pu

nuário João de Oliveira e TRES VEZES no jornal "O Qollaço - Juiz de Direito, bl;cado e afixado na fórma

João Leonor Nicolau, - o ESTADO", de Florianópo- SENTENÇA: - Vistos, etc .. da lei. Dado e pasf:ado nes

primeiro negociante e o se- liso 'Dado e passado nesta Homologo, por sentença, ta (;idade de Bjguaçu, aos

gundo lavrador, residentes cjdade de Tijucas, aos chi:'" '::( Justlfié'ação de fls., em dez,\'sseis dias do :mês de ASSACIA'ÇAO EVANGÉLICA DE BENEFICI�NCIA

e domic.iliados .110 lugar co dias do mês de junho do que é requl'rente Vendelino maIO do ano de mtl nove- I SOCIAL DE S. CATARINA

Sertão do Perequê, os quais I ano de mil n�vecentos e Fernando Ko?s, .. para que centos e cinqu�nta e_ seis.
comparecerão independen- cinquenta e seIS. Eu, (a) surta seus JUl'ldICOS e le.-I Eu, (j\.ss.) PlO Romao de

I Hospital Evangélico de Florianópolis
temente de cit�ção. �eq�e.r Gercy ?os Anj.os, Escri��o, gais efeitos. Cite-se, pes- Faria, Es�riv�o �uramenta I �

mais que depOIS da JustIfI- o datIlografeI, c�nfeIl e sQalmente, por mandado, o I do, ? datIlografel _e ·subs- ASSEMBLÉIA GERAL

eação seja feita a citação subscreví (a) Franclsco Jo- representante do Orgão do creVl. Fican�,' eonv�cados tod'os os sócios

dos atuais confrontantes sé "Rodrigues de Oliveira - Ministério· Público e os Biguaçu, 17 de maio de deliberarem Sobre a compl-:-a de terreno

João Bernardino da Cruz, Juiz de Direito. Está con- r.Qnfinantes do imóvel em 1fifí(l. Hospital Evangélico.
Marciano Santos, João

-

Mi- forme o original afixado na oJuestão e os interessados (Ass.) Jaymor 'Guimarães A Assembleia Geral Extraordinária será �'ealizada
guel e Artur José Furtado, ,sede dêste Juizo, no lugar incertos cite-se por 'edital, CollaçQ �.�uiz Substituto á rua João Pinto, 37, no dia 1� do corrente, às 19,30 ho

residentes. no local do imó- do costume, sobre o qual me com ú prazo de trinta dias, em exerCICIO. t'as, em primeira éonvocação, ou às 20 horas, em segun-

vel, bem como dos interes- reporto e dou fé. a ser publicado uma .vez no Cm fére com o original ,1a convocação•. nos termos do paragrafo único' do art.

sados incertos e desconhe- "Diário de Justiça'" e por afixado �o logar de costu- 23 do Estat�Q;�ocial.
cidos por editais de trinta Data supra. O EscrivãO": b ês vezes em Jornal da Ca- m�. O ES�l:evente, Pio Ro- Florianópo'lis, 8 de junho de 1956

do Sr.' Diretor· dó Gercy dos Anjos. pital, nara todos, querendÇl, ,ma\) de Fana. I Gustavo Zimmer - Presidente

Iilllal
DELEGACIA EM FLORIANóPOLIS

JUIZO DE DIREITO DA
'«�OMAn,CA DE BIGUA'ÇU

/

I
Edital de citação com o pra-
zo de trinta (30) dias

Departamento de Arrecadação

.0 Doutor Jaymor Gui
marães Collaço, Juiz Su
bstituto no exercício do car

go de Juiz de Direito da Co
marca de Bíguaçu, Estado
de Santa Catarina, na fór
mn da 'ei, etc ...

EDITAL

Aos senhores Empregadores

De acôrdo com as disposições da Lei na 2.755, de
] G de abril p. p. e para efeito do seu exáto cumprimento,
esclarecemos as Emprêsas contribuintes dêste Instituto
qUe as contribuições previdênciárias devidas a partir
do citado mês, recairão sôbre "a importância mensal
efetivamente percebida pelos segurados e a qualquer
titulo", modificando, assim, o critério adotado dêsde a

vigência do Decreto na 890/36 (art. 3C!, § 10), quando o

eálculo da contribuição incidia sôbre o valõr do sala-
1 io-base, mesmo na hipotese de não ter sido integral a

frequência do' empregado.
Florianópolis, 4 de junho de 1956.

Nivio Pinto de Andrade
p. Delegado

"Rádio-Técnico"
Precisa-se com urgência de um técnico em rádios e

eietrolas, de preferência que tenha conhecimentos de re

frigeração. Exige-se referências.
Salario base: Cr5 2.800,00
Tratar à Rua Conselheiro' Mafra - 6.

EDITAL

Os dedos que bateram, há éêrca
de 50 anos, a tecla da primeira
máquina de escrever Remington in

troduzida no Erasil, iniciaram, com

•
êsse simples gesto, um novo siste
ma mecânico que iria acelerar, de

muito, ú ritmo do traba-lho no co-

mércio e na indústria.

Acompanhando, daí por díante, nes-
se quase meio século de existência,
o nosso desenvolvimento econômico

TECI.A DEPROGRESSO
/

•

e colocando-se, muita vez, 'na va r ,

guarda dêsse progresso, a Remíngton
�and do Brasil S, A. pode apresen
tar hoje, aos seus clientes, uma ex

tensa linha de produtos abrangen
do desde uma simples fita para má

quina de escrever ao fabuloso cé

rebro eletrônico UNIVAC, incluindo

máquinas de calcular, contabilidade, _

duplicadores, Kardex, arquivos,
acessórios, etc. Muitos desses pro
dutos estão sendo fabricados no

Brasil e outros o serão brevemente,
com as mesmas características origi
nais dos produtos Remington Rand.

,
'

Fiel a êsse objetivo e ampliando
cada vez mais o seu campo de ação,
a Remington Rand iniciará, dentro
de pouco

I

tempo, no Brasil, a fabri-
,

cação de tôdas as peças da mais

famosa máquina de escrever do
mundo; a máquina Remington.

� .7ILuuL-dg7IPa�s."-
CASA PRÁTT

Rio de Janeiro _. São Paulo· Pôrto Àlegre - Belo Horizonte - Recife - Curitibg

Salvador - Juiz de Fora - Pelotas - Florianópolis - Blumcnou

AG�NCiAS NAS PRINCiPA'') CIDADES DO PAis
Standard

Leia e assinem.
"O E S T A DO"

O mais antigo diário
Santa Catarina,

Pequenos AnuncíosALUGA-SE
•

Perticipeçêo
na Auto Ser- Vinicio Olinger e Maria

n, 60, com o Helena da Cunha Olinger
participam aos parentes e

pessoas das suas relações,
o nascimento de seu primo
genito Vinicio, ocorrido a

5 do corrente, na Materni
dade "Carlos Corrêa", nes

ta Capital.
Florianópolis 7 de junho

de 1956,.

O Gremio dos Contadorandos de 1957 tem a honra
(1(. convidar V. Excia e Exma Familia para a grande
F esta juninâ, que farão realizar dia 14 do corrente, as

'W horas, na Associaçào Atlética Barriga Verde.
A Comissão

efetivos parq, I
------�-----

destinado "a0

•

'SALAS PARA
ESCRITÓRIO·-- -

Aluga-se ao lado do Car-

tório Rercílio Luz. um con

junto de 3 sãlas. 'rr,.atar no

local, à rua Deodoro, 9

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



I·

fjõesirãe·�S"e"üõrã·"ilI0 ,�stud�nte em Marcha ÉC���:/Ás�:prT�t�����A���r
:

II'"
,- - I Na mem<1t�dOnda realizada polar seus colegas auxílían- ele Cultura da UCES, Esta

.

I '
suncloo·;

J ....
, sabado);\JJ."13ado" *:ntre estu- do-os em, suas necessidades, pu.blic�çâo terá a fínaltdade JANTAR INTIMO DA RESI-:horas, pelo Prefeito .::"-ügustoJ dantes, ).?rQprietarlOs de em-I O Presidente da UCE, aca- exclustvaments cultural e Dt:NCIA DO GOVERNADOR Brezzola, de. Campo" Novos,

I
lO li '!.!! I

f
prezas d:é ,�nibus e' autorída-

1 dêmíco Francisco Medeiros será dirigida pelo estudantê" MOISÉS LUPION ! foi oferecido ao Dr, Osmar
\

Oth d'Ee • des ficou plitenteado mais u-,'Vieira colocou a disposição Pedro �go.:,Unho. da Silva, Sabádo, dia 2 do corren-; Cunha e sua comitiva, um

I on ça, I ma vez Q: valor da atividade, da União Catarínense dos Es� titular daquela secretaría. te, o Dr. Osmar Cunha _e coquetel.
w............ ..•••�..... estudanin; :ordeira e bem ín-. tudantss Secundários uma - Os secundaristas cata- Exma, 8ra., estiveram pre-I260 tencion�dá�r, página do jornal "O LUTA-. rinenses se farão repressn- sentes ao jantar intimo; que No

-

Joquei Clube, ParanaenseReconheço que Solano Lopez, como o nosso Lampeão, 'Repercutiu entusiastica- DOR", para a divulgação das tal' no IX Congresso Nacional foi oferecido pelo Governa-Inão foi um renomeno i§.Qlado nã enorme demência Ibero- ,

d "L' E'
-

t d do d
'

di 3mente �,atitude do Prefeito atividades dos secundaristas. �e estu�antes. secundários 01' MOls,es upion � xma. A a�� e, o Oml�gO .la ,americana.
Osmar tfurill'a concitando es- - Aparecerá brevemente a que será efetivado na 2a. Sra. Do agape, também, par- a convite do Dr. Alo Guíma-

� sua _insensibilidade enfermiça e o seu fa�cínio �e tudanteY''er�O(VO para com ê- revista trimestral «, A CUL- quinzena de julho na cidade tícíparam o Governador ca- Irães, presidente dessa vetera-
caudilho sobre as massas arrebatadas �ela a��o. -combí- le cerrarem'tríleíras a Jim de TURA", orgão da secretaria de Pôrto Alegre. tarinense e Exma. Sra, , , t na sociedade turlatíca. Da

tnada dos a�'am.ares. de ourdo, dRa demagOogl�bPatrdlOtlFc.af e ddO enfrentarem o angustioso
'

NO BAILJ<; DOS ESTADOS i Tribuna oficial, o Dr, Osmar

er�o: - sao ,l{�UaIS aos e. osas e, ri e; e a un o ,problemi:W'dcemonstrando as- Ainda, no sábado, dia 2, às
I
Cunha e comitiva, assistiram

�Ulr?�a e Aldao; de Melgar�Jo e de Juar,ez,. �e tOd�� esse� sim o iRrS1tI1! homem público 22 horas, o Dr, Osmar Cunha no Hípodrorno do Tarumã o

h�r�lCos deg�ner��os que m�a�em a �lstOl'la, fu�mdo a
o seu dk!stemor pelas lutas e e sua comitiva, comparece- 'programa oficial da 22a, Re.n-

polícía �orr�clOnal , na geométrtca, lapídada e fna frase
seu interesse pela nossa po- ram ao Baile dos Estados,' níão, 0-, páráo palpitante da'

de Euchdes., . . pulação. levado a efeito nos aristocrá-I tarde foi o Clássico "CarlosDessem a Morena cosar um poder Igual - e Moreira
_ Brevemente será cale- ticos salões da Sociedade. Dletszch", homenagem ao

Cesar teria reproduzído, num estilo mais breve, na f<?rta� brada uma missa, mandada ' Thalia. A mais fina flor, da I pioneiro da criação tingui.leza de Santa Cruz, no Paraná, no Rio Grande do Sul' ou
oficiar pelos componentes sociedade curitibana estava-l Na Tribuna da Imprensa, de-

em qualquer parte do Brastl., as festivas e processionais da atual diretoria executiva Florianópolis, Quarta-feira, 13 de junho de 1956. presente. Não só a direto- I pois do resultado da carreira,mortandades de S. Fernando, as hecatombes de Iva-Iva-
da UCE, com .a intenção de ria dessa tradicionaf socieda-I que foi ganha de maneira es-

té e"San Estanislau e de outrJs/lugares infelizes.
demonstrar os

�

sentimentos de, como os dirigentes do I �

�

,

Eu �ei, mais do �ue nínguem, como foi cr::uel e. como cristãos de nosso-estudanta-

M
.

f
..

t
c: Centro Catarinense no Pa- petacular Pela potranca

pesou. �o?re ?S, vencldcs, em 1894-95 - ama0 crispada do-e Invocar, ao mesmo tem-:

an I es O. raná, tudo fizeram propor-iBalmi, filha de Serva I e Colo-
do epílétíco sinistro!

no. as graças celestiais para cionando ao Dr. Osmar rada, levou-se a efeito sig-
, .

Solano Lo?ez, apezar de tudo, fazia julgar, as S�laS a atualgestão.' .J Cunha e comitiva, uma noi-: nícatíva .solenídade prestadavitímas: Moreira Cesar mandava-as mat�r com u� sim-:
_ Como amplamente foi '.,'. I

til ; tada muito alegre, cumula-, à família Diatszch, usando
ples gesto de enfado" tomando o seu cafe, ou, entao, de-' ti íad tas ndo espe-

Os Prefeitos e Presidentes cada no preço das peças e da de tôdas as gentilezas. No da palavra o Dr. Alô Guima-. "

tI" d t
no lCl o es av e _'.,. I , , 'I IpOIS de as Insultar; numa sen ença ,co enca e qua .ro :
d m delegação da União das Gamaras Muntcípaís e acessorios. salão nobre do Thãlia, ofere- rães, o Sr, Francisco Castela-

palavras: - "Levem daqui êsse sujeito!" - I�a tO nací nal dos Estudan- demais Veread0res dos Mu-I Embora concordando, em I
cido pela sua diretoria, foram! no Neto e o Dr. Carlos Valea-

.

,

Na s�la do 'velho P�lácio, em Desterro, às nove horas 't�s e�ue v�sitaria nossa Capi_,NICIPIOS DE �ÃO JOSE', parte, com 03 motivos apre- ;homenageados com um co- :te, O Sr. Paulo Doetszch, re-'da manh.a de 23 de abrfl de 1894.
, I tal. .... PALHOÇA, reunidos, vem I sen�ados� e�tendemos que .� i quetéi,.? Dr. <?s�ar Cunha, ?resenta�do a fam�lia do

. ,�orelra Cesar, rod�ado ;d�s �eus, aJ�dantes e dos seus

I A, referida comitiva era ?erante o povo, esclarecer_ e

l,maJ�raçao
de preç�s conce�l le comItiva, asslstmdo, neSsa meSqueclVeJ. Car�os Dletszche,'

OfICIaIS, acabara de atuar m!ul'las a VIda de um �rande composta dos estudantes Hu- mformar da luta qu� estao dos, as E�p:esas, e excessIva, oportunidade, a entrega pelo present!'!ou um lindo bronze
velho, al,to e rObust_o, de espessas barbas brancas sobre o I go Herreira Herdoeise, natu-I empreendendo

contra o es-

'I
e, e co�vlCçao nossa que.. o,Governador Moisés Lupion de ao Sr. Dino GasParin, cria

.... Iarg.o ?eIto e que fora arrancado, naquela ��drugada, do IraI do Equador e Sudgangs corchante a�mento na.s pas- ,povo na? pode ser onerado, uma faixa à s'enhorinha Ar- dor e proprietário da potran
se� lel�o de enfermo, por uma patrulha ptimtlva do

bata-IChanduri, êste indú. sagens das, lmhas de trans-
I
com maIS esse �umento. �s Ilene Senegaglia ,a MiS'S Tha- ca

venced,ora do clássico,. o

Iha�_TIradentes... .. . _ . . Avisada, teleg'raficamente, porte cole.tl�� que servem os, causas dos aumentos :ons�l- }ia 1956., qual foi entregue Pelo Dr.
Esse famoso e patnotlCo batalha0 era constltUldo por da chegada a UCE, por inter- seus MumclplOs.

_ I tue� prOblemas de amblto
iMiss Paraná, senhorita Ivony Osmar Cunha,. que pronun-

uma escura chusma de estudantes, capangas,e uns homens :médio de seu Presidente, aca- _ Rep.re'sentand? o povo, nao jnac.lOnal que deve� ser cO�-ILour, com a sua graça e be- ciou no ensejo, magnifico dis
de voz lenta .e debochada, que anda�am ,gmgando e pu- i dêmico Francisco Vieira, to- podel'lamos tralr o mandato I �atIdas '� .para cUJa soluça0 'I'leza, associou-se às solenida- 0urso,

nham. o"qUepl de banda, quase em �lma da or�lha! , mou todas as providências popular, colocando-nos a e necessana todo o enwenho des. .'
,L�gava-os um mesmo pensamento e um so deseJO: -'

que se faziam necessárias, �avor, de aumentos absurdos, do Governo Federal, a quem INa residência d,ó" Prefeito de Jantar na residência 'do Dr.
estraçalhlp' o .mar3;gato! . .

! reservando acomodações num,'mcablVel .dentro dos q:r�- apel�m_os, para .qu� encontre, ampos Novos �r. Augusto noberto Barroso Filho.
P,or isso pIsaram a CIdade como quem pIsa uma erva d n ss melhores -hoteis I

rlros estre1tQs de um salarlO condlço2 s eConomlCas que Brezzola,

I
os o os

,.

d C- 840 ·b·l·t' Edaninha, avassaladora e ma! Desterro era um so o ven-'
comparecendo no Aeropor_lmlwmo

e ''ii' ,00., pOSSI I I em as mpresas, No domingo 'dia 3, às 10
cido e Breno, do cimo da sua curul - governava a Repú- � Hercílio Luz com uma Alertamos ao pOiVO para 'O, continuarem prestando, ,a
blica. . . , onde car vana de est'udan- fato de que é ao CONSELHO preços módic2s, serviços de

O velho r,eplicara ao coronel com se�era dignidade e fra •
a

IRODOVIARIO; orgão subor-! vital importância para a po-
superior cortezia: - não estava ali para ouvir insultos; I e�ucede porem que os re-' dinado à DIRETORIA DE pulação,
já pedira a Floriano um Conselho'de Guerra; era um Ma- .presenta�tes da UIE não che_IESTRADAS DE RODAGEM, a

I
'

-

recha! �o Ex�r:ito e e�velhecêra. no s�rviço das armas e
garam, ignorando-se os mo-lque� cabe a int�ir� respon- NÃO, AB�NDONAM?Sda Patl'la; eXIgIa respeIto e conslderaçao ao seu posto -'tO deste ac nt cimento. sablhdade de: ma!S esse, au- A LUTA! Contllluamos m-

, , , IVOS o e

1
t

'

I t 't
. _

o mais alto Íla alta hierarqu�a mlhtar!
.

No dia seguinte, a reporta- mento. Is � porque, em Vlr- ranslgen es na �llssao par�
Mo�eira Cesar bateu o pe com rudeza: as suas PUPl- , em paI stra com o'aca- tude,.da LeI, n. 2753, de 13 de

Ia
qual· fomos eleItos que e

las, se alargaram, arderam de demência e de ódio. �::iCO Fr :ci co Vieira sou- I
abril de 1956, pul;llicada no a salvaguarda e defesa dos

Agarrou-se com fôrça às 'Costas de. uma cadeira e eX- be da pri:ão
s

dos referidos Diário Oficial de 20 do mes- leg1ítimos interesses do po-
clamou, 'ii:ritado, a boca torcida numa ruga de furôr: le t dantes notícia esta di- mo mês, ficou revogado o

IVO.
Levantamos a nossa pa-

- Marecha,l, não! Você não passa, de um miserável
s

l�ada �la' imprensa' pau- art. 9° da Lei 1.522, que a- lavra de apoio de solidade-
soldado de Gumercindo Saraiva! II�Ut S g'undo a fonte infor- tribuia essa competenci_? à dade à brava classe estudan-

\ IS a, e
, I bU'd I I 'I t'

'

I
.

E 'vQltando-se para_ um_dos seus ajudantes,' gritou co-,' tiva . políCia paulista GOAP. A" responsa, ' 1 aí e tI ca armense pe o mOVI-
,

, ,

I
ma ,a i . .li.. t

.

b t t t 'dmo um possesso:
'� ha'v'ia feito a prisão e enviado desse aUmen .?'''_ rec�l so re' o men o que ence ou a raves �

-'Levem dáqui esse sujeito! , os prisioneiros para o RiO,IDER, RepartIçao dlre,tamen- UCE, contra os a�mentos das
E o Marechal barão de Batovi, entre dois alunos da I

para responderem a acusa-
te ligada ao Governo do Es- passa�ens de ombus. . I

Escola Militar, deixou o Palácio para ser fuzil,!ldo, em com- cão feita pela Frente da Ju- tado. . ,PE�A IMEDIATA REVO-
panhia do filho, dois dias depois! �entude Democrática, de' 'Desenvolvemos � uma série GAÇAO DO ATO DO CON-,

Que me respondam os historiadores do Brasil e de
serem os mesmos comunistas de providencias jun�o ao se- SELHO RODOVIARIO. ,I

Sant� Catarina,)uizes que devem ser dos acontecimen� le agitadores estudantes. nhor G�vernador, VIsando a QUE AUMENTA AS P�SSA- I

t�s: - é possível, sem uma cínica injustiça, condenar

so-I Notícia-se ainda ter a 'po-' revOgaçao do ato do Dr. J0- GENS DE TRANSPORTE CO
lano Lopez e absolver Moreira Cesar? Íícia 'd scobert documenta- � sé Moellmann, Presidente do LETIVO NAS LINHAS DE

Qual a diferença entre, as lisonjas e os panegíricos de ção qu: eSClar�Qia que ,o ob-I Conselho Rodov�ário,. Em SÃO JOSE', PALHOÇA e BI- I
EL .SEMANA�IO, os ent��lasmos e as �almas �o Clúb !jetivo dos membros da UIE data. de 29 de malO p. fmd?, GUAÇU. .', INaclOnal, aqm em AsunClOn - e Os festeJOs legahstas 'do I não ra' e tl'eitar os lacos de reummo-nos com o Dr, Alml- (Ass.) OtavlO Zacchl - Pre
Teatro Santa Isabel, em Desterro, a 21 de abril de 1894,! miz:de eS tudantil m�s sim ro Pereira de Oliveira, Dite- feito da Palhoça,
quando cOEleçaram aS :'delações civicas" que pass,ariam '�obilizar �eus col�gas bra- t?r do DER, oc�sião em que Mario N�ves de Oliv�i�a -

a ter, dias depois, por slmbol,o indeievel, um �raçazelro. da' sileiros para o Festival da �lvemo� �onheClmento, por Preso da C!l'mar� Mumclpal.
Fortaleza de Santa Cruz abl'lgando um pelotao de fl!lzlla- Primavera a realizar-se em mtermedlO do sr. ALTINO Homero de, MIranda Go-
mento? Moscou.

'

OLIVEIRA, Diretor da Secção mes - Prefeito de São José ,"'-,
Podemos discutir Lopez: estigmatisar Os males que ele Soube-se ainda que o Mi- Técnica, de que a Causa do Osvaldo :Ramos - Preso da 1

trouxe à nossa economia; respoftsabilisá-lo pelas gera- nistro da Educação ao tomar aumento teria sid.o' determi- Câmara Municipal de São!
ções dizimadas em, cinco anos. de .guerra: verrumar as suas conhecimento do fato, ,empe- nada pela majoração V'erifi- José. I
neu:os�; mas o q�e não podemos fazer, é condená-lo com

Inllou-se em conseguir a 'li-
.

decencla e honestldade.
.

-

bertação dos prisioneiros. As .

Nãõestou a defender, com isso, o MariscaI: - essa co- au.oridade,s. porém, esclare- F.ACUlDADE CATARINENSE DEragem é de O'Leary... ceram que só depois de devi-
Faço-ll;e, porém, justiça curta e séria: ele não está so.., damente apurados s'eus Ver- FilOSOFIAzinho, isolado, no p�teo da imensa penitenciária que é, em dadeiros objetivos é que se-

alguns casos, a história ibero-americana. rão soltos. R
I

t d A
I

P
,

b I" M
I I

O seu cubículo de grades identicas, fica entre aS celas
_ "O LUTADOR", 'orgão eVls a o rqulvo U ICO melro

enfeitadas de Oribe, Rosas, Facundo, Melgarejo, Gomes, oficial de divulgação da UCE Cooperando com os servi-/
_

Juarez, Moreira Cesar, Artur Oscar, João Francisco'... e irá circular na segunda quin- cos de biblioteca da nOssa
outros heróis mais tímidos e mais modestos... zena de junho em seu se- Faculdade de Filosofia e com Na-o "ira' ao Panama''

Igund� número. Do corpo re� o seu-Golégio de Estudos HiS-1 '<
•

Lo't,er.-. do'Estad'o datol'lal de "O LUTADOR ricos recentemente instala- RIO, 12 (VA) O _pre�l� Iparticipam Helvidio Veloso, çio, acaba o Arquivo Público dente da República nao Ira

BISULT IDOS DI ONT'M
Orlando Vanin e Angelo Bas- Mineiro de lhe remeter a co-'mais ao Panamá, apesar dO;

II ' D

1
tos Neto, este último, um dos leção de sua Revista apenas: seu desej� de prestigiar .a!

7.949 - Cr$ 250.000,00 - Joaçaba. mais brilhantes jornalistas com exceção dos números i ConferenCla e �tende: aO a-
I

2,10� - Cr$ 25.000,00 - Videira da nova geração gaúcha e que se, encontram totalmente I' pe!o ,q�e: nesse sentId?, lhe

1.280 - Cr$ 20,000,00 - Lajes que se encontra atualmente esgotados. fDl dmgldo Pelo preSIdente
10.954 - Cr$ 15.000,00 - Florianópolis cursando noSSa Faculdade de S�bem todos os pesquisado- ! Eisenhower. E' que a enfer-

, 9.108 - Cr$ 10.000,00 - Rio do Sul
'

Direito." res de História do Brasil dO' midade dó presidente dos Es-
- O Acadell}ico Paulo Men- excepcional" valor de uma tal' taãõs Unidos, que era o maior

CON'VENIO D,f COOPERAÇ,AO ECONO- d�s, da F_ac�ldade de Ciên-I publicação.
, interessad? na realização da IC.las EconomlCas, acha-se a-I Saíram na Itevista não só Oonferencla, provocou um

1MICA
tualmente �m Pôrto Alegre, estudos originais cios,' mais' movimento entre os demais

�,ratand? da ,}mpressão .

de I notáveis, como tambem inu-I c�efes de g?ve,rno, sendo pro-

ROMA 12 (V P )' O t' d
. .

d
.....
nh"

O LUT�,,,�,R num dos Jor- meráveis documentos que vavel o adlamentQ por pro-'
, ..

- eng. a pa,r Ir e prImeIro e JU J" ,� • , " I _

'd t P'L 'd 't d t Inals
da apltaI gaucha. Es- não pode dispensar quem de- vocaçao do presl en e do a-

ILucas opes, presl en e o corren e.
t d t b I

- -, ,

Banco Nacional de Desenvol- I Falando aos corresponden-
u � d'" am,' em, aque.e seje por exemplo esJudar o' nama.

I. '...
'

envlad 'da UCE o estabelecl- .

d ," .vimento EconomlCO do Bra- tes mternacwnals o sr, Lu- J.J ",' ,regIme as sesmanas, os pro-
, .' 'Imento crl 'uma cooperativa 'd a t 'd-si! chegou esta nOite' para cas Lopes declarou que per- '. 'l ,,0_ .

cessos e povo men o a, a
,

.
" ." de hvros1 em nossa Cldade, "t

_

dassinar um convenlO de coo- manecera em Roma, tres ou! '
"

_" ..
_ .

mllllS raçao o ouro ou a
:.. ,. 't d' I'

org,amzl1çao .<llle�

Vll'la berrefl- influência de Minas Geraisperaçao economlCa ,�om o qua 1'0 las.
. """",,�·l ""1 ,.t'.

'

..

d C d't I bT I Clar os utuV'erSl anos e se- em tôdà a organização eco-Instituto e re 1 o mo llfL- --; I Clundarista's; vendendo-lhes _ . , .

.

da It lia que é uma orº'a- Empre'stlmo de 35' . ,tl!, " . ,nomlCa cultural e pohtIca do
rl.o _ a., o

hvros-.�, preços maIs aceSSI- Brasilmzaçao prlvada.

"Ih
_ veis.

au�t, .

::rcuU
• E esta a public�ção que de-

O documento será firm'ado mi oes "- a idj' 'Vide a eficiência e gentileza

amanhã, devendo ser adicio- RIO l'2(VA) - Foi anun- Noticj��,dl.fs secundaristas da Diretoria do Arquivo PÚ-

nado ao acordo geral de co- ciado 'ofi�ialmente, a conclU-'! Os se,cq�(laristas ultima- blico Mineiro estará desde a

mercio, pagamentó e de.- coo- são -do, empréstimo de trinta; me�te "t�m colabora�o e�- gora à disP�sição ue todos os

peração economica deferen- ,e cinco milh.ões_' de dola.res, t:e�ta�p;��( �om os u_lllversl- nossos 'estudiosos. A biblio

dado pelos gov..ernos da Ita-I par,a a amphllçao
,

çia usma I tanos, lt�cluslve ,na r�cen�e teca da Fa�uldade está sem

do Brasil em abril, no sidermgica de Volta Redon- tgreve, ,EmAroca os UlllVerSI- pre aberta das 8 às 12 horas

ãaneil'o;' 'corrt yigencia
I efa, i tarios' pro�ràm taníbehi, a- e daS 14 -às 18 hbras,

.

.

,_. '-'A?!P:';, __

-

Participação
Vinicio Olinger e Mari-a

Helena da Cunha Olinger
participam aos parentes e
pessoas das suas relações,
o nascimento de seu primo
genito' Vinicio. ocorrido a

5 do corrente, na Materni
dade "Carlos Corrêa", nes- -

ta Capital.
Florianópolis 7 de 9unho

de 1956.

CQJltinua na 3a. página _

FV0GQanãa
O Ibraim, aO primeiro dia da caçada em Lajes, es

tava arqui-radiante e super-risonho. E tinha sobra
das razões para essa euforia: no menos, era_ o

mais. ,. Atirara bastante e quando atirava era tiro
e queda, Ao segundo dia a sua produção 'baixou que
nem febre em doente de malária e que nem a receita
estadual no Govêrno do, dr. Komino'S LacÚ'da. E o

Ibraim, de sôbrecarga, teve que aguentar - êle tam-_
bém é Felipe - a. perda de substânCia do seu perdi
gueiro - o Big, - cuja malemolência um"'iJanquete
sub-reptício de fressuras sub-agnelinas explicava e

justificava. Como um azar anda sempre de dois, as

perdizes rarearam para as suas bandas e aconteceu
que n�m, todos os alvos acertassem nos Seus tiros. Se,
na 'véspera, codorna, ou perdigão que se astrevesS�i a

voar aO alcance da sua miaa era peça no pendurica
lho, nessa manhã várias delas lhe preg"aram peças
verdadeiras, varando ilesas, incólumes e na melhor
saúde a cortina de chumbo de dois cartuchos decidi
damente bem alimentados.

Sómente depois do almoço - lauto e demorado,
com costelas e tudo, inclusi'v'e um cardápio inteiro, do
bom e do melhor, na residência do Leôncio - é que o

-

Ibraim perdeu o supercilio e ganhou humor, por obra
do aCaSO. Da sala de jantar onde estávamos, víamos
a lavoura junto à casa, com o milho já em colheita. O
Ibraim farejou codornas, por ali. E bem junto à horta,
êle mesmo amarrou e fuzilou o mais belo perdigão da
caçada! A morte inesp,erada da caça deu vIda imedia1;a
aó ·caçador, 'tanto mais que o Careca, com sua doze a

prumo, estava ao lado e esPerava abater o bichão se

o parceiro errasse. Do sitio à cidade o Ibraim, com_ Ca

ra de amigo da onça, gozou o Careca, na sua esp2cta"
Uva e na sua veleidade'. Da sua parte segredou-me o

Careca, repetindo a fábula das uvas verdes' de La
Fontaine:

- Foi melhor assim", Se o Ibraim erra e eu des
peno o perdigão' inté nem tinha graça., .

x x

X·

De regr,esso, depois de umas batidas bem sucedi

das, nos campos marginais, ao embicarmos pelos ma- ,

tos do. Cájurú, voltaram-me ao pensamento minhas'
funções na Capital: os artigos de oposição, as descul

pas esfarrapadas dos colegas governistas, as lides fo

renses, com mandados de s,egurança, processos, excep
tio veritais, ' agravos, recursos extra e ordináriaos."
Despedindo-me da coxilha, "v'oltaram-se Os versos de
Paulo Setubal:,·

"E" no meio a isso tudü,
Eu- .- que' destino cruel
Tenho o desejo sanhudo
De espedaçar o canudo
Com a carta de bacharel!

x x
,

x

Numa quinta-feira, dias depois, ali no apraz�vel e

tranquilo Bom AbrigXJ, a tur-ma pôs fim definitivo à ca

çada, devorando-a com polenta, numa reunião
_

inter

partidária, a que estiveram presentes, dando o ar da
sua graça em donairosas reviravoltas nos espetos,.... al
guns perdigões udenistas assassinados pelo Ti!}l.

Fim.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina


