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Mais Fôrça Atômica
, .

o T. R. E. do Maranhão

Negou registro a Chateaubriand
SÃO LUIZ, 8 (V. A.) - O dido de registro da candída- horas, de um documento do

Tribunal Regional Eleitoral tura do H. Assis Chateau- Diretório Estadual do Parti
resolveu em sua sessão de sá- briand.' Pediu o relator, juiz do, ratificando os atos pra
bado, transformar em dílí- Costa Fernandes Sobrinho, a tícados pelo procurador do
gencía o julgamento do pe- apresentação, dentro de 48 sr. Assis Chateaubriand. O

PSD cumpriu essa exígêncía
em 24 horas, entretanto o

Tribunal em sua sessão- de

hoje, por 4 votos contra dois,
resolveu negar registro à
candidatura do sr. Assis Cha
teaubrtand, sob o funda
mento de estar' esgotado o

prazo legal. Dessa decisão
cabe recurso para o Tribunal
Superior Eleitoral.

,

ASILO AOS CUBANOS REFUGIADOS NA
EMBAIXADA DO BRASil

ALTAS, PATENTES:
MILITARES NORTE
AMERICANAS CHE-

GAM AO RIO
AMANHÃ

, x x

x

O sr. Osmar Cunha foi acusado de haver lançado mão

dos dinheiros públicos" para pagar homenagem que lhe

llrestaram. A increpação el'a falsa. E dela, nasceu o pro

cesso. O fato de ser ela feita por um colaborador da Gazeta,
sob pseudônimo usado por pessoa desconhecida, inspirou
ao Prefeito um gesto que os confrades receberam, como

coacção, quando, na realidade', significava ainda uma pro

va de aprêço ao jOl'nal. O Prefeito, atingido na 'sua hones

tidade, procurando saber o autor da calúnia, tentava evi

tar o processo contra a fôlha. A sua intenção foi mal com

preendid� e explorada. Não ignoram, entretanto, os no

bres colegas que matéria publica9a sob pseudonimo só co

nhecido da redação, é matéria da redação.
x x

x

Que a' acusação de desonesto, atirada pelo jornal, ao

Prefeito, era falsa, a própria e posterior retificação o com

prova. A Gazeta informou ao público que o sr; Osmar

Cunha pagara 'com dinheiros públicos certa homenagem

que ll�e fôra prestada. Iniciado o processo contra o jornal,

por essa acus'ação, veio o ato retificador: fôra o sr. Osmar

: Cunha, do ,seu bolso, quem pagara a homenagem.
I
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Também se diz outra coí-
sa: para que a princesa Mar

garet se possa casar, não é
suficiente que lhe agrade o

eventual esposo. É ainda ne

cessário que seja do agrado
da Côrte e do Parlamento,
bem como da Igreja da In

glaterra, da Igreja Metodista
da Escócia, do Partido Con

servador, do Partido Trabn
lhista, dos governos da Com
monwealth , .. e do "Times",
desta capital.

ENTREVISTARAM- .

SE NO'CAIRO SA

�À SAL.EM E
ABDEL NASSER

realizou uma visita aérea as

ilhas Matsus, domingo. O co

mandante da 'guarnição de

clarou que estava pronto pa
ra enfrentar qualquer ação
comunista, Stump declarou
aos [ornallstas que a Frota

do Pacifico poderia "defên
der qualquer ponto contra os

comunistas", uma vez que ti
vesse ordens para isto.

Interrogado sobre se isto
Incluía as Matsus, respondeu
simplesmente: "Qualquer
ponto". Os Estados Unidos
fizeram entrega, hoje, à ma

rinha nacionalista, de 22 em

barcações,

KAI SHEK DECIDIDO MESMO A
DEFENDER AS ILHAS MATSU

VAI AO SUL
RIO, 8 (V. A.) - Depois de

dois anos de ausencía, segue,
no próximo sábado, para essa

capital, em avião ele carreí
r ada Varig, 'o embaixador
João Neves da Fontoura. Fi

gura de projeção no cenárío

nacional, o ex-chanceler vai
ao Rio Grande do Sul com a

finalidade de visitar parentes
e amigos em Cachõéii'ao (10

Sul, sua cidade natal. Apesar
disso, o embaixador João Ne

ves da Fontoura, não pode
rá fugir a natural contingên
cia de transmitir aos seus

conterrâneos impressões sô
bre o momento nacional des
de que aqui vem tendo mar

cada atuação na política sô
bre o problema da sucessão

presidencial.

'fAIPEI, Formosa, 8 (U,P,)
- As ilhas Matsu, 160 quilo
metros ao noroeste da For

mosa, serão defendielas e es

tão sendo firmemente refor

çadas, afirmaram hoje a es

te correspondente diversos 0-

Iiciaís. Isto, evidentemente,
com ou sem o apoio dos Es
tados Unidos. Os norte-ame
ricanos não se compromete
ram publicamente a defen
der as ilhas, que ficam a a

penas 32 quílometros do ter
ritório continental da China,
Os mesmos informantes a

diantaram ao correspondente
que estão sendo lançados po
derosas fortificações nas'

Matsus. As ilhas estão sendo

circundadas por um sistema
de estradas militares. As

Matsus serão dotadas de
muito mais força do que as

ilhas Tachen, que tinham
uma guarnição de mais de

CASAMENTO O·IFICIL
11.000 homens, antes de se-

rem abandonadas. A guarní-
_______ .._.-_ cão elas Matsus tem sido es-

Novamente em discussão o enlace Maruarel_'.wnsendP��:i��i:::;!Ui,:�:,:�;
. LO�D�ES, 8 (U. P,) ,-;-

O I capital e. a Inglaterra ele ru- que não é outra, como se sabe terroga o porta-voz do Palá- ,sella� .aban.�on�das tam�e?'l.
reaparecímento do

caSai
mores. DIz-se que. um comu- do que a do casamento da cio de Buckíngham sôbre es-

Um Jornal ja CItou o m1111S

�ownsend" durante o último nicado oficial seria em breve princesa Margaret, irmã ela sa questão, êle permanece t�� da Defesa con:? �endo �
fim de semana encheu esta publicado sôbrc essa questão, rainha. Mas, quando se in- mudo.

fumado que elas nao serao

..........................................................,........ Diz-se que o duque de E-
abandonadas nem agora nem

ddímburao que deve partír
no futuro, sem um cruente

'" , combate" Antes de partír
na quinta-feira, no iate "Bri-

.

para Hong Kong, o almíran-
tannía", embarcando em Vil- te Felix B. Stump, coman
le-France sul" Mer, passaria
por Bruxelas, para avistar-se

dante ela Frota do Pacífico,

com o coronel Townsenel, mas
também este rumor não foi
confirmado.
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Da nova �om�a 55 �8s�ren�e-se uIC8�ant8
PICO DO MONTE OI-IAR- slm�lados ou, v_?os de obser- I Contudo, pela violencia da utilizado para bombardear A Comissã de Energia Atô-

LESTON, Nevaela, 8 (U. P.) va�a� e medlça� .

da nuvem explosão, acredita-se que a cidades, e não do tipo tático, \ mica informou que a prova
_ A quarta e mais podero- atômica, que seguiram o seu I arma detonada era provável- que se poderia empregar no l'apresentou bons resultados e

sa explosão da série ele pro- curso. mente do tipo estratégico, campo de batalha. que não houve vitimas.
vas atômicas de 1955 abalou __ _ _ .......-- _ _"'J".l".I'.!" , ...,..,. .r w..- ....

hoje o deserto de nevada,
participando novamente sol

dados e aviões, com o objeti
vo de realizar observações
que seriam ele grande utili

dade no caso de uma guerra
atômica.

O petardo estava colocado
num torre de 150 metros de

altura, e sua explosão causou

um resplendor visível a 800

quilômetros de distancia,
Tão vivo que cegou momen

taneamente os observadores
situados neste ponto vanta

joso, a 2.700 metros de altu
ra e a 70 quilômetros do lo

cal da prova.
400 MIL TONELADAS

As pessoas que assistiram a

tôdas ou à maioria das 24

provas efetuadas aMagora,
no deserto de Nevada, calcu
lam que a arma detonada

hoje tinha uma potencia e

quivalente a 40.000 toneladas
de TNT. A potencia das Bom- '

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
nas-Atômicas atiradas .em

Hiroshima e ·Nagasaki, du

rante a Segunda Guerra

Mundial, era de 25.000 tone

ladas, e a das três' bombas

experimentadas na série a-

tual era calculada em menos RIO, 8 (V. A.) - A propo- tomou providencias de segu-

de 15.000 toneladas. sito elo recente caso de asilo rança em torno do edifício da

Participaram da experíên- concedido a cidadãos cuba- Embaixadâ do Brasil naque

cia uns 600 soldaelos entrin- nos pela Embaixada Brasilei- la capital, sem afetar, natu
cheirados' a cinco quilome- ra naquele país o Itamaraty ralmente, o livre acesso ao

tros do local ela explosão, bem distribuiu optem, a seguinte mesmo e sem que as medidas

como ,103 aviões de diversos nota á imprensa: ímplíquem em qualquer di

típos, que realizaram ataques "Os cídadãos cubanos Ira- ficuldade aos privilegios -di-
dío Rodriguez Pena e Ale- plomâtícos ou ao decôro ela

[andro Pareda Amonte, re- nossa missao em Havana.

rugíaram-se na Embaixada Contrariamente ao que foi

BEM PEQUENO O elo Brasil em Havana. De a- noticiado, os referidos cida

cordo com os instrumentos dãos cubanos não utilizaram
PERIGO DE CON- internacionais em vigor e nenhum meio ele força para

TAGIO DA LEPRA com a tradição seguida na entrar na Embaixzada do

� "
.natéría pelo Itamarty, o Brasil". 'RIO, 8 (V. A.) - Deverá

LIMA,8 (U. P.) _ Entre as embaixador Manuel Cesar de chegar ao Rio, hoje o major-

enfermidades infecciosas, a Góis Monteiro, concedeu-lhes general Robert W. Douglass

lepra é a menos contagiosa, asilo, comunicou oflcíalmen- Jr. da Força Aérea America-

declarou o leprólogo argentí- te o fato ao governo de Cuba SOFREU UMA OPE- na, chefe ela delegação dos

no, dr. Guillermo Basombrio 3 solicitou-lhe a concessão RAÇÃO A PRINCESA Estados Unidos na Junta tn-

Gastaneda, que se encontra de salvo-condutos para que ter-americana de Defesa e

nesta capital, a fim de pre- oossam deixar o território BEATRIZ na Comissão Mista de Defe-

parar a Conferência Pan-A- mbano, O governo de Cuba HAYA, 8 (U. P,) "A sa Brasil-Estados Unidos, o

merícana de Lepra, que se re- princesa Beatriz, filha da qual v-iaja acompanhado do

unirá em Lima na segunda O TEUPO
rainha Juliana, foi operada brigadeirO-general John O'

quinzena ele outubro. ["'J. de apendicite ontem de ma- Hara, assistente ela Beguran-

"Não é verdade _ disse o Previsão do tempo até às nhã", anuncia-se oficialmen- ca Mutua -e outras autorida-

médico argentino _ que a le- 14 noras do dia 9. te: A operação, realizada no des.

pra se transmita ao menor Tempo - Em geral instá- hospital da Universidade de A visita se prolongará até
'

contacto com um enfermo, vel. Utrecrt, foi coroada de êxi- o dia 13 do corrente e tem NO LOIDE EN" COS-·TEIRIpois a' doença requer que a Temperatura - Estável. to. por fim possibilitar um maiol'
"

N
pessoa que vai contraí-la se- Ventos - De Nordeste a A princes�, que te� dezo�- contato com as autoridades

. . .

ja receptiva, isto é, esteja Sueste, frescos. to anos de, ldaele terI� so�l'l- brasileiras com relação ao ,��O, 8 (V. A,) _- O s�cre- I
do s�ndl�ato Na�lOnal dos

predisposta a ser contagiada Temperaturas - Extremas I do uma Cl'lse ontem a nOlte, Tratado do Rio e a Assistên- tarlO da Federaçao NaclOnall
Carpmtelros NavaIS, sr. Jo

e isso só acontece com 10 a de ontem: Máxima 26,2. Mi- senelo recolhida com urgên- cia Mutua de 1947. dos Marítimos, sr. João Ba- cellno Pedro dos Santos, co:-

15 por cento das pessoas". 1 nima 20,5. cia ao hospital. contanto com as autoridades tista Bogado e, o presidente municaram ao diretor do De-
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Abespinhou-se a nossa querida confrena A Gazeta" 'Depois diSSO, os prezados confrades que nos lllCl'llUl-

com alguns c01nentários que, corl'ente cálamo, tecemos à ....'Y'........._....a-.-._...._............•••••..._.·_...............• .......--.I'..... nam de tantas impropriedades, assim comentam a retifi-,

mal'gem da um 11l'OCeSSo judicial em que é querelada. De':
'

.

I�
cação:

início, condenando a atitude de o líder udenista -. o mes-

��, EXPL ICANDO...
"Havia uma retificação que, aliás, em quase

mo que já classificál'a aquele prestigioso órgão de pas- :I
nada, mudava o aspecto grotesco do· caso. Dum e

quim _ levar o caso para a Câmara, dissemos que o pro-
doutro modo, permanecia incólume a fatuidade do

cesso, a nossó ver, devera ficar restrito as partes. Rellli- Prefeito".

cando-nos, ontem, os prezados colegas começaram pe�o /Y'aw.--....·.·_......... ""�

expediente de nOs citar, alterando aquele devera para �e
verá. O nosso lJenSamento estava claro: o processo devel'a

ficar restrito às partes, até seu têrmo. Levando-o para a

Câmara e dêle se valendo para agredir o Prefeito, o lider

lldellista tornou 'o assunto acessivel aos que desejassem, por

,-ontade pl'ópria, debatê-lo. Mais ainda: tornou o debate

obrigatório para os que, por dever de ofício, como nós, ten

do responsabilidades na presença do sr. Osmar Cunha na

PrefeitUl'a, lhe empl'estamos o nosso apôio e a nossa soli

dal'iedade. Quietos e mudos estaríamos, aguardando j) des

fecho do caso, não fôsse êle leva(lo ao lllenário da Câmara

e alí politizado como arma contl'a o honrado governador
da cidade. Não abrirr1Als nem forçamos a porta para entral'

no assunto: encontramo-la escancarada pelo vereador que

mentoriza a bancada da U. D. N. E uma vez no bôjo do

assunto _ e não do IJrocesso, é claro - dele colhemos as

pectos para a defesa do Prefeito, nosso cOl'l'eligionário, ele

mento le projeção e'ntre as figuras moças do Partido So

cial Democrático. A essa agrimiaçãq estamos vinculados

pública e notoriamente. FossemoS, como a popular confrei

ra, órgão sem ligações políticas, estaríamos hoje omissos

nesse episó(Uo. Nele nos imiscuimos, tão só, em defesa do

ilustre Pl'efeito e (los vcrea(lores pessedistas que se neg'a

ram a permitir que a Câmara se pronunciasse sôbre um

caso entl'egue à Justiça.

ENTREVISTA DOS EMBAIXADORES DO
OCIDENTE COM BULGANIN

ENCON O E I'KE
novo chefe do governo sovíé

. TR D tico e os diplomatas acrecli-

COM CHURCHILL, tados nesta capital. O em-

WASHINGTON, 8 (U. P.) baíxador da Suécia foi rece

_ "Não estou ao corrente ele bielo no sábado pelo mure

projeto algum de encontro chal Bulgan!n.

I
entre o presidente Eíscnho- Os chefes de missão eliplp
wer e Si.r 'Winston Churchíll", mátíca serão recebidos por

respondeu hoje um porta- ordem ele antiguidade, sendo
voz da cãsa Branca a [or- o sr. DIStefuno o quinto ê o.

nalistas que o interrogavam I
sr. Joxe o sétimo, mas ne-

sobre rumores nesse sentido, nhuma data foi ainda fixada

procedentes de Londres. para essas entrevistas,

MOSCOU, 8 (U. P.) - Os presidente do Conselho da

URSS, marechal Bulganin.
Segue-se essa iniciativa à

do sr. Rolf Sohlman, embaí
xador da suécía e decano elo

srs. Louis Joxe, Charles Bon

len, Di Stefano e s1rWilliam
Hayter, respectivamente em

baixador ela França, Estados
Unidos, Itália e Grã-Breta
nha.: nesta capital, pediram
que fossem recebidos pelo

corpo diplomático, que suge
riu ao ministro elas Relações
Exteriores da URSS que o

corressem encontros entre o

C:AIRO, a (U. P.) - o ma

jor Salá Salem, ministro eh

Orientação Nacional, chegou
a esta capital, por via aérea,
esta tarde, de regresso de

Beyrouth.
O tenente-coronel GamaI

·Abdel Nasser, presidente do

Conselho egípcio, esperava o

major Sala Salem no aeró-
elromo. RIO, 8 (V. A,) - O Mi- tidas, 'a rím de'serem lança-
Ambos se dirigiram, em nístro ela Fazenela já entre- das aos juros de seis por cen <

seguida, para a residência gou ao Banco do Brasil no- to. Os novos títulos, para '90
pessoal do tenente-coronel vas letras do Tesouro, num e 180 dias de prazo, possuem
GamaI Abdel Nasser, onde montante de três bilhões de diversos valores, a começar

tiveram entrevista privada. cruzeiros recentemente emi- de um milhão de cruzeiros.

, .

ADleaça de greve

MAIS 3 BilHÕES DE CRUZEIROS EM
LETRAS DO TESOURO

Más, era a fatuidade (lo Prefeito que estava em jogo?
Não! Era a sua Honra, a sua honestidade. Acusar alg'uem
de fátuo não autoriza o acusado a recorrer à Justiça e

mover processo por calúnia. Esta se configura pela falsi

dade de atos criminosos imputados ao acusado e perfeita
mente definidos. Tachar alguem de fátuo, é expôr uma

opinião. Denunciar alguem como ladrão, é apontar um

criminoso.
'

Como, pois, afirmar, que a retificação em quase nada
mudava o aspecto grotesco do caso?

.

Grotêsca, forçada,
perdida, incrível - perdoem-nos os nobres colegas - é :t

opinião que equipara o subjetivo fátuo ao objetivíssimo
larápiO.

Se gritassemos daqui; à vista desse espantoso poder de

argumentação, que os nossos ilustres confl'ades não pas
sam de jornalistas presumidos, vaidosos, petulantes, in
sensatos, pretensiosos - e tudo isso é dicionarizado si
nônimo de fát�o - os diretores da Gazeta se aventura
riam a processar-nos?

Se agravassemos a denúncia, dizendo-os ladrões e es

pecificando fatos - por evidente que iríamos às barras dos
tribunais.

Entende o bravo matutino, no entanto, que entre
duas hipóteses em quase nada muda o aspecto do caso.

Voltaremos a concluir nossos comentários.. '

•

partamento Nacional do Tra ..

balho que paira ameaça ele

greve sobre as autarquias
maritimas, notadamente o

Lóide e a Costeira, dado o

descontentamento elos ope
rários navais pelo não l'ece,·

bimento, até agora, do abono

que lhes é elevido.
Acrescentaram que isso se

verifica a despeito de reitei
radas solicitações dos inte-
1'essados. Cientificado do fa

to, o Departamento Nacional
elo Trabalho deverá interce
der junto às empresas.

DIRETOR DA FOA
TRANSFERIDO PA

RA O BRASIL
WASHINGTON, 8 (U. P,)

- O sr. William E. Warne,
eliretor da FOA - Adminis

tração das Operações Estran
geiras - do governo dos Es

tados Unidos em Teerã, aca
ba de ser transferido para
o Brasil, onde ocupará as

mesmas funções.
O sr. Warne substitui o sr.

E. K. Hartzell, faleci<;lo re

centemente, devendo deixar
Teerã pela meado deste mês
e partindo para o Brasil no

as mês de maio vindouro, depois
de um período de consultas
nesta capital.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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MINISTÉRIO D,\ AGRICULTURA'

SERVIÇO FLORESTAL'
DELEGACIA 1,'LORESTAL

REGIONAL
"ACORDO" COM O ESTADO DE

SANTA CATARINA
A V·I S O

-o
ADMINISTRAÇÃO

Redação e Oflcinaa, à rua Con
l selhetro Mafra, n. 160 Tel. 3022
- Cx, Postal' 1�1I.
Diretor: RUBENq A. RAMOS.

o ESTADO

A Delegacia Florestal· Regional, '

no sentido de coibir, ao máximo pos

sível, as queimadas 'e derrbbadas de mato, afim de impe
pedir os desastrosos efeitos econômicos e ecológicos que
acarretam tais práticas, torna público e chama a atenção
de todos os proprfetártes dê terrase lavradores em gerai,
para a exigência do cumprimento do Código F.lorestal
(Decr. 23.793 de 23-1-1934) em todo o Estado.

QUEIMADAS E DERRUBADAS DE MATO
Nenhum proprietário de terras ou lavrador poderá.

proceder queimada ou derrubada de mato sem solicitar,
com antecedência, a neeessárta licença da autoridade flo
restal competente, conforme dispõe o Código Florestal cm
seus arttgns 22 e 23, respectivamente, estando os infratores
sujeitos a penalldades.

REFLORESTAMENTO

Gerente: DOMINGOS }'. Di!
AQUINO

Representante. :
Representações A. S. Lc.u.

Ltda,
Rua Senador Dantas, 40 � 6°

andar.
Tel.: 22-6924 -_ Rio de Janeiro.
Rua 15 de Novembro 228 6"

andar sala 6.12 - São Paulo.

ASSINATURAS
Na, Capltlll

Ano , 170,00
Semestre Cr$ 99,00

No Interior
Ano ..•.••••. •••••• Cr$ 2')0,00
Semestre .•.••....• ; .• Cr$110,OO
Anúncio mediante, contrato.
Os· originais, mesmo não.' pu

blicados, não serão de"'o;vidos.
A direção não se responsabiliu

Jlelos conceitos emlttdqs nos ar

tigos assinado••

Distribuidor

Esta Repartição, pela rêde de viveiros florestais, em

cooperação, que mantêm no Estad», dispõe de mudas e se

mentes de espécies flurestais e de ornàmentação, para for
necimento aos agricultores em geral, interessados no reflo
restamento de suas terras, além de prestar toda orientação
técnica necessária. Lembra, ainda, a possibilidade da ob
tenção de empréstimos para reflorestamento no Banco do

Brasil, com juros de 7% e prazo de 15 anos.

Os interessados em assuntos florestais, para a obten
ção de' maiores sclarecimentos e requererem auterízação
de licençapara .queímada e derrubadas de: mato, devem
dirigir-se às Ag'ênc'ias Florestaís M'unicipais ou direiamen
te a esta Repartição, situada à rua Santos Dumont n", 6
em Florianópolis.

'I'elefône : 2.470 --- Caixa Postal, 395.
Endereço telegráfico: Agrisilva - Florianópolis, S.

INFORMAÇOES
UTEIS

. O leit�r enc:t'!;á. nesta co-Iluna, informações que necrllita,

Idiàrtamente e de imediato:
JORNAIS . Telefone
O Estado •.. :-............ 8.022
A Gazeta •..•••••••••.•••

2.656,.Diário da Tarde •.••.•••.• 3.579

IA Verdade;.............. 2.010
.

Imprensa Oficial ••...••• 2.688·

(1'IHOSPITAIS I--------------------_"'-__ Caridade:
(Provedor) 2.814.
(Portaria) 2.036
Nerêu Ramos ••.••"...... 8.831
Militar ...•.•••.•••.••••• 8.167
São Sebosníãc (Casa de
Saúde) 11.1153

Maternidade Doutor Car-
los Corrêa ...........• 8.121

CHAMADOS UR-
GENTES

Corpo de Bombeiros •••• 8.81S
Serviço Luz (Reclama-
ções) ...• . • . . . . . . • . . .• 2.404

I Polícia (Salà Comissârlo 2.038
I Polícia (Gab. Delegado').. 2.159'

ICOMPANHIAS
DE

TRANSPORTES
AÉREO

ITAC .

Cruzeiro do Sul ..

Panair •..••.•..•••.•••••

I
Varig •••••.••......•••••

". Lóide Aéreo .

Real ...•.••....•••....••
Scandinavas .•.....••••••

HOTÉIS
Lux •...••••. ; ....•..••••

Mageatic .

Metropol •...••....••••••
La Porta .......•....•••

Cacique .....••......•••

Central .•.•.••.....•••.•

Estrela •...••....•.....•

f���kÉjTO"""""""
.

Disque .....•••..••••••••

C, RAMOS S/A
Comercio -

- Tr,ansportes
itua João Pinto, 9 FpOlilo

Viagem
.

com segurança

Casa "Eureka" e rapidez
, so NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

IIPIDO {(SUL-BRASILEIRO)
Florianópolis - ItaJaf -:- JaiJívl11e - Curitiba

Rádios, Transformadores, Amplificadores, Motores

Elétricos, Gazolina; Oleo Crú, Cofres e Fichários de Aço,
Radiolas, Máquinas de Costura, etc, etc.

Bombas Elétricas, Motores para Bicicletas, Toca

Discos Ventiladores, Medidores de Luz e Força, Material
Elétrico em Geral, Instalações Luz e Força

Instalador licenciado pela D.O.P. - Técnico forma
do na Europa

2.021

2.27618.147
3.321

8.44912.694

8.87111.6119

06 I

';<l{', ...,;,;.."........._� ]I

Age"ncía e
Koa Deodoro esquina...da

.

- • - Rua Ten&nte ,Silveira S.'100
2.500 !

8.1569
2.S26
2.402
2.868
2.1100

1-
8AHCOdeCRf�ITO

POPULARI� AGRíCOLA . I I

RA,'\.(1 J'W) '16 . , ,

fLORl4NÓPo�5r-ó..e�'ó.r,�ô.. _'

PROPRIETARIO: OTOMAR GEORGES BOEHM

Registro: • Inscrição .211
Fone:

. Rua Cel.xPedro Demoro, 1657

Estreito - Florianópolis - Estado de Santa
Catarina - Brasil

VENDA À VISTA E A LONGO PRAZO I
fNrnCADOR PROFISSIONAt.\ DR.RO��rSTOS DR. JUW1];�UPITZ

.

Dr. Vid�1 Du'ra filho
•

Com prática no Hospital São Ex interno ds 20" enfermaria I ESPECIALISTA EM DOENÇAS DE CRIANÇAS
DRA. WLADYSLAVA J DR. I. LOBATO DR. WALMOR ZOMER Francisco de Assis e na °sntll e Serviço de &,ast�o.enterologia CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO NO RIO DE JANEIRO

W. MU........· FILHO' GARCIA Casa do Rio de Janeiro dpll safntwll CaBsa do �IO �e Janeiro PEDIATRIA NEO-NÁTAL - DISTÚRBIOS DO RECEM
�. CLINICA MÉDICA ( 1'0. • erardmell�). NASCIDO - ASSISTl!:NCIA TÉCN.ICA ESPECIALIZA0

-

e : Doenças do aparelho respiratório DlplomadCi pela Faculdade Na- CARDIOLOGIA Curso ,de neuralogla (Prof. PREMATUROS - TRATAMENTO DA INAPETl!:NCIA IN�AN;�� .

TUBERCULOSE clonai de Medicina da 'Univ�r-" Contultório: Rua Vitor Mel- Austr�gesllo). .
(FALTA DE APETITE) TRATA:r.1ENTO'

DR. ANTôNIO DIB RADIOGRAFIA E RADIOSCOPIA sidade do Brasil reles, 22 Tel. 2675. " Ex mterno do Hospttal mater- TURNA EM CRIANÇAS E ADOLESCENTDE'AS ENURESE
.

NO-

MUSSI CDOS PUdLMTOES Ex-inter��r:�:ad���:::l�o da MII-

Be�to:á;�frsa:s:SegUndaS, Qu..rtaa e mdaieo�Nt*1araliN'fERNAS PSICOLÓGICOS DA INFÚWIA _ ENFÊRMI�ADES D��T��:l�
_ uÉDICOS _

Irurgfa- o orax
(8 I d P l' O ti I DO _'

. _ :. CIA DE MANEIRA GERAL
.

lVl F d 1 F Id d N I' • erv ço o ro. c V" • -

Das 16 às 18 horas. Coração Estômago Inteatlno CONSU
.

CIRURGIA-CLiNICA erma o pe a acu a e ae 0-
drigues Lima) R idê

.

R
,'. .. '.' LTóRIO - FELIPE SCHMIDT 38

GERAL-PARTOS n�l de Me�!c1na, 'l'IsiologlBta e
Ex-Interno do Serviço de Círur-

eSI encia : ua Felipe Bch- f�'i'ado � VIIlS bí liares. RInS, ova- CONSULTAS - DAS 2 ÀS 5 HORAS'
.

S' 1 t cialt Tlslocirurglao do Hospital Ne-
gia do Hospital I. A. P. E. T C. midt, 23 - 20 andar, apto 1 -

1'IOS e ut-:r�.. CONSULTAS C/ HORA MARCAI'A.· FONE 81611. erviço comp e o e espe I

-, rên Ramos do Rio de Janeiro
• Tel. 3.002.

I'
Consultórto- VItor. Reirelea RESIDl!:NCIA - TENENTE. SILVEiRA, 130 (FONEzado das. DOENÇAS DE SENHO- Curso de especlallzaçio pela - 2D2. 16 à I" h

ATENDE CHAMADOS A DOMICILIO
- 8166)

R.AS, ,co� modernos mêtodoa de S. N. T. Ex-interno e Ex....i.-
llédlco do Hospital de

as s o ora.. '

�lJt�õ��Osp;Atrata��S�ERO tente de Clrur!tla do Prof. Ulto DOENÇAS C��d�ifNHORAS DR NEWTON I .Re�i�ência: Rua Docaiuva 20. --;D::-:R;;:-".-;:N:;E::::Y:-:P::E=R::R=-O=N":"E:::::-----D-R-.-A-R-V-A-R-O-D-E-
SALPINGOGRAFIA _ MJilTA:CO- Gulll!araeB (Rio). PARTOS _ OPERAÇOES D'AVILA .

Fone. 3458.
MUND

LTSMO BASAL Cans: Felipe Schmidt, 18 -

Cons: Rua João
.

Pinto n. 16, CIRURGIA GERAL ., Formado pela Faculdade Naeí-
i CARVALHO '

.. Radioterapia por onda.

curta._IFone 8d801 h d
das 16,00 às 18,00 'horua, Doenças de Senhora. - Proeto- naol de Medicina Univer"l'dndeEletrocoagulação - Ralos Ultra Aten e em ora

ma.
rca a.

. Pela manhã atende dià- logia - Eletricidade Médica

1 do Brasil
D �

Violeta e Infra Vermelho. Res.: - Rua Esteves Junior, ríamente no Hospital de Consultório:, .Rua Vitor Mei- DR. MARIO WEN- RIO DJiI JANEIRO
Consultório: Rua 'I'raiano. n. 1, 80 - Fone: 2395 .

. Caridade, "eles n. 28 -, Telefone: 8307. DHAUSEN Aperfeiçoamente na "Cala da .

Puericultôr- do Departamento
10 aJldar - Edifício do Montepio. DR YLMAR CORR.II.�' Residência:'· Consultas: Das 16 horas em.. '. Saúde São Miguel"

. Nacional da Criança. Ex-Assis-
Horário: Das- 9 às 12 horas-' r...n

r Rua: General Bittencourt n. diante.' CLINICA MÉDICA DE ADULTOS Prof. Fernando Paulino tente do PI·Oi. Martagão Gesteira
Dr. MUSSI. CLfNICA MÉDICA . .101. Residência: Fone, 3.422 E CRIANÇAS lnterno por 8 anos do Serviço na Universidade do Brasil. Ex-

Das 16 às 18 �oras - Dra. CONSULTAS das 10 � 18 ho- Telefone: 2.692. Rua: Blumenau n. 71. Consultório - Rua João Pin- de Cirurgia Médico d'o Instituto Fernandes
MUSSI ras.. 'DOENÇAS DO APARELHO DI- to. 10 - Tel. M. 769. Prof. Pedro de Moura Figueira-Serviços dos Profs Ce-
Residência: Avenida Trom- Rua Tiradente 9 - Fone 11415 MARIO DE LARMO GE3TIVO -- ULCERAS DO ES- Consultas: Das 4 àl fi horcs. Estagio por 1 ano na "Mater- zar. Permetta e Mário Olinto. _

powsky, 84. . CANTIÇAO 'l'O'\iAGO E DUODENO, ALER- ,Residência: Rua Esteve. Jú- nidade ._ Escola"
- no Rio de Janeiro. Ex-médico es-DR. JOS:g: TAVARES

MÉDICI) GIA-DERMATOLOGIA li CLI- mor, 46. Te!. 2.812. Prof. Otávio ROdrigues Lima tagiário do Serviço de Pediatria
DR. INGRETTO IRACEMA CLíNICA DE CRIANÇAS

NICA GERAL Interno por 2 �no do Pronto do Hospital do Ipase (prof. Luiz
IDiagnostico - Trato. Clinico' MOLE'STIAS NERVOSAS li ADULTOS Socorro Torres Barboza) no Rio de .Ja-

e Cirurgico das Doenças e Afec-' MENTAIS - CLINICA GERAL Doenças Interna. ,
"7' li: - neiro.

- ções de Adultos e Crianças. Dr Serviço Nacional de Doen- CORAÇÃO _ FlGADO _ RINS
CLINICA DR HENRIQUE PRISCO OPERAÇõES Pediatra do Hospital de Cari-

Pediatria Ortopedia ças Mentais. _ INTESTINOS
de •

CLINICA DE ADULTr1 dade. Médico escolar do Centro
Traumatologia - Cinecologia Chefe 'dQ AmbulatGr.o de Hirie- Tratamento moderno da SIFILIa

OLHOS - OUVIDOS NARIZ PARAISO DOENÇAS DE SENHORAS I
de Saúde de Florianópolis. Pedia-

Tisioiogia - EndocrinolQgia ne Mental Conliultório _ Rua Tiradentes,
E GARGANTA M�DICO CONSULTAS: No Hospital de • tra da Assistencia Médico - Soo

Obstetricia Psiquiatra do Hospital - 9. DR. GUERREI�g DA FONSECA
Operaçõc.· - Doença. de Se· Caridade, diariamente das 8 às ciãl da Armada.

Curas de emagrecimentos e Colônia Sant'Ana HORÁRIO: nhoras - Clínica de Adulto.. la. 'I' --x--
engorde. . I ConTulsoterapia pelo eletro- As 13' às 16 horas.

Chefe dQ Serviço de OTORI- Curso de Especialização no No? consultório, A Rua João Consultorio, Rua Tte. Silveira
Doenças da Velhice. I choque e cardiazol. Insulin', ··era- Tel.: Cons. _ 8.416 _ !tu. _ NpOOgsduoe HaosPciLtaINI IdceAFolosriAanpóAPRolEi� Hospital dOI Servidore. do ••_

(pmto
nr. 16 (l° andar) . n.15 .10. and

I
ALTA CIRURGIA pia. Malarioterapia. Psicoterapia. 2 276 FI' ór' tado. Diariamente das 10 às 12 e das

I
Das 14 as is horas.

CIRURGIA PLASTICA: Este-' CONSULTAS: 'rerçaa e Quin-
.

- onan po II. ILHOS MAIS MODERNOS PARA (Serviço do Prof. Mariano de 14 às 16 horas.
.

Residência: R. Tte. Silveira

tic�o:su�:ir�:�dor�ua Ferundo (:a::) 16 às 16 horas. �abado, DR. JVúLIEIIROADOIN J:'1:�i��fliiD!DIiI DOilNNÇAS Ani::�:lta8 _ Pela manhi DO ��u��?E��IA: Flor���POlr.�arte S/:�I.E��3tadre Roma.

Machado, 6 - 10. andar. I Rua Anita Garibaldi; esquina .

Consultas - pela manhA no
I Hospital de Caridade,

,

lIorario: das 14 ás 18 hs. de General BiU.encourt. Ml!:DICO HqSPITAL. Ã tarde das 11580 h. em dian-
(exceto aos Sábados) RESlPENCIA: Rua Docaiúva, ESPECIALISTA EM OLHOS,

,

A TARDE - das I a. I - Jte no consultório 'Rua Nune.
Pela manhã e aos Sábados, 139 Te1.2901 OUVIDOS, NARIZ II GARGANTA no CONSULTORIO Machado 17 ;!lsQuina d. Tira-

atenderá sómente com hora

m.
ar-

-
. TRATAMENTO 1lI OPERAÇOES I

CONSULTORIO - Rua do. dentes. Te1.276'
cada. .

.

DR. ARMANDO VAI..&- ,Infra-Vermelho - NebuUzaçlo - ILHEOS n" 2
.

Residencia - rua Prllidente
DR. SAMUEL FONSECA RIO DE ASSIS . Ultra�So:"l . .RESIDENCIA - FelIpe Sch· Coutinho 44.

(Tratamento de .inuBlte .em mldt n" 1.13 Tel. 28611
operaçio)

JAnglo-retinoRcopla - Receita de DR. ANTON�O MONIZ
OculoR - Moderno equipamento DE ARAGAOde Oto-'Rlnolarlncologla (tDico

no Eltado) CIRURGIA TREUMATOLOGIA
Horário daI II àl 12 hora.

.1
Ortopedia

das 16 àl 18 horlll. Consultório: João Pinto, 18.
Consultório: - Bua Vitor ••1_ Das 15 às 1'1 diàriamente.

reles 22 - FORe 26715. Menos aos Sábados
Re8. - Rua São Jorre 20 - Res: Bocaiuva 1815.

Fone 2411, _ ... ....:.u _

Fone: 2.714.

CIRURGIÃO-DENTISTA Dos Serviços de Clínica Infantil
Clinica - Cirurgia - Protese da Aaaistência Municipal e Ro.·

Dentária
.

pita I de Caridade
Raios X e Infra-Vervelho CLíNICA MÉDICA DJiI CRlAN-

Consultório e Residência: Rua ÇAS E ADULTOS
.

Fernando Machado 6. - Alergia -

Telefone: 2225 Consultório: ·Rua Nunll .a-
Consultas: das 8,00 ás 11,80 chado, 7 - Consultai da. Iii l.

e das 14,00 ás 18 horas 118 horas
F.xc!usivamente com hora mar- Re�ldência·: Rua Marechal Gui-

�a'da. � _., .. -'�c. illl: ! ill�l_ Ih'lrme, 15 - Fone: 1781

DR.ANTONIO BATISTA
JUNIOR

CLlNICA ESPECIALIZADA DE
.

CRIANÇAS

I Consultai das 9 ás 11 hora•.
Res. e Cons. Padre Mii'uelinho.

l�.
..

'_

I
I

I
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O ESTADO

Navio-Motor «Carl Hoepcken
. ''''''lU)

RAPIDEZ - CONFORTO"";' SEGURANÇA
Viagens entre FLORIANOPOLlS • RIO DE JANEIRO

Escalas intermediárias em Itajaí, Santos, São S..
bastião, Ilha Bela, Ubatuba,. sendo nestes quatro últi.
mos. apenas para movimento de passageiros.

As escalas em S. Sebastião, Ilha Bela, Ubatuba não
prejudk.arão o horário' de chegttda no RIO (Idà) •

ITINERARIO DO N/N "CARL HOEPCKE"
INTINERARIO PARA O MÊS DE MARÇO

IDA VOLTA
. Itajaí Rio SantosFpolis

7/3
3/3
14/3

2/3
9/3 13/3
NOTA .

COMUNICAMOS AOS SENHORES PASSAGEIROS
QUE O NAVIO CARLOS HOEPCKE SERA PUXADO
NO DIA 18/3/55, CUJAS OBRAS TERÃO A DURAÇÃO
APROXIMADAMENTE DE 30 DIAS

Florianópolis, 25 de fevereiro de 1955

FIJ/'IU..uu GlI CaIu ".014 541 t
rw;� f'FiOnllllA8 /' "'''J;;;,., "�.-

Raios X
áparelhagem moderna e completa para qufllquer exame

radiológico.
RadiografIa! e radioscoplas.
Pulmões e coração (torax),
Estomago - intestinos e figado (coJecistografia).
Rins e bexiga (Pieloguafia).
Utero e anexos': Histero-salpingografia com insufla

ção das trompas para: diagn6stico da esterilidade.
Radiogr�fias de ossos em geral.

.

Medidas exa�as dos diametros da bacia para orienta
ção do parto (Râdíc-pelvímetzla),

Dlàriamente . na Maternidade Dr. Carlos Corrêa.'

Puericultura - Pediatria

ADVOGADOS
DR: JOSÉ MEDEIROS DR. CLARNO G.

VIEIRA GALLETTI
- ADVOGADO - - ADVOGADO -

Caixa Postal 150 - Itaja1 Rua Vitor Meireles, 60.
Santa Catarina. FONE: 2.468

- Florianópolis -

DR. ANTONIO GOMES DE
ALMEIDA
AtwOGADO

Escritório e Residência:
Av. Hercilio Luz, 15
Telefone: 3346.

DR. JOS� M. CARVAUÍO
REIS

ADVOGADO
Rua Frei Caneca 122

Lavando:com Sabã.o

\?irgern
.

ESJ;>ecialidade
da' Claa 'WIIZIL INBDSTBIIL-Joln,llIe. (marca reglltrada)

.

econémiza-se:fempo e diaheiro.
'-.---

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



o ESTADO

Ave! Sapiencia
Idelfonso Juvenal

No mundo cerebral de todo ser pensante,
Fulguram sóes de luz que deslumbra e fascina;
Seu divino clarão santamente ilumina,
Da noite da incultura a treva apavorante!

São vinte e cinco sóes de luz reverberante,
Brilhando com f'ulgor l - Constelação divina!'
Com a missão sagrada, a missão peregrina
De iluminar a noite ao pobre ignorante!

São letras do Alfabeto em frases consteladas;
Frases harmonisando em sons o .Pensamento;
Pe asnmento em lições a todos divulgadas,

Esses fulgentes sóes, esses astros sagrados,
Que vivem refulgindo em todo o firmamento
Do mundo cerebral dos homens ilustrados!

-0-

Ultima Moda

Muito em moda, esta marinheira em dois tons de
azul, Com a gola enfeitada por três cadarços e botões dou
rados no corpete.

SERVICO D'E EXPANSÃO DO TR'IGO
1

Nova séde da Inspetoria, nesta Capital
Recebemos e agradecemos

a seguinte comunicação:
- "Senhor Redator:
Comunico-vos, para os de

vidos fins, que a séde desta
Inspetoria foi tranSferida

para a Praça 15 de Novem

bro, nO. 12.

Saudações
João Pires da Fonseca Filho

Inspetor Regional Substituto

------------�------

PARTICIPAÇAO
Carlos Angelo Fedrigo e Senhora, participam aos

parentes e pessôas amigas o nascimento de seu filho Jo
sé Carlos, ocorrido dia 7 do corrente, na Maternidade
"Rr. Carlos Corrêa".

���c.

PARTICIPAÇAO
\-

.

ATíLIA e PAULO VIEIRA DA ROSA
CAM AOS SEUS AMIGOS E PARENTES

?dENTO, HOJE, DE SEU FILHO PAULO.

__""Epolis., 4.3.55. '

E AO PEDÁGIO NADA? tado líder nêste setor tam-
CINE SAO JOSE'

Qu�nto mais viajam?s, I bém, tem tido larga visão do

palmilhamos as rodovias '

grande valor das estradas
com nosso Ford de combate ·pavimentadas.
e e�celentemente estradeiro, I Rumamos agora para Ca
mais nos compenetramos da xambu onde nos recompo-

Sr. Major dr. Fortunato necess idade de cobrar-se mos para um

.

ano mais de
Ferraz Gominho, brilhante. pedágio para estender-se ca- vida agitada e febril da me

Oficial ide Infantaria do: da vez mais o lençól de as- trópole, pelas suas águas
Exércíto Nacional, servindo I!

falto que economiza mate- miraculosas, pelo seu clim.aatualmente na 16a. Círcuns- rial e sobretudo tempo, di- adorável, pela estada inteí
críção de. Recurutamento, 'Iminuindo. a distância tor- ramente saudável. A estra
nesta Capital, onde goza de nan do mais perto os lugares da que se bifurçada Rio
vasto circulos de amizades longínquos, levando pro- São Paulo - em ótimo esta

pelas suas elevadas qualí- gressos a todos os setores do, apenas precisando ur-

dades; da vida ativa nacional. gentemente de duplicação
- sr, Siriaco Atherino, Não compreendemos por- na subida da Serra do Mar

figura de grande projeção que os nossos dirigentes - liga a Via Dutra, como

nos meios comerciais e na que não se vexam de fazer a chamam os paulistas, a "

sociedade local; subir o custo de vida, au- tôdas as estâncias. E está I Expenmente hO,J"e:- sr, Francisco P. Braga, mentando tudo através' pro- con.� o asfa.lto avançado.� ma.s I IEconomista Rural da Dire- cessos diretos ou indiretos, Ul111tO lei damente Ja er a
.

• •
•

• c

I FRANGO ASSADO A AR- II
toria de Assistencia ao Co- que ago-ra por exemplo, vão p�la estar pel? menos em I GENTINA 1-
operativismo. fazer crescer ainda mais o Sao Lourenço' e Caxambu,

INGREDI NT' S· I
-

-

dr. Nilson Vieira Borges, alto rrível de vida, com o Dois mais ou menos 100 I' f

< E E.. .
As 8 horas.

altofuncionârio do LA.P.I. grande aumento de preço quilómetros, só possui uns
1 rango' de dOIS quilos I Barbara Laage - Ivan

- sr. João Soares Maeu- da gasolina, teimam em não 20 (a quinta parte) pavi- I �al,., Desny - em:

co lançar mão do pedágio. És- mentados. A poeira que se � Yz xícara de agua "A ... RESPEITOSA"
- Sr. Antonio Zaníni, te impôsto deve ser cobrado l enfrenta é dolorosa. Sujei-

2 cebolas cortadas No Programa:
do alto comercio desta Pra- e encaminhado diretamente [to a dasastre, sujeito a pre-

algumas cenouras corta- Noticiario Guaiba. Nac.
D N E

das em rodelas Pça. ao . .'. R. para que juizos de peças quebradas, , reços: 9,00 - 4,50.
- sr. Walmor Climaco aplique em estradas. São etc. '

4 colheres de sopa de, Censura até 18 anos.

Macuco Paulo já pode ser citado co-I Não terminam a pavimen- manteiga I
- sr, Osmar Bayer, co- mo exemplo prático e está, tação da rodovia das águas

4 colheres de sopa de fa-
.

t T" t d d f I l' rínha de trigo Imercran e em ijucas es en en o seu es a to pe o I por causa da falta de ver-

I S ti R
nos nosca.da

sra, an ma comanos, Estado a den troo Jii é o Es- ba ... E ao pedágio, nada?
e dama virtuosa e estimada raminhos de salsa I A "h

.
s 8,uO oras .

.

d d 1 1 I algumas azeItonas,'
.

na socre a e oca pe as
MANEIRA DE FAZER:

Robert Ne�t?n - Llll�a
suas elevadas qualidades 1 L'

.

1 f
,Darnell - Wílllan Bendíx

funcj��aãr�:IÍ�l� D���e��li�';� Restaurante Napol,' go cuida��:�l1:n�:,e �el���:: em BARBA NEGRA O
Legislativa •

re com sal e coloque numa i N P
•

'

1 J t
. , I

o, rograma :

_ ata. Odair Gouvêa pan,e a. unte meia xICara PIRATA
_ menina Ilony, filha do .... RUA Marechal Deodoro 50. de agua e leve ao forno, dUo, F

I
; atos em Revista. Nac.

sr. João 'de Souza; "Em Lages, no sul do Brasil, o melhor! rante duas horas e meia, ou P 700 3
Desconto especial para os senhores viajantes. até ficar bem cozido. Vire

reços:, - ,50.
Censura até 14 anos.

SARGENTO JOÃO DE o frango algumas vezes, até

DEUS DA CRUZ que fique tostado de todos
os lados.

2 - Enquanto o frango I
cazinha, ponha noutra pane-
la as cebolas e as cenouras, As 8 horas
com água quente e deixe no Rex Reasen - Diana Dou-
fogo até ficarem bem ma- [glas em:

elas, "O DEUS DA MORTE"
3 - Retire então esses No Programa :

- em 1535, chegou a Pernambuco o seu donatário. vegetais da água e guarde Noticias da Semana. N0.
Duarte Coelho Pereira; o caldo para fazer o môlho, 55 x 8. Nac.

- em 1817, o-govêrrio revolucionário republicano de í 4 - Ponha numa frigi- Preços: 9,00 - 4,50.
Pernambuco, por decreto, aboliu o tributo sõbre deira, a manteiga e a fari- Censura até 14 anos.

lojas de fazenda, molhados, embarcações e ou- Inha e faça uma posta. Vá

tros, para gran gear popularidade; I adicionando vagarosamente
em l�, comandados pelo Coronel José Mariano

I
a água onde foram cozidas

de Matos, 1.800 "farrapos" invadiram o municí- I as cenouras e as cebolas.

pio de Lajes; ,iMexa constantemente até o

- em 1848, na Bahia, faleceu o dr. Antônio Ferreira 'molho engrossar. Tempere As 8 horas.

França, onde nascera em 14 de Janeiro de 1774. Icom sal e noz noscada e de- 10) Paisagens do Brasil.
Foi figura destacada do Parlamento; I pois a crescente as cebolas Nac, .

- cm ] �[í1, os primeiros colonos suissos, alemães,
I
e as cenouras cozidas. I 2°) MARCADO' PARA

suecos, noruegueses e dinamarquêses, chegados I 5 - Arrume o frango nu- ; MORRER Com: Rod Carne
nas barcas "Colon" e "Marreca", desembercaram ma travessa grande, colo- ron

. em Joinvile; \ can do o môlho dos dois la-! 30) O CANTOR DO JAZZ
- em 1885, o notável pintor catarinense Vitor Mei- I dos da ave. Enfeite com al- 'Com: Danny Thomas

reles foi agraciado com a comenda da Ordem da guns raminhos de salsa e Preços: 7,00 - 3,50.
Rosa;

_

algumas azeitonas. (APLA) Censura até 14 anos.

-- em 1900, faleceu no Rio de Janeiro o republicano
Antônio Justiniano Esteves Júnior, aqui nascido

liem 21 de �Iarço de 1832;
- em 1912, o nosso navio mercante "Cairú" foi tor

pedeado por submarino alemão. Dos 75 tripulan
tes e 10 passageiros, salvaram-se 28 e 4 respec
tivamente;

- em 1951, a linda e industrial cidade de Joinvile
inicia os festejos comemorativos de seu Primeiro
Centenário de fun dação.

André Nilo 'I'adasco

Florianópolis, Quarta-feira, 9 de Mal'ço de 1955
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FAZEM ANOS, HOJE:

Transcorreu ontem a data
do aniversario natalicio do
31'. João de Deus da Cruz,
competente Sargento ins
trutor da Companhia de Fu
síleiros Navais, aquartelada
no .aub distrito do Estreito,
(Coqueiros). Muito estima
'do pelos seus superiores e

camaradas, e dispondo de

grande circulo de amizades

HOJE NO PASSADO
_9 Dl!] MAR�

A data de hoje recorda-nos que:

em o nosso meio, o correto
inferior de nossa infantaria
de Marinha, foi porisso,
muito f'elfcitado, felicita

ções às quais juntamos as

nossas.

NASCIMENTO
O venturoao lar do nosso

prezado amigo e distinto
conterrâeno sr. Carlos An
gelo Fedrígo e de sua exma,

snra. ,do Maria do Carmo

Fe-Idrigo, se encontra engala
nado, desde 7 do corrente

com o advento do terceiro I

filho, um robusto e galante I
.

b I
rnemno que rece eu- o nome'

de José Carlos;' I
O Estado formula votos

I

de felicidades aos venturo- :

sos gen iteres e uma longa e
I

prospera .vida ao interessan- ,
te josé Carlos. I
...-- 1

$fS�ml�nD Estofadores de Aulomoveis .

Grande firma de São Paulo necessita oficiais e meio

O('1ciais para estofar automóveis. Oficiais Cr$
.

16,00 por

hora, iniciais e mais prêmio por estofamento concluido.
Meio oficiais Cr$ 12,00 por hora e mais prêmio. Inutil

candidatar-se se não forem llé.Jaeis no serviço. Escrever

para AU'l'O CAPAS GENERAL S. A., Rua da Consolação,
323 - São Paulo.

ESTUDE POR CORRESPOND�NCIA
GINASIO EM 1 OU 2 ANOS

Curso "José Bonifácio" - Diretor: Prof. Antonio
Rollo.

Praça da Sé, 28 ;_ Te!. 33-9070 - C. Postal 6374
São Paulo.

3
-
-- ------- - ------- ......_�--�-�--------

'Cinemas

As 3 - 7,30 - 9,30 hs.
A história de uma prosti-

tuta americana que durante As 5 - 8 horas.
a viag-em que faz para o Condeno a todos, que ve-

sul (lQ3 Estados Unidos, pre- nharn assistir as minhas fa

sencia, a .morte de um n e-
I çanhas, saques, abordagens

,
. I -

gro, assassinado por um i e massagres sangrentos,
homem' branco. . . I neste filme em soberbo tech

Barbara Laage - Ivan nicolor l

Desny - em: Robert Newton - Linda
"A. .. RESPEITOSA" Darnell -' Wí lliam Ben-

dix - em:

BARBA NEGRA, O
..PIRATA

No Programa:
Noticiario Guaiba. Nac,
Preços: 10,00 - 5,00.
Censura até 18' anos. (Techn icolor)

No Programa:
Fatos em Revista. Nac.
Preços: 9,00 - 4,50.
Censura. até 14 anos,

.

40ENTfiS-PREVISAM ..SE
Excelente Comissão - Mostruário Grátis

F'irrna estabelecida há 28 anos admite Agen
tes no Interior para venda de Casimira e

Linhos pelo Reembolso Postal.
Tecidos Lasco Cx. Postal 8305

S. Paulo

R.

MAGROS E FRACOS
VANADIOL

E indicado nos casos de fraque
Ia, palidez, magreza e fastio, porque_
em sua fórmula entram substancias
tais como Vanadato de sódio, Lici
tina, Gilcerofosfatos, pepsi:p.a, noz

de cola, etc., de ação pronta e eficaz
nas casos de fraqueza e neuraste·
nlas. Vanadiol é indíca,do para b,a.
mens, mulheres, crianças, sendo fór
'mula conhecida pelos grandes roê_
cUcos. e está licenciado pela Saudp Publica.

AVENTURAS 00 ZE-MUTRETA •••

�

O Centro de Irradiação
Mental "Amor e Luz" realiza
sessões Esotéricas, todas as se

gundas feiras, às 20,30 à rua
----__:;,-------------- - 'Conselheiro Mafm, 33 - 2°

andar.
l ENTRADA FRANCA

I'

ESeõ'LA

.�I�)'"

COMUNI- CASA MISCJ:LANIA éU.tt'J.
O NASCI-

b�ldor. doa RAdio. R.C.A.

Vitor. V lvula. e DI.co•. ·

140SPITAL
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HISTÓRIA DA ESGRIMA DE
SANTA CATARINA

Ten. M. Gomes
CAPITULO XXV

TORNEIOS INAUGURAIS DAS SECÇõES DE ESGRI
MA DO LIRA E DO 'DOZE

Como acontecia nos centros maiores, aqui também a

esgrima se firmava e se desenvolvia cada vez mais. Cir
cunscrita no seu início á Polícia Militar, já o Barriga
Verde tinha o seu esquadrão, e o Doze, o Lira, o Atlético
e o Duque de Caxias, êste, de Blumenau, tomavam provi
dências para se fazerem representar nas próxima compe

tições.
Asssim, no dia 28 de junho, ás 20 horas, teve início

x

x x

O Doze de Agosto -inaugurou com expressiva sole
nidade a sua Secção de Esgrima no dia 8 de julho, pro
movendo um torneio interno.

Presentes o Presidente, o Secretário Geral, o Diretor
Esportivo e demais membros da Diretoria e ainda as re

presentações da FESC, da Associação Atlética Barriga
Verde, do Lira Tênis Clube � uma seleta assistência, te
ve início ás 20 horas o áto de instalação da Secção de
Esgrima com o desfile dos esgrimistas, comandados pe
lo instrutor tenente Manoel Gomes que ,após haver de
ferido o compromisso de honra do esgrimista, por todos
prestado individualmente, disse da significação daquele
acontecimento e entregou a presidência do Juri ao capi
tão Rúi Stockler de Souza. O áto revestiu-se de fidalga
solenidade, e a seguir tiveram inicio os assaltos de florete,
disputadíssímos, prova que foí dedicada ao sr. José Elias,
Presidente do Clube, e na qual se classificaram em 10, 20
e 3° lugares, respectivamente, Walace Capel��' Milton
Lemos do Prado e Oscar da Silva, aos quais o \homena
geado ofereceu artistícas medalhas comemorativas.

o BARRIGA VERDE EM BRUSQUE
Rui Stockler de Souza-,

Florianópolis, Quarta-feira, 9 de Março de 1955

gamos ôntem, superou seu

antagonista', o Ferroviário,
de 'I'ubarão.i'pelo escore de

6 x 3. O Ferroviário jogou
quasi todo o tempo com 10

homens, pois Norginho, ex

trema canhoto, autor de dois

pontos no prjmeíro tempo,
contundiu-se seria m e n t e UMA CASA DE MATERIAL À RUA RUY BARBO

sendo forçado a deixar a SA NR. 130, EM FRENTE AO ABRIGO DE MENORES.

cancha. Tratar na mesma. liAloAaosim-nõó A

OS CAMPEÕES MUNDIAIS DE BOX E

"O Estado" Esportívo .
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PARIS, 7 (U.P.) - A Co- dos); Ted "Ktop" Davis
missão mundial de box, que I (Estados Unidos) e Ray
reune a National Boxing F'amechon (França),
Association, a Comissão do I PESO LEVE - Jimmy
Estado de-Nova York, o 'Cm'ter (Estados Unidos),
Britsh Board of Control e cempeão, "Challengers";
a European Boxing Union, Ralph Dupas (Estados Uni
comunicou a lista oficial dos' dos); Seraphin F e r r e r

campeões mundiais e dos
I
(França) e Diulio Loi (Ita

seus "challengers". Três 'lia).
"challengers" foram desig-I PESO WELTER - Johny
nados em cada categoria, Saxton (Estados Unidos),
t d

-

di 1 I -

"Ch li " .

o torneio inaugura da Secção de Esgrima do Lira Tênis en o o campeao mun la o c a m p e. a o. a engers ,

Clube. O torneio foi realizado no salão do clube, sendo a ,direito, de escolher um des- ; Car:men B�silio. (Estados
primeira prova, de florete, dedicada ao sr, dr. Bulcào ses tres home�s, desde ,que iUl1ldos)! ICld Gavl�lan (Cu
Viana, Presidente. ponha o sel� �itulo em Jogo i ba) e VI�ce Martínez (Es-

No -dia seguinte, ás 9 horas, realizou-se a segunda dentro de seis meses. Os

Itados Unidos).
prova do torneio, de espada, dedicada ao sr. Ewaldo Mo- "challengers" são ap,r:sen- PESO MEDIO ___.,. Carl
r itz, e ás 14 horas, a prova de sabre, última do torneio, t�dos em ordem al�abetIca e

I
Olson �Esta�?s Umdo��,

esta dedicada ao sr. Alvaro Acioli de Vasconcelos. nao segundo propriedade : c a m p e a o. Callengers;
Aos tres primeiros colocados nas tres provas, os ho- Rocky Nastellani (Estados

menageados ofereceram artísticas medalhas de prata. PESO MOSCA - Pascual Unidos); Koey Giardello

Competiram Décio do Lago, Ledeni Mendonça Rosa, Ed- Perez (Argentina), campe- (Estados Unidos) e Charles

mundo José Bastos Junior, Zízimo Moreira, Léo Meyer ão, "Challengers"; Dai Lo- Humez (França).
Coutinho, Milton de Melo, Edgar Kampecke Pereira, Ali- .wer (Grã-Bretanha); Léo PESO MEIO-PESADO -

nor José Ruthes, comandados pelo instrutor Milton Espinoza (Filipinas) e Archie Moore (Estados Uni-

Arantes. Yoshio Shirai (Japão). dos), campeão "Challen-
PESO GALO - Robert gers"; Harold Johnson (Es

Cohen (França), cãmpeão,' tados Unidos); Joey Maxim

"Challengers"; Raul Ma- (Cuba) e Floyd Patterson
cias (México); Chamroen (Estados Unidos) ..
cias (México); Chameroen PESO PESADO - Rocky
Willie Tweel (Africa do

I
Marciano (Estados Unidos),

Sul). campeão. "Challengers";
PESO PLUMA - Sandy Bozbaker (Estados Uni-

Saddler (Estados Unidos), Idos); Don Conkel (Grã-Bre
campeão. "Challengers"; itanha) e Nino Valdes (Cu
Percy Bassett (Estados Uni- ba).
í::::JI �,..- ,�

Rui Stoekler de Souza ,iluminação ,é diferente de
"A Praça de Desporto da todas as-que temos visto em

Firma BUETTNER S. A.' campos congêneres. Sistema
A Firma Buettner S. A., 'de iluminação idealisada e

foi a primeira a instalar I feito pelos elementos' da
praça de desportos nas suas, própria fábrica, constitue,
fábricas. Tend? confiado a I êle uma excelente contribui
um dos seus diretores o Sr. ção para o desporto em ge
Jacob Bachamann o setor ral. além de afirmar a ca

desportivo, nem por isso os pacildade de realização do
demais diretores permane- povo brusquense e em par
ceram indiferentes; como ti- ticular dos componentes da
vemos a oportunidade de ve- firma Buettner S. A.
rificar. Os srs. Bernardo O sistema brusquense, de
Stack o Gothard Pastor postes baixos,

,

os jatos de
prestigiaram em toda linha luz cruzando-se no alto for
os atletas de suas índús- mando um teto, além idas

rompimento do marechal Ti
trias. Sempre presentes e vantagens de ordem técni-

to com o Comíform.: há mais
sempre interessados, deram ca como a de não haver

de seis anos. Os represen-
aos ce.rtames não só o apôío p_ossibil.idade de � luz fe-

tantes dós dois países na
mater-ial da excelente pra- '11'11' a vista dos Jogadores, A

. -

E
..

d F', ssocmçao I uropela e 0-
ça de desportos, como tam- oferece as de um grande ba-,bém o apôio moral de uma I rateamento no custo da ilu-
presença assidua e cons- minação por dispensar- os

tante e de um interesse que altos postes que se faziam
revela,estarem acompanhan- necessários trazendo, con

do de perto a vida dos seus sequentemente, economia
empregados. dos postes e fios. Foi com O astro do nosso foot-ball
Convidados por êsses di- sincero regosijo e admira- insular, Julinho, que pelas

retores para assistirmos a ção que· cumprimentámos suas inegáveis virtudes téc
inauguração de uma quadra os diretores senhores Ber- nicas tem prendido a atenção
de voleibol, deparámos, em nardo Stak e Gothard Pas- do mundo futebolístico de
verdade, com uma praça de tal' e o eletricista senhor Santa Catarina em tantas
desportos pois que, além Heraldo Pantaleão. jornadas do Figueirense, vai
da excelente quadra para Os jogos inaugurais passando bem, tem sido mui-
volei e basquete, havia tam- Inaugurando a quadra to visitado na Casa de Saúde
bém uma bem montada can- defrontaram-se no voleibol São Sebastião onde está
cha para bocha. feminino equipe_s da firma hospitalizado. Como se sabe,
Revolucionário, sistema de Buettner S. A. campeã das

_ iluminação industrias e a da firma
De surpresa em surpresa, S c h o e sser, Vice-campeã.

ca,da qual mais agradável, Genti,l e especial ideferên
fomos sendo levados. A qua- cia, solicitaram. O embate
dra de desportos da firma foi- renhido e as campeãs
Buettner S. A. foi construi- ganharam,- mas' ganharam
da com todos os requisitos, na negra e com a contagem
de excelente quadra de trei- de 17 a 15, -contagem essa MONTEVIDÉU, 7 (United' ceitn.rá trocar Ambrols em

namento, mas não ficou que d.emonst�'� c�arament: o Press) - O Clube Nacional I tnra o Nacional esteja muito
nisso; já possue barrancos perfeIto eqUlhbl'lo das for- rcjritoLl llOie o 01,':'[:1 imento

I
Ílltel'essado em obter o pflsse

e prol1lessa do seu diretor ças conten,dor�s. .. I elo F!l1mLIC'nse F G" 10 Rio [lI" Veludo, keeper que de
de transformá-la no futu- Após o volelbQl femmmo, de J:1'1€i1'o, para trocar os I fel1deu o clube na tempora

uma seleção das indústrias jogadores Didi e Veludo ],elo (1:;" pas1:;ada. Acrescentou que
defrontou-se, em basquete,

•
crac![ un::r:t::U;l Ambro> iJ j�: r;.)licitou ao Fluminense a�

com um esquaçl-rão-do '8an- presidente "do ,N:ac}onal, sr. condições para a transferen
deil'ante, batendo ês.te pela José Anon, disse que; defIni- (,ii, (L Veluct·o 'para o Nacio-

CÚJ:lt, g�,m d;e g3)a:16., vamente, esse clulf" na1.

SEUS "CHAllENGERS"

BOA RENDA ACUSOU O JOGO
CAXIAS X FERROVIARIO

Segundo colhemos na
1

se�
cretaría da Federação Cata

rínense de Futebol, o pré lia
micial da serie de três para
decisão elo cetro máximo de

1954, realizado domingo últi
mo em Joinville, a casa dos

47 mil cruzeiros, o que re

presenta um recorde em jo
gos do referido certame.
O Caxias, conforme divul-

REATAMENTO DE RElACOES
,

ESPORTIVAS ENTRE RUSSIA E

VIENA, 7 (U. P.) A to-ball, reunida em Viena,
União Soviética e a Iugosla- acertaram a ida do Partizan,
via reataram suas relações de Belgrado, à Moscou, no

esportivas, que estavam pra- próximo, mês de julho, para
ticamente cortadas desde o

a disputa de dois jogos con

tra equipes soviéticas cate

gorizadas. Supõe-se que os

dois teams, sejam o Dínamo
e o Espartaco.

JUlINHO VAI PASSANDO BEM
o ótimo médio foi operado
do menisco pelo especialista
gaucho dr, Ingleto, quarta
feira ultima, conforme tive
mos oportunidade de infor
mar os nossos leitores.
Dentro de poucos dias Ju"

linlio deixará aquela casa

de saúde e possivelmente já
no próximo mês estará apto
a retornar ao gramado.

AMBROIS NÃO SERA TROCADO POR
DIOI E VELUDO

o ESTADO

rCiclístico
Rosa Nelo
Rua 24 de Maio 906 (Es

treito)
À Ciclistica Rosa Neto

Pa'ula Ramos x AVuftl', �f:H::�e��ft��:nf!:;��:�
público, que conta atual-
mente com uma equipe de
14 mecânicos especializados

P�ôssivelníênle domingo ;�::::t�r�:�.f�:!��:'::��;
ticos, carrinhos berços en

fim tudo referente ao ramo
E' bem possível que no

I
fronto na tarde daquele dia, de ciclismo

próximo domingo tenhamos visando fazer seus conjuntos I Ps' O" d.

ti b t
. . . .

t·
os ue um ",lan e e va-

a aSSlS 11' um om co ejo a- miciarem os prepara lVOS pa- .

d t d d.
-

" rIa o es oque e peças es-
místoso. Fala-se que Aval e

t
ra a disputa do Campeonato da' 1 b h

Paula Ramos estão cm en- Citadino de 1955.
e um

d slmPd eSt . . °lrrac t�" para 1'0 as e rrcic os a e
tendímentos para um con- Esperemos. bi

.

I t d idas lCIC e as e corri as es-

peciais.
............•...........�..at!".-.......•..........-..............• ..·_.,a......•.....,-....;aw·........_·.·

Se IS mecânicos atendem
Com presteza e perfeição os

serviços.
Estamos equipados com

grande variedade de f'er-
Henrique Boell, sua esposa Deolinda de Oliveira, ramentas especializadas

Boell e demais membros de sua familia, vêm, por meio bem como maquinários.
deste, trazer os seus agradecimentos a exma. sra. da. i S.erv�ço de Solda, Forno-
Marieta Konder Bornhausen, Presidente da Legião Bra- ; Vulcanização, Mecânica,
sileira de Assistência, dr. Osmar Cunha, Prefeito Muni- Pintura Ralações e breve
cipal, drs. Newton d'Avila, Wilson Paulo Mendonça e 'mente Pintura à Fôgo.

'

Dr. Joel Souza, Diretor dos Correios e Telegrafos, Cap. I Atendemos às cidades do
Jubal Coutinho, Delegado Regional de Policia da Capi- .Intertor pelo serviço de
tal e as irmãs de caridade do Hospital de Caridade S. Reembôlso,
dos Passos, pela maneira distinta e cavalheiresca que lhe i À Ciclistica Rosa Neto à
dispensaram, tudo facilitando para o transporte de sua 'oficina Oficial da la Volta
cunhada e irmã Emilia de Oliveira, da cidade de Bom-Re-

1
do Atlântico.

tiro, onde residem, para o Hospital de Caridade desta I Atendemos pelo telefone
Capital, onde deverá ser submetida a melindrosa opera- 6230.

-,

ção cirurgica, tornando extensivos esses agradecimentos ,t;�-;.,.�!,r"''''''·;'''· '1

;}, todos que contribuíram, direta ou indiretamente, para
que tudo lhes fossem facilitado. A todos, pois, renova

mos a nossa imorredoura gratidão.
Bom-Retiro, 6 de março de 1955.

Agradecimento

Vende-se
Em Coqueiros - magnifica residência de praia

composta de 3 dormitorios com armarios imbutidos, cosi
nha americana com fogã'o eletrico, varan dão com vista

�
para O mar, sala, quarto de banho com box dependência �
de empregada, porão, tanque garagem. etc. etc. I

'

A residência Contem aquecimento central.

VENDE-SE
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Empossado o novo ínten

Não vim trazer paz mas espada. /(Mat. 10:134). Ler dente' de Canasvieira - In-
-Mat, 10 :34-40. gleses e Rio Vermelho no

itinerárioPOTENCIA FREQUENCIA
O CRISTO que melhor conhecemos é o divino Con- Domin�o, o �r. ?smar

ZYJ. 7 - Rádio Guarúja (Florianópolis) 1.000 fortador. Mas há também um 'Cristo não Confortador i Cunha VIStOU o ínteríor da
watts - lL120 kls. Há o Cristo que vem a nós com palavras perturbadoras e : ilha. P�'i�eiro, cU.rigiu-se a

PRC. 4 - Rádio Clube (Blumenáu) 500 - 1330 kls, ações ousadas. I Canasvieira,
a f�m de dar

ZYA. 5 - Rádio Difusora (Joinvile) 500 - 1600 Para ser real, a religião precisa ser um tempo um coxim e ,p?SS� ao novo I�tendente
kls. um aguilhão. Fornece-nos algo em que reclinar quando I distrítal, sr. Francisco Ger-

ZYC. 7 - Rádio Catarinense (Joaçaba) 250 - los esteios da vida nos são tirados; mas dá-nos também'mano da Costa.
.

1460 kls. I algo que nos levanta as fôrças quando enfrentamos os I' Durante a VI�ge� pa,raZYH. 6 - Rádio Difusora (Laguna) 250 ;- 970 kls. ,fracassos de nossa vida, e estimula-nos a viver corujo- aquele local, o PI efeito e��
ZYM. 6 - Rádio Mirado!' (Rio do Sul) 250 - 820 [samen ta. A verdade religião nos predispõe a agir na pre- I mI?OU as es�radas mumci-

kls. samente. pais, as quais se apresenta-
ZYO. 9 - Rádio Tubá (Tubarão) 250 - 730 kls. A verdadeira religião nos predispõe a agir na pre- va_m em boas condições de
ZYR. 6 - Rá,io Eldorãdo (Crisciuma) 250 -580 perante o Cristo que espeta um alfinete na nossa vaida- trafego, atestando-se o tra-

kls. de nos traz à consciência as nossas faltas. Precisamos b�lI�o ope_roso da atual ad-
Rádio Diário da Manhã (Fpolís) 250 sentir a presença do Cristo que nos mostra quão longe I m,llll�traçao. Estranhou-se o

rt d d di
- pessrmo estado de conser-1010 kls. e� am_os e uma e icaçao completa do nosso eu - a de- I -

• d aiParece realmente decitlil10 o. início da, construção de ZYK. 4 - Rádio São Joaquim (S.Joaquim) -100 dícação que prometemos no altar. Ali prometemos ser le- jvaçao .da est�adpa - esta CU50 kl -".' ,,'
.

'I' .

1- I - que vai de Tres ontes a a-duas novas usinas siderúrgicas 110 país, para muito breve: 15 s, ,'.'- , "II ,ms a greja e aj uc a- a com nossas oraçoes nossa presen-'
.

.. ..

uma em Píassaguera, no Estado de São Paulo e outra em ZYK. 9 - Rádio Dif.usoura (Itajái) 10(} -1530 kls., ça aos cultos, nossas contribuições e nossos serviços. InasvIell'as, pj-íncipalmente
Laguna, Santa Catarina. Trata-se de empreendimentos de ZYP. 6 - Rádio Canoinhas (Canoinhas) 100 -I O R A ç Ã O no Morro das Pedras, e no

grande vulto, com os quais será considerávelmente reter- 1560kls.' , trecho .entre Va rgem Grande
çada à produção de aço. Oferecem excelentes condições de ZYP. 9 - Rádio Jaraguá (Jaraguá do Sul) 100

-I ó Deus fazenos fiéis ao Cristo que ousa chamar-nos: e Lamin, o qual estav�A em

exploração, sendo de prever desde já a grande influência que 1510 kls. para tarefas duras e maiores aventuras na vida. Que o
completo abando?o.

.

erca

irão exercer no progresso da região Sul. ZYR. 4 - Rádio Rio Negrinho (R.Negrinho) 100 ,divino Confortador nos faça fortes para resistir o mal e
das 11,30 hS.,.o ilustre go-

Marcha assim, a passos largos, a produção siderúrgica - 1570 kls. estabelecer o bem. Oramos em nome de bendito Reden-
vernador da CIdade, acorn-

brasileira .. EI11 menos ele um quarto de século, saiu do mi- ZYT. 3 _ Rádio Ararangúa (Araranguá) 100 toro Amém. panhado dos t·s. Man��lnímo, nitidamente insuficiente, de 12.000 toneladas, para 1550 kls . "x Ferreira de Me o, secre a-

hoje atingir mais ele 1.100.000 toneladas. Mas todos reco- ZYT.20 _ Radio A�aguaia (Brusque) 100 - 1580 PENSAMENTO PARA O DIA
'V�"';,r I rio-geral, Dib. ?herem, Pro-nhecem que esta evolução, muito incrementada graças ii kls. curador M�n�clpal, Ruben,sVolta Redonda, e por mais brilhante que seja, não corres- ZYT .21 _ Rádio Sulina (Capinzal) 100 - 1540 kls. A dificuldade com o excesso de religiosidade não é

Lange, Antônio Apostolo, 11-
ponde às reais necessidades em ferro e aço do nosso país. ZYT 22 _ Rádio Urussanga (Urussanga) 100 - 780 que não possamos praticá-Ia, mas ao contrário, que so- d:_r da banca.d� do PSD, na
Haja em vista que tivemos de importar, em 1953, 250.000 kls mos capazes de praticá-la. Câmara Municipal chegou a

toneladas, e, no ano passado, cerca de 100.000 Devemos ZYU. 5 _ Rãdio Difusora (S. Francisco) 100 _ Canasvieira. �a se encon-
lembrar-nos, ainda, que o montante elas compras no exte- 1560 kls. W. RALPH WARD, JR. (PENNSYLVANIA) travam, entre outras pes-
ríor não reflete a procura exata do pais; e tão somente a- ZYW. 3 --,. Rádio Clube (Lajes) 100 _ 1590 kls. soas, os S1'S. Baldícero Filo-
quela que � possível atender com os mínguâdos recursos ZYW. 6 - Rádio Videira (Videira) 100 - 1570 kls.

, ""t 1IIIIItII1I11 a c I T E
meno, do PSD, Cristaldo

cambiais. Por isso se acredita que a procura efetiva nacío- ZYX. 3 _ Rádio Sulina (Concórdia) 100 _ 1560 Araújo, presidente do, Di-
nal de metais ferrosos semi-acabados seja muito superior kls. 11111 nnSOT IDO rctór-io Municipal do PTB,
à traduzida pelo volume da produção nacional mais a im-

ZYX. 5 _ Rádio Oéste
'

(Xapecó) 100 _ 1550 kls. (IILYIII., membros da Ala-Moça do
portação. ZYZ. 7 - Rádio Caçanjurê (Caçador) 100 - 1550 "ANDE TÔNIOO AgeAnc.·a PSD, moradores da locali-

A grande usina de Volta Redonda, que há pouco tempo da de e outros visitantes. Okls.
C h dpôs em funcionamento o seu segundo alto .. forno, deve ter

ZYX R âdi C d M lt (L M 11 ) 100 P -, d 0"'1- d ;1' Osmar un a prece eu-

I'
8 - ca 10 ruz e a a . u er -

recel ,O O a . w:
.'

d' Fatingido, em 1954, o nível de produção de 750.000 tone a-
1540 kls, tO ato de posse o sr. r?n-das, em marcha para o milhão de toneladas que os seus di-

UM ATRATIVO PESSOAL Publicidade �.lilnSCOcll.dsaC'Ucl'Soost.'a Oe Perm,Olp1l01snsCalOdlolrigentes tem em mira alcançar, para o que as operações
.

_ estão devidamente planificá-las, tudo uependendo, entre- Como se póde verificar, a Rádio Guarujá mantém a Os dentes normalmente agradeceu e prometeu tudo
tanto, de questões ltgadas ao financiamento em dólares, maior potência radiofônica, no Estado, seguida das es- implantados e bem conser- r..tal, U lazer para corresponder àdifícil de obter. A tal respeito o "Diário de Notícias" tem tações de Blumenau e Joinville, devendo-se acrescentar' vados constituem um atra- 1'1 ,..... confiança nêle depositadainformado, adiantando-se que nos Estados Unidos não há que "A Mais Popular" já possúi autorização para insta- tivo pessoal. Sua limpeza CUarIaa �)elo Prefeito.
um clima francamente favorável à concessão de créditos lar um Transmi.ssor de 2.5 �W. - . I deve ser- feita, todos os dias, Em nome da Câmara Mu-
para a expansão da nossa siderúrgica. Na própria Câmara Das 26 enussoras catarmenses.., em funcionamento com escôva e pasta. As me-

i ici pa l, falou o sr. Antôniode Representantes, roram ouvidas vozes que com a maior regular, 20 estão operando entre a faixa de 1400 'a 1600 .Ihares escôvas são ás de Apostolo.nitidez possível combateram as negociações travadas, em kilociclos, I cerdas resistentes, capazes Estavam também presen-meados do ano, entre o presidente da Chi. Siderúrgica Na- ,',S,·· ,;:?�,�,W' \
de retirar, de entre os den- tes professores e alunos dacional e o diretor do Eximbank. Mas o "Plano do Milhão"

-

tes, restos de alimentos. A Escola Municipal, que sau-

P FI d P I
-

'd 11 t
escôva deve ser passada duram o governador. Em se-ara o Da o e r sao e .,eu re, rio sentido vertical, de cima ,l'uida, o intendente ofere-

PRISÃO DE VENTRE para baixo, nos dentes de '

ceu ao sr. Osmar Cunha e
cima, - e de baixo para romttiva uma gostosa fei-
cima, nos dentes de baixo; -ioada. Aproximadamente às
no lado da frente e no lado l5 horas, a comitiva enca-
de trás, e em seguida, na minhou-se para a localidade
borda. livre. de Rio Vermelho, Ingleses,Escov� os dentes, com

" fim de ser feita uma visi-
vigor, ao levantar-se, ta oficial.
pela manhã, depois de À chegada do Prefeito, oscada refeição, e, à ,n.oi- ',dunos cantaram.o hino na-
te, antes de deitar-se., donal.
SNES.

-

NOVAS USINAS SIDERORGICAS

será uma realidade, dentro de um ou dois anos, no máxí
mo.

Além de Volta Redonda, merece destaque o que a Man
nesmann está fazendo, ao aparelhar-se para fabricar, em

1955, de 120 a 140 mil toneladas de lingotes. A Belga-Míneí
ra também amplia as suas instalações, a fim de conseguir
a produção, de mais, de 200 mil toneladas, objetivo igual
mente visado pela Mineração Geral do Brasil. Por Ílltimo,
várias empl'êsas. menores possuem programas para expan
dir as suas produções, esperando-se que atinjam, em con

junto, cêrca de 80.000 toneladas.
Dêste modo o Brasil poderá contar, até 1960, com uma

produção de semi-acabados ferrosos supei'ior a 2,2 milhões
de toneladas, à conta das usinas já existentes. Porém, ainda
é pouco. Mesmo em limites de modesto desenvolviínento, o

consumo será de ordem de 3 milhões de toneladas, no refe-
. rido ano .Revelar-se-á um hiato de 800.000 toneladas.

Na certeza de encontrarem mercado já disposto a aco

lher de braços abel:tos a sua produção é que os industriais
paulistas se decidiram aos empreendimentos ele Piassug'uera
e da J.aguna, seclIlulados pOl' capitalistas de outros Estallos,
Espera-nos que tenham o melhor êxito e possam começar a

produzir em grande escala nos próximos anos. O Brasil, que
vai desenvolver a sua indústria petrolífera, requer um abas
tecimento de aço que não póde ficar na dependência do ex

terior. E de qualquer das maneiras�deve]'emos acrescentar
o seu montante de procura suplementai.' às 800.000 tonela
das, tornando m�s ,.sentida ainda em vista disso, a insufi
ciência das instalal}Ões atuais.

(DO "Diário .de Notícias"). '

CLUBf DOZf Df AGOSTO
PROGRAMA DO M1J:S DE MARÇO

SÁBADO. Dia 12, - Às 20 horas. Palestra ilustrada

proferida pelo general Vieira da Rosa, sôbl'e a nova séde Isocial do Clube Doze.
-

Ficam convidados os srs. Associados ptu;a' esta in-

teressante reunião.
DIA 19 - SÁBA:DO - PRIMEIRA EXPOSIÇÃO DE

DECORADORES AMADORES DE FLORIANOPOLIS,
COM DIPLOMAS AOS PRIMEIROS COLOCADOS.

VENDA DE MESAS, COM DIREITO A COQUETEL,
DOCES, E SALGADINHOS.

DIA 27 - DOMINGO - EXCURSÃO MARITIMA,
COM VISIl'AÇÃO AS ILHAS DA BAIA NORTE.

TODAS AS SEGUNDAS FEIRAS; SESSõES. DE CI

NEMA, COM FILMES SELECIONADOS, AS 19,45
HORAS.

JEEP -Pronta entrega
JEEP marca NISSAN tração nas 4 rodas, seis cilin

dros, 85 HP, fabricação JAPONEZA, quatro marchas

para frente Imformações na ELETROLAND1A, com

José Carlos.

J Com Ia Biblia. na Mão Esmosdado o

,-' '" ' -:.":_�>�'"?M Intendente de
«(No t.enecun» ICanasvieira

.- - _ _;, .. :... - .'

9 DE MARÇO
A titulo de curiosidade, vamos divulgar, hoje, a re

lação das emissõras do Estado de Santa Catarina, devi

damente oficializadas e de acôrdo com a potência de ca

da uma.

QUARTA·FEIRA,

PILULAS DO ABBADE MOSS
As vertigens, rosto quente"falta 4e ar,
vômitos, tonteiras e dores' de cabeça, a
maior parté das vezes são devidas a.o

mau funcionamento do aparelho di�e8·
tivo e consequente Prisão de Ventre.
As PiluIas do Abbade Moss são indica·
das no tratamento da·Prisão de VeD
tre e suas manifestações e as An&,ioco

IUes Licenciadas pela Saude Publica, as PUulas do Ab
bade Moss não usadas por milhares de pessoa,s. ,aça o

/

Fêz uso da palavra o sr.

Osma.r Cunha, agradecendo
t homena.gem que lhe pres
tavam e enaltecendo a fi
gura do sr. João Gualberto,
prestigioso morador daque
I.a localidade.
Ainda falaram os srs. An

tônio Apostolo, Dib Cherem,
Cristaldo Araújo e vereador
Baldicero Filomeno.
Como parte final de sua

visita ao interior da ilha, o

Prefeito estêve também na

localidade de Ponta das Ca
nas, Distrito de Cachoeira
de Bom Jesus, d.onde regres
sou às 20,30 hs.

Viagens.. DIH'ÉTA S
FlOIIIANÓPOll$, '.� RII), Ás. 3a$.
FPOllS'::;"S;' P:AULOc...:RIO'·" '�4,,,;

fiPOll���.,CURJTIII,,-RIOAOS SAOS.
SERViÇOS� AÉREÓS. \.

CRUZEI.RO, DO.SUL

• Trale das Vias
Respiratórias
As Bronquites (Asmãti-

cas, Crônicas ou Agudas) e

catarros), assim como as

as suas manifestações (Tos
ses, R0uquidões, Resfriados,
gripes, são mOlé,stias que
atacam o aparelho respira
tório e devem ser tratadas
com um medicamento enér

gico que combate o mal, evi
tando complicações graves.
Procure hoje o seu vidro de
"SATOSIN" nas boas fltr-
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Florianópolis, Quarta-feira, 9 de Março de 1955

Fábrica de Tecidos
Carlos RenauxhS.A.

RELATORIO DA DIRETORIA
Senhores Acionistas: Exigível a curto e longo

Em cumprimento às determinações legais e estatutá=] prazo

rias, vimos submeter á vossa esclarecida apreciação, com, Contas correntes credoras

o parecer do Conselho Fiscal, as contas e balanço referen- Sociedade Cultural e Benefi-

tes aos átos praticados durante o exercício de 1954. cente Consul Carlos Renaux

Os negócios da Empreza tiveram o sel.!. ritmo normal,
nada havendo ocorrido que mereça referência especial. As -Contas de Compensação
contas, esplanadas como estão, dispensam maiores deta- Caução da Diretoria., .

'lhes, entretanto, colocamo-nos ao vosso inteiro díspõr pa-
ra quaisquer esclarecimentos que desejardes.

Brusque, 21 de fevereiro de' 1955.

Otto Renaux - Diretor superintendente
Guilherme Renaux - Diretor presidente
Dr. Erich Walter Bneclnnann - Diretor

Carlos Cid Renaux - Diretor

Até agora o jôgo existia
- e talvez exista ainda -

escondido, sem fiscalização,
o que é muito mais, perigo
so, não trazendo vantagens
para o 'govêrno que poderia
ter ai uma boa fonte de re
ceita. O dinheiro do jógo
até então, tem ido parar em

mãos de gente que enrique
ce á sombra da ilegalidade,
servindo até para campa-

! nhas políticas. Isto prova
que o jógo não acabou e

nem acabará, apenas vive
na penumbra, fora da lei,
beneficiando meia dúzia de

PARECER DO CONSELHO FISCAl, felizardos, prejudicando o

O Conselho Fiscal ela Fábrica de Tecidos' Carlos Re-II govêrno que.
é o povo afinal..

naux S. A, tendo examinado a escrituração, feita com A. Igreja que se constitui
clareza e .nitidez, e tendo verificado que a mesma confere a maior barreira contra a

cal? o balanço e a demonstração da conta de "Lucros e legalização do jôgo, poder
Perdas", que são 'apresentados pela digna Diretoria, vos se-ia beneficiar também
propõe e é de parecer que sejam aprovados os atos e con- desta receita, mais, .do que
tas relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 1954. costuma quando banca 'jógo

Brusque, 19 de fevereiro de 1955. em dias de festa, á porta de
Germano Appel seus templos, .com as pren-
Luiz Strecker das que sorteiam que afinal
,Oswaldo Alzuil . não são dinheiro,. mas re-

presentam valor o que vem

fi, dar na mesma ...
Voltaremos amanhã ao

,/

BALANÇO GERAL LíQUIDO, ENCERRADO EM

31 DE DEZEMBRO DE 1954

ATIVO

Imobilizado
Bens ele Raiz , .

Maquinismo , .

Móveis .

Veículos .

Tecelagem Nova Trento .

Tecelagem Nova Trento
.

Obras em Construção .

Disponível

12.418.965,50
56.440.391,90
836.746,80

1.122.G25,80
1.110.279,40
1.110.179,40
140269,60 72.942.363,70.

359.596,10
1.320.538,20

Caixa
Bancos 1.680.134,30

Realizavcl a curto e

longo prazo
Contas correntes devedoras ..

Duplicatas a cobrar : ..

Participações e apólices , .

Matéria prima, manufaturas

prontas e em vias de

fabricação .

Serl'::tria .

Secção Navegação e Despachos
Secção Lojas �

:.

Fecularias .

Açougue , .

Filial Blumenau .

Filial Porto Alegre .

Almoxarifado .

12.714.894,00
45.485.048,80
38,602.481,20

32.675.546,30
214.023,50

9.796.826,70
9,433,039,10
5.109.837,40
328.303,40

7.173,315,90
5.784.182,70
4.890.010,30
487.511,50 172.695.020,80- Diversos

Contas de compensação
Ações em caução , . 200.000,00

o-s 247.517.518,80
PASSIVO

Não exigível
Capital , , .. , , , , .

Fundo de Reserva Legal .

Fundo de Reserva .

Fundo de Reserva Intangível
de Consolidação .

Seguro por conta própria .. e ,

Depreciações .

Fundo de Substituição de Ob-

soletas _ .

Fundo de Devedores Duvidosos
Caixa de Socorros .

Fundo Escolar .

Reserva Decreto-lei 9.159 .

90.000.000,00
25.000.000,00
26.136.110,15

14.776.876,00
1.745.982,52

27,458,498,80

2.245,287,00
6.825.271,87

17.417,76
35.000,00

285.544,60 194.525.9sn,70 I
I

Vende-se
ótima residência; completamente nóva, em Sãr. José,

com todas as comodidades, 3 amplos quartos espaçoso,
sala de jantar, grande casinha, quarto de banho comple
to, grande área para redes que serve tambémpara cópa,
garage, tanque coberto, porão cimentado para deposito,
situada em- chácara com 27 metros de frente e 130 de
fundos até o mar.

Confortavel casa para caseiro recen-construida.
Chácara toda' plantada e cuidada.

Ambas as casas possuem agua instalada,
'

esgoto e I
luz.

Ver à rua Getúlio Vargas n. 194, parte da

calçada:
rua já

52.494.530,10

297.000,00 52.791.530,10

o JOOO

200.000,00

o-s 247.517.518,80
Brusque, 31 de dezembro de 1954.
Otto Renaux - Diretor superintendente
Guilherme Renaux - Diretor presidente
Dr. Erich Walter Bueckmann - Diretor
Carlos Cid Renaux - Diretor

Henrique Hofimann guarda-livros,
reg. C. R. C. n? 0.259 S.C.

É pena verem-se as estân
cias sem aquele esplendor
de antigamente. Caxambú
há anos átrás, como natu
ralmente outras estâncias,
Cambuquira, Lambari, São
Lourenço, Poços de Caldas.
Araá e as paulistas Águas
de Prata, Sã-o Pedro e Lin
doia quando havia Jogo,
se corístituia um desfile de
'elegância, de luxo.

DEMONSTRAÇ1W DA CONTA "LUCROS E PEnDAS",
EM 31 DE DEZEMBRO DE 1954

DÉllITO
Contribuições Legais .

Culturas .

Açougue , .

Consertos .

Seguro contra fogo e acidentes
Férias

, .

Caixa de Assistência .

Subsidio de Famlliu, Abono de
Natal e Estabilização de pre-
ços , .

Despêsas Gerais, ordenados,
gratificações, impostos, tele
gramas, depreciações, fundo
de deved o r e s duvidosos,
fundo de reserva legal,
de reserva, dividendos, etc 59,934.973,50

O d i n h e i r o Corria,
os h o t e i s

resPlandesci-lam á hora do jant�l' e os

-

cassinos mandavam buscar
artistas caros para seus I
shows". E a cidade lucrava
na melhoria das suas obras,
com melhor arrecadação,
suas instituições de carida
de desenvolveram suas ati
vidades.

O problema do jôgo, ago
ra parado' definitivamente,
precisa ser olhado com inte
rêsse. Não se deveria colo
cá-lo senão em lugares de
veraneio, nas estâncias, dei
xando-se as cielades grandes
de lado, pelo perigo do ví
cio. A quem tem demais e

pode perder, porque não ir
buscar recursos para obras
de benemerência, para me

lhoria dos locais em que as

receitas são irrisórias e as

prefeituras não podem se

lançar a obras maiores?

2.176,379,40
74.223,60
408;669,50
641.361,70
430.396,00

1.127.308,00
41.780,70

5.201,á48,20

eis 70.036,840,60
CRÉDITO

Rendimento das participa-
ções e outros títulos .

Filiais, Lojas, Navegação e

Despachos .

Fabricação , .

3,855.217,80

13.671,892,30
52.509.730,50

assunto.

TOSSIU?
Não deixe que as BrOD-

quites, ou Rouquidões amea

cem sua saúde! Ao primei
ro acesso de tosse, tome "Sa

tosin", o antisético das vias

respíratorias. "Satosin" eli
mina a tosse, da novas for-
ças e vigor. Procure nas

Cr$ 70,036.840,60
Brusque, 31 de dezembro de 1954.
Otto Renaux - Diretor superintendente
Guilherme Renaux - Diretor presidente
Dr. Erich Walter Bueekmanrr - Diretor
Carlos Cid Renaux - Diretor

Henrique Hoffmann - Guarda-livros,
reg. C. R. C. n? 0.259 SC.

• I'

••• J ............... "h.- ',"1 _".

farmácias e drogariae "Sa

VENDE-SE UM TERRENO EM BOM ABRIGO E A tosin", que combate as bron •

CASA. 183 DA AVENIDA HERCILIO LUZ. quites, as tosses e as con-

TRATAR NA. MESMA., sequências dos resfriados.
N. B. Facilita-se o pagamento.
Tratar com Francisco Medeiros á R. Trajano N. 49

nesta Capital.

FARMACIA DE PLANTÃO
MítS DE MARÇO

6 Domingo - Farm. Sto. Antonio
Schmidt 43.

Rua Felipe

12 Sábado (tarde) -, Farmácia Catarínense - Rua

Trajano
13 Domingo - Farmácia Catarinense - Rua- Trajano.
19 Sábado (tarde) - Farmácia Noturna - Rua Trajano
20 Domingo - Farmácia Noturna - Rua Trajano.
26 Sábado (tarde) - Farmácia Esperança - Rua Con

selheiro Mafra.
27 Domingo - Farmácia Esperança - Rua Con. Mafra,

Uma máguina fotográfica alemã SOLIDA III 6 x 6
de fóle. Sincro Compur, com filtro amarelo ou uma fran
cesa- TELKA III 6 x 9 com 'telêmetro. Nóvas, preço:
Cr,$3.700.00 e 3.500,00.

.

Tratar à Avenida Hercilio Luz 172.

São José
OFICINA MECANICA E SEJiRELHERIA

CONCERTOS DE MOTORES A OLEO 'CRÚ E

MÁQUINAS A VAPORES
Rua - São José (nas proxímídades do Balneário)

.Ponta do Leál, 110 ESTREITO.

Vende-se

Expresso. Florianópolis LIda.
, Transporte de cargas em geral entre

FlORIANOPOUS, CURITIBA E SÃO PAULO.,

Endereço Telegrátlc:l
S::tntidra e Transpol1s

-o-

FILIAL: CURITIBA

COM VIAGENS DIRÉTAS E PERMANENTES EM CARROS PRÓPRIOS

FILIAL: SAO PAULO

(Agência no Rio de J:wdrn r cm Belo Horizonte com tráfego :n:!�l.!n até
São Paulo com a Emprêsa de Transportes Minas' Gerais SIA.)

MATRIZ: FI,ORIANóPOLIS
Escr1tório:

Rua Padre Roma 50 - Terrec

Deposito:
Rua Conselheiro Mafra n. 135

Fones: 2534 -- ::':>:15
CR i/::1 Poste I, 4 :15

E nd, Telegrá.fico;
Sanclr:1 "!" " 'T'ranllpol1s

-·0---

Visconde do Rio Branco
(932/36)

,

Telefone 1230

Avenlda do Estado 1666/76

Telefone: 37-30-91

Sân F'au!o - Capital - Si'.

Endereço Telegráfico:
Sandrade e Transpol1s

-0-

o ESTADO

Fábrica de Tecidos
Carlos Renaux S,A.

Assembléia Geral Ordinária

São convidados os ser_'C�res Acionistas a se reunirem
em assembléia geral ordinária, na sede social, à rua 1° de
Maio n, 1.283, às 9 horas do próximo dia 26 de abril de
corrente ano, nesta cidade, para deliberarem sôbre a se

guinte
Ordem do Dia

1° - Discussão e deliberação sôbre o relatório da di

retoria, balanço, conta de lucros e perdas do
exercício de 1954 e parecer do conselho fiscal.

2° - Eleição dos membros efetivos do conselho fiscal
e seus suplentes.

3° - Assuntos de interêsse social.
Brusque, 1° de' março de 1955.

Otto Renaux, diretor-superintendente.
Guilherme -Benaux, diretor-presidente.
Dr. Erich Walter Bueckmann, diretor.
Carlos Cid Renaux, diretor.

•

CENT�O EXCURSIONISTA '�RNOLOQ RAUI..INQ" J

- �eE.ruCloNÁB.!O-
FUNDADO EM 16-9-54

AGORA, QUE SURGIU A TUA SOCIEDADE\
MAIORES OPORTUNIDADES DE CONHECER

,

fERAS

A

TERRA CATARINENSE, NÃO. PERCA TEMPO. EN

V{A- NOS HqJE MESMO. TEU NOMf E ENOERE

co A CAIXA POSTAL 499- FLORI.A!':6r>OLiS�S.C.

A IMOBILlARIA ffMiGUEl DAUX",
INICIANDO AS SUAS VENDAS OFERECE

Uma casa de moradia no centro da cidade:-com sala
de �isitas, sala de jantar, copa, tres quartos, cosinha ba

nhe.ll·� e W. C., sendo que anexo quarto de empregada
e dispensa. Tem terreno para .construír garage, A casa

encontra-se desocupada.
Preço 600.000,00 - sendo parte financiada.
Uma casa de madeira, recem construída, ainda não

habltada, com .urna sala ele estar. de 3x6, dois amplos
quartos cosin ha e Instalações sanitarias, lugar para
construír garage, sito a rua Juca do Loyd, em Coqueiros.
Preço 180.000,00 - parte financiada.
Um �..reno no centro da cidade, medindo 15 metros

je frente por 25 de fundos. Otimo local para constru-
)_
cao,

Preço 280.000,00 - parte financiada.
Diversos lotes na Rua Moura, ..... em Barreiros. Em

prestações.
Dois lotes na praia de Canasvieiras.
Diversos lotes na Praia de Camboriu.
Uma casa com terreno em Santo Antonio de Lisboa,

com otima praia.
Informações a Rua Coronel Pedro Demoro 1541 -

LO andar - Estreito - Em frente ao Cine Gloria.
Duas Casas - Sendo uma de alvenaria com 3 quar

tos, sala de visitas, sala de Jantar, copa, cosinha e insta
lação completa, de banheiro e W.C: '

. Uma casa. de madeira, com dois quartos, sala de
Jantar, casinha e instalação san itaria completa.

Ambas localizadas num terreno de 9x53 sito a
Rua Santos Saraiva.

'

Base: 300.0000,00
Quatro lotes de terra na cidade de Londrina-Para

, na cada lote Cr$ 45.000,00
,

.Compra-se casa no Estreito até Cr$ 100.000.00
duas casas, sendo uma de material de 5 x 10, com seis

compartimentos, outra de madeira medindo 6 x 12 com
sete compartimentos, ambos servidas de água de'poço,
com luz, toda forrada e pintadas a oleo, ambas localiza
das em terreno de 10 x 65 cms., com árvores frutíferas
sita a Rua Afonso Pena n. - 420 - Estreito.

Pode ser visitada a qualquer hora
Preço Cr.$ 220.000,00
Um terreno sito em Pedra Grande, Junto a vila re

sidencial do 5 distrito Naval medindo 13 x 14
Preço Cr.$ 50.000,00

.

Dois lo�es de :erreno, medindo cada um 10 x 30, na
CIdade de Sao Jose, em frente a Caixa D'Água.

Preço cada Cr$ 10.000,00.

18AHCO
de G�fbITO POPULAR

II� AGRICOLA I I

. p","...� ��1,d, 16 ..,

. flOi<!ANOPOl.lS - 5,6.. e�ló.rln6,

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



7o ESTADO Florianópolis, Quarta-feira; 9 de Março de 1955

A IMOBllIARIA "MIGUEL DAUX"
INICIANDO AS SUAS VENDAS OFERECE

Uma casa de moradia no centro da cidade, com sala
de visitas, sala de jantar, copa, tres quartos, coslnha ba
nheiro e W. C., sendo que anexo quarto de empregada
e dispensa. Tem terreno para construir garage, A casa

encontra-se desocupada .

. Preço 600,000,00 - sendo parte financiada.
Uma casa de madeira, recem cohstruida, ainda não

habitada, com uma sala de estar de 3x6, dois amplos
quartos cosin ha e instalações sanitarlas, lugar para
construir garage, sito a rua Juca do Loyd, em Coqueiros.
Preço 180.000,00 - parte financiada.
Um 't9d-reno no centro da cidade, medindo 15 metros

de frente por 25 de fundos. Otimo local para constru

ção.
Preço 280.000,00 - parte financiada.
Diversos lotes na Rua Moura, em Barrelros,

prestações ..
Dois lotes na praia de Canasvíeiras,
Diversos lotes na Praia de Camboríu.
Uma casa com terreno em Santo Antonio de Lísboa,

cem otima praia.
Informações a Rua Coronel Pedro Demoro 1541 -

10 andar - Eutreíto - Em frente ao Cine-Gloria,
Duas Casas - Sendo uma de alvenaria com 3 quar

tos, sala de visitas, sala de Jantar, copa, cosinha e insta
lação completa de banheiro e W.C.

Uma casa de madeira, com dois quartos, sala de

Jantar, cosinha e instalação sanitarla completa.
Ambas localizadas num terreno de 9x53, slto a

Rua Santos Saraiva.
Base: 300.0000,00
Quatro lotes de terra na cidade de Londrina-Para

na cada lote Cr$ 45.000,00
Compra-se casa no Estreito até Cr$ 100,000,00

duas casas, sendo uma de material de 5 x 10, com seis
compartimentos, outra de madeira medindo 6 x 12, com
sete compar-timentos, ambos servidas· de água de. poço,
com luz, toda forrada e pintadas li oleo, ambas localiza
das em terreno. de 10 x 65 cms., com árvores frutíferas
sita a Rua Afonso Pena n. - 420 - Estreito.

Pode ser visitada a qualquer hora
Preço Cr.$ 220.000,00

.

Um terreno sito em Pedra Grande, Junto a vila re

sidencial do 5 distrito Naval medindo 13 x 14

Preço Cr.$ 50.000,00 '

Dois lotes de terreno, medindo cada um 10 x 30, na
cidade de São José, em frente a Caixa D'Água.

Preço cada Cr$ 10.000,00.

•

Com ês�e lIa.lov> V. 5,
�b ..il'á um� cootllo qUI!
lhe ..end0� jut'o com·
pens�é�-

'

_. e

s���§�����.�,ill-;: levA�'\;' pÔ!'c'l sue. r�sid�n.
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U I ci

.

.,. um lindo e util presente:
um BELlSSIMO COFIi'Ede AÇO eROMADO.

Pt'OCUI",!! hoje o NOVO

I
NCO GRICOL.A

1lua. c7'tQ.iar�,c;, 16
FLORIANÓPOliS' --.4 SArHA CATARINA "....""'.

Vende-se
ótima residência; completarnente nõva, em São José,

com todas as comodidades, 3 amplos quartos espaçoso,

sala de jantar, grande cosinha, quarto de banho comple
to, grande área para redes que serve tambêmpará cópa,
garage, tanque coberto, porão cimentado para deposito,
situada em chacara com 27 metros de frente e 130 de

fundos até o mar.

Confortavel casa para caseiro recen-construida.
Chácara toda plantada e cuidada.

Ambas as casas possuem agua instalada, esgoto e

luz.
Ver à rua Getúlio _Vargas n. 194,· parte da rua j�

calçada.
_ - � � �

��, �".�g���
N. B. Facilita-se o pagamento.
Tratar com Francisco Medeiros á R. Trajàno N. 49

nesta Capital.

."�:i� "!

Vende-se
Em Coqueiros - magnifica residência de praia

composta de 3 dormitorios com armarios ímbutidos, cosí

nha americana com fogão eletrico, varandão com vista

para o mar, sida, quarto de banho com box dependência
de empregada, porão, tanque garagem. etc. etc.
I
I

A residência contem aquecimento central.

FARMACIA DE PLANTA0
Mes DE MARÇO

6 Domingo - Farm. sto. Antonio -' Rua Felipe
Schmidt 43.

12 Sábado (tarde) - Farmácia Catarinense - Rua

Trajano
13 Domingo - Farmácia- Catarineme - Rua Trajano.
19 Sábado (tarde) - Farmácia Noturna - Rua Trajano
20 Domingo - Farmácia Noturna - Rua Trajano.
26 Sábado (tarde) - Farmácia Esperança ;_ Rua Con

selheiro Mafra.
Esperança-.- Rua Con. ,Mafra.

ÇgNTBO EXCURSIONISTA '�RNOL.DO RAUUNO"
-WEDICIONÁBJO- ,.

FUNDADO EM 16-9�54

AGORA, QUE SURGIU A TUA SOCIEDADE,
MAIORES OPORTUNIDADES DE CONHECER

TERÁS
A

TERRA CATARINENSE, NÃO PERCA n�MPO. EN

VíA- NOS HOJE· MESMO, TEU NOME E ENOERE
,

co A CAIXA POSTAL 489- rL.ORlt.NOPOLIS-S.C.

��"':,_. •

...... � .hj� 'f<i\';�11- JI#oiititJ..

Fábrica de Técid.o�s
Carlos Renaux S,A.

��i!'..,1!'4í<'.s:!UW .,-. '

��
·li; ...

"'�'�"J!�
Assembléia Geral Ordinária

.' .=-=_ ..

�P....�,;:·",,·

São convidados os- Ber��'.'res Acionistas a se reunirem
.

em. assembléia geral ordinárta, na sede social, à rua IOde
Maio n. 1.283, às 9 horas do próximo dia 26 de abril de
corrente ano, nesta cidade, para deliberarem sôbre a se-
guinte

Ordem do Dia
l° - Discussão e deliberação sôbre o relatório da di

retoria, balanço, conta de lucros e perdas do
exercício de 1954 c parecer do conselho fiscal.

2° - Eleição dos membros efetivos do conselho fiscal
e seus suplentes,

3° - Assuntos de interêsse social.
Brusque, 1° de março de 1955.

Otto Renaux, diretor-superintendente.
Guilherme Renallx, diretor-presidente.
Dr. El'ich Walter Bueekmann, diretor,
Carlos Cid Renaux, diretor.

Vende-se

. VENDE-SE
UMA CASA DE lVIATERIALÀ RUA RUY BARBO.

SA NR. 130, EM FRENTE AO ABRIGO DE MENORE�.
Tratar na mesma.

AloAaosim'llCóA

�� -

40.

ECONOM'A absoluta
Grande CONFORTO

AQUECEDOR

ELÉTRICO

��4,
}MERSÃO f},

Capacidade 30 LITROS

• Consfruido inteiramente de
cobre,

• Aqu�c.imento ultra rápido,

'. Játo abundante na tempe
ratura de�jllda.

o MISTURADOR ·CÁKO, de regu.
'agem imtcntanea. permite a

maior escala de graduaçõe. C»
TEMPERATURA.

Expresso Florianópolis LIda.
l Transporte de cargas em geral entre

FlORIANOPOllS, CURITIBA E SAO PAULO.

;';;,
'f
'.

·

:'11 _

COM VIAGENS DlRiTAS E 'PERl\lANENTES EM CARROS PRÓPRIOS

fILIAL: CURITIBA FILIAL: SAO PAULOMATRIZ: FLORIANóPOLIS

Avenida do Estado 1666/76

Telefone: 37-30-91
Telefone 1230

Endereço Telegrái'ic3
Santidra e Transpolis

São Paulo - Capital - S.I:'>,

Endereço Telegráfico:
Sandrade e Transpolls

-0-

Escritório:
Rua Padre Roma 5Ó - Terreo Visconde do Rio Branco

Deposito: (932/36)
Rua Conselheiro Mafra n. 13â

Fones: 2534 - 2.535
Caixa Postal, 435
End. Telegrá.fico:

Bandrade e TranspoUs
-0- -o-

(Agência no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte com tráfego mútuo até

São Paulo com a Emprêsa de Transportes Minas Gerais SIA.)

AgradecimentoCiclislica
RosoNelo

a.PUREZAS DO S�NGUE7

nlXIR Df H06UfrnA
AUX. TRAT. srnus

VIVER!!! 'MORRER!!!
Depende do sangue, o sangue é a vida!

SANGUENOL - Tônica ik-s convalescentes, tônico
doa desnutridos. Contém excelentes elementos

tônicos: - Fosfato, Cálcio,
Arseníato e Vanadato de Só-

. dio.
.

OS PALIDOS -- DEPAUPE
RADOS - ESGOTADOS _::
MÃES QUE CRIAM - MA

GRç>S - Cl;UANÇAS RA
QUITICAS receberão a toni
ficação geral do organismo

Henrique Boell, sua esposa Deolinda de Oliveira.
Boell e demais membros de sua familia, vêm, por meio

Rua 24 de Maio 906 (Es- deste, trazer os seus agradecimentos a exma. sra, da.

treíto) Marieta Konder Bornhausen, Presidente da. Legião Bra-

A Ciclistica Rosa Neto sileira de Assistência, dr. Osmar Cunha, Prefeito Muni

(Antiga Oficina de Bicí- '�ipal, drs. Newton d'Avila, Wilson Paulo Mendonça e

cletas Nely tem a grata sa- Dr. Joel Souza, Diretor dos Correios e Telegrafos, Cap.
dsfa-ção de comunicar ao Jubal Coutinho: Delegado Regional de Policia da Capí
públlco, que conta atual- tal e as irmãs de caridade do Hospital de Caridade S.

nente com uma equipe de 'dos Passos, pela maneiradistinta e cavalheiresca que lhe

A mecânicos especializados dispensaram, tudo facilitando para o transporte de sua

sm : reformas e consêrtos 'Cunhada e irmã Emilia de Oliveira, ·da cidade de Bom-Re

le bicicletas de passeio, cor- tiro, onde residem, para o Hospital de Caridade desta
ridas (meia corrida, cor ,'Capital, onde deverá ser submetida a melindrosa opera
rida especial Triciclos, tíco- ção cirurgica, tornando extensivos esses agradecimentos
.icos, carrinhos berços en- .a todos que contribuiram, direta ou

-

indiretamente, para
fim tudo referente ao ramo

�
que tudo lhes fossem facilitado. A todos, pois, renova-

Je ciclismo. . mos a nossa imorredoura gratidão.
Possue um grande e va- Bom-Retiro, 6 de março de 1955.

dado estoque de peças des- ,
----------------------------------------------,

íe uma simples. borracha,

.iara rodas de triciclos até
IS bicicletas de corridas es

ieclais,
Seus mecânicos atendem

.om presteza e perfeição os

.erviços.
Estamos equípados com

rrande variedade de fer
ramentas - especializadas
'iem como maquinários.
Serviço de Solda, Forno-

Vulcanização, Mecânica,
Pintura Raiações e breve
nente Pintura à Fôgo .

Atendemos às cidades do
Interior pelo serviço de

.

Reembôlso.
VENDE-SE UM TERRENO EM BOM ABRIGO E A A Ciclistica Rosa Neto à

CASA 183 DA AVENIDA HERCILIO LUZ ificina Oficial da la Volta·
TRATAR NA MESMA. '-

-

]0 Atlântico.
Atendemos pelo telefone

3230.

• Construção sólida, sendo a caixa interna de COBRE e

� revestida de material altamente ISOLANTE (lã de vidro).
• Resistência do tipo tubular, inteiramente blindada.
• Controle automático de temperatura por:: TF.RMOSTATO;

que proporciona grande ECONOM.IA.

, VAu GARANT< O QUE FABRICA"
/"'f "'- -

- ---.

;/.
.

.-.---- ..........e:"'�

, � C� R�MOSiS.'. Comêicio e
.....- .."....�.."._."_,�"=-�..,,._ RUI João" intol 'Fpolis i

<,

VENDE-SE
Uma máguina fotográfica alemã SOLIDA III 6 x 6

de fóle. Sincro Compu r, com filtro amarelo ou uma fran
cesa TELKA III 6 x 9 com telêmetro. Nôvas, preço:
Cr$3.700.00 e 3.500,00.

Tratar à Avenida Hercilio Luz 172.

.. CONFORTO ãbsolutG'
Grande ECONOMIA1

J:-�
AQUECEDOR EL�TRICO CENTRAL

.__.�-

CapaCidade:
100 a 1.000 litros.

..

Fabricados nOl ti�
horiZQrltQJ • "erti'OI.

4nênc.ias
t-�;�:a.tarin.1

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Êste Jornal recebeu por intermédio do sr. Cap. Ayrton
Capella, que ontem visitou-nos em nome do sr. Coronel Má
rio Ribeiro dos Santos, atencioso convite para assistirmos

lo critério administrativo, ou saldo dos 18 milhões, para a- o ato de passagem do Comando da Infantaria Dívísíoná-

para 24 horas, pelo critério firmar que o projeto gover- ria/5a., hoje, às Í6 horas, no Quartel do 14° B� C., ao Exmo.

político, como foi feito no namental fora crivado de e- Sr. General de Brigada JOÃO BAPTISTA RANGÊL, recen
Rio Grande do Sul, sob a 0- mendas. O líder Estivalet Pi- temente nomeado para essas funções e que chegou a esta

rientação da UDN gaúcha. reg limitou-se a informar o Capital, conforme noticiamos, ante-ontem, à bordo do na-
•

A lei do selo e a taxa rodo- orador de que o projeto não vío Carlos Hoepcke.
'

viária, também citadas pelo sofrera uma única emenda. O ato, ao qual estarão presentes altas Autoridades Ci

deputado Bornhausen - que Apenas fora desdobrado, de vis e Militares, revestir-se-á de toda solenidade, conslde

poderia acrescentar O au- acôrdo com a exigência regi- rando as elevadas funções e a personalidade do novo Co-

mento de transmissão inter mental. mandante da Infantaria Divisionária.
vivos e causa mortis - foram O deputado Bornhausen O sr. Coronel Mário Ribeiro dos Santos, tão logo seja
rejeitados dentro dos príncí- mostrou-se surprezo com a desembaraçado das funções que vinha .desempennando in

pios' que o próprio represen- informação e quís declará-Ia t.erinamente, viajará com destino à Blumenau, onde reas

tante aceita: os de fiscaliza- menos verdadeira. Valeu o sumirá as suas funções efetivas de Comandante do 23° Re

cão democrática. Não conde- episódio para se ter a certe- gimento de Infantaria, ali sediado.
nou o sr. Irineu Bornhausen, za de que o orador desconhe-I Manifestamos a nossa gratidão pela honra do convite

quando candidato, todo e ce os fatos ou deles tem no- e formulamos aos ilustres Soldados de Caxias felicidades

qualquer aumento de ímpos- ticias capciosas, fornecidas pessoais e administrativas, nas funções onde, estamos cer
tos e taxas? Não garantiu pelos que apenas procuram tos, servirão ao Exército e ao Brasil.

que sabia fazer muito do agradá-lo como filho do go-

pouco? Não tachou de cri- vernador.
minosos os aumentos tríbu- A sua Estréia, assim, e por
tários? Não foi por que pro- isso, só não foi feliz no citar

metesse não aumentar os ím- fatos. Na parte prõpríamen
postos que foi eleito? A vlgí- te acadêmica, saiu-se bem e

lância oposicionista, armada revelou propósítos, sadios., A PANAIR DO BRASIL S. A. tem a grata satisfá
de maioria parlamentar, se O d�putado Nazaren� Ne� ção de comunicar aos seus clientes e ao povo 'em geral
deixasse o governador trair ves, fmalme.nte, explica .a- �ue as viagens rumo sul a rumo norte serão restabele
suas promessas de candidato, Casa os motivos pelos quais .cidas a partir dos dias 9 e 10 do corrente, respectivamen
estaria, de sua vez e de sua os �rabalhadores do Sul do te, obedecendo o horário normal.
parte, traindo o povo. Es.tad�, em T�b�rão. Essa ex- .,. '.(�,
No caso da taxa rodoviária phcaçao consístíu em narrar _..;._

'acresce que as classes pro- as sucessivas nomeações de

dutoras, reunidas na memo- engenheiros para aquela re

rável Conferência de Blume- sidência.

PREMIOS DO CARNAVAL
Os conferidos pelo "O Estado" Na Assembléia

Em eXPoSlç��,' �nc���:m�;: :u�� :1:: :�t�;�es da Re- 4
Iojoaría GALLUF, uma taça oferecida a Sociedade Carna

valesca "Tenentes do Diabo", conquistada por ter apresen
tado o melhor conjunto quando dos festejos carnavales

cos, e, uma Medalha de Prata dourada, oferecida ao clas

sificado em 1° lugar, em mutação, cabendo ao sr.

David' Gevaerd, também dos "Tenentes do Diabo", com. a

apresentação do seu carro "A Lampada de Aladím" '11
•

Ambos os prêfnios foram oferecidos por este iQl;n

sessão de ontem. Municipalismo. InceRdio em

Brusque: E&tréia o deputado Paulo
Bornhausen. Ootras no'tas.

O primeiro orador da ses

são de ontem foi o deputado
Mário Bruzza, da UDN, que

discorreu o.bjetivamente sô ..

bre o movimento munícípa
iista no Brasil. O seu discur

so, em certo momento, des

pertou alguns apartes, vivos

e interessantes, dos quais
participaram os srs. deputa
dos Gomes de Almeida, Esti
valet Pires e Miranda Ramos.

O deputado Mário Olinger,
segundo orador, comunicou à

Casa, o pavoroso incendio que
à madrugada do dia 5, la
vrou na cidade de Brusque,
arrolando os enormes prejuí
zos causados'pela catástrofe
e apresentando telegramas
de pezar, que foram aprova
dos.

O deputado Olice Caldas lê

um abaixo-assinado de mora
dores de Santo Antônio, no

município da Capital, no qual
pleiteam que a estrada Flo

rianópolis-Canasvieiras pas
se pela rede daquele distrito.
Esse documento foi enviado
ao sr. líder do Govêrno, a pe
dido do orador.

A seguir ocupou a tribuna,
o deputado Paulo Konder

Bornhausen. De começo elo

giou o discurso do líder Esti

vlaet Pires, definindo os pro

pósitos da sua bancada. Lo

go, a seguir, entrou a criticar

a atuação passada da maio

ria, citando projetos não a

provados pela Assembléia.
O jovem orador terminou o

seu discurso reconhecendo na

oposição o dever de vigilanté
nscanzação do Executivo, e

orometendo apôio a todas as

iniciativas boas, partissem de

onde partissem.

Ftoríanópolís, Quarta-feira, 9 de Março de 1955
------------------------------------

<'Correio do Estreito))
_I�

delas quízes-Em nova fase, reaparecerá
à luz, o semanário "Correio

do Estreito" órgão indepen
dente defensor das aspira
ções do povo do Sub-Distrito
do Estreito, sob a direção e

propriedade do combativo

jornalista Júlio Paulíno da

Silva e também sob a direção
de redação do jovem Ondino
Doin Vieira.
CORREIO DO ESTREITO,

que sempre teve suas pági
nas franqueadas a quantos

colaboradores
sem fazer uso, reaparecerá
farto de material de ínterês
se geral, quer' no campo de

atividade política, social e

administrativa.

Aguardamos com justo in

terêsse seu reaparecimento
pois que, como reivindicador

dos anseios dos moradores do

Continente, sempre se fez

aentro da ética jornalística e

nos prece.itos
da r}ivulgÁção

da boa lmprensa.( ç

CONTRÁRIA A IN
DÚSTRIA À MAJO
RAÇÃO DA GA

SOLINA

FACULDADE CATARINENSE DE
FILOSOFIA

nau, a ela se opuseram na

mais eloquente unânimidade.
A rejeição da Assembléia, as
sim, tinha -o selo da insus

peita decisão dessas classes,
das quais o sr. Irineu Bor
nhausen se diz um dos líde
res no Estado.

Citou, ainda, o ilustre ora

dor, o caso da aplicação do

EM NOVA YORK O
PADRE GEORGE
NOVA IORQUE, 8 (U. P.)

- O padre católico norte
americano expulso na sema

na passada da Russia, che

gou hoje a esta cidade, de
avião. O padre Bissonnette,
recebeu ordem de deixar
Moscou no dia 5 do corrente,
sem qualquer explícaçâo da
parte do governo soviético.

Informa-nos a Secretaria da Faculdade Catarinense de

'Filosofia que, a vista de haver vagas na matrícula ,haverá no
vo concurso de habilitação para os cursos de Filosofia,
Geogratía e História, .Letras Clássicas, Letras Neolatinas e

Letras Anglo-germânicas.
, As condições de inscrição são as mesmas do concurso

normal, conforme edital publicado no Diário Oficial do

Estado, ediç� de 14 de tevereíro ultimo.
A abertura da inscrição será publicada oportuna

mente, sendo provável que o seu prazo, que é de cinco dias

comece a correr do próximo dia 14.

--------------

COTAÇÃO DO CAFÊ
E CACAU NO MER
CADO DE N. YORK

mundial somente levaria à

destruição do imperialismo
ou seja do Ocidente. Essa de

claração, agora, está agitan
do o Partido Comunista, e

xistindo graves dúvidas de.
que a direção do mesmo dei
xe com vida e em liberdade
a um de seus membros que
se tenha apartado do roteiro,
com o perigo de unir-se ·ou

organizar uma perigosa opo
síçâo.

O início e fim da sua ora-

cão foram felizes. Perdeu-se, NOVA IORQUE, 8 (U. P,)
sntretanto, na crítica à ação - O café Santos '''S'' fechou

oposicionista na legislatura hoje em alta de 50 a 85 pon

passada. A chamada lei das tos. Foram vendidos 229 con

�4 horas, que denominou de tratos.

odiosa, vigora em diversos No mercado para entrega
Estadps do Brasil. E, não' te- imediata, o Santos4 acusou RIO, 8 (V. A.) - O repre
nhamos dúvida que, em fu- uma baixa de % centavo, co- sentante da Industria no

turo próóxímo, vigorará tam- tando-se a 57% centavos de Conselho da COFAP, sr. Ma

bérn em nossa terra. Ela é um dólar a Iíbra-peso. Os cafés rio Di Piero, convocou os íor

imperativo de ordem admí- colombianos acusaram uma nalístas para uma entrevista

nístratíva. O prazo de ausên- alta de % centavo, cotando- coletiva, durante a qual ex

cía, de 20 dias, permitido ao se a 59% centavos de dolar a planará ° ponto de vista da

Chefe do Executivo é maior libra-peso. sua classe, contrario à maio
do que o prazo fixado para R. O cacau para entrega íme- ração do preço da gasolina,
mesma autoridade fazer de- diata cotou-se hoje a 38 cen- como pretende o ministro da

terminados atos, como, por tavos de dolar a libra-peso, Fazenda. Aquele conselheiro,

exemplo, vetar leis, nomear caindo 180 pontos. O Bahia assim, antecipará o seu voto,

juizes, etc. Aquele prazo, de Superior, cotou-se a 40,30 quando a COFAP tiver de

�o dias, fatalmente terá que centavo de dolar a Iíbra-pe- decidir sobre a importante
.er reduzido para 5 dias, pe- so, caindo 75 pontos, materia.

wTsWfnííCãSi��fô"�iõSã
, li' .

LONDRES, 8 (U. P,)

-I
julga saber o correspondente essa informação de fonte a

Existiriam estoques de bom- do "Sunday Times", em To- merícana segura.

bas atômicas em Formosa, ,qui� o qual afirma ter tido Essas bombas, acrescenta o

correspondente, apenas se

riam utilizadas "em caso de

grave crise no Extremo Ori-

ente, e sómente por ordem

expressa do presidente Eise-

MAlENKOV PODERIA SER ACUSADO
"

DE HERESIA IDEOLÓGICA

280 MIL FUNCIONA
RIOS DEMITIDOS

NOS EE. UU.

NOVA IORQUE, 9 (U. P.)
- O ex-chefe do gabinete
soviético, Georgi Malenkov,
parece encontrar-se numa

situação de grave perigo. Se
gundo as indicações que se

tem, está-se forjando rápida
mente um caso no qual é a

cusado de séria, heresia ideo

lógica. Malenkov está sendo
atacado agora por insinua

ções diretas, embora não se

ja mencionado seu nome, no

diário russo mais importante,
o "Pravda". Esse orgão co

munista condenou-o clara
mente ontem por expressar
uma opinião que, segundo o

"Pravda", é inútil somente
aos traficantes de guerra
imperialistas".
"As declarações sôbre a

possibilidade de uma des

truição da civilização mun

dial no caso de que os impe-
rialistas desencadeassem,
uma terceira guerra mundial
são erroneas em teoria é pre
judiciais em seu aspecto po
lítico" declara o Pravda em

um artigo de duas páginas,
em que reocrdou o segundo
aniversário da morte do pre
decessor de Malenkov, Josef
Stalin.
Faz quase um ano, a 12 de

março de 1954. Malenkov de
clarou em um discurso eleí
toral que no caso de estalar
uma nova guerra mundial,
"com armas modernas, sig
nificaria a ruína da civiliza
ção mundial. Malenkov é o

único estadista russo de ím
portâneía que expressou esta
opinião, sempre que os outros
estadistas sempre tem afir
mado que uma nova guerra

� Entramos no terceiro mês
* * de um Novo Ano ....

Se, ao findar .ío Velho Ano

nos debatemos com o aumen

to sempre crescente dos pre
ços; agora estamos quasi nos
estertores, porque continuam

subindo ...
Luta tremenda ... luta sem

treguas ... luta tradicional...

\

verdade, parecee que, na

nunca cessar ...

Problema complexo, como

que uma cadeia cujos élos
não podem ser rompidos, re
sultante talvez da desorgani
zação em que vivemos.

Haja vista o que está ocor

rendo com o aumento de pre
ços nas passagens de ônibus
(que a COAP diz não ter con
cordado - o que veremos),
mas cuja ofensiva contínúa
minando, aos poucos, a orga
nização que oríenta va ques
tão e deverá se pronunciar
definitívamente.

RECORDANDO.
nhower".

UM CONFLITO ENTRE SAO JOSÉ E PALHOÇA

"A velha questão de limites, entre São José e Palhoça,
não obstante já resolvida, é ainda motivo de desavenças e

conflitos entre habitantes dos dois prósperos municípios.
Agora nos chega a notícia de mais uma pequena...... WASHINGTON, ,8 (U. P,)

orígínada, ao que se diz, da prisão do sr. Alberto S
.

t,
_ O governo do presidente

morador na Palhoça e detido incomunicável em São osé. Eisenhower demitiu mais de
Esse pacto ia provocando um sério conflicto entr ha� 80.000 funcionários públí-

bitantes dos dois municípios, o que foi evitado grae8!!9'�;m:-=1'j; os úl-
tervenção opportuna do sr. dr. Governador do Estado, por
intermédio do sr. dr. chefe de Polícia.

.

No caso (aumento de pas- A calma voltou, assim, ao espírito dos mais exalt Ao SERÃO DEVOL-
sagens), deve o respectivo dando-nos a esperança de que já passou de todo o

'UTUOS OS AR,QUI-órgão Técnico; face a reque-' de um conflito"... �

rimento de firma interessada, Este caso foi publicadO neste Jornal, em seu n' '0 VOS DO REICH
eonsíderando as razões apre- 1.455, de 9 de Março de 1920, isto é, há 35 anos passados. WASHINGTON, 8 (U. P,)
sentadas, informar detalha- Publicava, também a referida edição, haver se dado - Interrogado sobre as ín
damente se procedentes o,u um "grave confUcto num restaurant de Berlin, entre o prin- formações que atribuem ao

não, enca�inhando-o por in- cipe Joaquim Albrecht e dois capitães francezes que per- governo americano a inten,.
termédio da Diretoria de Es- tenciam à missão militar. O atentado foi devido ao facto ção de restituir à República
tradas de Rodagem a COAP desses officiais terem 'permanecidos sentados, durante a Federal Alemã, os arquivos
para homologação, se houver execução do Deútscbland über aHes". do Terceiro Reich, apreendi-
acerto. E como notícia publicava: dos durante a guerra pelas
Enquanto isto não-aconte- - "A Ponte do Vinag're - Estão concluídos os trabalhos autoridades ame,ricanas, o

ce o Povo, sempre o Povo, de reconstrução da Ponte do Vinagre. Estãó sendo agora porta-voz do Departamento
que aguarde os acontecimen- levantados elegantes balaustres ele um lado e outro da re- de Estado declarou hoje que

tos, para sentir, bem de per- ferida ponte". essa restituição' não seria

to, o interesse daqueles que - "O serviço de passagem tio Estreito - A Empreza ,realizada, sem que os do

devem zelar pela sua bolsa, Valente, que faz o serviço de passagem f'ntre esta capital e cumentos fossem previa e

livrando-as dos "tubarões" o Estreito, está .reformando a lancha INDEPENDENCIA, que cuidadosamente estudados

que, gananciosos, não trepi- será brevemente_empregada naquele serviçq". tanto com referencia às in

dam em lançar mãos dos � "A loja 01'(le111 e Tl'aL-.:llho vai ter um Témplo - A formaç6es que contém, quan
mais baixos motivos afim de loja maçonica Ordem e Trabalho, desta' capital, adquiri0 to com relação aos elemen

colimarem seu torpes inten-I·por compra o prédiO à. rua Visconde. de ou,1'0· pre,to n. 6.,a- tos que podem trazer �ara os

.tos...
.

'. �flJ;ll c:l.!'!....1iificax nolocal,um I?�Ho,�difící?J>ara S:U� �éd,e". trabalhos dos historiadores.

CONTINUAM SU
BINDO O DÓLAR

EALIBRA
RIO, 8 (V. A.) - Regis

trou-se, ontem, no mercado

de câmbio livre, nova alta
nos preços do dólar e da li

bra. Os Bancos particulares
passaram a vender dólares de

Cr$ 79,20 a Cr$ 79,50 e libras
de Cr$ 213,00 a Cr$ 215,00.
Aquelas moedas eram com

pradas de Cr$ ,77 ,20 a Cr$ ..

77,50 e de Cr$ 207,00 a Cr$
208;00.respeeti:vamente.- ,

COMANDO DA INFANTARIA DIVI
SIONÁRIA/5a.

Passagem de Comando hoje

Panaír do Brasil S_ A.

FALAM OS DIRIGENTES DAS BOLSAS
DE VALORESAMERICANAS

WASHINGTON, 8 (U. P.)
- Os presidentes das bolsas
de valores da zona ocidental
dos Estados Unidos declara
ram hoje à Comissão Bancá
ria do Senado que não há
garantias no sentido de que
a atual prosperidade do mer

cado continue indefinida
mente.

Kaehler, presidente da Bolsa
de São Francisco, acentuou:
"Acredito que, quando as co

tações dos valores comerciais
e industriais baixarem ao

nível atual dos bonus, o pú
blico deixará de adquirir va
lores e comprará bônus".
Nenhum, dêles, todavia, ex

pressou pessimismo quanto
ao futuro. Ambos disseram
que tanto os inversionistas,
como os corretores estão
prosperando.

"Não posso vaticinar o fu
turo" - 'disse James F. Day,
de Chicago. O sr, Ronald F.
� ........

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

..

Sempre desconfiei que o meu prezado amigo Chi
quito Mascarenhas fôsse demais apaixonado para di
rígír uma estação de rádio. E, como dizem os pernós
tícos.. me não enganei.

Ele, a fãs, comecou mal, batizando a sua poss�te_
com o nome póstumo do falecido Diário a Manhã.

Nome, evidentemente - como diz o Osmar - mal
escolhido.

Há mais de um ano que o Diário, genítor da rádio,
faliu e faleceu. A pímpolha não tem, pois, direito a re

gistro civil como legítima.
" A crônica social não a classtrícaría bem.

x x

x __ . __

Aconteceu, na Rádio, a célebre mesa redonda. O
Prefeito seria esmagado: Tudo pronto, foi dada a sai
da. O Prefeito foi crescendo, foi crescendo. A mesa,
que era para dois, Chegaram mais uma cadeira. Nem
assim, nesse dois contra um, sem contar a torcida do

.

Chiquito, o Prefeito diminuiu! O jeito foi acabar a

Mesa.._,e desligar a Estação!
.

x -_._.,_.--x

x

Depois, veio a irradiação das sessões da Assembléia.
Os discursos -de um lado, do de lá, eram escutados à
maravilha. Mas os outros eram assim irradiados:

_:_ Está falando agora o deputado Estivalet Pires;
líder do P. S. D. Esta é uma irradiação da Rádio Diário
da Manhã, feita diretamente do píenáríe da Assem

bléia, etc. etc. o mais perfeito 'som de Santa Catarina!
x x

_ ...-- .....-.-_.--/
x'

Se o Chiquito fôr, porventura, torcedor do Figuei
rense, se fôr irradiar um jogo corrr o Avaí, e se este
começar vencendo... cadê irradiação?

x x

x

Estas críticas', tenho certeza,- serão-- -COnside1"a1:IãS-
.........

pelO meu velho amigo Chiquito. Digo isso porque ele
é, realmente, um irradiante colega. Mas... precisa
irradiar.

'

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


