
S8�un�a �uerra
Conteve o avanço dos exercitos nazis tas na frenfe de Leningrado

LONDHES, 21 (U. P.) - A : de 1943, quando a cídade artilharia. Seus canhões des- . comandou os soldados russos Govorov teve papel desta-

União Soviética anunciou I conteve o avanço dos exércí- troçaram a famosa linha contra os finlandeses quando cada também na reconquista

que o marechal Leonid Go- tos nazistas. Mais tarde, foi Mannerheim, ao norte de Le- estes se uniram aos alemães de Moshaisk, cidade perto

vorov, vice-ministro da De- comandante . da frente da níngrado, na guerra russo- na guerra mundial. Depois de Moscou, quando os russos

tesa, faleceu "depois de pro- Coréia. finlandeza de 1940. disso, foi promovido. a mare-I começaram a expulsar os

longada e grave enfermída- O Partido Comunista e o Em 194-1, o mesmo Govorov chal, alemães de seu território.

de". gabinete declararam que a-

O marechal Govorov era o nunciavam o falecimento do .I••..ti••ti� .

principal auxiliar do minis- marechal Govorov "com pro

tro da Defesa, marechal Ge- fundo pesar".
orgi Zhukot, c era também Em janeiro de 1953, Govo

membro suplente da oomts- rov foi mencionado como um

são Cent�'al do Partido Co- dos 5 altos oficiais do exér

munista Soviético. cito vermelho que deveriam

A rádio de Moscou, duví- ser mortos pelos médicos ju
da em Londres, transmitiu a deus que Stalin acusou de

noticia da morte de Govorov traição.
cujo .comunicSldn oficial foi Depois da morte de Stalin.

expedido P lo Comitê Cen- os médicos em questão fo

tral do Partido e pelo Con- ram absolvidos da acusação
selho de Ministros. e postos em liberdade.

COMANDANTE RM

ENI WASHINGTON
O GENERAL
GRUENTHER E O
ALMIRANTE

LAMONIER presidente dp Paraguai, 1'6-

WASHINGTON, 21 (U. P.) �ebeu ontem .". título, de

_ O general Alfred Gruen

_I
In:mbro honorário ela Forra

BERLIM, 21 CU. P.) - Mais �her . comandante .
Aérea do Brasil. Foi Interma-

, . . supremo díárl
, ..

ele 30.000 soldados soviéticos, aliado na Europa, e o almí-
.

lUIlO o .em�al�ador brasílet-
apoiados por aviões a jato, rante Lemoníer, seu adjun-

10 Moacir Rlbeíro.

tanques e artilharia, etetua- to naval, chegaram hoje a
ram manobras de guerra na esta capital por via aérea,
Austría Oriental, na semana procedentes de Paris. EXONE

. passada, enquanto a uns 50 Numa declaração à ím-

. RADO O
quilometros a oeste tinha lu- prensa, o general Gruenther SUB-CHEFE DO

cer o seu Exército em nosso gar outro exercício, do Exér - f'
. .

país, tanto no que diz respeí _ cito norte-americano.

.

mau que ma conferenciar E Itl. DAS FORÇAS
u com os chefes da defesa nor-

to a viveres como a-1Ílanuta·
.

te-amerícana e que- na' pró- ARMADAS
turas, notadamente produtos 'xíma quírita-f'eíra assistirá, RIO, 2-'1 (V. AJ - O pre-
farmaG.&lJ .teos, 'tecidos de 'al- DEPREDARAM .o no Pentagono, à reunião do sidente da República exoue-

godâo e ill-ê 1ft,', " aoarelhos e. G
s. CINEMA rupo Permanente da NATO. rou; a;,p�d:idoj�·contl"aThlmi':-

matertaís clrurgscos. Dispon-
BELO�HORtZONTE, 21 (V: No dia seguinte voltará a rante João Batista de Medeí-.

do a Bolívia- de crédito de P
.

G'
-

_ AJ _ Notícias ele Campo
arts. ros uimaraes Roxo das Iun-

cêrca de &00 mil c1ólares no ções de sub-chefe do Estado
Brasil, o governo boliviano

Belo adiant�m que populares
lt d

-

f
Maior das Forças Armadas e

iniciará o abastecimento do.
exa a os, nao se,con orman- ,

. INAUGURAÇA-O DA de presidente da Comissão
exército com uma aquisição

do c.om o. aument� do preço Mista Executora do Acôrdo
imediata da ordem ele 300

dos mgressos do Cme Teatro REFINARIA DE,

S'd
'

t b 1
Brasil-Estados Unidos.

mil dólares.
. I ney, unico eS'a e ecimen- .

to no genero ali existente, CUBATÃO: 16 DE
depredaram-no inteiramente. ABRIL
Assim é que destruiram todas S. PAULO, 21 (V. A,) - A
as cadeiras, e telas e auto- Refinaria de Cubatão Sel'R
falante, deixançlo apenas in- inaugurada, oficialmente, no
tacto o projetar. Também a dia 16 de abril. O Presidente
fachada do referido cinema da República, sr. João Café
foi depredada. A polícia in- Filho, presidirá à solenidade,
terveiu mas não pôde conter acompanhado do sr. Jânio
os desordeiros, ficando ferido Quadros, Governador do Es-
a delegado Modestino dos tado.

�

Reis, que sofreu fratma da A Refinaria ele Cubatão já
perna direita e o cabo João se encontra em funciona
Nepomuceno_ de Oliveira, :Ce

rimentos leves.
O prefeito e o juiz de .di-

reito de Campo Belo envia
ram enérgico telegrama ao

chefe de polícia, solicitando
providências. Seguiram on

tem púa aquela cidade o de

legado Antônio Ribeiro Pires
o perito Teixeira Baião.

Ao sr. Manoel de Menezes, em carta, soltclteí provas

se uma deslavada mentira que veiculou,' por cedo, em

a tenção à solidariedade que fui' o único a lhe dar quando
andava por aqui a ser mais sovado do que bombo de ban-

da'milhar m época de paí'ada, ;,.-

Pára despistar a Imposslbilidade da prova reque!"Í.da, o

sr. Menezes, no seu [ornal de ôntem, arrolou algumas por

tarias l'f'fctentts à' füú .. iünát'ia Naz-aré Cos:rn,'� ,n��nba
cunhada. e antiga, 'servlrlura elo Estado,

A prova tine 11 e pedi não foi retta. A merrth'a voltou a

ser reiterada, na afh'maçãu de que essa fm.lcion:iri:l "ga
nha perto de 5.000 cruzeiros mensais no Ministério, di

nheiro' esse que acumul::\. aos vencimentos que lhe paga a

Assembléia".

Re(iUisitau:l, cmuo outi'as funcionárias, de outros Es

tados, llaí':i fazer um CíHSO no Ministério de Agricultura,
Nazaré Costa, como as outrãS, não percebe vencimentos

do Ministérió, Aliás, só a um célebro escapo à normalidade

ocorreria concebê!' que uil1 Ministro de Estado contribuisse

para. a ilegalidade de 'dàr empregos' acumulados, ferindo a

Constituição. Dois seí'i::un, ainda mais, esse,s Ministros: fi

sr. Joã.o Cleoi', s, lidei' udenista e o. atual, o. sr. Costa Po.rto.

Ambos, fazendo. a requisição da J'uncionál'ia, em earáteJ'
�...w.............

LONDRES, 21 (U. P,) - As

oficial, não igno.l'aril'm a sua 'situação, de servido.ra })ú- cinzas de sir Alexander Fle-

hlica na Assembléia, Dar-lhe, e às o.uti'as, na mesma situa- S
·

-d ming, o descobridor da peni-

ção novo emprego, com veneimentos, seria, como. é, ape- UI«::I ou-se cilil1a,'repousam de agora em

nas incon{jet�"el, a qm'.Ií.iuer pessoa de bom senso, MILÃO, 21 m. P.) - No- diante na Catedral de São

x x ticia-se que se· suicidou no Paulo, ao lado das de Nelson

x
seu apartamento, cortando de sir Christopher Wren e de

A finalidade tIa denúncht (lo' S1'. Menezes é o.utl'a, Visa, ..

as veias dos pulsos, a senho- outros grandes homen,� bri

apenas, a at.ing·il' o. jornal1sta que se ullõe ao. govêrno e ra Montaguana, esposa do tânicos.

flue, I esmo. fazendo. a ressalva de que não conco.rdava deputado comunista Mário . Um serviço rleigioso em

com os l)U}cessos jomalísticos d'A Verdade, sempre pro- Montagnana e cunhada de memória da cientista biolo

testou contra as violências de que foi vítima o dii'eto.l' dessc Palmiro. Togliatti. A senhora gista, procederá a descida das

jo.rnal, pelos seus atuais ami�os, Montagnana tinha 52 anos cinzas para a cripta.
......

0 sr, Menezes aqui chego.u, montou o seu jornal e de idade e vinha sofrendo de Numel'o:::as personalidades

ataco.u ferozmente o !!;'ovêtno, acusando-o., em manchet.es depressão nervosa havia dois II do mundo médico e politico

garraf.ais, de govêrno ladtão. Depois aderiu a êss� govêrno. anos. . est(\_vam presentes.

Ag'l'edill, com extrema violência, o dr. Ademal' de Bar-

1'0S, tachando-o ig'ualmenLe de maior rato elo Brasil. De·

pois aderiu ao mesníO tii', A.lcmal'. O P.S.P., envergonhado

:i:�:::,'�::':n�:�::n:��,��::,:��',;:;:::�i�:;:::�:�� ..

cO 10O sa-O . C8 r.to·s ' 10 IIIa� res . . IEsses fatos definem! Fique o SI', Menezes do lado em

que está e que tão cuidadosamente escolh�u, (lepois das

análises 'Jue fez. E se quiser discussões pro.cure-as com o.

sr, João de Oliveira, Não. voltarei ao assunto. O ESTADO B O ].apooês queria IwpressloDilr.
e eu temo.s compromissos com o povo e nâo po.·demos t.raí-

RIO, 21 (V. A.) - No mu- to que o ovo havia sido

gra-,
cêra, fizera a gravação para

lo. desviando atéuções para o sr. Menezes. nici lia de Severina, em São vado por um colono japonês impressionar seus compa-
RUBENS DE ARRUDA RAMOS .

Pa 110, um garoto encontrou, que, usando suco de limão e nheiros ...
em sua fazenda, um estra-
nho ovo em cuja casca esta
va gravado o nome do padre
Lima, sacerdote' famoso na

quela região, por outras mi

lagrosas que lhe foram atri

buídas. Também estavam es

tampadas no ovó uma cruz

de dois centímetros e sinais

Morse,
A repercus�aó do aconteci

mento foi tamanha que o ovo

,acabou sendp_,�xpósto, numa
redoma, na

,,c
ara 'Munici

pal. local. As.: ""ções de rá
dio e os j -,de cidades

vizinhas, a

como send
Padre Lima.

Morreu Goyorov, gran�e �eroi �a

FLEMING
REPOUSA AO LADO

DE NELSON

N ótuta s

I.JENINGR DO FUNERAIS DA PRAÇA

A recepção ao sr. Bornhausen, em Lages, foi

mais do que fria: foi gélida.
A um ágape que lhe ofereceram estiveram

presentes 14 pessoas, que ocuparam a ponta.
da mesa. No resto, as filas de cadeiras va

zias ...
A símaeão chegou a um ponto tão embara

çosa, que os SI'S. Laerte R. Vieira, Rubens
Nazareno Neves e Celso. Ramos Branco, res

peetdvamente líderes da U, O. N" do govêrno
e Secretário do. Interior e Justfça, desolados

com o tsclamento do Governador, t'eriam pen
sado. em renuneíar os cargos,

Lôgo depois do. regresso do sr. Bornhausen,
os proeeres udenístas, ínelusíve o sr. CeI. Arts
rítíano Ramos, visitaram a grande -Expesiçâo
que logrou, aliás, notável êxito, Essa circuns
tância tem sido objeto dos mais vivos comen

tários na cidade serrana,

O comunicado qualificou VERrvI�LHA
Govorov como "Ül11 dos mais A rádio de Moscou deela

destacados chefes militares c, rou que os funerais de Go

construtores de S forças ar- VOl;OV se realizarão na enor

madas da URSS um herói ra- me Praça Vermelha da capí
mORO de grande pátria". tal porém não indicou a da-

Govorov com ndava a tren- ta.

te de Leningrado em janeiro Govorov era um perito em

,

u��"""'�••I·.."'..t""'·'J.d""..F.�..�_-...'*t. ..-..,;: ....�......."'._M"",II;,V..rJ-ilj__�""""�"-"- �..Jii.JA-.&

Duas palavras· VIVERE_$ MANUFATURADOS PARA
ABASTECER o EXERCITO BOLIVIANO
S. PAULO, 21 (v. A.) -

Acompanhado pelo sr. Jací

Magalhães, assistente da di ..

retoría da Confederação Na

cional da Indústria> -eneon

tra-se em São Paulo',» cel,
KM. oíemente Inotuentes u:;
adjunto

-

militar d-e Aeronáu
tica da Embaixada da Bolívia
eu1 nosso.

.

país, que veio a

São Paulo, a fim de estudar

preços de viveres e manufa

turas para o abastecimento

do Exército boliviano.
Durante a visita que o re

presentante do govêrno boli,

viana realizou a uma fábri

ca de illstrumentos óticos.
esclareceu que é pensamento
do govêrno boliviano abaste-

PRESA UMA IRMÃ
DE LUIZ CARLOS
PRESTES
RIO, 21 (V. A.) - Infor-

mam telegramas chegados
de Belo Horizonte que deve

rá ser ouvida, na Delegacia
de ordem Pública da capital
mineira, a sra. Clotilde Pres-

tes, irmã do sr. Luiz Carlos

Prestes, que foi presa ante

ontem, na localidade de A

lém-Paraíba, quando se en-:

tregava ao trabalho de pro

paganda política pró Partido
Comunista.

Experimen
tando-se

ARRASADO POR UTIUZAM O NOME DO GAL JUAREZ
TÁVORA PARA CHANTÂGENS

OS SOCIALISTAS
POPULARES O ALEMÃES QUEREM

GABINETE DO PRE- NOVOS DEBATES
FEITO PAULISTA SOBRE O SARRE

S. PAULO, 21 (v. A.) - A- BONN,21 (U. P.) - Os so-

tinge a vários milhões de cialistas da Alemanha Oci

cruzeiros os prejuizos causa- dental informaram que pre

dos por populares que acor- tendem desenvolver esforços
reram ao gabinete do prefei- no sentido de real?rir as ne

to da-capital, nas audiência,> gpciações sôbre o SalTe com

públicas. a França. Para tanto, enca-'

É que entre os populares minharão hoje um pedido> ii.

misturam-se perversos indi- comissão ela Câmara !ios De

vic1uos, que retalharam todas' putados. A ratificação dos

as poltronas e cadeiras, cujo pactos de Paris e Londres

valor _ material e histórico culminou ontem com a vota-

_ é lnestimá,;eL ção no êenado germânico.

RIO, 21. (V� A.) - O ga
binete militar da' Presi_dênci�
da República solicitou-nos a

divulgação da seguinte nota:

Chegoú ao conl).ecimento do

gabinete niilitar da Presidên
cia da República que chanta

'gistas, tença impressos car-'
tões de visita com o nome do

general . Jüarez Távora -

J_:>alácio do Catete - estão a·

_.

Esses elementos se �azem
passar como sendo das rela·

ções do exmo. sr. general
Juarez Távora e mesmo co

mo funcionários da Presi

dência da República, para

prometer favores, tais como

empregos e colocações rendo
sas, em troca de gratifica
'ções. O g;binete militar aler

ta a população para se pre
caver contra esses individuas

TELEGRAMA 00 GOVERNADOR DO
AMAZONAS AO CONSELHO
NACIONAL DO PETROlEO

RIO, 21 (V. AJ - O preSi-, companhia dos presidentes
dente do Conselho Nacional da Assembléia Legislativa e

do. Petróleo recebeu do go- do Tribunal de Justiça, estí
vernador do Amazonas o se; ve em Nova Olinda, rnunící
guinte 'telegrama: "Em pio de Taquatiara, e com-

provei o jorro de petróleo a

cima das torres de pertura-,
cão. Segundo os técnicos, o

petróleo é superior ao encon

trado na Pensllvanta ea sua

industrialização dará mais de

80% de gasolina.
O poço pioneiro permitiri

a extração de 600 barris díá

rios, e o lençol subterrâneo,
conquanto dependa de novas

perfurações para avaliar sua

capacidade, comportará a

extração de 5,000 barís diá

rios, prometendo. assim pro
missores dias para o Brasil e
para o Amazonas. Encareço
atenção especial para o pro
blema, determtnando que o

Conselho e a Petrobrás con

centrem imediatamente os
recursos em Nova Olinda a

fim de que seja ;já e já apro
veitado o ouro negro. cl� que
tanto carece o Bl:asil para
sua independência econômi
ca.' Congratulando-me por
tão feliz ocorrência, renovo
meus protestos elevados de
estima e apreço. (a) Plínio
Coelho, governador".

CONFERENCIA
SOBRE O BRASIL

WASHING';I'ON, 2'1 (U. P.)
- Perto de 2.500 pessoas as

sistiram à conferência sôbre
o Brasil, que se realizou on

tem na National Geographie
Sociéty.
A conferência foi feita pelo

sr. Karl Robinson, que à ilus
trou com um filme colorídc
realizado por ele próprio nc

Brasil.
As autoridades da Nationa'

Geographíc Sociéty informa
ram que este é o terceirc
empreendimento da associa

çâo para dar à conhecer no

torrente ano as atrações e c

progresso do Brasil. Os ou·

tros dois consistiram na pu,
blicação tle um artigo dedi
cada ao Ido de Janeiro, no

número da revista da asso

ciação, publicado em março,
e na dívulgaçâo de um mapa
com os últimos dados topo
gráficos do Brasil.

mento.. nima 22,0,

canti 111} Escola Superior de

Guerra por estar completo o

quadro de alunos.
.

Ouvido por esta fÔlha, dis
se o representante udenista·

de Alagoas:
- Lamentei sinceramente

que não me fosse concedida
a matricula na nossa Sor

bOl1ne, onde se ilustram mui
tos dos nossos brasileiros, e

pontificam os COl;onéis, para
quem estão voltadas hoje as

atençõe de tanta gente e com

os quais tanto desejaria con

viver. Queria realmente apre-
ender o que ali se ensina a

respeito dos grandes e gra
ves pro.blemas que atormen
tam a no.ssa pátria. Infeliz
mente, nem mesmo como ex

cedente poderei assistir as

aulas do admirável Instituto

Condecora-lIo:�;
ASSUNÇÃO,' 21 ";:�)..

O general Alfredo Stroessner,

gindo no Distrito Federal e e se dirigir em tais casos,

em Niterói e possivelmente imediatamente, à polícia pa

noutras cidadell. ra a pri,3ão dos exploradores.

NÃO CONSEGUIU MATRICULA NA
ESCOLA SUPERIOR DA GUERRA

Lamenta o senador
-

udenista Fr�itas
Caval·canfi não poder conviver

com os coraneis
RIO, 21 (V. A.) - Como Superior de Ensino. Ficarei,

noticiamos noutro lugar, o assim, na ignorância do que
ministro da Guerra comuni- se passa naquela fo.rja do
cou ao Senado a impossibi- saber, o que para mim cons

!idade de abrir matrícula pa- titui realmente profundo des
ra o senador Freitas Caval- gosto.

o TEMPO
Previsão do tempo até às

14 horas do dia 22.

Instável com-Tempo
chuvas.

Temperatura - Está\ml.
Ventos - Rondarão para

os do quadrante Sul, frescos..
Temperaturas - Extremas

de ontem: Máxima 24,2. Mí-

o RISO DA CIDADE·..

i.��A'
_

"

Nada como ser deputa
do e morar no Palácio
Encantado, sem contas

de cruzeiros e sem :l'iías

de leite!

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



2 1I';'1l\l'ianópolis, Terça-Iclra, 22 de Março de 1955
� __ �!"!...�n::r:'=!::b ."",_,.......,_,,:.���r���.=t...-:::::e:t _�."� _'.:__��"'!!I..�_

.. "'_�""""._""""�"""'''''''''_''''''''W",""",�_''''-�=��-f:"""'���_.o::;:..__��

A Delegacia Florestal Regional,
no sentíde de coibir, ao má,ximo pos- Gerente: DOMINGOS F. Dli

AQUINO
sível, as queimadas e derrubadas de mato, afim de ímpe- Kepresentantei:
pedír os desastrosos efeitos econêmíeos e ecológicos que Bepresentações A. S. Lc,ra.

acarretam tais práticas, torna público e chama a atenção Lt��'a
-

Sena40r Dantae, 40 ':=- 60
de todos os proprletártos=de terras" e lavradores em geral, andar.

- •

para a exigência do cumprimento do C{)(ligo Florestal' Tel.: 22-5924 -- Rio de Janeiro.
Rua 15 de Novembro 228 5"

(Deer. 23.793 de 23-1-1934) em todo o Estado. andar sala 512 - São Paulo:
QUEIMADAS E DERRUBADAS DE MATO

Nenhum, proprtetárlo de terras ou Iavrader _ poderá
proceder queimada ou derrubada de mato sem solicitar,
com antecedência, a necessária licença da autoridade rlo
eestal, competente, conforme dispõe Q Código Florestal em
seus artigos 22 e 23, respectivamente, estando os infratores

sujeitos a penalídades,
REFLORESTAMENTO'

Ano ... ,
;......... 1iI'$, 170,00

Semestre Cr$ 90,00
No Interior

Ano ....•.... Cr$ 2')0,00
Semestre Cr$llO.OO
Anúncio mediante contrãto.
Os originais, mesmo não pu- ,

Esta Repartição, :pela rêde de viveiros florestais, em hlicados, não serão de"q}vidol.
eeoperação, que mantêm no Estado, dispõe de mudas e se- A direção não se responsahlllaa
mentes de espécies í'lürestais e ele ornamentação para ror- 1I.elos con,ceitos emltídos .no. ar-

..

' tlgos assínado••
neeímento aos agrtcultores em geral, interessados no refIo-'
restamente 'de suas terras, além ele prestar toda orientação
técnica necessária. Lembra, ainda, a possibilidade da ob

tenção de ernpréstímos para reflorestamento no Banco do
Brasil, com juros de 7% e prazo de 15 anos;

Os Interessados em a.ssuntos florestais, para a obten
ção de maiores 'selareclmentos e requererem aatorízação
de licençapara queimada e derrubadas de

I

mato, devem
dirigir-se às Agências Florestais Munieipaís ou diretamen
te a esta Repartição, sltuada à rua Santos Dumont n", 6
em Florianópolis.

Telefône: 2.470 ---'Caixa Postal, 395.
�ndereço telegráfico: Agrisilva - Florianópolis, S.

INFORMAÇOES

-: leitor e�:�', nesta co-Iluna, informllcõe. que necCllit.,
diàriamente e de imediato:
,TORNAIS Telefone
O Estado ........••.•..•• 8.022,
A Gazeta •........• ;..... 2.656
Diário da Tarde 3.579

IAIVerdade.. .•.•• 2.010
Imprensa Oficial ••./..... 2.688

C·IHOSPITAIS--______________________ Caridade:
(Provedor) •..........•.. 2.314
(Portaria) "..... 2.086
Nerêu Ramos............ 1.881
Militar' . . . . . . . . . . . . . ... •. 1.157
SãQ Sebostião (Casa de
Saúde) ....... "....... 1.1153

Maternidade Doutor Car-
los Corrêa ;... 1.121

CHAMADOS UR-
GENTES

Corpo de Bombeiros .... '.811
Serviço Luz (Reclama-
ções) .....

,
......... ",. 2.404

Polícia (Sala Comissário ,2.038
Polícia (Gab. ,Delegado).. 2.69'
COMPANHIAS DE
TRANSPORTES
AÉREO

TAC .

Cruzeiro do Sul .•......
----"""'----------...........---.....---....--

Panair ......•..•........

\ Varig ., , .

Lóide Aéreo .•.........•

Real .. ; ................•
Soand inavaa ... ., e

"

••••••

HOTEIS
Lux ....................•
Magestic .

Metropol ............•..•
Lá Porta , , .

Cacique .

Central .. ;, .• , , .•

'Estrela, •...............•
Ideal .

ESTREITO
'Dtsque . ':' •. , ••••....•••••

�----------------�----�----------�1---------------------��--

'INDICADOR·PROFISSIONAL! DR. RO��:ASTOS
MÉDICO

,

D''R. WAL','M'0-R ZOM',,ER
COIIl prática no Hospital Bão

DRA. WLADYSLAVA I DR. 1. LOBATO �
Francisco de AfiSis e na "lInta M É D I C O

W. MUSSI FILHO GARCIA Casa do Rio de Janeiro
�. 'CLINICA MÉDICA' CLÍNICA DE CRIANÇAS,

• Doenças do aparelho TesjllratólI o Dlplomadu pela F.culdade N.- CARDIOLOGIA �

'í 'rUBERCULOSE!' clonai de Medicina da Univlir. . ,",
ADULTOS

DR. ,ANTONIO DIS ! RADIOGRAFIA E RADIOSCOPIA sídade dó Brasil
,

Contultórto : �"ua Vltpr Mei- Doenças Internas
MUSSI DOS PULMõES Ex-Interno por eoncurse da Ma- reles, 2� Tel. 26,5,

C· , ,,' d' 'r terntdade-Escola Horários ; Segundas, Qu"rtlll e CORAÇÃO - FIGADO -

_ Mll:DICOS - rrurgra o orax, Sexta feiras:
CIRURGIA.CLtNlCA Formado pela Faculdade Naclo- (Sel'vlço do Prof. Octávio Ko-

Das 16 às 18 h
• - RINS - INTESTINOS

GERAL.PARTOS n�l de Me�!cina. , '1'lslolofl.ta e drigues Uma) -,

Residência;' Ru�r;�lipe Beh- Tratamento .moderno da
Serviço completo e especiali- 'flsloclrurglao do HOBplt.1 N.� Ex-interno do Bervlço de Ctrur-

mfdt 23 _ 2" dar t
zado das DOENÇAS DB SENHO- ; rêu Itamol "Ia do �ooll::�ld!' f;;n�'r� T. C.

Tel 's 009
an ar, ap . 1 - SIFILIS

RAS, com modernos método. de : Curso d� �!Ipeciallzaçle pela Médico do Hospital de
. , ... Consultório - Rua Victor

rliagnósticos e tratamento. IS. N. T. Ex-Interno e Ex·•••I.·
Caridade DR. HENRIQUE PRISCO Meirelles, 22.

SULPOSCOPIA - HisT.RO _,tente
de Cirurllla do Prof. U�., DOENÇAS DE SENHORAS DR. NEY PERRONE

ISALPINGOGRAFIA - M1ITAEO- Gulmariel (RIo)., PARTOS _ OPERAÇôlilS
PARAISO HORÁRIO:

MUNDLISMO BASAL Cona: Felipe Schmidt, 18 - MÉDICO Das 13 às 16 horas •

. . Radioterapla por ondAl eurta.- Fone 8801 Cons: Rua João Piuto n, 16, Operações _ Doençaa de Se. ,

Formado pela Faculdade Naci'
'

Eletrocoagulação _

Rato., Ultr.1
Atende em hora mareada. das 16,00 às 18,00 horas. nhoras _ Clínica de Adllltos. I

TeI.: COl1� - 3.415 - -Res. naol de Medicina Universidade
Violeta e Infra Vermelho. Res.: - Rua Esteves Junior, Pela manhã atende dià- Curso de ,Especialização no

_ 2.276 _ Florianópolis. do Brasil Puericultura - Pediatria

Consultório: Rua Trajano, n. 1, 80 - Fone: 2395 rCia�dendte no Hospital de Hospital dos'Servidore. do lb-I_� RIO DIlI JANlilIRO' N!�Oell1'icl'ultdôr cdo. DepaErtamAe�to
10 andar � Edifício do Montepio.

arl a e. tado. Aperfeiçoamente na "Cua d. a a rlança. x- SSIS-

Horário: Das 9 às 12 horas _ DR. YLMAR CORR!A, Residência:
(Serviço do Prof. Marilluo d.

DR. MARIO WEN- Sande São Milluel" tente do Prof. Martagão Gesteira
",

Dr. MUSSI. CJ... íNICA Mll:DiCA
Rua: General Bittencourt n. Andrade) DHAUSEN Prof. Fernando Paulino na Universidade do Brasil. Ex-

D 5 à 18 hora. _ Dra. 101 f t li d S Médjco do Instituto Fernandes

MUSaSsIl se CONSULTAS das 10 - 13 ho- Telefone: 2,692. Consultas - Pela manhl DO CLíNICA Mll:DICA DliI ADULTOS TI erno por anos o erviço 'Figueira-Serviços dos Profs Ce-'
ras Hospital de Carl'dade, E CRIANÇAS de Cirurgia '

R ·dA. A T' -.-'---- P � P d d.... 'zal', Pernetta e Mário Olint'o. -

eSkl enSc4la: venid. rom· Rua Tiradente 9 -'- Fone 8415 Â tarde dai 1580 ha em dian-
• Consultório - Rua J,oão Pin·· Estaai:O"p' r e 1 ro I ....ou,�1I. t no Rio de Janeiro. Ex-médico es.

pows y, • DR. NEWTON te no consult6rio á Rua Nunil to. 10 - Tel. M. 769. " o ano na II ir-
t

'"

d S
DR JOS"" TAVARES D'AVILA Consultas: Das , à•• horM. ,nidade - Escola" aglano o erviço de Pediatria

; .Il.I Machado 17 !l:squinll di Tir.· Prof. OtáVl'O Rodrl·gu'e. LI'ma do Hospital do Ipase (prof. Luia
Ú lRAC'EMA CIRURGIA GERAL d t T 12"C Residência: Rua ilateve. Jú- a

DR. J LIO DOm I en es. e. ,I
'

Interno por Z "no do Prnnto ,To,rres Barboza) DO Rio de Ja-

VIEIRA MOLE'STIAS NERVOSAS :I Doenças de Senhoras � Procto- Residencia - rua Presidente nio'!". 45. Tel. 2.812. Socorro neno.

MENTAI-S CLI G logia - Eletricidade Médlc. Coutinho 44. OPERAÇOES Pediatra do Hospital de Cari-
Mll:DICO

'

"I
- NICA ERAL Consultório:, ,Rua Vitor Mei· CLINICA DR. ANTONIO BATISTA CLINICA DE ADULT '3 dade. Médico escolar d'o Centro

ESPECIALIS'fA EM OLHOS,
Dr Serv!co Nacional d. Doell- "eles n. 28 - Telefone: 8307. de •• JUNIOR

'

DOENÇAS DE SENRORtS de Saúde de Florianópolis. Pedia-
OUVIDOS, NARIZ :I GARGANTA' ças Mecta18., ' . C lt D 15 h em OLHOS OUVIDOS NARIZ

•

TRATAMENTO B OPERAQOES I Chefe dQ AmbulatGr o d. HI&le- d
onsu as: as oral -;;-" -, _

ICLINICA ESPECIAUZADA DE CONSULTAS: No Hospital d" ,tra da Assistencia Médico - So-

l V h N ,ne Mental
ii:mte. líl GARGANTA CRIANÇAS Caridade. diariamente dai 8 às, eial da Armada.

nfra- ermel 0- ebaU••110 - I Psiquiatra 'do Ho.pital _
Residêncirp Fone, 3.422 DO Const'lta das II is 11 hora. 10. !

-

Consultório: Rua Tidarentes
Ultra·So� 'C IA' S t'A RUfl: Blumenau n. 71. DR. QUERREIRO DA FONSECA' Res. � C�ns. Pâdre' M,i&'uelinho: No consultório, à Rua João 9,

(Tratamentoope::ç�.ol)nu.lt. 'IODl
i °C����ls��l!ra;ia elo Iletro- DOENÇAS DO APARELHO DI- Chefe do Serviço de OTORI- 12. Pinto nr. 16 (lo andar)

•

Consultas, diáriamente das
a choque e card'

,

1 l r' ,G,E3TIVO - ULCERAS D() ES· NO do Hospital de Florian6polii

1
Diariamente das .10 à. 12 li das

115
horas em diante.

Anglo-retlnol!copia - Receita de '

MI' t
laz? ;�u 'tn ex:a- TO'\1AG.O E DUODENO, ALO-! Possue a CLINICA 08 APARE-

, ADVOGADOS 14 às 16 horas. Residência: R. Tte. Silveir�OcutOI - Moderno equlp.mento PI�O�N�ÜLTÁ��P�. IICO eQ!lp.la. GIA-DERMATOLOGIA 11 CLI- LHOS MAIS MODERNOS PARA - RESIDENCIA: - R'..a Duarte S/No Esq, Padre Roma.
de Oto-llinotu�r&'0l0&:)I. (bico tas das 15 àa '15 h':::I"Sr;,bU:d�: 'NICA -GERAL' ,l 'I:TRATAMENtO

das DO�NCAS DR. JOSÉ: MEDEIROS Shutel, 129 - Florianópoli.. Tel. 25-30

H ,. ndo lll� 012 h (manhã) I DR JULIO PAUPI'l:'Z da ESPECIALIDAD.Ii ' 'VIEIRA DR (N G l E T T Od °lr6 r�o 18a1h" ..s ora.., Rua Anita Garihldi ••quina'
.

FILHO
' Consultas -:-' pela m!lnhl 110

•
'as a.. oras. de General' Bit�ncou;t. '

�

,

,

HOSPITAL. '
,

"

- ADVOGADO -

ConsultórIO: - Rua Vitor iiI.I- RESIDENCIA'" R B lú Ex interno da 20. enfermaria À TARDE""":' das Z a. i _

Caixa Postal 150 - ltajll1
reles 22 - Fone �675. 139 Tel.2901

• na' oca v.,
e Servi«o de gastro-entel'ologia no CONSULTORIO' I Santa C�tarina.

Res. - Rua Sao Jor&,1 20 - da Santa Casa do �io �e Janeiro CONSULTORIO - Ru. do;'

J
' '

Fone 24U. DR. ARMANDO VALl:- I (Prof. W. Berardmell�). ILHEOS '110 2
.

DR. CLARNO G.

DR. SAMUEL FONSECA RIO DE ASSIS
Curso ,de neurol-Olpa (Prof. RESIDENCIA - FelIpe Sch- GALLETTI

,
""

•
Austregesllo).' midt nO US Tel. 2865 ,- ADVOGADO _

CIRURGIÃO·DEN'l'ISTA Dos ServlAços de

ClInl,C.
Infantil ,Ex interno do Ho.pital matn-

I
Ruã Vitor !feirele., 60.

Clinica - Cirurgia - Proteae da ASlllstencia Mllnlclpr.l • Koa- ntdade V. Amaral. DR. ANTON!O MÓNIZ FONE: 11,468
Dentária pital de Caridade DOENÇAS INTEItNAS - DE- ARAGÃO - Florian6poli. -

Raios X e Infra-Vervelho CLiNICA MÉDICA D1I CRU.N· Coração. Estômago, iilteitino,
"

Consultório e Residência: Rua ÇAS E AD:UL'l'OS f��ado e vias biliarell. ltinB, ova- CIRURGIA TREUMA1'OLOGIA i DR. ANTONIO GOMES' DE
Femando Machado 6. - Alergl. - rIOS e útero. . Ort,opedia
Telefone: 2225 Consultório: Rua Nune. .a- Consultório' Vitor lhirei.. Consultório: ;João Pinto, 18. ALMEIDA
Consultas: ias 8,00 b 11,80 chado. 7 - Consulta. dai 16 ta 22.'

,

Das 15 às 17 diàriamente. ADVOGADO
e das 14,00 ás 18,horas 18 horas Das 16 às la horal, MellOs aos Sábados Escritório e Residência:
Exclusivamente com hora mar- Re��dência: Rua Marechal Gui- Re'sidência: Rua Bocaiuva 20. Res: llDcaiuva 13ti. Av. Hel'cilio Luz, Ui

cad.. ' Jhp,rme. 6 - Fone: &781 j.'one: 3458. ,Fone: '_ ,2',714., 'Telefone: 2346.

Lavando com Sabão

\9irgem E:SJ)eCiêllid�de
da, Cla. -WITZIL INDUSTRIAL:--JoIÓvllle. (m_rc8 reglatrada)

"

' (!C9nomiza,.,.e::t�mpo e dinheiro-

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA
SERVIÇO ,FLORESTAL

DELEGACIA 1,'LORESTAL
REGIONAL

"ACORDO" COM O ESTADO DE

SANTA CATARINA
AVISO

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, cosínha ba

'nheiro e W. C., sendo que anexo quarto de empregada
e dispensa. Tem terreno para construir g�rai'e. A casa
encontra-se desocupada. _

Preço 600.000,00 - sendo parte finijJlciada.
Uma casa de madeira, recém construida, ainda não

habitada, com uma sala de estar de 8x6, dois amplos
quartos cosinha e instalações sanítarías, lugar para
construir garage, sito a tua Juca do Loyd, em Coqueiros.
Preço 180.000,00 - parte financiada.
Um �.'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 Barreiros. Em

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

com otima praia. ! ,

Informações a Rua Coronel Pedro Demoro 1541 -

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

tos, sala de vlsitas.rsala de Jantar, copa, cosínha e insta

lação completa de banheiro e W.C.
Uma casa de madeira,' com dois quartos, sala de'

Jantar, cosinha e instalação aanítaria completa.
Ambas localizadas num terreno de 9x53, sito a

Rua Santos Saraiva.
Ba-se: 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 C1'.$ 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'Agua.
Preço cada Cr$ 10.000.00.

Viagem com segurança
e rapidez

80 NOS CO"NFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

RAPIDO ",<SUL-BRASILEIRO»
Florianópolis - ItàJaf - Joínvllle - 'Curitiba

#/lo'I'" :�._..._ _ilí

Age'"ncía e
Kua Deodoro e�qui.na:da

,

• Rua Tenente ,SIlve1l8

FARMACIA DE PlANTA0
MÉS DE MARÇO

12�Sábado (tarde) - Farmácia Catarinense

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

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

Rua

�

..
-- .' .

I
I
,

I l
_....._-- ' ----_ ..

o
--o-

ADMINISTRAÇÃO
Redação e Oficinas, • rua Con
selheiro Mafra, n. 160 Tel. 3022
- Cx. Postal' Ui.
Diretor: RUBENq A. RAMOS.

AssINA'fURAS
Na Capital

1.700 i2.500
3.651
2,1126
2.402
2.858
2.600

2.021

2.27618.147,
3.321
3.449
2,694
IU7l
1.í1511

MÁRIO DE LARMO
CANTIÇÃO

O ESTADO

tNavioaMotor ((Carl Hoepcken
RAPIDE"z - CONFORTO - SEGURANÇA

Viagens entrtil,FLORIANOPOLIS , RIO DE JANEIRO
Escalas intermediárias em Itajaí, Santos, São S..

bastião, Ilha Bela, Ubatuba, sendo nestes quatro últí
mos, apenas para movimento ,.,de passageiros.

As escalas em S. Sebastião, Ilha Bela, Ubatuba nlio
prejudic.a.rão o horério de chegadà no RIO (Ida) e

ITINERARIO DO NjN "CARL HOEPCKE"
INTINERARIO _PARA O Mí1:S DE MARÇO

IDA VOLTA
!talai Rio SantosFpolis

2/3
9/3 13/3
NOTA

,

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

7/3
3/3
14/3

Florianópolis, 25 de fevereiro de 1955

'!t "'�I1"""�3,f"L•••J., '\',,,,0' fOlilbUIIGlJ ÇojUr•.tol.,M' t
4AIJmM .� 1'iUCiA4JU; PROs.uua ?".---"",�" Ci'.uwtA'

Raios ·X
aparelhagem moderna e completa para" qualquer exame

radiológico.
Radiogrl\rtaa e radioscopIas.
Pulmões � coração (terax),
Estomago - intestinos e figado (ccleolstograría).
Rins e bexiga (Pieloguafia).
Utero e anexos: Histero-salpingografía com Insufla

ção das trompas para diagn6stico da esterilidade.
Radiografias de ossos em geral.
Medidas exa�as dos diametros da bacia para oríenta

ção Cio parto (Rádio-pelvimetria).
Dià.riamente na Maternidade Dr. Carlos Oorrêa.

�'.... 1\ ---�f', /1'\
.�

D'r��'Vida) Dulra Filho
'

I ESPECIALISTA EM DOENÇAS DE CRIANÇAS
CURSOS DE ESPECIALIZAÇAO NO RIO 'DE JANEIRO

PEDIATRIA NEO-NATAL - DISTúRBIOS DO RECEM
NASCIDQ - ASSIST1!:NCTA TÉCNICA ESPECIALIZADA AOS
PREMATUROS - TRATAMENTO DA INAPET1!:NCIA INFANTIl.
(FALTA DE APETITE) - TRATAMENTO DA ENURESE NOTURNA ,EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES - DISTúRBIOSPSICOLOGICOS DA INFÂNCIA - ENFERMIDADES DA INFÀN.elA DE MANEIRA GERAL

CONSULTÓRIO - FELIPE SCHl\1IDT, 38.
CONSULTAS - DAS 2 ÀS 5 HORAS.
CONSULTAS CI HORA MAItCAL'A.: FONE 3166
RESID1l:NCIA - TENENTE SILVEIRA 130 (FONE 1165)ATE_:r-;DE CHAMADOS A DOMICfLIO

'
,

DR. ALVARO DE
CARVALHO

Diagl1óstico�Trato. Clínico e Cirúrgico das Doenças e

Afecções de Aduitos e Crianças.
Pediatria - Ortopedia - Traumatologia - Tisiologia
Ginecologia - Obstetricia - Urolog'ia - Endocrinologia.

,

Curas de emagrecimento e engorde.
, Doenças da velhice.
ALTA CIRURGIA

CIRURGIA PLASTICA: Estética e Reparadora ..

Consultório: Rua Fernando Machado, n. 6 - 1° andar"
Telefone 22-27

Horário: Das 14 às 18 horas (exceto aos Sábádos).
Pela Mánhã e �os Sábados atenderá somente com hora

marcada.

-,

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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NO LAR E NAi":SOCIEDADE

Estrela Milagrósa

CARLOS HOEPCKE S. A. - COMERCIO FÁBRICA DE RENDAS E BORDADOS
E INDOSTRIA � HOEPCKE S. A.

Relatório da Diretoria: Relatório da Diretoria
.2)�

Senhores acionistas:

Em fins de 1946, por oca-

_ sião da fundação do Giná
sio Cônsul Carlos Renaux,
tive a ventura de contar V.
Excia, a meu lado como ami
go sincero e colega leal,
e juntos partimos para a ca

pital do Estado onde, num

verdadeiro trabalho de equi
pe, 'lançamos por assim di
zer a pedra fundamental
dêste estabelecimento secun

dário, predestinado a cons-

tituir-se em centro cultural Disponível
Caixa: em moeda corrente e em Bancos ...de Brusque �Sª-� Ca-

tarina. Realizável.,a curto e longo prazo
-

V E·
,

d f t
néV"edorés--:: ��.�,-

�':.---i5"
54.863.310,10

. xc ia. e, e a o, um -12· (l"1l ,

dos fundadores do Ginásio
Mercadorias '. 5 .7o'h;;'iT,· f'

f t t
. Matéria prima , . . . . . ..

.

2.096.367,70e seu a as .arnen o, em prm- Participações, Bonus de Guerra
cípío de 1947, constituiu

d
.

'1 t
e Apólices .

per a irreparave para es a
Govêrno Federal _ Adicional

--0- Casa de Ensino, tendo em

NIVERS
.

RIOS
- Lei 1.474 .A A I vista seus dotes de educa- Diversas contas

FAZEM ANOS HOJEd:a Ro- Precelato do D1'!'ia dor, sua retidão de 'caráter, .

- sr. Emmanuel e particularmente" pela sua Conta de eompensaçãe
c�Ja, Linha rcs, .alto funcio��- i . I

amizade franca � profu,nd��. Ações caucionadas
,

no ela Prefeitura MUnICI- CASTIGO DE QUEM COME mente leal que mumeraveis

pa l e Administrador d_o Ce- AS PRESSAS IVêzes me serviu de amparo
mttérto Público de Itacoro- Só é bem digerido e apro- .

e estímulo em situações di-
bi

.... veita do o alimento bem mas- ,fícies. Por tudo isso mere-

. -. s�'" Eg'ld;� . �morlm� I tign do. Quan�o se come às '�� V,. EX:ia .. _a profunda e
j

_:L1��lOnallO do erviço FIo I

p.ressas, m.astlg·ando e eng?-! Sll1Cel� �lat.I(�aO que lhe

de-I Nao exígível
I ostal

,
. . _llllldO os a limentos num.abrir I V?to,

e Ju�tIflCado o rego- 'Capital .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 46.000.000,00
-1

sta. T�l ez?, Fialho. fi

I'
e fechar de olhos, obriga-se I' Zi.10. �os plofessore�, ,al.unos Reserva ..... ',' . . . . . . ... . . . . . 35.479.780,00

lha (.0 enge�1helIo Henrique o estômago a

.

trabalhar e .CbIlgentes do Ginásio C. .Fundo para depreciação de
de Abreu Fla.lho ma is. Como consequência, C. Rena ux e G. E. Alberto imóveis e ernbarcaçôes 2.620.576,80
- sr. A:-i1c�o LI: 1?eus Car- podem sobrevir' má diges- TOl�l:es.

-

, .'
Fundo para contas duvidosas 5.480.000,00

doso, hábil linotipista tão, pêso no estômago e prí- \ er elevado
_

ao mais al-
- sr, Artur Duarte Sil- são de ventre.' to cargo do Legislativo Es- Ex.igiveLa enrto e longo prazo

va Livre-se de perturba- ta dual e substituto legal do

I
Credores .. .. . 76.375.535,70

- sr. Alberto Maya ções digestivas, masti-I Sr. Governador ,do Esta�o Diversas contas . . . . . . . . . . . . 2.859.201,00
- sr. Emidio Limongi gando

'

bem os alímen- nO.ElSO ex-colega e para nos Dívídendo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.680.000,00 82.914.736,70
- sta. Marília Carvalho tos, _ SNES. motivo de imensa satisfação
- sr. Luiz Gastã Diniz

I
e justo orgulho, Leve V. Conta de compensação

- se. Wa ldernar Costa Excia. a certeza de que mi- Caução da díretoría , .

- SI'. Ar! Waknin I nha saudação, embora bre-
- 'I'en. Neudy PrimoMas-..; ve, traduz o júbilo que vai

sotiní 1 nos corações dos profes-
- Si'. Dorval José dos sores do Ginásio C. C. RQ>- Florian6poíis, 31 de dezembro de 1954.

Reis I n a ux e G. E. Alberto Torres. I .

- Aceloil Dârio �� Sousa, diretor-presidente.
� ar. IIélciQ Mcr ite-« Sirvam estas flores que

- "'- '." ""Jtudolfo Sclleldeíâia.ntel, diretor-gerente,
-, sr. José Livramento professoras do Grupo Es- Rodolfo Weickel't, diretor-gerente.

Âbreu colar Alberto Torres crere- Heitor de Seuza Uma, guarda-livros" reg. no

dr. Vitor OUo Schaef- ce neste momento a V. c. n.. C., sob n. 0039.

I Excia. de simbolo do nosso

Um astro venturoso, uma estrela divina,
Envoltu de esplendor, radiante de luz,
Brilha sempre no céu, tão linda e peregrina,
Como a estrela feliz do Natal Ie Jesus!

Ela possue de Fébe a luz a damantina
E do sublime apóio a umbé'la que reluz!
Mensageira do Bem o seu f'ulgôr domina,
Como o olhar de Jesus no suplicio da Cruz!

Oh! estrela da Fé! Oh! luz consoladora,
Que ilumina ao crente a estrela salvadora,
Rasgando da. Incerteza o tenebroso véu! ...

, �
•• ,...-./. .. , .... ,,", ;00 � •

Conduzidà por ti a pobre humanidade,
C'os olhos da Razão encarando a Verdade,
Há-de chegai' a Deus pela estrada do Céu!

/ ILDEFONSO JUVENAL

fel'

Senhores acionistas:

138.778,10

De Brusque•• , Temos a satisfação de submeter à apreciação de Vs.

Ss. o balanço geral, a conta de lucros e perdas e demais
documentos e papeis relativos às operações efetuadas no

exercício de 1954.

Florianópolis, 31 de dezembro de 1954.

AC,elún Dál'io de Sousa, diretor-presidente.
RüdúU'o Scheidemantel, diretor-gerente.
Rodolfo Weickert, diretor-gerente.

Atendendo aos dispositivos legais, submetemos' à sua

aprecíaçâo .o balanço geral, a conta de lucros e perdas e

demais documentos referentes ao exercício de 1954.

Florianópolis, 31 de dezembro de 1954.

Rudolfo Seheidemuntel, diretor-presidente.
Adolfo Beckmann, diretor-gerente.
Acelon Dário de Sousa, diretor-gerente.

BAI...ANÇO GERAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 1954
ATIVO

BALANÇO GERAL EM 31 �E DEZEMBRO DE 1954 Imobilizado
Imóveis 4.581.466,50

114.000,00 4.695,466,50ATIVO Terrenos e Casas de Moradia
Imobilizado

Propriedades
Embarcações

22.163.842,40
23.703.648,60

Estável
45.867.491,00 Máquinas & Motores

Móveis & Utensílios
7.752.850,00

97.469,00 7.850.319,00

8.647.429,40 Disponível
Caixa .

Realizável a CUI'to e longo prazo
-l Mercadorías . . . . . . . . . . . . . . . 3!513.619,90

19.002.244,90
102.441,30
108.500,00
�_l?. 23.3_g.'Ifi5 4.0

�-......_:....,-....�

2.186.579,20 1·!Jt'.�es
.

con�as. _a eceber
.. ..

.

Obrigações de Gue .

Fundo Lei 1.474 a Restituir ..

.

638.576,60
2.411.260,10 117.980.173,10' 36.006.329,00

Contas de compensação
100.000,00 ,Devedores em C/Cobrança

i Banco �o Brasil S. A., C/Caução
172.595.093,50 Ações Caucionadas .

______ 1

239.367,00
5.294.813,00

30.000,00 5.564.180,00Cr$

PASSIVO PASSIVO
Não exigível

Capital .

Conta de Reserva .

Fundo de Depreciação de Má-

quinas .

I
Fundo para Devedores Duvi-

89.530.a56,80 .
doses .

'Lucros Suspensos .

18.000.060,00
7.872.Q39,90

1.511.483,00

1.912.000,00
25.262,20 29.321.685,10

Exigível a curto e longo prazo
Credores . 6.684.643,90

36.006.329,00

100:000,00 I '

Contas de compensação
---o

-- TItulas em Cobrança .

172.595.093,50 i Títulos Caucionados
_

., .

Credores em C/Cauçao .

Cl'$
239.367,00

5.294.813,00
30,000,00 5.564.180,00

Emídio Cardoso Júnior
Heitor de Souza. Lima

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Florianópolis, 31 de dezembro de 1954.
Itud(llfí� Schehlemantel, díretor-presklente.
Adoífu Beekmann, diretor-gerente.
Acelon Dártn de Sousa, diretor-gerente.
Alvaro de Lima Veiga, contador (Regs, 48.430

na D. E. -C. e 0.067 no C. R. C,).
PARECER DO CONSELHO. FISGALafeto e da nossa amizade.

ZE-MUTR.ETA

Os abaixo assinados, membros do. Conselho Fiscal da
"Carlos Hoepcke S. A. Comércio e Indústria", tendo proce
dido ao exame dos livros, balanço, inventário e demais elo

cumentos, especialmente dos negóciOS e operações sociais,
referentes ao exercício ele mil novecentos e cincoenta e

quatro, declaram· ter achado tudo em perfeita ordem cla
reza e regularidade, pelo que são ele parecer sejam apro
vados pelos senhores acionistas, o balanço, contas. e atos
praticados pela diretoria da Sociedade.

Florianópolis, 8 de fevereiro de 1955,
João Batista 'Bonllassis
Adolfo Beckmanl1
Lam'o I.utz Linhares

Queira o Altíssimo con

i ceder-lhe saúde pessoal e

N
"" �

.

t·
dar-lhe fôrças para. desem-

- O e um con ra- p.enhar ��n{ elevado des��r-
tmo polItico e ,larga VIsao

,

?
as funções inerentes ao aI-

S-enso
to cargo público que exer-

ce, para honra de nossa es-

tremecida Brusque!
Tenho dito.

Faça o que digo e não o para os servidores do govêr-
.

I I d t
. -

que faço, devel'la ser o e- no e as au arqUlas, nao ...

m.l do nosso govêrno no to-j Agora estamos, espantados
cante a certos assuntos. So- i com uma reivindicação de
bl'etudo quando se fala em. funcionários da Prefeitura,
remuneração a_os fUl1�iOná-: desta Prefeitur� car�oca que
rios de condiçoes maiS hu- gasta com funclOnahsmo se

mildes os chamados "Barna-II tenta por cento da sua ar

bés". Enqua.nto os letra "O',' l'ecad.ação e ql.le .t,an.lto paga
cem sua saúde! Ào primei·

se desenvolvem, enquanto ha

,.:1
certos funciOnanos.

criação de lugares com 01'- Os "Sfllva-vielas" que fis
denados altíssimos, para caliza.m as praias do Rio,
aten-der a ebrigações pol-iti- 'êstes simpáticos '3tletas e

cás, os pobres dos "Barna- nadadores que oferecem se

bés" comem o pão que o dia- II gurança aos que se banham
bo amassou. Quando se tra- nas nossas praias e que
ta de melhorar essa gente tanto serviço prestam á co-

farmácias e drogarias liSa_
'

que é coslnheira do serviço Iletividade riense, êstes ho- tosin", que combate as bron.

público,. é uma luta, mas
I
mens ganham 1.700 Cruzei

quandO se trata de atender I t'os mensais! Isto quer dizer
os companheiros políticos, é que o salário mmm10 não

bem diverso... chegou até êles, isto quer
Há tempos comentamos I

dizer que a vida cara que

por aqui o caso da. "parede" I fe� o. govêrn.o o?ri�ar o

cO-I
ESCAPOU A EX-

na Leopoldina Rallway, em merciO e a mdustna a ga- _

,

que os empregados daquela j garem 2.400 Cruz_eiros. a RAINHA
emprêsa ora sob a responsa- I

seus empregados, nao atm-
_

bilidade do govêrno, dese- giu aquêles servidores. Sa- lTALIA, lU. P.) - A

I'"
,.,

"-1 ex-tainha Maria José da Itá-
javam esta grande coisa: - �-r1O l11il1lmO e? que. e es es-

O salário mínimo que o go- Lao desejando, e por iSSO que lia, esposa do ex-rei Umber-

I I t- 1 t d I A to, escapoli, por milagre, de
vêrno havia decretado para e es es ao _u 'an o. mes-

o comércio e para a indús- ma luta estao, tendo os ser-
.:lofrer ferimentos 'graves,
quando o automóvel 'em quetria e a eles não queria lvidores do D.N.E.R.

N
-

t viajava se chocou com outro,dar. Quer dizer que o nível fio e um con ra-senso,
- quando regressava de um

de vida é alto para o comer- um absurdo, uma aber-
serviço religiOSO em Lausan

ciário e o industriádo, mas ração'?
ne, ontem. A ex-rainha e as

3 pessoas que a acompanha
vam, nada sofreram, a não
ser o susto.

últimos lotes, na pi'aia da Saudade, em Coqueiros,
ao lado do grupo escolar "Pl'êsidente Roosevelt", com

Uí metros de frente, area de 400111.2, servidos ·de agua

encanada e luz.

Infãrmações no local com o snr. Gilberto Gheur.

Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal da
"Fábrica ele Rendas e Bordados Hoepcke S. A.", tendo pro
cedido ao exame dos livros e papéis, balanço, inventário e

demais documentos, espeCialmente ·dos ·negócios e opera
ções sociais, referentes ao exercício de mil novecentos e

cinquenta e quatro, declaram ter achado tudo em perfeita
ordem, clareza e regularidade; peJo que são de.parecer se

jam aprovados pelos senhores acionistas, o balanço, contas
e atos praticados pela Diretoria da Sociedade,

Florianópolis, 9 de ,fevereiro de 1955.
João Bonn_assis

TOSSIU ?
•

-·--------=·=·��=��-----�-IPROGRAMA
.

NAVAL
WASHINGTON tU. P.)

__:_ A Conl1ssão das Forças
Armadas da Câmara dos Re

presentantes aprovou, por 34
votos a zero, o novo progra
ma naval para a era atômi
ca, que consiste na constru
çãu de três' novos submari-
nos de propulsão atômica,
um quinto super--porta-avi
ões e a conversão de outros
cruzadores em barcos capa
zes de disparar projetis téle
dirigidos.

Não deixe que as Bron

quites, ou Rouquidões amea·

1'0 acesso de tosse, tome "Ba

tosin", o antisético das vias

CONVITE
respil'atorias. "Satosin" eli
mina a tosse, da novas for

ças e vigor. Procure nas

Vende-se

quites, as tosses e as con

sequência;! dos resfriados.

ARTEZ WESTERLEY PRODUTOS DE BELEZA de
New York, Buenos Aires e Rio de Janeiro, comunica as

Sras. e Srtas. desta cidade que durante os dias 24 a 30
de março, permanecerá na ncreditada casa: Modas CH
per, a rua Trajano - 4, uma técnica demonstradora de
seus afamados produtos de bel.eza, onde atenderá con

sultas, dará conselho e fará maquilagens gratis.
Reserve desde já seu convite e resolva seu problema

de beieza,

Vende-se, uma ótima casa

construção nova, com dois

pavimentos, situada a rua

I Major Costa n. 5, Tratar a

Rua Felipe Schmidt D, 36.

AVENTURAS,"DO

Vende-se àr rua Victor
/ .'

Konder (ex-BJ-.menau), com
588 m2, sendo 21,60 ,de fren
te. Tratar A Av. 'l'rofi

po\-ysky, 24,..

••

•

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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� ��.. �. lÃ!
�.GOLEADO O FERRO\lIAR10-Pf[A SURPREENDENTE CONTAGEM DE 7 X O � FRACASSO TOTAL DOS /SUlINOS JUA-

- �--'fREl, O-rrSUJRER" COM.5 GOLS E O MELHOR EM CAMPO - 0101- E EUZEBIO ASSINALARAM OS OUTROS DOIS
. tGOlS - EXPULSO DIDI NO FINAI. DO 1° TEMPO - QUADROS � APRECIAÇÃO INDIVIDUAl- ARBITRAGEM - PRElIo
::'1 MINAR _. RENDA RECORDE - O SR, NERÊU RAMOS ASSISTIU O JOGO.

Cóm méritos índíscutíveís, gerado, mas que diz bem do jovem atacante conterrâneo Ao contrário, prossegue c10- Éuzébio, Didi, JU3.re/, Peri- ram defeituosos.

bem evidenciando o alto po-c-f'racasso do "onze" rubro-I foi abraçado com calor e car- minando seu ç,.ntô.gonbta que quito e Vi. LOURINHO E MANGUBI
derio do seu esquadrão, eon-

I
negro que teve que se con- regado em triunfo pelo.': nem samba é do excelente FERROVIA'RIO _.:. Pipa, RA - Esforçados. Correram

seguiu o Caxias Futebol I tentar com o vice-campeo- companheiros. Caxias 1 x time que abateu I) L"iguei· Jaime e Bega; São Martí- muito pelo gramado, mas

Clube, de Jninville, ante- nato. rovíárío O, rense. nho, Antoninho e l!.:dílio· sem utilidade para o 'i.ua-

ôntem, os louros de campe'l Salve, pois, Caxias Fute- Um chute de Euzébio vai Lourinho, Nilson, Louro, dro.

ão catarinense de futebol de bol Clube, novo Campeão de �OIS, ... bater no travessào e Jngo Mangueira e Norzinho. LOURO - Fraco- Decep-
1954.

.

futebol de Santa Catarina! depois Juarez obtem novo

Glória ao campeão da Li. PEN.ALTY PERDIDO Aos 15 minutos o arco de tento para o Caxias: 5 x O.

ga Joinvilense! Às 16 horas adentraram Pipa passa por intenso perí- Periquito e Edílio chocam- Façamos agora uma H{:H'e- cada e ainda ressentindo -se

Para muitos já era o cam- o gramado os dois conjun- go. Bega envia a córner e '}i se na disputa de uma bola e cíação individual: de recente contusão, nada

peão. tos litigantes, recebidos com bate com perícia, enviando a o dianteiro caxíense leva a PUCCINI - Um arqueiro poude fazer na liça, a não

Quem. o viu superar o grande ovação pela -"hin- pelota á cabeça ele Juarez pior, sendo atingido na altu- firme. Fez duas .íeresas ele ser número.

passante "onze" do Carlos chada". que a impulsiona para o ra dos olhos, sangrando a- vulto. Defendeu uma penal- NILSON - Seu trab�lllO
Renaux, "dentro e fóra dos Iniciando o prélío, nota- fundo elo barbante. Caxias 2 Qundantemente, sendo .obri- ty, agradou, podendo ser con-

seus domínios, ja o apon- mos, nos primeiros minutos x Ferroviário O.
.

gado recorrer aos curativos. HELIO E HOPPr� _.- EXI�e .. siderado como o melhor rio-
.

d lentes marcadores. :;at.i;:;fi- mem do quadro vencido.tava como campeão. melhor dispostção os su-

Fez bonito o Caxias na Iin os que foram diversas .. ' TRES, .. ' SEIS... zeram em 'cheio. O ARBITRO

tarde de ante-ôntem, nesta vezes ao ataque, preferiu- IVO - O jovem e hercu- /Oswaldo Meira foi o árbí-

Capital, quando, pela prí- do as escapadas pelo setor Um minuto após o mesmo Juarez, empolgando cada les zagueiro louro esteve es- -tro. A pugna foi bem fáell

'I d Juarez, numa jogada toda vez mais de minuto para tupendo. Salvou por duas ve- de ser referida. Sua condu-
meira vez o cetro máximo foi d ireíto, o, mesmo fazen o o

decidido em campo neutro. Caxias que aos , poucos ia pessoal consegue assinalar o minuto, consegue o gol mais zes a cidadela .guat neclda ta, entretanto, desagradou
terceiro gol caxíense, já de- espetacular 'da tarde. O no- por Pucciní. pois. não soube reprimtr o As 8 horas.

Fo.mos as.sisjil' ao
..

match 'I' se familiar_izand.o, com. o ' , �, . -..

- S G D cretando a sorte da partida. táveí .�comaIiclan4i;l}<tCGlore(l" JOEL E CLEUSOa _- Ad- jogo brusco e validou um go; Maria Felix Pedro
e a llTIpl'eSS!lO que tivemos gramado. em -unga- 111, .

-. ." ,'" O 1 b'" bJol' �� ,. -

bt'd" 1
.

.

,. .

id p' I C
. Caxias 3 x l'errOVJ�xJO, contra ou em, a o a nos miráveis na marcaçao e a .. caxíense o I o em 'llS1VP Armeridar!z - em (do cou.JuJ).to nnng; o por �. 10 axias proru.rava o

acer-I
.

'. '

I
-

_ pés,'pas§ouc por três oontrá- paio. Gostamos de suas "per- ."off-side". MACLÓVIAmcnt_el fOI a metlhor,
. embó- ,to das

.

suas l�ldlhf\S, °t que
... QUATRO,... rios e atirou forte, burlando tormances". PRELIMINAR No Programa:ra nao apl'esen'asse o qua- consegl1lU rapl ü,nen e. . . -

I'
.

mais uma vez a, vígí ancia EUZE'BIO E \/1,-'- Nada Foi disputada entre, 0' Paisagens do Brasil. Nac.dro um padrão de jogo con- São decorridos 10 minu-
O jogo prossegue inteira- de Pipa. Caxias 6 x Ferro- deixaram a desejar. Fliram quadros do Treze de Maio e P 9 00 450dijente com as reais pos- tos de jogo. O Caxias con- reços: , -, .

mente favorável ao campeão viário O. grandes dentro do �u",rnadQ. Bangú, Campeões de Ama- Censura até 14 anos.sibilidades dos valores que

I
cede corr.er que é cem ba-

do norte. Aos.zõ minutos no- '- .. , E SETE DIDI ::- Embora sem jogar dores de 1950 e 1954, respec-
o compunham. tido; Nilson cabeceia e 'f' l'

.

vamente Juarez consegue Aproxima-se do seu ma o que sabe, correspondeu t.vamente. Venceram os tre-
Bons elementos indivi'l vence Puccini. mas eis que burlar a vigilância de Pipa. a partida. O "Ferrinho" re- técnicamente enquant.o 20- zistas por 2 xL.

duais. . surge Ivo que r;ulÍ1 esfor"
marcando o 40 ponto, que, conhece o poderia do anta- gou. Todavia joga violento, o RENDA RECORDE

Joga o Caxias com gran-iço desesperado tocr:. com a
na opiniRo unânime ele to- gonista cuja defesa não ihe que motivou a sua expulsão Apuraram as bilheteriall .'l,

de dose de entusiasmo, pos- mão:1 pelota. Ouve-se ü api- .

f' 'O' t·· f I d 1 t 'I ddos, menos do .iUlZ, 01 can- dá tregua. zero ccn ',ll1ua no ina o .0 ea1po. apreciave soma e........ As 7 _ 9 horas.sUÍlldo cinco atacantes que Lo do árbitro que detide signado em clamoroso i:npe- no placard. Não há meio de PERIQUITO - E' arclc::o- Cr$ 68.815,00, representand.:; Sessão das Moçassão verdadeiros perigos pa- CO}]} a('erto pela eoLrauça dimento. tirá-lo,. O Caxias com ;!.:) ho· so e lutador. Distribui bem, nevo recorde em .iogol; de Clifton vVebb _ Gingel'
ra as retaguardas, por mais de uma ,penalidade máxima Logo depois Nilson 'Jbtem I mens faz.) que Cl\W:' na can- muitas vezes fazendo uso do Campeonato catarinen>;l;. 'r'a- t. Rogers - Jeffl'ey Huu er
fortes que se apresentem. contra o Caxias. E' i.! 'CC,l- nova vitória sôlJl'e Pu(!cini, ch:. diante dos 11 do Feno- calcanhaj:. Entretanto irrita garam ingresso 3.872 pessr_b<, em:Esperavamos que o Fer- : ter" Louro o encal'regndo mas Ivo, sempre atento e vi- viário. I com o seu exibicionismo. assim distribuidas: O G�NIO NA TELEVISÃO
roviário, representante do' da cobrança. Fá-lo, pllr0m, gilante corre em socorro do Euzébio executa tlnU ma- JUAREZ - Indiscutível- Cadeira na pista -. 140
futebol sulino realizasse

I

defeituosamente, dando cn-· companheiro consegLl i n cl () nobra difícil e sae-se bem mente o melhor homem em Arquibancada - 93u
uma atuação pelo menos: seja a Pucciní Je praticar i11ant(:r - intacto a ,cidadda para em seguida ,en'Jiar o campo. Seu futebol pode se1 % Arquibancada _ 1116
tão bôa quanto a que eU·

1
sua melhor intervençãf) da caxien:.(', enviaTllb a be'a balão ás redes. Final: Ca- considerado clássico. Na tar- Geral - 1.896

minou o Figueirense. Os ruo : tarde, sendo abraçado c9lTI para e::(�',.'.lteio. xias 7 x Ferroviário O. '.:le de elomingo obrigou Pipa % Geral - 711.

bros-negros decepcionaram I
entusiasmo. pelos compa- Nos últimos minuto;:; da INCIDENTE '1 ir buscar a pelota no fun- O SR. NERItU RAMO:'; I\A

enormemente, constitui,ndo'j nheiros. Uma grande opoi'- fase suplementar, Dicll é ex- Encerrada a pugna, quan -

c o elo arco nada menos de ASSIST:íl:NCIA
se em presa facil para os tunidade perdida pelos tu- pulso da canc:lu pela vratjea do caxienses e ferl'ovi;ü'ios cinco vezes. Inegavelmente o O ilustre catal'in(ms:, cl:

rapazes do norte. Somente baronenses. de Jogo vioi'ôl1to. se abraçavam surgiu um in- melhor center-forward ca- Nel'êu Ramos, President.e cio
nos dez minutos llllCIalS UM,... Termina o primeiro "half- cidente entre Mallgueila e tarinense na atualitlad':!. Senado da RepÚblica, a;:;�,is-

conseguiu o pelotão de Nil- time": Caxias 4 x lí'errovikl- Hélio que trocaV2n1 SOC0S e PIPA - Não teve cuipa. tiu à partida do Pc1.1:mq'je
son convencer plenamente Parecem o� rubro-:wgros rio O. ponta-pés, sel1do contidos dos gols contrários, pois .fo- das autoridades. S. Exa., as·

envolvendo muitas vezes a desanimados com o gol per- por terceiros. Um l"W.\l final ram todos indefensáveL,. Fez sim repetiu os seus hábltcs

retaguarda contrária. I elido. Agiganta-se o Caxias tO ••• CINCO, para a grande novela elo algumas defesa boas. de interventor federal e de

Sete tentos a zéro. Caxias e recuam os su.linos. ��' Campeonato de 54. JAIME E BEGA .�. Num governador do Estado, quan·
Sim, senhores, o Caxias Aos 11 minutos, Didi dentro

"

E" i;einiciada a partida a· os QUAD�OS mesmo plano. Regulares. do era assíduo as pa1't.Ua'3 do

venceu por goleada, assina·
I
da "meia-lua" manobra com pós ás 10 minutos para o As duas equipe3 -atuamm SÃO MARTINHO, ANTO- estádio da Ft:de1'ação. A' sua

lando 7 gols contra nenhum I maestria e desfere violento descanço. Joga o Caxias in� assim formadas: NINHO E EDILIO - :.:�omo chegada, recebeu o prec:hEIJ
dos tubaronenses. O escore

I

pelotaço fazendo balançar as feriorizado em homens, mas CAXIAS - PucCini, Hélio, os zagueiros, também J'eg:u- conterrâneo cumprimentos
-

não póde deixar de ser exa· Irêdes. Foi um lindo gol e o nem por isso cede terreno. [1)(; e Hoppei Joel e 01eU80n: lares. Na marcação e:,tive- das autoridades presentes.
_.A:.��(�! .

Para tanto vizando repre- 2es, e'sperarido realizar no-

JJental'
. cO�JdignQm�l:te o 'vas aqusições �e jogadores Pa.s§.ou, ôntem, o l�O ani',JUeios sociais .e espórtivos

O Figueirense responderá "socer" ilheu l'ehabIl!tando- tanto d'esta bapItal como -do versano de fundaçao da· de Santa Catarma.

ac�itando o convite.' 'o de tantos fracassos, o Fi- interim do Estado onde o Liga Tubarouense de Des· Aos seus dirigentes os

Estará em disputa a Ta- gueirense vai inte,:: .fiea"r o fl1t�bol progrediu assusta-I'portos; en.tidade que pela nossos com.primentos com

ça "Edgar Schneider". treinamento dos seus rí.lpa- I doramente.
. sua operosIdade tem grano votos de prosperIdades.

--------.--�-�----= I geado- grande prestígio nos

UM AMISTO-S.O NESTA Corresp.ondência PAULISTA.S 4 X
-CAPITAL .

boI Clube, de Joinville, pa- Adiantou o nosso in for- DE"O Esta'do (!AUCHOS 'ra participar do Torneio Imante que dos e�tendimen- �'
'.

.' ti :" .- 1,

M'
,
·

Quadrangular que o grêmio tos havidos para.a ida do E ti" Domingo, pelo Ca.:mpeoua· O V e I Srubro bí-campeão catari- i Fig·ueil:'ense �(: Quadran- spor IVO t? B.rasil.eiro, os paulistas .

- / O Centro de Irradiação
TI ense qe 1952 levará a efei-

I
gl1!ar do AmerJl?u, canse-I f- nmnarJm os ga uchos, (4 x Mental "Amor e Luz" ú:aliz!iI

to em fins d0 próximo mês, guiu o alvi�negl'9 �lln an:is- UM GRANDE AVAIANO' ") '! f�l ��(1� cL18siflcados pa- ! .1:'01' motivo de viagem vende·se por ótimo preço, um ieSsões Esotéricils, todas as seo
de abril, naquela cidade. Itoso entre os Ç10lS clubes, 1- Nesta - Rr�ebemo3 seu 1'8 ;8 1I11RlS. ___!.jfiníssimo conjunto de quarto para casal em imbuia, aca- g-undas feiras, às 20JO à rua
Além do FigueÍl'ense e nesta Capital, em meados bilhete, Pôde remeter 'lll:l

.

(:"\�.,\M:ISC�LA�lA d.ial")- bam, 'Ir·' 1',- luxo, quase novo, com uma eama, 2 mesas de 'Conselheiro Mafra, 33 - 2°
-

América tomarão parte na) do próximo mês, antes, por- co'labor�ção que terem-os

I b id ti IUdt n C A 1 cabeceJi'a, um guarda vestido e Casaca com 3 corpos e um lin�r.: �

competição, os conjuntos do 't_auto, da disputa do Qua- muito_ prazer em pubHcá-
" 111"8 llS 08" • ,

cam;se;r,1 ":;-- .:eiJ'o.
-

J hNTRADA FRANCA
Caxic s e Operár'io. I drflnglllar. • VHill. \' talvulu fi Dj2C�i< _

'l'e1efona).' 6.625 �-"":;:

Trauslerida para o dia 3 a reg�ta
INFORMOU�NOS A SECRETARIA DA FEDERACAO AQUATICA DE -SANTA CATARINA QUE A PRIMEIRA REGATA OFI-

, . ......
...

CIAl DO ANO, PROMOVIDA PELA ENTIDADE DA RUA FELIPE SCHMIDT E MJ\RCADA PARA O PRÓXIMO DOMINGO,
FICOU TR,ANSFERIDA PARA o DOMINGO SEGUINTE, 3 DE ABRIL

"O Estado"· Esportivo
. -

-._;"'��'W'" �""t-· .. -:::",
.

-..,..�.�. --'.... -,' '.'-- , .

,)•••••••••••••••• f•••e••es G�.".iiM.(It••••••••••••••••••••••••••• I ••••ao•••c•••e•••••••••••••••••••"••••••••••••••••••••••••••

Ij

JUAREZ, O I\U;:í,Ht ia
cionou.
NORZINHO - Muito mar-

FIGUEIRENSE, CAXIAS,. OPERÁRIO E AMERICA OS PARTICIPANTES·;.- ANTES
SERA' EFETUADO NESTA CAPITAL UM AMISTOSO ENTRE FIGUflREN5E E

AMERICA

ANIVERSARIO DA LIGA
TUBARONENSE

Segundo bfo.rmes que a

nossa reportagem colheu

junto a destacado mentor do
Figueirense, o clube alvi
negro campéão da cidade re

cebeu hOiEOSO c;'TIvite da
diretoria ctn América Fute-

o ESTADO

Cinemas·
CINcE ·SAO JOSE'
As 3 - 8 horas.
A morte rondava seus

passos todos os dias, a to
das RS horas!
Vaughn Monroe - Joan

Leslie - Victor Jory -

Jean Parker
CHAMAS DA AMBIÇÃO
No Programa:
Fatos em Revista. Nac.
Preços: 10,00 - 5,00.
Censura até 10 anos.

[)i 11f7f,
As 5 - 8 horas.
"Sessão das Moças"

Scotty Braddy - Jeanny
Craín em:

O MODELO E A
GA1SAl\f.t<;N'I'J1�IRA

No Programa:
Noticiaria Guaiba. Nac.
Preços: 1,50 2,00 3,50.
Censura Livre.

As 8 horas,
Jeff Chandler - Susan

Ball em:
"AO SUL DE SUMATRA"
No Prognama:
Noticias da Semana N.
55 x 10. Nac.
Preços: 9,00 - 4,50.
Censura até 14 anos.

As 8,15 horas.
Scotty Bra.ddy - Jeanny

Crain "em :

O MODELO E A
CASAMENTEIRA

Noticiaria Gu aiba. Na c.
Preços: 1,50 2,00 3,50.
Censura Até 14 anos.

No Programa:
Vida Carioca. Nac.

Preços: 1,00 2,00 3,50.
Censura até 14 anos.

Vende-se
Um terreno c/3 casas;

sendo 2 de madei,ra e uma

de tijolo. Medindo a aréa

de 876,20m2,. 110 vaIar de

Cr$ 40.000,00. Tratar à Rua

Felipe Schmidt no.. 44, o Im

pério das Toa lhas.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Flortanôpolis, Terça-feim, 22 de Março de 1955o ESTADO

BOMBA DE
HIDROGÊNIO

LONDRES,
.

(U. PJ

Noticia-se que seria experi
mentada na Antártica, a

bomba de hidrogênio, cuja
fabricação foi iniciada pelos
cientistas britânicos. Reali

zar-se-iam, atualmente, se

gundo o vespertino NEWS,
conversações nesse sentido,
entre os governos britânicos,
neo-zelandês e australiano,

� IMarcel Pá,gnol
'Servi�o ·Francês de loformacão

Marcel Pagnol nasceu em 'Dardamelle de Emile Ma- ,que des Critiques". Tradu

Aubagne (Departamento de Izaud (1955), sucedeuvem 'tal' de "Hamlet" e de "So

Bouches-du-Rhôue) a 28 ,de' 1947, a Maurice Donnay, l11ho de uma Noite de Verão"

fevereiro de 1896. Estudan- : entrando na Academia Fran-( de _
Shakespeare, deu puhli

te em Marselha, recebeu seu' cesa. É, no cenário dos cidade ao .texto da maioria

diploma de bacharel em le-: "Imortais", o primeiro dra-; de seus filmes e peças.

tras e outro diploma Ide pro-. maturgo representando o Comprôs em 1953 uma nova

fessor de inglês e foi lecio- 'cinema. lobra dramática "juda",
nar em 'I'arascon, depois em I Autor de um conto em Com tudo isso, Marcel

Parniers, depois nu Liceu prosa "Pirouette", que apa- ,PagnoI é atn da Oficial da

St. Charles de Marselha e receu em 1,932','Marcel Pag- Legião de Honra e Consul

em Aix-en-Provence. Sua Inol também, escreveu "No- Honorario de Portugal em

primeira comédia, "Tenton", tes SUl' le Rire" e "La Crítl- Monte Carla ... (SII)
foi apresentada, aliás sem

exito, no Tea tro das Varie-
dades de Marselha : pouco

depois, Marcel fundou, com

Jean Ballard, a revista li
terária FORTUNTO (que
devia tornar-se "Les- Cahí
ers du Sud"); e 'pub'licou
seu romance" "La"" Pêtite
Pil le aux Yeux Sombres".
Escreveu também uma peça
sobre o poeta latino Catu
lo e, em colaboração com

Arno-Charles Brun "Ulysse
Chez Les Pheaciens". Em

1922, estava em Paris, como i

livre-docente no Liceu Con- !

dorcet, e confiou o manus

crito de "Catulo" á comis
são de leitura da Comedie

Française, que o rejeitou.
Alguns anos' mats tarde,
Robert Trebord montou, no

Teatro da Madalena "Les
Marchan ds de d I o i r. e"
(1925) que Pagn ol tinha es

crito com Paul Nivoix," seu
colaborador ixgualmente
em "Dí rect au Coeur", uma

sátira dos meios esporti
vos. Apezar do semi-fracas
so dessa comedia, que no en

tanto fi ctitica recebera sim

paticamente, Marcel Pagn ol
deixou n profissão de pro�
fesscr passando, com ar

mas ,e bagagens .para a li-

teratura drarnatica. E em

1926,' aeu "Pharton", cris
mado de "Jazz", fo(criado
no 'I'eatro Des Arts-Rodol

phs-Da.rzens. O exito lhe
veiu porem com "Topaze",
montado por Max Maure, no

palco de var ietés (1930). e

com famosa trílogía Marse

lhesa: "Marius" (Teatro de

Pa ris-Volterra, 1930, "Fan
ny" (1931) e "Casar" (Va
;ietés, ] 946).
"Mfll'ius" foi levado á tela I

do cinema em 1931 por Ale-Ixander Korda. No ano se-.
.

guinte, "Fanny" foi rodada
por Marc Allegret. O pro

prio Marcel Pagnol foi o ar

gumentista-dia loguista des

ses dOIS filmes, o mesmo a

contecendo com a primeira
adaptação filmada de "To

paze" (1932).
Cedo, Pagriol fundou sua

casa propria de produção e

sua revista "Les Cahiers du

Film", na qual espõe suas S. (iii «Tenentes do Diab·o»)
ideias sobre o cinema, "Arte De ordem do Sr. Presidente, convoco os 81'S. mern

de imprimir, de fixar e di- bros da. Diretoria desta Sociedade, para .uma reunião da I
fundir o-tc::ltro". O texto se Diretor ia no proximo dia 10 de abril,' as 20 horas, nos

torna, segundo Pagnol, G altos do Café Ponto Chic, (escritório do Sr. Eurico Hos
elemento dominante, e cou, terno) afim de tratar de assuntos de urgencia e maximo
sidera ele que as imagens e interesse.
_a "mise en scene" são de im

portftncia menor. Logo mui

ta gente começa a criticar

que Pagnol se contentava
em "fabricar teatro em con

serva'; ... "Direct. au Coe-
UI''' (1933), "Le Gendre de

M. Poiriel''', "Leopold Le

Bien-Aimé", "Le Voyage de
M. Perrichon'!, "L'Article

330", "Jofroi", com Vin cent

Scotto, "Angele", Com Fer

nandel, "Mer'lusse", "Ciga
lon" (1935), depois "Cesar"
(1935) conduzem enfim a

"Rega in" (HJ37), ao "Sch

pountz" (1938) e "Mulher
do Padeiro" (1950), três
'filmes marcados pela sua

sensibilidade e pelo seu llU
mor todo pessoal.
Marcel Pagn,oJ realizou,

depois: "La Fiíle du Puisa
tier" (1940)', "Nais", ba- Com êstll valoi'" VS.
seado em Zola (1945), "La • �I"i..á. urm eont... qUij
Belle Meuniere" (em Reux- Ih� ..end� juro com·

calor, (1948) "T o paz eH /pUlsi>dor e

(1950) e "Manon des So\u·_ = lêVcl>Y'';'p..l''�sl.io. residên.
ces" (1952).

,
I II ci<l. um linde il útil pr-a�i;;te:

Dialoguista de "Tartal'in um EEJ..iS!J/MO tJOFREde J4(JO aROMADO.
de TarasconH (1934), "MOll�

APP'cJCUP'! hoje G "NOVO
sieur Brotonneau", (1939), NCO GRICOLA"Le"Rosi�r de Mme. lVIus- I ;e,,�::o �.a/w...,o 16
scm (1950) e "Carnaval", l

....._......_.. FLORI,"NOPQl.li _'I ilÃ�T'" CÀTAf.!.� __......�..,
He-tnl .,vel'ne-vil, ,.ge.gHndo :

o SENHORTEM
Cr$50,ó�? ----------------.. ----

Entãe..T C 'd!( ?em � re I o .,
CHUVA

RADIOATIVA
TOQPIO, 16 (U. PJ

O sr, Hanü Miyake, do Insti
tuto de Investigações Mete

reológícas do Japão, declarou
em Tóqulo, que a chuva ra

dioativa que caiu no país, no
outono passado; havia sido o

resultado de experiências a

tômrcas soviéticas na Sibéria,
,

num lugar perto do terrító
rio nipônico.

ESTÁ HABILITADO, DURANTE ÊSTE
MÊS, A COMPRAR

• Q,,;:�,,:.,,;

_1 MAGNIFICO COLCHÃO DE MOLA 11- -�

DIVINOParker
�-,iiink
aZUL REAL LDVAvEL
LAVA�SE NUM INSTANTE! '

Em caso de acidente, bastam água e sabão comum para
retirar, das roupas e dos dedos, o mínimo vestígio da
Parker Quink Azul Real Lavável.

Se deseja segurança, use Quink Lavável. Se deseja
permanência, use Quink Permanente, Todos os tipos
de Quink, Lavável ou Permanente, contêm so!v-'x, que
limpa e protege, a sua caneta. Quink pode ser usada
em qualquer caneta"

Parker
luink

A úniul tinta que
contém selv-x

Representantes excluslUOS para todo o Bmsil

COSTA, PORTEL� ,& elA.

Av. Presidente Vargas, 435-8.Q andar - Rio de Janeiro

$4nl.. C..!"rlno • Ma:hod.... Cla, S. A. Comi,.lo .. Allii��I ...
R�a SQl;h•• h� Marlnh .. , II • Flo,:".õ.."Il.

cc

PARTICIPACAO
, .

Osmar Regueira e Wan da Regueira participam, aos

seus parentes e amigos, o nascimento de seu filho Mar
cos, ocorrido no dia 16 do corrente mês, na Maternida
de Dr. Carlos Corrêa.

'

P A R T I C I P A C A.O
,

'SR. CLAUDINO BENTO DA SILVA E S,ENHORA
participam aos parentes e pessoas amigas o contra

to de casamento de sua filha Odete com o sr. Ramon
Carlos da Silva.

VIUVA MARIA SILVA
participa aos parentes e pessoas amigas o contrato

de casamento de seu filho Ramon com a senhorita Odete
silva.

Florianópolis, 18 de março de 1955

Outrossim, convido os a�sociados que foram eleitos
para cargo de Diretoria e ainda não tomaram posse, a

comparecerem no dia acima aprasado, afim de tomarem
,asse dos respectivos cargos.

Menotti D. Digiacomo
" P. Secretário Geral

NOVO MODERADOR
(SNA) - O Rev. Ken sua sa assembléia bienal.'

Muto, ministro evangélico e 1l:1e sucede o Rev. Michio
eminente erudito no campo Kazaki, que serviu como mo

religioso, foi eleito Modera- ! derador desde 1946. O Dr.
dor da Igreja Unida de Cris- �Kozaki continua como mem

to no Japão (Kyodan), em brD da comissão executiva

------�'----------,-_ ..-

..

.<.�.-. ,

"A MODELAR"
MECANICOS
SERRALHEIROS
TORNEIROS \ I�,{!,��PT��, lO (U, P)

- O plano elo presidente El

senhower, de Incrementar as

inversões de capitais parti
culares em países do Exte

rior, através de incentivos às

questõ ,<; ele impostos, foi

muito bem recebido nos cir
culas comerciais mternacto
riais, segundo declarem um

porta-voz do governo.
Esse porta-voz não acredi

ta que dito plano venha a

(,-,usar ntraves ele quaquer
espécie, contràríamente ao

C A S A

Precisa-se no Estaleírb Arataca
'I'elefônes: 2.266 e 2.212.

c Vende-se uma -de madeira

Walmor Carpes e Jurema
Maria Carpes, têm o prazer
ele participar, aos' seus paren
tes e pessôas de suas rela
ções, o nascimento de sua

prnriogêntta MARIA AUXI·
LIADORA, ocorrido na Ma
terntdade Dr. Carlos Corrêa.
F'lorianópolis, ]8 de mar:.\,'o

ele 1955. �n Sífilis
, i

Ataca todo o organismo
EM SIFILIS OU REUMA
TISMO DA MESMA ORI

GEM!
,�USE O PVPULAR PRü--;PA-

�����AB RADO
que se anunciou nos c ircu
los do Congrp:::so

Aprovado pelo D. N."S. P., como auxiliar no

tratamento da Sifilis e 'Reumatismo da mesma

origem.
Inofensivo ao organismo. ag-:radável como 11·

cor.

ALUGA-SE o sobrado da
rua João Pinto 19.

Vê r e tratar na parte Terrene em

Barreiros
terrea.

Vende-�e em exelente 10-
cal, medindo 42xSO. Otimo
para veraneio. Tratar a rua

Felipe Schmidt n. 36 com o

sr, Abelardo Andrade.

Ciclislica
J .;dA; Rosa Neto:�.f ,�r:-ua 24 de Maio 906 (Es-

J��f .:;,:;J treíto)

_i;lif ,1::���[�' À .Ciclistica Rosa Neto

.c:Y;' ,):. ",,:..
,. (AntIga Oficina de Bici-

:1:"'" ·;k'

.lf\V" .;):1.;; cleta-s Nely tem a grata sa-

.fJ"k�)' ,.;.�{�::;t tisfação de comunicar ao
..�?,'I; ..... '", 'bI' t, ..:tf,.r ,

..,\�;","'� pu ICO, que con a atual-

,.{�il!fp,'.f :i�;ii��';'" mente com uma equipe de

�. [{i., '�i .{if,��,::;: 14 mecânicos especializados
I, % li�� /8:; ,�w�; em:

. �'eformas e co�sêrtos
� 'J.' ':1"": \:,)�, ':i1<�' de blClCletas de passeIO, cor-
ii' , i}�{ �tr: ,ridas (meia corrida, cor

rida especial Triciclos, tico
ticos, carrinhos berços en

de ciclismo.
Possue um grande e va

riado E;�toque de peças des
de uma simples borracha
para rodas dI:! triciclos até
as bicicletas de corridas es

peciais.
Seus mecânicos atendem

Com presteza e perfeição os

serviços.
Estamos equipados com

gra·nde variedade de fer-
ramentas especializadas
bem com'o maquinários.
Serviço de Solda, Forno··

Vu lcanização, Mecânica,
Pintura Raiações e breve-

Imente Pintura à Fõgo.
Atendemos às cidades do

I'
11lte\'ior pelo serviço de
.fim tu�o referente ao ramo

,Reembolso.

I A Ciclistica Rosa Neto à
oficina ,oficial da la Volta

I
do A tlâÍltico.

\ ! Atendemos pelo telefone
-f.�.� '&230__...,.,.".........

!
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Florianópolis, Terça-fei.rá,- 22. de Mar.ço de' 1955

Cóm a Biblia na Mão

CINE RITZ, A PARTIR DE 10 DE· ABRIL
I

.

Cínemascope

em que nasceu o aluno."
Quanto ao ensino prático,
dado no próprio campo, faz
com que a crianca se' fami
liarize com os lll<;dernos mé
todos de agricultura e,pe
cuária.

Educação de adultos

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

fORM'IDAVEl EXPLOSÃO
, '<iF�·

LONDRES, 18 CU. P.)·
I.

plosão ora como uma "bom-

Formidável explosão desper- ba" ora como um terremoto.
tau ante-ontem à noite, a Durante toda a noite a' po
uma hora da madrugada, o Iicía patrulhou Hampstead
pacífico quarteirão residen- Heath, o imenso parque do,
cíal de Hampstead. Telefo- norte de Londres, sem des
nemas dirigidos, aos postos cobrir a causa, nem mesmo

de polícia descreviam a ex- o local dessa. detonação.

Agência OHeiol do Propriedade 'ilduslriol
'J)

!h', ffíijjklill ftôOHHII, 3íI • Sal.u 1.211/3 (Sidl P,opnaJ �
rus. H·nU t 52·D494· Rio dll Janeiro AUX. TRAT. smus

'. :O'��:���_":'J'::.�_'.�._.>«,!.,,��:�����,,_
ECONOMIA absoluta

,�--

Grande CONFORTO.
CONFORTO absoluté

" .

Grande ECONOMIA

AQUECEDOR EUTRICO CENTRAL

CapaCidade:
100 a 1.000 litr6s

AQUECEDOR

ELÉTRICO

Inm�4-
,IMERSÃO e CHUVEIRO----=" _

Capacidade '3'0 b ITROS

(I 'Construido inteiramente de
"

-

cobre.

.' Aquecimento ultra rápidq_,
• Játo abundante na ternpe

ratura desejada.

Fobricodo$ nos tipOs .,- .
__�,.":."

hgri:l:QIltQJ 'e It.trfl,ol. ' ,,,,t,S�;},oil]i,,!.ifu
�. .4:-'-0.. �. "��L'�':(

...

"': �,L�,.'1�':.t {_;_ �."í':71""'1.- "-'�"'<'T""-T''''_' ' .....

• Construção s61ida. sendo a caixa interna de 'COBRE e

revestida de material altamente ISOI..ANTJ; (lã de vielro),
• Resistência do tiPo tubular. inteiramente blirydada.
• CQntrole automático de temperatura PQ,t' URMOSTATO.

que 9rQ� windt E(;ON.OM.IA. r �_ .. .. _

PR'" . �GABAN3_:��7;��-'-
"�_" o

.' ,'-�:�
...

p ...., o:t�_._'
.=.'qô>�"��"fr���IJ&Z.� !<c, .:

o MISTURADOR DÁKO, de regu·

loqern instantoneo,. permite o

maior escola de graduações de

TEMPERATURA.

ll${()ra, cada vez que usar
-,

KOLYNOS v. obtem '.
_MAISPROTE(jAV
• do que IllJllCa:! .>-

'Durante o dia todo,
proteção centra
.(\R ácidos que
, , .

causam a carie

HOJ E NO PASSADO
22 DE MARÇO

. A data de hoje recorda-nos que:
- em 1619, com o falecimento de Pera de Góes da

Silveira, donataria da fapitania de São Tomé,
fato que se deu em São Paulo, segundo o grande
cronista Pedro Taques, o filho e herdeiro do ca

pitão, de nome Gil, cede á corôa portuguesa, pe
la Quantia de 100$000, o direito que tinha à ca

pitania;
em 1714, entra a barra ele Lisboa a nau "Nossa
Senhora do Carmo e Santo Elias", que teve ele
sustentar porfiado combate contra os piratas ar

gelinos. Distinguiu-se heroicamente na luta D.
Rosa Maria ele Siqueira, esposa do desernbarga
dor Antonio da Cunha Souto Mayor, que estivera
funcionando em São Pau'lo;'

.

em 1765, foi mandado crear, pela Carta Régia
desta data, o corpo de Terços Auxiliares. ,O vice
rei Conde ela Cunha, determinou sua execução
em janeiro do ano seguinte;
em 1843 .nasceu no Rio de Janeiro o Visconde de
Taunay, Dr.. ./}Ifredo de Escragnolle 'I'aunay,
que em 1876, presidiu esta antiga provincia :

em 1833, estalou em Ouro Petro " uma forte sedi

ção militar que depõe o presidente da província,
Manuel Ignacio de Mello Sousa, predendo-o bem
como ao vice-presidente, Bernardo Pereira de
Vasconcelos. Este ultimo, libertado pelo povo ele

Q,uelU!z, instalou a capital em S. João delReí. O
.

motim roi logo debelado;
..

- em 1951, pelas 17,20 caiu na baía sul, l1!1S proxi- .

mielades da "baía preta", o avião PP-CCX "Ca e- r'

té", da Cruzeiro elo Sul, que procedia do Rio.
Quatro tripulantes e quatro passageiros foram
salvos inclusive o nosso particular amigo sr.

Carlos Oi-ilha, alto funcionário da Casa Hoepcke.
Morreram tres passageiros.

André Nilo Tadasco ..

J

1

1

Participação
SILVIO XAVIER GONÇALVES E DEOU ROSA GON

ÇALVES paeticípam aos parentes e pessôas amigas, o

nascimento de sua filha que na .Pía Batismal receberá o

nome de SILVIA FRANCISCA GONÇ.I\LVES.
Estreito, 17-3-55.

�NT�O EXCURSIONISTA '�Rr�(H.�í}O RJ:\ÜUNO"
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. JOVEM CATARiNENSE f
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AGORA, QUE SURGIU A TUA SOCfE!JAOE,
MAIORES OPORTUNIDADES CE CONH[CEf-i

TERRA CATARINENSE. NÃO, PEf1CA ,,(í!M�i('j, EN

VíA- NOS HOJE MESMO, TEU NOIvIÊ-' tI tf�DERf

co A CAIXA POSTAL. 489- 1��OR!t\i'iÓi"QUS-S.C

Restaurante Napoli
RUA Marechal Deodoro 50.
Em Lages, no sul do Brasil, o melhor I
Desconto especial para os senhores, viajantes.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



o ESTADO Florianópolis, Tel'ça-feira, 22 de Março de 1955

FIL.IAL: CUKI'l'18,l\

COM VIÃGENS OlKE'l'AS E PESMANEN'.fES EM CARROS PBóPíUOS

FILIAL: SAO PAULO

I ,

Restrllu-se 1·
&ii '!' q tr-

MA'I'IUZ: FLOlUANOPOUS
EscritÓrio:

Rua Padre Roma 50 - TerI'fO
Deposito:

Rua Conselheiro Malra n. 135
Fones: 2534 - 2.535
Caixa Postal, 435

End. Telegráfico:
Sándrade e Transpolis

-O-

Visconde do RIo Branco
(932/38)

Telefone 1230

Endereço Telegrátic::l
Santldra e Transpol1s

-0"-

�

E C I T A L. Ciclistica
SINDICATO DOS TRABALHADORES NO COMÉRCIO Rosa Neto-

ARMAZENADOR DE FLORIANóPOLIS

Especialista em moléstias de Senhoras e vias urínâ peciaís.
Seus mecânicos atendem

com presteza e perfeição 08

serviços.
Estamos equipados com

grande variedade de fer-
ramentas especializadas
bem como maquinários.
Serviço de Solda, Forno

Vulcanização, Mecâníca,
Pintura Raíações

.

e breve
mente Pintura à FÔiO.
Atendemos às cidades do

Interior pelo serviço de
fim tudo referente ao ramo

Reembôlso.
À Ciclistica Rosa Neto ii.

oficina Oficial da l� Volta
do Atlântico.
Atendemos pelo telefone

6230.

r- .

nua Conselheiro Mafra nO 25 - 10 andar
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

De acôrdo com o Art. 28, Alínea "A" dos Estatutos,
ficam convocados todos os Sócios quites em goso de seus

direitos, para a Assembléia Geral Ordinária, a realizar
se no dia 24 do corrente, em primeira convocação, as 16,
horas, e caso não haja numero legal, em 2a. convocação as

17 h01':lS, em sua sêde ..goci:t 1 com a seguinte ordem do
dia,

Julgamento e aprovação do Relatório e Balancete
geral, referente ao exercicio de 1954.

ANTONIO DE OLIVEIRA - Presidente _

/

Dr, Lauro Daura
Clinica Geral

rias.
Cura radical das infecções agudas e cronicas, do

aparelho genito-urinário em ambos os sexos.

Doenças do aparelho Digestivo e do sistema nervoso.

Horário! 10% ás 12 e 2% ás '5. .

Cons u ltór io : R. 'I'iraden tes, 12 -- 10• Andar - Fon� :

3246 -- ,

Residencia: R. Lacerda Coutinho, 13 - (Chácara
do Espanha) - Fone: 3248.

SENAC
ESCOLA LAFAYETTE BELFORD GARCIA

- Estreito -

MATRICULA: Acha-se aberta a matrícula para
cursos do SENAC.

LOCAL: Grupo Escolar "José Boíteux".
HORÁRIO: Das 19 às 21 horas.

São José
OFICINA MECANICA E SERRElHERIA
CONCERTOS DE MOTORE.S A OlEO CRO

E MAQUINAS A VAPQ�ES
,

Rua: São José (nas proxlmldades do
Balneário) Ponta do leal, no- Estreito.

fomento A�ricola

e CAminhões.
A. A. PINTO - Rua Senador

_ < l' �- ",' la 708 .� &Ã(} PAULO.
Queiroz, 312 -- 7°

Rua 24 de Maio 906 (Es
treito)
À Ciclistica Rosa Neto

(Antiga Oficina de Bici
cletas Nely tem a grata sa

tisfação de comunicar ao

público, que conta atual
mente com uma equipe de
4 mecânicos especializados
em: reformas e ccnsêrtos
de bicicletas de passeio, cor
ridas (meia corrida, cor

rida especial Triciclos, tíco
tícos •. carrinhos berços 'en
de ciclismo.
Possue um grande e va

riado estoque de peças des
de uma simples borracha
para rodas de triciclos até
as bicicletas de corridas es-

os

16a C. R.
o. Chefe' da l6a. C. R., so

licita o comparecimento, com
urgência, na. la. secção da

quela repartição, anm de
tratar de assunto de seu in

terêsse, dos seguintes cida
dãos:
Luiz Gonzaga de Oliveira,

Manoel José dos Santos, Mar
tinho Cardoso, Moyzés Sch

mítz, Ozório da Silva e Wal
dir Silva.

Expresso Florianópulis LIda.
Transporte de cargas em geral entre'

FLORIANÓPOLIS, CURITIBA E SAO PAULO,

(Agência no Rio de .Janeiro e em Belo Borillonte com tráfego mútne até
São Paulo com a Emprêsa de Transportes Minai Gerais SIA.)

O "Satoaiu' ê excelente

para combater

quências dos

as conae

resfriados:
irritações dos bronquíos,
tosses, catarros. Peça ao seu

farmacêutico "Satosin', in.

dieado, nas traqueobron
quites e suas manifesta.
ções, Sedativo da tosse- e

expectorante.
Avenida do Estado 1666/76

Telefone: 37-30-91

PRECISA-SESão Paulo - Capital - SP.
Endereço Telegráfico:
Sandrade e Transpol1s

-o-

Auxiliar de escritó
rio, com prática.
Informações na"A

MODELAR"
,----- ------�---'-------------'----.

PRINCIPE DE lIECHTENSTEIN
Faleceu aos 86 anos de idade

O finado padecia de forte

gripe, desde principios da se

mana corrente.
Alais não chegou a reinar

neste minúsculo território de
160 quilometros quadrados e

14.000 habitantes. Era irmão
do anterior príncipe reinan
te. Franz, Roman I, que ab -

dicou em favo·r de seu sobri

nho, Franz Josef, em 1938.

PERON VISITARÁ A BOLlVIA
LA PAZ, 19 (U. P.) - O está a par das manifestações

govêrno está preparando a- a serem feitas, destacando

tivamente o programa para se grande concentração po

a. visita do presidente Juan pular. Esta terá lugar no dia

Domingo Peron, marcada pa- 9, data do terceiro aniversá
ra os primeiros dias de Abril I rio da revoln�ão que lev�u ao

entrante. . poder o MOVImento Revclu-

A embaixada argentina já cíonárío Nacional.
_

VADUZ (Liechtenstein), 19

(U. P.) - Faleceu, à noite
de 16, nesta capital, o prín
cipe Alois von und zu Líech

tenstein, pai do principe rei

nante, Franz Josef, Roman

II.
O príncípe Alais deixou de

existir aos 86 anos de idade,
no Castelo de Vaduz, na ca

pital deste pequeno Princi

pado.

ENTREGUE O PETROlEO A STANDARD
ra a pesquisa e exploração
do petróleo nas zonas não te
servadas da Argentina.
CLARIM, o matutino que

divulga a notícia, acrescenta
que os

�

convênios .serão sub
metidos ao Congresso pata
sua ratificação. ''','

BUENOS AIRES, 19 (U. P.)
- Segundo um matutino
desta capital, será assinado
na Casa Rosada, em príncí
pios da semana, o acordo
com a-Standard Oil e outrasA FRANCA FOI ADVERTIDA

MOSCOU, 19 (U. P.) - O tratados autorizando o rear- companhias americanas, pa
ministro do Exterior Molotov mamento da Alemanha oct-

entregou ao embaixador dental. O ministro soviético
francês Louis Joxe, uma no- admitiu francamente que a

ta repetindo a assertiva so- nota é uma reafirmação ele
vlétíca de que a ratificação, que Moscou já decidira ante

pela França, dos Tratados de ríormente. A Câmara dos De

Paris, anularia o 'I'ratado de putados franceses já aprovou
Amizade entre a França e a os pactos e o Senado progra
União Soviética. Este foi ou- mau-os para debate a partir
tro esforço do governo SOVié-1

de quarta-feira, devendo a

tico para tmpedír ã, ,decisão votação ser realizada sexta
final dos tarnceses sobre os teíra.

EDITAL
CONVOCACiiO DE LAVRADORES -INTERESSADOS NA

AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS AGRICOLAS
.

1. De ordem do Snr. Dr. Affonso M. Cardoso da Ve�ga,
Chefe da Secção de Fomento .Agrícola em Santa catar,ma,
levo ao conhecimento dos Srs. Lavradores, que, no perlo�o
ele 10 de marco a 31 de abril do ano corrente, achar-se-ao

abertas, na Side da Secção de Fomento Agrí�ola, � :ua Vis

conde de Ouro Preto n. 57, nesta Capital, as mscl'lç�e� pa_:a
aquisição de máquinas agricolas, conforme específtcação
abaixo, adquiridas pelo Banco Nacional do Desenvolv!men
to Econômico, através do empréstimo de US$ 18.000.UOO,00.

. ESPEÇÜ'lCAÇAO DAS MAQUINAS:
ALLIS CHALMRS:

Colhedeiras "All-Crop" modo 66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Colhedeiras de milho de uma linha 3

FORD:
Combinada com plataforma para ensacamento .

INTERNATIONAL:
Ceifa-trilhadeil'a modo "64" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

2. Os interessados, além da apresentação do cartão de

Registro de Lavradores do Minis_té�'i? da Agricu�tur��.deve
'r.l rão provar possuirem área aproveítável, que justírtque a

máouína pretendida.
'3. Os pedidos de inscrição' serão atendidos sob rigorosa

observância da ordem cronológica estabelecída.. -

4. A quota acima se destina, exclusivamente, à lavra

dores de Santa Catarina.
5. Esclareço aos 81'S. Lavradores interessados, tratar

se de material do Banco Nacional do Desenvolvimento Eco

nômico não vigorando para sua aquisição, inscrições ante

rioTme�te feitas na Inspetoria do Serviço de Expansão do

Trigo ou mesmo nesta Secção de li'omento. Agríco!a.
Secção de Fomento Agrícola em Flonanopolls, se., 9

de março de 1955.
. .

Walmyr M. I..emos - Encarregado do Expediente.
Autorizo a publicaçã.o.

RETIFICAÇÃO ...

,

DE ORDEM SUPERIOR, levamos ao.conhectmento Terreno emdos interessados, que o material "Alllis Chalmrs", 'cons-
tante do edital acima publicado: fica eliminado da reven '. BarreírOSda, por esgolamento de seu estoque.

Florinópolis, 11 de março de 1955. Vende-se em exelente 10-
Walmyr M. Lemos -- Encaregado do Expediente, .

cu l, medindo 42x80.-0timo
VIS'rO

. . , '"
. I para veraneio. Tra.tar a rua

Affonso M. Cardoso da VeIga --.C�l(;fe da S.b.A. Felipe Schmidt n. 36 com o

I
e<. Abe!"do Andrade.

�������5'!!�ãP.���m�� ����r� c A 5 A
-

cantes do Sul do País, especialmente peças de automoveis

DOCES
Aceitam-se encomendas de

docinhos em grande varie
dade'; Tortas e Bolo de Noi

va, Salgadinhos para Batiza
dos - Aniversários e Casa
mentos.
Rua CeI. Melo e Alvín 17.

T�1. 3.416

PARTICIPAÇÁO

Walmor Carpes e Jurema
Maria Carpes, têm o prazer
de participar, aos seus paren
tes e pessôas de suas rela
ções, o nascimento de sua

primogênita MARIA AUXI·
LIADORA, ocorrido na Ma
ternidade Dr. Carlos 'Corrêa.
Florianópolis, 18 de março

de 1955.

veira, 72

Vend -se
Um terreno com 10 me

tros de frente e �O de fun
dos a rua Pedro Ivo, junto
ao 17.
Tratar na Tenente sn-

ALUGA-SE o sobrado da
rua João Pinto 19.
Vêr e tratar na parto

P A R T I C I P A ç A-O
Osmar Regueira e Wanda Regueira participam, aos

seus parentes e amigos, o nascimento de seu filho .Mar
cos, ocorrido no dia 16 do corrente mês, na Matern ida
ele Dr. Carlos Corrêa.

P A R T I C I p'A f Ã- O
•

SR. CLAUDINO BENTO DA SILVA E SENHORA
participam aos parentes e pessoas amigas o contra

to de casamento de sua filha Odete com o sr, Ramon
Carlos da Silva,

VIUVA MARIA SILVA
participa aos parentes e pessoas amigas o contrato

de casamento de seu filho Ramon com a senhorita Odete
silva.

Florianópolis, 18 de março de 1955

�\v·[SO
Em virtude de no próximo domingo, dia 20, ser rea·

Iizada a procissão de N. S. dos Passos fica transferida

para
3 DE ABRIL

a excursão marítima já anunciada para 20 do corrente
mês.

Inscrições na Secretária do Clube.

-

IRMANDADE DO SENHOR. JESUS DOS PASSOS
E

HOSPITAL DE CARIDADE
"�

RECEBIMENTO DE ANUIDADES
Previno � aos Irmãos 'que do dia 15 a 25 do corrente

estarei com o Irmão Tesoureiro na Secretária desta
Irmandade e no dia 27 na Sacristia da Catedral das 9 às
12 horas para o recebimento de anuidades.

Consistõrio, 11 de março de 19'55
Jesé Tolentino de Souza.

Secretário

Casa "Eureka"
Rádios, Transformadores, Amplificadores, Motores

Elétricos, Gazolina, Oleo Crú, Cofres e F'ichál'ios de Aço,
Radiolas, Máquinas de Costura, etc. etc. .

Bombas Elétricas, Motores para Btcíetetas, Toca
Discos Ventiladores, Medidores de Luz e Força, Material
Elétrico em Geral, Instalações Luz e l1'orça

Instalador licenciado pela D.O.P. - 'l'�n.ico rorma
do na Europa

PROPRIETÃRlO: OTOlVlAR GEORGES BOEH.M
Registro: Inscríção 211

Fone :

Rua Cel. Pedro Demoro, 1657
Estreito '\ Florianópolis - Estado de Santa

Catarina - Braail
NDA'.À. ViS'l"..!\: E :I\: L0NG9" RAZ:-O

=======-=-------------�----------�-----=--��

Vende-se
Vende-se um fogão "lV[IPAJI em perfeito. funciona

mento, poucos mêses de uso, preço de ocasião por motivo
de transferencia.

Tratar Felipe Schm'idt, 115:

Eletro":Tétnica Indústria
e Comércio S. A.

AV1SO
Acham-se à disposição dos senhores

.

acionistas os

documentos a que se refere o art. 99 da lei das Sociedades
por Ações. ,

Florianópolis, 11 de março de 1955.
(Leonel T. Pereira) -- Diretor-Presidente
(Juvenal N. Pereira) - Diretor-Gerente

S.E.N.A.C.
DEPARTAMENTO REGIONAL EM SANTA CATARINA

EDITAL DE MATRíCULA

NENHUM PAGAMENTO - NENHUMA DESPESA
A Adminístru çã« Regional do SENAC, comunica aos

senhores comerciantes e demais interessados, que o Cur
so de Admissão à Escola de Comércio (CAD) funcionará
em horário noturno e a matrícula para o mesmo será fei
ta na própria Escola, diàrlamente, até o dia 20 do corren
te mês.

CONDIÇõES DE MATRíCULA: - Ter o candidato
a. idade de 11 a 14 anos e Curso Primário Completo.

LOCAL 'DE INSCRIÇÃO: - Escola João Daudt
d'Oliveira -- Rua Tiradentes, nO 17, sobrado -- Das 18
ás 20 horas.

Florianópolis, 10 de março de 1955
Roberto Lacerda

Diretor Geral Interino

Clube . Doze de agosto
AOS SRNS. ENGENHEIROS E ARQUI'l'É'fOS QUE

INTERESSAREM NO APELO A ELES DIRIGlDO, A DI
RETORIA DESTE CLUBE TEM A HONRA DE OS CON
VIDAR PARA UMA REUNIÃO DE CARATER EXPLICA
TIVO, NA SECR.F�TARIA DO CLUBE, DIA 22, TERÇA
FEIRA, ÁS, 17,45.

A DIRETORIA /

Móveis
POl' motivo de viagem vende-se por ótimo preço, um

finíssimo conjunto de quarto para casal em imbuia, aca
bamento de luxo, quase novo, com uma cama, 2 mesas de
cabeceira, um guarda vestido e casaca. com 3 corpos e um

sapateiro,

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



�'1 o P.T.B. no �ub-Di.s(�i.lo .d� Estreito
.

Reorgamzado o:Dlretorlo Dlstntal
Com a presença de eleva- Gomes CaldeiTá em cuja pes- Claudio Aurélio Noceti, Dá

do número de partidários do soa reconhecia ser um. bom rio Tomaz da Silva, João

glorioso Partido T,rabalhista trabalhista porísso que seria Venanclo da Silveira, José

Brasileiro, foi reorganizado, interessante fôsse o mesmo � Costa, Israel Gomes Caldei
no dia 20 do corrente, às reconduzido ao Diretório Dís ra, Manoel Cândido Veras,
10,30 horas, sob a orientação trital. Reiniciado os traba- Manoel Feliciano da Rosa,
do incansável Vereador Júlio lhos, foi afinal, por aclama- Rodolfo Luís Behr, Targ'ino
Paulino da Silva, ° Diretório ção eleito e empossado o se- Miguel da Rosa, Waldo Cle
Distrital do PTB, no Sub- guinte Diretório: mentino Parente, Walter
Distrito do Estreito. PATRONO - Getúlio Var- Salomão da Silva, Silverio

Iniciados os trabalhos, .gas Francisco Alves, Waldemar

usou da palavra o Vereador Presidentes de Honra Soares, Jutay Beiro, João
Júlio Paulino da Silva que, Senadores: Saulo Ramos e Gaudêncio da Silva, Pedro
em breve oração, esclareceu Carlos G: Oliveira Felippe, Jaime Rocha, João
dos motiyos que, levaram a Presidente _ Israel Gomes Rocha, Luís Parente, Waldir
Jomissão Executiva Estadual Caldeira Fernandes, Orlando Saelert,
,1 dissolver o antigo Díretó- I.o Vice. Presidente - Pe- Pedro Adão, Paulo Rios, On-
da-Distrital, porísso espera- dro Medeiros dino Vieira, Henrique Korb,
va agora reorganizar e insta-

t 2.0. Vice-Presidente Júlio Paulino da Silva, Moa-
iar um' novo Diretório Dís- João Venâncio da) Silveira cír Sabino Figueiredo, Oscar

trital que fôsse composto de 3.0 Vice-Presidente - Dá- Vasques, Firmino Vieira, A-

elementos realmente traba- rio Tomaz da Silva demar Adão, João Joaquim
.hístas visto que, d'ora avan- SECRETA'RIO GERAL Machado, Romalino Manoel

se, não haveria mais lugar JULIO PAULINO DA SILVA Cabral, Joaquim Rios, Airton
»ara os elementos arraigados 1.0 Secretário - Waldemar Cardoso, Gervásio Pereira da
do espírito da discórdia. Dís- Gomes Silva, Abelardo Duarte, Pe
se mais ainda que, já se fo- 2.0 Secretário - Luís Pa- dro Meeleiros, Maria Espirita
ram os tempos quando al- rente Santo.

guns, sem serem petebístas, TESOUREIRO GERAL .

conseguiram se infiltrar no Antonio Vitor de Araújo A PRODUÇÃO DE
PTB e, diante das suas po- 1.0 Tesoureiro' - Ondino PETROLEO DA
sições de mando, outra coí- Doin Vieira
sa não fizeram senão explo- 2.0 Tesoureiro - Roelolfo VENEZUELA
rarem o Partido em favor Luís Behr CARACAS, 21 (U. P') - A

dos seus próprios interêsses, I COMISS,fiO
DE SINDICAN - produção venezuelana de pe-

Municipal de Camboriú, contra. tais espécies de póli- CIA tróleo alcançou em fevereiro
tícos. queria contar com um Presidente -;- Pedro Fe- a cifra se mprecedentes de

Diretório unido e coeso para lipe 2.149.751 barris diários. A

combatê-los sempre em fa- Membros _ Targino Mi- maior produção diária regís-
vor das bôas causas partidá- guél da Rosa traela anteriormente foi a de

rias. Membros Walter Her- janeiro, que não alcançou a-

A seguir foi suspenso os bert quele total. Com este comu-

trabalhos por cinco minutos MEMBROS DO DIRETO- nicado, o mínístro de Minas

para que fôsse processada a RIO: da Venezuela, dr. Edmundo

chapa e consequente votação Árlindo Romalino da Silva, Longo Cabello, declarou que

tendo ainda o sr. Vereador Alvaro Felipe Soares, Ante- nos últimos dois anos a Ve

Julio Paulíno da Silva, exal- nio Vitor de Araújo, Antonio nezuela manteve uma redu

tado a pessôa do sr. Israel de Oliveira, Antonio Agenor, cão espontânea de sua pro

dução petrolifera e não en

viou aos Estados Unidos uma

quantidade superior à exigi
da pelo mercado.

As nove horas da manhã chegou ao Rio, num "horse

box", o cadáver de Cruz e Souza, coberto pela poeira da

quela mesma estrada, que tanto, em vida, o enchera de

desalento e de tédio. Morrera quase repentinamente, � na
estacão de Sitio, para onde o remetera a prescrição mé

díca; na confiada esperança de o melhorar. O corpo frágtr,
que as emoções eletrizavam e as necessidades de tudo en-

Iraquecíam, devia ceder à minacidade de uma sorrateira

DE BRUSQUEtuberculose, degenerada em pneumonia, por uma súbita

mudança de clima. Além dessas predisposições fisíológt- ,

.

cas, que à desapontamento e o malôgro .exacerbavam, Cruz E' d h t de Souza: para fugir às contingências da sua amargura so- cos a omeoagem pres a 8 ao
cial dava-se a Iucubrações excessivas, escrevendo quatro, d B J 41 S d

..

cln�o .sofietos de uma sentada, três, quatro ensaios psíco- ep. .,az. ves... ao açao
lógicos e emotivos, por semana. Juntavam-se a isto os Por o ....asiao da recente do Ginásio Cônsul Carlos
trabalhos detestados da repartição, os passeios j1�.findáveis homenagem prestada. ao de- I Ren aux e Grupo Es�olar Al
com os amigos elo cenáculo, e; às vêzes, no fim .dessas [or- . putado Braz Joaquim Alves, I berto Torres vibrou de en

nadas atléticas, uma refeição insuficiente, insalubre, no tu-I presidente da Assembléia, tusiasmo. A satisfação se
mulo e no barulho ele G. Lobo. - o', Legislativa, filho da cidade I justificava, pois, V. Excia.

Quando tornava ao lar, desprovido de tudo, malo C011- de Brusque, o povo, as au- I nosso abnegado colega, nos
solava a pobre Gavita, convales�enté, é,ue não tinha em toridades e as entidades de

I
so fiel companheiro de ma

s� fontes ele t�rnura bastan�es, aquele �esabarata�o,Cel:- classe, prodigalizaram o Po-Igistério durante 12 anos, de
tímano, As crianças enfermiças, os meios de subsistência der Legislativo com as mais, 1935, a Fevereiro de 1947

esg?:ados, ,os homens indife.rentes, a ar.t.�... o súculo in- significativas demonstra- quando' se licenciou par�
saciável. 80 lhe restava, assIm, cões de acatamento. exercer o mandato de Depu-

"A MORTE, O ESPASMO GítLIDO, AFLI'l'I,�O"
,

O talentoso professor Ar- tado ollde o conduziu sobre-
A ela se entregou, sem o testemunho da famlha, sem

no Ristow diretor do Gi- t.u 10,0 valoroso operariado
o consôlo elos amigos. A ninguém pôde comunicar as suas násio Côn;uI Carlos ReI1a bl"'''quense.
últimas impressões dêste mn.ndo, que êle t�nto amou

..
e de que o depu tado Braz J�:� (Continúa na 3a. página)

- exaltou nos acordes ele sua h1'a, nas pulsaçoes de seu ca- .

AI '

d fqUlm ves e um ' os un-
lamo, dadores e professor, profe-Alí estava inanimado, empoeirado e misero aquêle clí-

riu o seguinte 'discurso: E dnamo ele requintadas sensações, que, já descrente ela vitó"
Exmo. Sr. Deputado Braz' spera 08

ria pelo heroismo do seu esforço, estendia a mão desfaleci-

Ido a justiça dos pósteros:
Joaquim Alves, DD. presi- COIlVIBRA, 21 (U. P.) - Es
dente da AssembJéia Legis- . tão sendo esperaelos no pró'-
lativa.

. I ximo dia 23, os estudantes
No dia em que aquí foi' da Uni'vel;sielade Pontifícia

recebida a notícia da elei- I ele São Paulo, que ce'll1stitu'em
-

ção de VI Excia. para o ele- I
a embaixada brasileira que

vado pôsto de Presidente da I
empreende visita à Europa

Assembléia o professorado
I
e, em especial, a Portugal.

Sómente os quatro amigos, compungidos, chorosos, in- ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
consoláveis, compareceram à Central, para receber os des- ,\

pojas estremecielos. Tibúrcio, Jubim, Frederico e Nestor a

correram, solícitos, ao cumprimento do cruciante dever.

Foi uma surprêsa que a todos colheu e consternou, quan-
do estavam justamente no limiar de uma grata expectativa. (SNA) _:_ Num trabalho de Igrejas, pregou o �ermão

em conj unto, rêdes de tele-' em ing·lês. O ProfessorO trem parou; os passageiros, despreocupados, desce-

ram; foi mister atingir a cauda do comboio, onde vinha visão da Bélgica, Frànça, Henri 'd'Espine, líder pro

a corpo no chão do ca1'i'O, sôbre uns papéis estendidos à Al:manha, .

Grã Bretanha, testante suíço, dirigiu a par

guisa de. lençol, sem uma flor, sem uma grinalda, sem
I

PaIses BaIXOS e Suíça, te devocional em francês. O

uma luz. Foi indescritível a cena de dor desenrolada- no' cooperaram com o progra- encerramento foi em ale

"wagon" sem janelas, sem bancos, onde se transporta- I
ma "EUR?VISÃO", :de es- mão, pelo Rev. Ernst Meyer,

vam muares e bois, para o tráfego e açougues da cida�e. 'No I C?p.o contmentaI. FOl tele- pastor eu: Genebra.

leito sujo que as bestas conspurcavam, jazia imóvel, pe- vlS10nado. na. Catedral de É'::sse fOl ° seg.undo pro
auenino envôlto no seu único terno marron o "homem São. Pedro, em Genebra, a

I
grama religioso de televisão

�pocalí�tico", que tivera sempre um sorriso e �lm hino pa- igreja onde Calvino costu- na Suíça, o qual alcançou
ra todas as galas da natureza, que cantar� a' vida, o amor mava pregar. O Rev. Dr. tanto sucesso quanto o pri
e a morte, com todas as transcendências da sua exalta- R�bert Mackie, diretor do meiro, dentro apenas de uma

ção ilúminada.. '. Serviço de .Refugiados, man- semaIia, informa o "Ecume-
Quando estavam todos' na perple�idade do entêrro, tido pelo Concílio Mundial nicaI Press Service".

entl-eolhanelo-se, aflitos no esbarro br'utal daquela emer-

gência, eis que chega Patrocínio, se curva perante o morto,
chama Freel erico ele parte:

- Mande fazer o entêrro de primeira, por minha con ..

ta, e uma harpa,de lírios, na "Rqsenvald".
O sepultamento foi naquela mesma tarde, ;8em acom·

panhamento e sem fausto, Raros âmigos, alguns' curiosos.
Sôbre é esquife, a harpa de Patrocínio lembrava a jerar·
quia espiritual do morto, a fidalga gentileza daquele voto
de saudade. Os três habitantes de "O Antro" regressaram
do cemitério, elesconsolados, e fúnebres, como se houvessem
presenciaelo os seus próprios funerais. Quebrara-se o elo
forte, que fechava a pequena cadeia. Agora a vids, Sem o.

. Cruz e Souza, p.avecia êrma., fastidiosa, I>em finalidade.
Era o espírito de. Uma época que se sumia na cova, dei

xando por imprimir os livros a que se imolara, com tanto
desprendiínento e tenacidade.

('Trecho do romance

,I Wi'1f\1'ianópolis, Terça-feira, 22 de Março ,de 1955

NOTA DA PRESIDENCIA DA
CAMARA DE CAMBORIU

Para que o povo seja perfeitamente esclarecido, cum

pre-me levar ao seu conhecimento que, a Câmara Muni

cipal ele Camboriú, instalada Legalmente, no dia 1.0 de

Fevereiro próximo passado, vem se reunindo ragularmen
mente todas as Terças-Feiras, na casa de residencia da

Viúva'Lídia Pereira Mélo, a. rua CeI. Richard S./N. nésta

cielaele.
Lamentávelmente, o Chefe elo Poder Executivo, sem

motivos Plausíveis, vem recusando a séde da Prefeitura

Municipal para que o Orgão Legislativo póssa : se reunir,

impedindo, désta forma, que este Poder tão Importante na

Vida Municipal de Camboriú, eleito como foi pelo povo à

3 de -Outubro último, exerça as suas atribuições.
Em face do expôsto, esta Presidência já tomou as pro

vidências legaes, interpondo um "MANDADO DE. .SEGU

RANCA" contra o ato arbitrário elo sr. Prefeito Municipal,
do que espera solução Judiciária, a-fim-de poder colocar a

Câmara Municipal acima de todo e qualquer ínterêsse Po

lítico, fazendo-a funcionar plenamente, sem coação de

espécie alguma.
Assim sendo, enquanto se agurda adecisão do Poder

Judiciário, 6 Orgão Legislativo ele Camboriú reunir-se-á

naquele local acima mencionado, podendo o público assís

til' as suas sessões, pois, as mesmas são franqueadas a quem

quer que seja.
Sala das Sessões da Câmara

em 9 de<Março de 1955.

Guí Angelina Vieira - Presidente da Câmara

FUNERAIS DE CRUZ E SOUZA
Carlos D. Fernandes

Já terás pa.ra os báratros elescido,
Pés e faces e mão e olhos gelaelos;
Mas os teus cantos e visões e poemas
Pelo alto ficarão de eras supremas
Nos relevos do sol eternizados.

-----����-�____.------------

EVANGElISANDO PELA TELEVISAO

PEREZ RECLAMA A
LIVRE CRÍTICA AOS
ATOS DO GOVÊRNO
BOGOTÁ,21 (U. P.) - Em

declarações Ifeitas ao jornal
La República, o ex-presiden
te e líder conservador Maria
no Ospína Perez reclamou à
livre crítica aos atos" do oo
vêrno. Acrescentou' que pro
gride a União Conservadora
e que essa união não inte
ressa só ao Partido Conser

vador, mas a toda a Nação,
porque é o caminho pelo qual
se chegará mais fácilmente a

concórdia entre os colombia
nos. Salientou ainda que a

União Liberal longe de con

trariá-lo, agrada-lhe, pois é
justamente o que busca o

Partido Conservador.

Conseguida assim a unida
de de nossas coletividades -

disse o .ex-presidente Ospina
Perez - cada uma dentro ele

suas próprias ieléias, traba
lhará para que se crie um

clima civil mais adequado na

luta diária pelo Poder.
Cl'lm relação às relações

com o Governo atual, o sr.

Ospina Perez acrescentou que
os conservadores apoiam-no
leal e francamente, Q que não
exclui a crít�ca e\o exame ra

zoável dos atos oficiais e qua
lifica de insensata e carente
de absoluto sentido o fato de

que frente a um homem que
quer governar conosco, o Par

tido viesse a cometer o gran
de equívoco de retirar-se do
Poder para depois tratar de

recuperá-lo de fora.

MORREU MAIS ,UM
HEROIDE

LENINGRADO
LONDRES, 21 (U. P.) - O

marechal do Exército sovié
tico Leonid Alexandrovich

Geveron, de 58 anos, que co

mandou a frente de Lenin

grado durante a segunda
guerra- munelial, faleceu an

te-ontem depois de uma pro
longada e grave' moléstia. A

notícia foi transmitida pelo
rádio de Moscou Alexandl'o
vich será sepultado com to
das as honras de Estado, de
pois dos serviços funebres na

Praça Vermelha, em Mos

cou .

NOTICIAS DO ESTREITO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ,ASSIS�
ITINClk DOS SERVIDORES DO ESTADO

IPASE

CARTEIRA DE EMPRÉSTIMOS COMUNS

A Delegacia do IPASE avisa' aos interessados que, a

partir do dia 21 do corrente mê.s (segunda feira.), serao dis
tri'buídas propostas para Empréstimos Comuns ..

A distribuição de formulários será iniciada eHa 21, das
8 às i 1 horas e nos clemais dias, até 30 elo cOJ:'rente, no ho
rário normal.

'

MAJORARAM POR CONTA E não há quem convença

PRÓPRiA O PR,EÇO DO ao peixeiro, da existência de

PESCADO! ONDE E§- uma tabela de preços, que de

TAO OS FISCAIS DA COAP? ve ser obedecida, em beneri-

Ante-ontem, pela manhã, cio da população.
quem quízesse adquirir um Um peixeiro a quem foi re

quilo de ,tainhotas de pouco clamada a exoroít, r.era dos

mais de um palmo, no .Mer- preços, respondem enfática e

caelo de peixe do Estreito, ti- debochadamente;
nha que pagar 12 cruzeiros, Qual Coap, qual nada! A

e por um quilo de cação, sem Coap não manda nos meus

o respectivo couro, 20 cruzei- negócios. Comprei caro e não

ros. posso vender com prejuizo;

Isso acontece porque não preciso tirar o meu ...

há fiscalização por parte da I Será a Coap capaz de de

Coap, cujos fiscais lá não a.. monstrar a.os peixeiros do Es

parecem há muitos anos... treito, que manda, ele fato? ...

Domingo, às' 5,15 da madrugada, cheguei à fila do

leite. Como naquele velho e notável. samba, tudo aca

bado, nada mais!
Ontem o despertador funcionou às 4 horas. Das

4,15 às 5, sob um poste, reli o Plano de Sobras Elei

torais e de Aumentos de Impost.os. E nele não encon

trei a solução para. o caso do leite.

Em 1951' ao assumir o govêrno, como todos SR

�em, o probÍema do leite na Capital estava resolvido.
Havia fartura e a qualidade era a melhor. O govêrno
meteu a colher torta no caso e acabou obrigando o

exodo do gado leiteiro. Com isso voltou o problema. E

até hoje não foi mais solucionado.
E êsse govêrno, incapaz ele resolver um caso de

leite em três anos, que quer fazer planos para os su

cessares! ! !
x x

x

Chamado com urgência a esta Capital, em virtu

de de molestia em pessoa de sua família, o sr. Nerêu

Ramos veio imediatamente. Do Rio avisou apenas seu

filho, dr. Nerêu Ramos Filho, pedindo-lhe fôsse buscá
lo à Base. Este recebeu o cabograma já à hora da che ..

gada do avião.
No fato 'ele o ilustre catarínense, por não compor

tarem as circunstâncias, não ser aguarelado por arní ..

gos. e. corrleigíonários, um escriba de A Gazeta viu pro

va de ocaso político.
Nesse mesmo' dia, em Lages, o sr. Bornhausen,

fartamente anunciado, era recebido c homenageado na
ausência de quase todos os políticos udenístas.:

P,res�ntes só estavam mesmo a turma do dever

protocolar! ! !
x x

x

Um dos próceres da U.D.N. lageana, solicitado a

subscrever a lista ela churrascada a ser oferecida ao

sr. Bornhausen, esquivou-se' com uma semana. de an

tecedência, alegando:
- Nãó posso ir. Nesse dia estarei com elor de

. barriga!
E outro, encontrado no Restamante Napoli, à tar

de de sexta-feira, véspera da churrascada, desculpou
se:

- Impossivel coI'nparecer. Não costumo comer

-carne na quaresma!
E continuou a garfem' alentado filet. mignan. Daí se

conclui que o ocaso do sr. Nerêu é mais luminoso do

que aI> alvOl'adas elo sr. Bornhausen,
x x

x

Depois do recor.d sensacional de ,Ademal' Perreira,
o maior será oatido por Santa Catarina, em matéria
de, Secretarias. Nem mesmo São, Paulo e Minas terão
tantas Secretarias quanto o nosso, depois elo govêrno
econômico do sr. Bornhausen, o homem que prometeu
só aplicar· o dinheiro em obras ute.is à coletividade

x x

Por falar \
em obras uteis à ,coletividade não pode

mos deixar sem referência o Castelo da Agronômica.
A propósito vamos transcrever um tópico de uma

reportagem publicada pelo Diário. da Tarde, edição de
7 do corrente, feita pelo saudoso jornalista Carlos

Viana, em tôrno do ilustre catarinense dr. Adolfo
.

,

Konder.
Ei-lo;

"Outro episódio digno ele registro su

ceeleu na vespera da posse. Indo comigo'
ao palácio para tomar providencias, foi o

govel:nadol' procurado pelo mordomo que
lhe pediu para' verificar, si os aposentos
que reservara 'para ele eram do seu agra
,do. Kónder, que era um velho amigo do
morelomo, poderou-ll-:e em tom ele cama

rada: "v. meu caro está errado. O Palá-
cio é destinada à sede do govêrno. Não é mo

radia do governador. Este, si quiser, que
vá residir em hotel, pensão ou em casa

particular. Konder, foi morar no Hotel
Moura, onde eu também me achava hos-
pedado". )
Como se-vê, o sr. Konder não admitia sequer que

os govel'naâores residissem em Palácio. Imagine-se o
sim juizo a respeito do Palácio Encantado, que exigiu
vários milhões de cruzeiros, quando' o Estado arcava
sob tremenda crise!

publicado na Tribuna
rente, 57° aniversário
cata'rinense)

a,utobiográfico "FRETANA",
de Imprensa, de 19 do cor

da morte do grande p0:"ta

Os paga"ne;ü,os serão inieiados a paritr do dia 5 de
abril p. v. observado o limite- mensal aprovado, pela Admi
nistração.

FlorianópQlis, 17 de março de 1955 ..

Mário M. Garcia _: Delegado Substtiuto.

REAL AEROVIAS. Ter-
ças, (/uinL,::; e Domingos, Ge
Florianópolis, para Curiti
ta, São Paulo e Rio, deco
lando as 9 :50. Reservas pe
ia teiefon�,. 23��� __

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


