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Assumiu ontem, às' 15 horas a Pasta da Aer8�utica 8 nov.· Ministro Brigadeiro .Henrique Fleius!

"Penso poder resumir em meses, a Aeronáutica se viu dado e eLl moralização dos mantos ele volta' aos tr.iba- .jtovembro do ano passado na

poucas palavras a resposta' dividida em duas correntes, costumes políticos, mas IJul" lhos normais'de que necessí- carímonía em memoria dos

- declarou o b�atleiro. De- ambas igualmente desejosas meios diferentes. I ta a Forç:i Aérea Brasllelra. mortos na intentona comu

vida Os acontecimentos po- de proporcionar ao país am- 1,vIinha atuação será no V:\mOS pas.ar uma esponja nísta de 1935 no cerníterío de

litíco-müítafes. dos últimos bie.u e de yJau e de tranquín-
•

sentido de trazer éS3es ele-Inas divergencias internas. São João Batista. Proclamei
-

Eles são todos homens díg- que, então a união das forças

��.��.������J��--���
__ -_����__ ��'�,�- -J�-�In�,�ótimo���oe com'arm�ué maLdOq�.um

.

' excelentes serviços prestados desejo de todos os bm.silciros,
�--,-,-,-.---,--"",--...--._---...•••w":-·11 a FAB. Vamos voltar aos nos- 'é uma necessidade".

< . • ., � so: trabalhos, vamos arrega-I Indagado sobre o seu ponto

� O m a I san ti 9 , O la.)' I çar as mangas e lutar pelo' de vista: �om relação ao pro-

} rie d�/S.· Cahri"a� progressodoBrasil. jeto de a_ni:tia respondeu, o

.: I futuro ministro da Aeronáu-

� A no XLII "Em relação ao -arnbíente tica: "Considero o projeto do

" geral das forças armadas governo a solução ideal. Coo-
�

1ft.41 S
qual a posição' de v. excía. \,,,

I
sidero inclus-ive lndíspensnvel

� N. � "Tudo deve ser feito no para o bom sxlto dos meus

� sentido de se conseguir €n- esforcas no sentido da pacifi-
.....-.....,......,...................:----....... """-... tendimento total entre as tros caçã� o projeto que está 'em

Cr$ 1,00 forças armadas -,respondeu. discussão e no partjcular em
------,------ Minha posição é a mesma que se fará sentir com rela-

'",;� t'=, 'I.·�I que tive oportunidade de ex- ção ao .caso dos oficiais da

Ooe'I Pers"e'g-U·IU"'.'''. � :_', :�1 pressar quando Ialeí em nome Aeronáutica, má de ínsstt-

�

r
..ai •

-

-:
das tres armas no dia, 27 (le mavsís beneficios.
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PORTO ALEGRE, 21 (V. A.) proveltamento de ínvírlentes tíveis com o estado de ce-

- Bl'illlante iniciativa elo na indústria. guelra.
Instituto Santa Luzia (Esco- Com efeito, pai' solicitação: Este acontecimento inédito

la Profissional para Cegos) e do Instituto Santa Luzia, Gi- : no Rio Grande do Sul é hoje
do SENAI regional, com a násio e Escola Profissional uma esplêndida realidade,

d
. I . .

t dcriação de um serviço espe- para Cegos, vem e ser erra- graças ao apoio e m cresse o

cializado para o treinamento do no Departamento Ragío- Instituto Santa Luzia, entí

e aproveitamento dos cegos nal do SENAI um serviço es- dada pioneira, em nosso Es

na indústria - Relaçâe das pecializado para o treína-T tado, na recuperação e eelu

firmas da.Capital que 'já ad- l11�nto e aproveitamento dos cação de cegos: gi'aças à aju··
mítíram vários empregados -cegos na indústria. da do SENA! e de diversos

cegos. PELA PRIMEIRA Vl�Z NO estabelecimentos industriais

Os cegos do Rio Grande do RIO GRANDE da capital, que admitindo Ce-

Sul acabam de <lar um passo Este servíço ter.á corno fina- gos em suas rábríc.ts, realiza-
ele alto significado social,' lidadas essenciais adestrar os ram obra de bünclei-l'::mte.:

pas.:o este dirigido na traje- cegos para, Iogo em seguida, neste setor.'
tória que os conduzirá à sua encaminhá-los a uma esta- E', portanto, com entusías-

recuperação ecol).ômica e psi- belecímsrito industrial, onde [mo que citamos Os nomes das!
cológica e ao seu perfeito poderão trabalhar normal- seguintes empresas índustri- í

reújustanlento\dentl'o da co- mente, lado a lado com
-

03 I ais, nas quais já Se enc:m-!
munidade. E' que Os entendi- que possuem visão, pois,

CO_j
ra,m cegos trabalhando: Ti

dos em questões para cegos mo é. sabido, um número de tan S. A., na fabricação ele

em nos�o Estado,

.tal
eomo já atividades. b�em n:aior d.

o

qu.e escôv�.�.; �irei S: A., na secção i
tostá send.o feito nos grandes se supõe,_Ui:lo ex�ge cont!'of� de afl!la2ao 'e montagem ele

cenüo�, voLc:r-;un -saas �1� :-visúill,.;se:néro-dl.:> Úl.eSLn�,. p�r= p'IÇ�,�iJô llial!G, &em -'lOu),à
ções para ú problema do a- tanto, perfeitamente compa- na secção eletrônica; Cla.

Chipeaux, tambeni na secção
eletrônica; Cipriano Micl1e

letto & Irmãos, na secção ele

embalagem e cartonagem.
Os operários cegos que es_:

tão nas fl[1brica3 já deram

prova cabal de sua cap,lci-
Idade e dedicação ao trabalhn,

Isendo aceitos na empresa in

dustrial, não com prerrogati-
vas especiais, mas sim como

RIO, 21 (V. A.) - Em face plantadores c cooPerativa3 ele
tràbalhadores que gozam 03

da situ:1cão aflitiva em que se produção.
mesmos direitos e estão su�rencon tl'a'm os plantadores de! A medida apresenta entre

'''', jeitos aos mesmos deveres
trigo dos Estaelos do Sul,

de-I'
outras as seguintes vanta-

que os normais de visão.
tentares de um eXce2S0 de gens: Um técnico do SENAI e o

produçf..o ainela não distri- :1) - 'Evitada o ime�iato acadêmico de direito, cego,
buido aos tradicionais moi- aumento do preço da farmh:1.

sr. Walkyrio erto!do viaja
nhos compradores, realizou- de trigo, fatal e obrigatório rão no dia 12 do corrente pa
se, sob a presidencia do Dr. com a simples distribuição ,no

ra São Paulo, fi fim: de par
Helvécio Xavier Lopes, Secl'e- momento de no Ias cotas de

ticiJ)arem de uma série de
tàl'ÍD Geral do Conselho Co- trigo a preço elevado, au-

conferencias sobre o aprovei
ordenador ,dõ Abastecimento menta este calculado em cer-

tam nto de ce�' s em ativida
Nacional, como repr�sentan�e ca de. Cr$ 20;00 .por· saco ele

I des �ndustriai;� nessa opor
do Pre,:idente Juscelmo Rubl- 50 q!-ulos, de f�rm�a; . tunidade e.ntrarão em contac
tschek de Oliveira, uma reu- b) - Levana "a, zona de

to com o SENAI de São Pau
nião em que o Pl:oblema �oi P:'Oeluç�o, que no momento

lo, onde já existe um serviço
amplamente ventl:ad?, ob�e- ,so proauz 20. por cento,' de similar ao que começa a fun- MUSICA p'ARA AS ESCOLAS RIO, 21 (V. A.) - Teve
tivando uma soluça0 lmedla-Inossas

necessIdades. estlmu- cionar em pôrto Alegre. lÍé::O ontem, às 9 horas, o,

ta. lo para maiores esforços na j u!;;amento, várias' vezes a-

Participaram da reunião o . batalha de produção, visto I O G' d d E t d t
I 'isdo, do coronel Nilo Cruz

Chefe do Gabinete do Minis-I que todas sentiriâm na ação, RE 1ST DOS overna . or O s a o pa roei na o ' Rll:\ esposa, Nadjr Lapages-
tro da Agricultura, Dr. Joa-, do. Serviço de Expans�o .do· V A ;i Cruz, acusados como au.

quim Tavares, o Ministro Ed-I Tngo._ a presença e o VIVO m-
. recital do pianista Paulo Burgos tores dO" assassinato dos ir·

mundo Pena Barbosa da Sil-
I
terêsse do Govêrno no ampa-. CRIA DORES mãos Euclides e N,ltanae�

va, Presidente da Câmara ·1'0 ao produtor. • • O Teah'o Álvaro de Car-I Os convites para o. "Con- Marinho. O crime foi moti
Consultiva do Trigo, repre-

I
DePois ele verificado qU:11 o Novo� planos para a produ- valho aurirá suas podas, J ccrto" e:;tão sendo feitos a- vado pOI' diRsenções em tor-

sentantes das diversas Car- e'xcedente exato e estar de çio animal de São Paulo. Fa- quinta-feira, dia 22, para a- i tra-d,s da Secretaria da Edu-
'la da posse de terrenos err,

teil'a3 do Banco do Brasil, o pos�e do m�sl11?, o .SET acel:-j t?res �l�reditários que. afetam brigar a nossa mocidade es- cação, especialmente aos es_ Scpetiba. Após o interroga.
Diretor do Servico de Expan- tara com a mdustna moagel- a fertlhdade dos bovmos. A tudantil, o professorado de tabelecimentos de ensino. tóriQ dos réu:;, procedeu ('

são do Trigo representantes r�, observada a legislação ePlI criação de bufalos. A produ- �ussas escolas de grau se- Contudo, são extensivos a juiz do 10. Tribunal do Jur

dos Sindicatos da Indústria vigor, o critério para sua in- ção de leite. Associativism::> e undário superior e pl'imá- todos quantos desejarem ou-
1 leitura do volumoso rela

do Trigo.
_

! dU2trialização e fixação dei eixo da Pecuária de córte. 1'io e a todos quantos se in- vir f' aplaudir o consagrado tório, que resumiu todas as

Dos debates, verlficadas di- novos preços para o produto� Pobre agricultura brasileira. tel'essem pela música, a fim pianista'. peç�s do processo. Fez uso

versas inconveniências e di-
I
se necessário.' Avicultura - Eliminação das de assistirem ao "Concerto-" .' . :, r da palavra, a seguir, o pro-

ficuIdades oriundas de uma I O reembolso da importân-I galinhas "fora de condições" Conferência" do aplaudido O Concerto-ConferencIa I motor Eugenio Sigaud que
nova distribuicão de cotas o-Icia fornecida .l3elo Banco do i e o custo da depreciação por lianista brasileiro Paulo te1';'t início às 17 horas, en-, �(JI1tOU com o auxílio do ad

brigatórias, ch�gou-se.à con- Bl'asi� �erá efetuad� no pra-I duzia de ovos. Ec.ono�ia - Burgos. :en':mdo-se as portas do! vog�do Serrano Neves na a

c!usio ele que o prOblema te- zo maXlmo de 90 dlas. No tempo dos Bmoml0s. O Como bem expressa, o re:th'o ex�t:tmente a essa ('tosação. Os advog:tdos de
ria exata e imediat� SOlUÇãO! Após a reunião, realizada a ,Surubim do Rio São Francis- "Concerto Conferência" da- hol':'.

.' I 'lef,�;a, srs. Evandro Lins,
c::;m a sêguinte providencia: dezesseis do corrent� mês e: co. S,eção JUl:í�i�a. - Desv�o rá oportunidade 'ao artista E' o seguinte o programa: I 'lo;P'ltado Flotes da Cunha,
Alltorizacão do Presidente na qual foram dehberadas de corrego diVISarIa; Contn- de executar páginas da mú- 1'1.. P:lrfe: Brahms (Três; �1'.,:. Eurico Navais e Améri-

Juscelirio Kubitschek de Oli- essai? providencias,.delas foi Ib-uição para o estudo da ori- sica clá:;sica, !1S qU:1is serno 'Ila,Ls), ChOl)in (Noturno I U', .José Jambeiro sustenta

veira para que o Banco do
I
dado conhecimento ao Presi- ; gem do bovino africander., acompanhadas de explica:- Ol)']"!) n. 2, Vals:!. Opus ·64 ]"::.1'11 a te;:;e d:1 legitima de�e

Brasil, mediante condições: dente Juscelino Kubitschek, i Cuidados ao nascerem os lei- ções sôbre' a vida e obra dOR n. 2, Polonaise Milita)'), II ;;:1 'll1bjetivl1, contraditando

e_peciais que acertará com o que as aprovou, em princípio, ! tõ�s. Seleção do trator agri- compositores €, especialmen- Palha Burgos (Estudo, Mo" c [1!.,elo.
Servico de Expansão do Tri- tendo convocaelo 03 Ministros !coln. Como preparar o motor te, sôbl'e pal'ticubridades dinha Brasileira, Dança, (/l1::lndo tinham curso o�

go, p�oporcione ao mesmo' de Estado que compõeni o' para a partida. Cuidados diá- técnicas ehs peças executa- Rap'sodia Espanhola), Le-, deI:> ltes faltou energia, fi
órgão recursos :financeiros Conselho Coordenador do A- rios com o trator agrícola. nas no momen to. 'rel'á, ain- tuona (lVIála!:.{uena )'_ cando a sala de julgamentos
no montante ele até bastecimento Nacional, sob IPovoal!1,ento de urna colmeia. da umÍ't seguncl::! parte, eons- 2�1. Parte: Raul Ferrão às t'scuras por alguns ins-
Cr$ 700.000.000,00, cu:to apro- sua presidencia, a fim de que Mercados de lacticinios e de tante de músicas populares, (Coimbra), Capua (Mari tantes,
ximado de 100.000 toneladas seja resolvida em definitivo a carnes. Relatório n. 132 do do I:eper.tô'io intel'��cio�al, .

Mari), Al'Y Barl'�so (Na Bai-I C�I1R:1l'am celeuma certos
de trigo para aquisição Ul'- sugestão do Diretor do. 8e1'-' Serviço C\e Controle Leiteiro ,":-n Inteligentes estJllzaçoes, I X:1 do Sapateiro) Handy I equlvocos do deputado Flo�
gente na", fontes de produção viço de Expánsão do Trigo. ! da Associação Paulista de arranjos modernos do gran- : (Saint Louis Blue), Tolle- l'e:; dn Cunha, que deram
do cereal e excedente existen- E�sa reunião é esperada 8riadores de Bovinos. de mago do teclado, que é, dp (Nube Gl'is), Nael Rosa motiyo a comentários desfa-
te em poder de legítimos 'p:1r�, hoje. I Paulo Burgos. !Fl�i!iço da Vila). . I vOl'�veis.

Inquirido pelos jornalistas. escolha à tentativa do go
a propósito de sua investid�-I verr_lO em �romover a p�cif�
ra no elevado c,ar�o de l,?l- I caçao :efetl va da Aeronáutí

nístro da Aeronáutica sabído' ca, aSSIm se expressou o novo

como tôra, prende-se a sua: titular:

Edição de hoje 6 páginas

No Rio Grande do. Sul

Os ceg'os gaúchos começam
a trabalhar. na indústria

/

A COLOCt\CÃO DO TRIGO NACIONAL
,

.

ASSEGURADA A COMPRA, PELO SET,
DAS CEM Mil TONELADAS

----.---

<Continuação)
Pj.�RSf:GUIÇÕES DO SR. IRINEU BORNHAUSEN,

DUi.AN'1'E OS PUIMEIROS MESES DO
SEU GOVítRNO.

13 - NO MUNICIPIO DE CURITIBANOS

23:1 - A!fl'edo Lsmsar - Demitido; - 19-2-51.

234 - Ciemente Alves do Prado Demitido

19-2-51.

235 - Indalecío Ribeiro de Andrade - Demitido
..:... 19-2-51.

23G - Jofio'l\tanoel da Sil'va - Demitido - 1-3-51.
237 - Carros Tonellj - Removido - 22-5-51.

.,..,�3& ---, 4.._u.alberto 'I'apdiba - Removido - 18-4-51.

231) - Matias Bruaring' -:- Removido - 5-4-51.

2·H) - Alv:no O. 11..u'a})Hanga Removido -

5-4':51.

:�H - Horeílio IVIal'tins de AI,neit1a - Demitido.-
15-:�-51. .

2'12 - Leweg íldo F. de 1\-1,,10 - Demitido - 2-1-4-51.

2<13 - .Mal:Óel Cartín dos Santos - Demitido

, :W-'1-51.

24.4 - f:il'1nin-o V:ll'ela· Pereira Demitido
30-4-51.

2,g - P€lho I,eGurtrdo Homcm
24..4-51. .

·2'16 -"10 Cft1z�lV!aia ..,.... R;elnovid.o - 15-6-51.

2-17� Ao t�i\io ,lall!}a l�ilitÕ'_: iJéírdfldo-__:: rir�2-"51.
24.& - Jucunlino Perroni -de Liz - Demitido

23-2-51.

Demitido -

.

<

;!49 - Fredolino Naschenveng' Demitido
27-2-51.

- Isaltino Alves Rodrigues
19-2-51.

Demitido

251 - Antonio Severino Ribeiro
19-2-51.

Demitido

252 - IHal'io Dil\s (le
19-2-51.

Carvalho Demitido

253 - Macário Andrade - Demitido - 15-2-51.
255 - ProIa. Maria da Gloria Duarte - Removi

da - 15-2-51.

256 - Dercilio Granemanu - Demitido -'" 19-2-51.

257 - Francisco Luca's - Demitido -: 17-2-51.

258 - João Moreira Sobrinho - Demitido' - 15-2-51.

259 - Rodolfo Moreira - Demitido - 15-2-51.

x x
• Ao atil1gir a relação 250 atos d.e llel'Seg'uição do

malfadado Govêl'no Bornhausen, poderíamos sus

pender essa .1JUblicação, pois o nosso desafio, para
publicarem os atos de vingança do sr. Nerêu Ra

mós não foi aceito pelos udenistas acusadores

Vamos, contudo, publicar o rol até 1.OOU, llal'a
ca!al', de vez, com 'o; exploradol;e:; de mentit'as.
----_ .._--------....._---�----

_ ...

AS ATIVIDADES DA CAM- Pernambuco, Santa Catarina

,"
PANHA DOS ,CLUBES AGRI- e Rio Grande do Sul, bem

.

COLAS EM 1955 ,assim a Federação das So
RIO (S.LA.) - Desde sua ciedades de Assistência aos

I criação, há quinze anos, .em Lázaros.
: o Serviço de Informação A- A distribuição desse mate-

grieola, do Ministério da rial alcançou 8.600 ínstru

Agricultura, . incentivando a mantos, compree n d e�n d o,

campanha dos clubes agrlco- princiPalmente, enxadas, sa

las escolares, a fim de incu-I chos, ancinhos, enxadrôes,
til' na infância o amor ii terra. garfos, cavadeiras, pás, ser-

I
e ao seu. apr?vei�al11en.to. ras tíco-tíco, regadores, te

.

Nesse sentido, nao so realíza souras, etc ..

a divulgação em torno das Mais de 20.000 exemplares
vantagens dos clubes agríco- de revistas agrícolas e folhe

las, mas tambam prasta as- tos especificas foram envia

'sistencia às suas atividades, dos: bem como cêrca de 13.000

I fornecendo gratuita m e n t e coleções de sementes de hor-

pequenos instrumentos agrí- taliças e flores, sendo a ten

colas, sementes, publicações elidas, neste caso, 2.157 agre

espeCializadas, etc., bem as- miações.
i sim promovendo a colabol'a

"ção de QutroS' �ã:i�s técnicos
federais -e .estaduais,.

I
-I
I De acôrdo com as informa

l ções prestadas aO ministro da.

: Agricultura pelo diretor.. do
.

S. I. A., existem clubes agrí
!

colas em tôdas as unidades
! faderativas, em maior ou me
I

nor número, num total de
cerca de 2.800 entidades re-

\

2.800 CLUBES

lares. Assim, promoveu um

desses cursos no município
de Pau dos Ferros, �o Rio

Grande do Norte, durante o

mes de setembro último, com
a fl'equencia de 74 partici
pantes e a cooperaç_ão da

Diocese de �03soró.

TREl:N'AtMB-NT.o DE
DIRIGENTES

A instituição de cursos ele

treinamento de dirigentes ele

clubes agrícolas constitui, a

tualmente, um
-

dos aspectos
de maior preocupação do S.

L A., pois a professora ru

ral é o agente, por excelência,
de orientação desse movi

mento associa ti vo dos esCo-

gistraclas, das quais a maio
ria em funcionamento satis-

fatório.

I No ano passado.,. foram a

tendidos com material agri
cola 91 clubes e as F'edera-

ções do Pará, Ceará, Goiás,

-------'-----�_._.-

ABSOLVIDOS O CEl. NILO
CRUZ E ESPOSA

Após, o encerramen to dos
debntes, à uma hora da ma

drugada, dirigiram-se os ju
rados para a s"ala secreta, de
onde retornaram com ove:
'edito opinando pela inocen
cia dos réus, que foram ab
solvidos por 5 votos contra
2.
2 x 1.

LUTERO VARGAS

Sentiu-se mal no quar
to de,Getúlio

RIO, 21 (V. A.) - o q�lar
to em que ul!imamente mo

rou e onde se suicidou o sr.

Getúlio Vargas, no Catete,
está servindo de salão de
despachos ao presidente
Juscelino Kubitschek. Alí,
compareceu, juntamente com

outros parlamentares para
falar com o chefe da Nação,
o sr. Lutero Vargas. Dez mi
nutos depois, o filho do ex

tinto presidente sentiu-se
mal e teve de retirar-se do
salão, amparado por seus

pares. Recorda-se, a propó
sito, que Lutero foi a pl·i
meira pessoa que socorreu o
se· uilustre pai e qu e o as
seu ilustre pai e que o as-

õistiu eil1 OS S2US último.,
momentos.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Flol'ianópolis, Quinta-feil'a, 22 ele Março de EHíG2

INDIC�DO'R PROFISSI NAL
.

DeDtisl, para
MÉDICOS

na, W!\LMOR ZOMER
DR JOSÉ 'TAVARES

, . GAIlC'IA •

.

l)julomado, pela Faculdade Na- IUACEMA
cícnaí de Medicina da Univer- D{\ENÇAS NERVOSt\S E MEN-

sidade 'do' Brasil
. TAIS _' CLINICA GERAL

F,'(-Interno por eoncl!_rso da"l\ia- ,Angustia Complexos
ternidade-Escola .

In so n ia - Ataques - Manias -

(Servi.;o do Prof. Octâvte R.. - 1'1'0blemáti,ca afec}va e sexual
, drigues Lima I I Do Servlç<? NaclO�al. �e Doen-

Ex-interno do Serviço de Cirur- ças Mentais. PSiquiatra do

�ia do Hospital J. A. P� E. T. C. llospital-Colô.nia Sant-Ana.

do Rio de Janeiro CONSULToRIO - Rua T'ra-

Médico do Hospital de Caridade ! juuo , 41 - Das 16 às 17 ho ras
,

e da ltlaternidade Dr. Carlos I ItESIDtNCIA: Rua Bocaiuva,
Corrêa

'1.139
'fel, 2901

DOENÇAS DE SENHORAS -

-D'-R-' ARMANDO VALli-PARTOS - OPERAçõES •
.

-

• Cons : Rua J�ão i'into n. 16,
I

RIO DE ASSIS
das 16,00 �s '18,00 hor�,s.! Dos Serviços de Clínica Inlantil
P,ela manha aten?e dià- 'da Asalstêncla Municipal e pos-
l',lUll_lente no Hospital de pl tu] de, Caridade
Car-idade, CLI�ICA I\H:nICA DE CRlAN-

Hesid;:ncia; • . ÇAS E ADULTOS
Rua: General Bí ttencourt, n. _ Alergia _

101. Consultório: Rua Nunes M&-
Telefoné: 2.693. ehade, 7 -- Consultas das 15 às
----.

18 horas.
DR. ROMEU BASTOS Residência: Rua Marechal Gui-

PIRES lherme, 5 - Fune: 3783

Cirurgião Dentista
.

Clíníca
.

de Adultos e

Crianças Raio X
Atende com Hora Mar-

cada,
Felipe Schmidt 39 A Sa

las 3 e 4.

..

/. -

gdifício João i\lfredo -

criaDoas'
DU. JLlAREZ t'HILlPPl

10 andar.
Salas 1 e 2 - Ru'a J'erôn ímo

Coelho, 1 i
Horário: 8 às 11 - 16 às

18 horas'
Atende exclusivamente com

hora marcada. r
DR. CESAR BATALHA DA I

....--

SILVEIRA

"b"iIl'Â 1Im6 cantA que
lhe ...nd.... juroo C4m
pens6doro/ e

§�IES5êl�5$$��IIit§� lev6r6 pAI'A SUA resid'n-
• eie, um lindo e útil presente:

um BEUSSIMO eOFlttde JdCO eROMADO.

NCO AGORiCbLA
� .7�/l(;, 16

FL.ORIANÓPOL.IS - SANTA C:ATARI�

l\:ÉDlCO
DOENCAS DO:APARELHO DI·

Com prática no Hospital São! GESTIVO � ULCERAS DO ES- A
-

D V O G A D o S
Franc.isco de �ssis e na. Santa

TOMAnO E DUODENO, ALER
Cl:q� do RIO de Janeiro

I GIA.DERMATOLOGIA
E CLI-

CLINICA MÉDICA NrCA GERALCARDIOLOGIA -

Consultório: Rua Vitor }:Jei- I
UR. JUL�O PAUPITZ, ' VIEmA

reles, 22 Tel. 2675. FILHO _ ADVOGADO -

,

fIorári?s: seg'-!,ndas, Quartas e

I Ex-Interno da 2Ó" enferma'r.a Ca,:,-a Pos�al 150 - Itajat
Sexta

felr�,�:" .

,e se.l'viço de gnsbro-enterologfa

I
Santa C,atarma. ' .._- -_.-

Das 16 as 18.: horas. ' da Santa 'Casa do Rio de Jeneiro - ,..

" O G'Residê�cia� �Rua Felipe. Sch- (Prof. W Barardínellt). .

,.1'R. CLli\RN
.
','

midt, 23 -
-.�o;"andar, apto 1 -

I Cu,"SO' de neurolcrgia (Prpt. GALLETTl
fel. 3,002. ;.A.

.

" A)lÍlt.Jgesilo)., ,--," "ADVOGADO _

DTT' IIENiÚQ-UEPRISCO' & ,Ex.interno do Hospital mate r- , Rua Vitor Meireles, 60.
" n.

• ,mdade' V. Amaral. FONE:: 2.468
PAl{AISO DOENÇAS AINTER?;lAS .' FlofÍllnópolis -

l\1F:DICO Co rnção, Estomago, íntestmo,

Opt'ra,;õl's ':" ,Doenças de Se- fíg!lUJ e vias. biliares. Rins, ova-

Ilharas _. Clínica de Adultos. r'ioc " útero

Curao <fe 'Especialização no Consultório: Vitor Meireles 22.
.

D 16' 18 h - ADVOGADO -

Hospital. dós SeT\(idores do E3- as as oras. .

tado. ,

'
Residência: Rua Bocaiuva 20. f.scritól'io e Residência:

(Serviço do Pro!. Mariano' de.
. Fone: ,3458. Av. Hercí lio Luz, 15

� "'"'",,p' H:�46,

Ang�:��ltas ..,. P�lá ,:óllinh.ã no -DR. MARIO DE LARMO ,.,•••• -

Hospit s l de Ca�ida<!e,. CANTIÇÃO D ·E :N'" 'I' 1ST A SÀ tarde das 15,:lO ks, em dian- 1\-1 É D I C O
te no consultório á Rua Nunes CLíNICO DE éRIANÇAS DR. SAMUEL FONSECA
Machado 47 Esquina do! Tira- ADULTOS' CIRURGIÃO"DENTISTA
dentes. Tel. 2766. Doenças Internal Clínica _ Cirurgia
.Restdência - P.ua Presidente CGItAÇÃO - FIGADO - RINS- rR:OTESE: _ Pontes Moveis e

Coutinho 44. - INTESTINOS Dentaduras em

I
._ --- ,---"

CLINTCA Tratamento moderno da Nylon.
de

SIFILIS DIATERl\I'D.: - 'fl:utamento de -�
.,

ALUGA SE NO CENTROOLHOS OUVIDOS � NARIZ Consu1tório - Rua Vitor Mei- .
.

canais Dela al-

PI� J!I '* O.t"·
-

DR. :::r.�:;� DA ::::,;';:,��!t.:l':f:'"3.''' F,�:��õ�i;:EF�;i�f� .....
-

�
.

. I'OU RUemparbtel'çloa_oepetslbP<lal,Çcoas.o palacete, para residência clube

FONSECA Residência: Rua José do Vale Fone 2225

1/ A'S. .

.

Chefe do Servi co de OTuRI- Pe re i ra 158 � Praia da Saudade
\. ..

_ f __ ",�... TRATAR NA
NO do Hospital de Ftorluuópolts. - Coqueiros Consultae : das s.eo às 11 ho-

*
"'., "A MODELAR"

Possue a CLTNICA os APARE- ----'
-

ras e das 14,00 às 18 horas.' ftllI....� Ti'ftIUI IV/!
LHOS MAIS 'MODERNOS PARA DR. CONSTANTINO Exclusivamente com hora mar- I

- '

',UVIUVJI� Ull'v.,.,.

TRATAMENTO das DOENÇAS DIMATOS cada. / ""'- nO�
-

IIATl':JO I:. + Je•••••••••••••••••••••••••(;)e.e•••••s.•••••••

:ag������t�D:ef:· manhã nt' �e��;�;:�e����!sG��ã�!�:,'\' �;.ad�A�;� 9C�Ll�EIRA-
�

[ ."

R'
;J

fI!.�,'tt�,1..tJ', ;.�·",--_--p·---·el"e '�
"'�"

IÀ TARDE - das 2 aa 5
Curso de Olperfeiçoament'> e DE ANDRADA

I
::::

_-

';,]
.

'1/",-
,

no CONSULTóRIQ � .Rua dos
longa pj'ática nos Hospitais de CIRURGIÃO-DENTISTA', �:;; '_, '.

�e � ���'-I
.

}L���ISD��C�A' - Feiipe S�h Bt��'N1Ê"t;ó'RlÕ': Rua Felipe � Pa�fe����['ó�J� andar �if��l� ,:/.% '.' '-. ',�, ,- � -7 ,,� �
.

'"
..

�
, , (i'M Ui. •

-

midt nO. m3' Tel. 2365: SchmiJt, nr. 18 (sobrado). :E'ONE 203 - Rua 'fenente Sifveita, 15. '

. 1!IIJ I 'A5
A

'DR-:-�NTÓN.IO MONIZ li;iiÓ��RI0: dils 15 ás 18 ho- l1A����I: diáriamente �as �8 à�' �-4f.':",
,ri'

,,:;.._ "

,
.

�l 'vgll",
(' 't

, DE ARAGÃO' ras _3a1s9 aes52a2s hdoals.as1.4 as 18 hc.ras., E
1,

FI
'. ','..

L
..

. �I-CIRURGIA TRÊUMATOLOGIA Residência: Avenida Rio .Bran·
__:._;���:;::::;::::?!�;::�::;:.=:;�Co"sultór��t�roeã�a Pinto, IS. I COT'.. enl·e' f4o�n·tee.,n� C3h:;:�do. te;����:��o�� �e;l�an�uras -,�_:_ i xpresso' orlonopolis Id: 1•. ,,
__

.

-
-

_:-�._.-,._::...';;_::_,,=:._:'Das 15 às 17 diària'nente. '

Menos aos Sábados ENDEREÇOS ATUALIZADOS DO ÉXPRESSO .

I" ":.:,-;..::- -:
- Cl)Jiiffi'ifrl1�'.'

Res: Bocaiuva 1:>5, DR. LAURO DAURA O ESTADO �"":::�••� ::!f;I;i__��_Fone: -.2.714. CLíNICA GERAL ADl\IINISTRACAO FLORIANÓPOLlS LTDA. ,_-
DitA. WLADYSLAVA FspeciaJista em, molésti4s de Redacão e Oficinas, à rua Con-

W. l\fUSSI' Sellboras e vias urinária.s. _ o/heiro Mafra, n. 160 Tel. :\022
f' I Cura radical das lIlfecçoes - Cx.""Postal 139.

DR. AN'I10NIO',DIB aguda's e cronicas, do aperelho DirE'tor: RUBENS A: RAMOS.
g-enito·urinário em ambos OI

. Gere!lte: 'DO!\UNG00 F, DE

l\fUSSI
.

sexos. . AQUINO
l\{ éDICOS Doenç!ls do aparelho Digestivo Represl'ntantes:

. CIRURGfA CLlNICA e do sistema nervoso. Representações A. S. Lara

'GERAL.PARTOS Uorário: 10'h ás 12 e 2'h ás fi. Ltda

Serviço compl�to e esp ..riali· Coniultorio: R. Tiradentes, �2 .

Ru'a Senador Dantas, 4·0 - 6°

""do das DOENÇAS 'DE RENHO, __ . l° Andar -- . Fone: 3246. andar.
""

'd d ",esl'deAIlcia: R. Lacel'da Cou- T I 22 "9Q4 R' 1 J 1'1'
IlAS, com r,lOdernos meto. 08 e l'

" e.: .;) _ ,(, 'e ane ..

t'lllllo, 13' (Chácara d.o ESP.lolnha) R 1- d N "enll,ro 228 5°di,ao-nósticos e tratamento. .ua "e o,

SUI,POSCOPIA - HIST�RO - ., - Fone: 3íl48, andar sa'la fi12 - Hão Paulo.

SALPINGOGRAFIA - METABO· ASSINATURAS
LISMO ilASAI. Na' 'Capital

R',dii>terapia por ondas rurtas· OR, ALVARO DE' An" .. .' · Cr$ 170,00

EI .. trocoagulação - Raios Ultra CARVALHO

Iselllestl'e
.

N';0' ·'·n·t·e·r'.'"orCr$ 90,00
\'iolt>ta e Infra Vermelho.
Consultório: Rua Trajano, n

..
1,' MÉDICO DE CRIANÇAS Ano , C.'$ 200,00

I" andar - Edifício do MontepIO. l'UEHlCULTURA - PEDIAT.iUA Semestre Cr$ 110,0(1

Horál'io: Das 9 às'12 ho.'as _. ,- �4.LEItGlA INFANTIL.. Anúncio mediante contráto.

Dr. MÚ§Sl. Consllltól'Ío: - !{ua 'l'irade •• · Os originais,. mesmo não pu·

Das 15 às 18 hOr&d - Dra. les n. !lo blicados, não serão devolvidos.

MUSSl Residência: - Av, lIercilio A dil'eçfw não se resp�nsatiliz'li
Residência: Avenida 'rTom-

I
Luz n. 155 - '�el. 2,530. [lEI os conceito. emitidos tiOS ar-

Horát'L>: -- 'Das 14 às 18 bo, ti"o'os !lssinados.powsky, '84.

DR. JüLlO DOIN .I
..a.:�jária�ente______

INFURMAÇõES U'rEIS
VIEIRA I O leitor encontrará, nesta co·

�IÉDlCO DR. NEWTON lu na', informações qu n.:;cessita,

ESPECIALISTA EM O1..HOS D'AVILA 'dià,!amente e de i'mediato:

OUVIDOS NARIZ E 3ARGANTA CIltURGIA GER\L JORNAIS Telefone

TRATAMÉNTO li: OPERAçõES Doencas de SenhoraJI _. Procto- O Estado ...•.•.•••..••. 3.022

Infra-V..,l'melho _ Nebulilt.a.;ão - logia _ EJ,ctricidade l\lédk'l. 'A G�zeta .-.............. 2.656

Ultra-Som Conl'llt.ório: Rua Vitor Me,- Diário da Tarde �....... 3.579

('ir-atamento de silinsUe Bem I'eles n. �8 _ Telefone: 33Q7, Impl'�nsa Oficial ••.•..•. 2.68!!

operação) Consu)l."s: Das 15 horas elll .
H081' I�AIS

Anglo-retinos,Çoplã _ 'Récelta de.- diante. I Cal'ldade:

Oçulos - Moderno equllpamento Residência: Fone, 3.422 (pprGtved.or» .

dé' .O$o-Rinolaringologia' (único. Rua: Blumenau n. 71. ( o: ar.la ....•. , •... ,' •.

no Estado) i 'Nereu Ramos ..•....•....

Horário das 9 às 121horaa e
. ti-Militar

" .

da. 16 às 18 horas.
.

I
TIST\ São Sebastião lCasa de

Consultório:- - Rua Vitor Mel- IlR. ANTONIO BA • Saúde) ..

reles '22 - Fone 2675. ' JUNIOR lIhte�nldade Do\)tor Car-

Res. --: Rua São Jorge 20 -

CI.XICA ESPECIALIZADA DE ' . !t._; Corrêa .....•.

Fone 24. 21. .

1"
•

CRIANÇAS CHAMADOS UR-

_-------..--.-- Consulta� das 9 ás 11 horas.' GENTES .'

.

DR. MARIO WtN-
.

R C Padre Miguelinho Corpo de Bólmbelros ....

?
es. e ons. 'Serviço Luz (Rac1ama-

DRAUSEN 12, I ções).,................ 2.4t;Q

CI!IXICA MÉDtCA 'DE ADULTOS . Po!ícia (Sala Comissário.. 2.038

. E 'CRIANÇAS i Polícia ('Gab. Deleg�a:.::d.::.o:..)..:...;._2_.6_9_4
Consultódo - Rua JiJão Pin- DR. ,I. LOB�\TO COMPANIÜAs-DE

to, 10 - Tel. M. 769, FILHO I TRANSPORTES
'Consulta�: DaB 4 às ,6 horas, O.;enças dG aparelho resp1ratório TAC ..•................
Residência. Rua Estéves Jú· TUBERCULOSE" Cruzeiro do ,Sul .

nior, 45. Tel. 2.812. R�DIOGRAFIA E RADIOSCOPIA Panair , ' .

.

DOS PULMõES I Varig .

Cirurgia <:lo 'J'or;;.x ,Lóide Aéreo , ......•..••

fotmado p"'a FaculdaJe Nado-, Real , " .

nal de Medicina, Tislololl.ista e I Scandinavas , , .•..

fisl.oclrurg1ão d() llospltàl Ne- HOTÉIS
-rilu Ramos Lux , , . ' , 2.021

Curso do especialização pela Magestie ,.,. 2.276

S. N. T. Ex-interno e f;x-assls- Metropol , ,.... 3.1-17 ..

tente de Cirurgia do Prof. UK'O La Porta .,.............. 3,32·)

Guimarães (Rio). Cacique , ....• ..• 8.449
Cons.: Felipe Schmidt, 3S _ ,Central ,......... ..• 2,6l14

Fone :1801' 'Estrela .........•.•...... 3.371

Atende em hora marcada,

IId.eal
..........•.. ' •.. , . . 8.6159

Res,: - Rn� Esteves Junior, .�STREITO
.

�o - Fone: 2Ui ..I):;f,,.�.. Disque ,.", ....•••.•. ,., 06'

\

2.314 NOTA: - Os nossos serviç'lIs nas praças de pôrto.
2.036 'Alegrt', Rio e Belo lIorizonte, são efetuados pelos nossos
3.831

agen tes
'

.

.

.. �
3.157 "RODOVIARIO RÁPIDO mOMAR"

_�
, �Vl,�() A?� SRS. ACIONISTA.S .

3.153 _
Acham-se a CUsposlçao dos senhores aCIOnistas, no eS-

8.l21 r':;onsulte.A nossas tarifas. EXPRESSO FLORIA.�ór OLIS crit�J;iO desta Sociedade, à, rua Felipe schn:idt, 14 ne3ta

-Fones: 2l)-�4 e 25-35 _ lcap�t.al,.
os documel;ltos a, que se refere o artIgo 99, do D�-

. (Teto-leI nO 2.627, de 26 de setembro de 1940.
-- .._---- .�lUI3 '

Florianópolis, 3 de'ibarço de 1956.

EMPRE\A 'NACIONAl DF t.'AVr"GAC-O I

' -

'LU_I� FlUiA LUlA

. .

... :.;.
·

HOEPCK� Il t

.

,A l: _ D!,et�_::,'ntende.:_._,_'_,_
l�1 �A IIO.. IOTOB <4lIRt BOEPCU:' ALUGA.SE. � t�IgE�TOS tRREO . DO PR';.n�� I T I N E R A l: I O mo NO. 10 DA RUA JOÃO PINTO.
1.377 SAlDAS DE TRATAR NO MESMO.
2.300 I D A V o I. l' A

DR. JOSÉ MEDEIROS

íi'iLANTONIO GOMES DE
ALMEIDA

/

DR. NEY PERRt!)NE
MUND

Formado pela' Faculda<ie Nacio
nal de Medicina Universidade

do Brasil
RIO DE JANEIRO

Aper.feiç,,"anel1to nll. "Casa ae

Saurl São Miguel"
Prof. �"ernand� Paulino

Interno por 3 ar,·",; d" Servi\,Q
de Cil'Ul'gia

PI'of. 1'edro de Moura
OPERAçõES

CLINl(jA DE ADULTOS .

DOENÇAS DE SENHORAS
CONSULTAS: No Hospital de

I'Caridade, diáriamente pela roi'··

nhã f'R'EsfDtNCIA: - Rua Duarte

1fkhutel. 12? -- -'l'dcL ::1.2"" _.

�·II)I'IHnilJloh.,· ". '

DR. \VO VON WANGENfIEll\f
D E N TIS T-A -

.çonsultóriQ rua EomiÍuva, 42

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

............................................
· ". �

, Restaurante Napoli' I
: Rua Marechal Deodoro 50. , S• Em Lajes, nó Sul do Brasil, o melhor! I• t
: Desconto esneelal para os senhores viajantes, t
�..9 � ..

1\,U8 Deocoro esquina 4a
Rua Tenente Silveira

<Viagem
e

co'm .seguraD.ça
rapidez

80 NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

RAPIDO {(SUL-BRASILEIRO)
Florianópolis' - Ita1af � JoinvJlle -- Curitiba

•

AgêpCiá:

Transporteh de Cargas em Geral entre: FLORIANóPO
L1S, PôRTO AL"EGRE, CURITIBA, SÃO PAULO', RIO
DE JANEIRO .E BELO HOR!ZO��TE.

11

"'Iatriz: FI,ORIANÓPOLIS
Rua Padr� Ro�a, 43 Térreo

· Te)efoiles: 25-34 (Depósito)
25-35 (EHcl'itól'io)

Caixa Pestal, 485
End. Tehg. "SANDRADE"

:. Filial: S.\O P,\lJLO_

\ vcn iria do E;;t�do 166G/7G

'l'e)(,fone: 37-06-50

Eud. Te)eg, "SA:\'DRADE"
"

Agência: IUO DE JANEIRO
"Riornal'''

Agência: BELO HORI
ZONTE

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

Atende "RIOl\:fAR"
End. Tell�g, "RrOMARLI"

,

"Riomar"
�henjdn. Ar.dradas, 871-B

Telefone: 2-90-27
Atende "RHJMAR"

Fpolis. Itajaí R:cl
12-3 14-3 ) 8-3
23�3 25'-3 3]-3
5-4 7-4 12-4

17-4 19-4 24-4
29-4 1-5 6-5 7-5
O h!1rário de saída de Florianópolis l1erá às 2-4.00'

r.t'I'·,s e dó Rio de ,Janeiro às 16,00 horas.
Tanto na Tda como na Volta o navio fará escala'no':I

l)(Jl'los de São Sebastião, Ilhabela e Ubatuba.
Pam melhores informações, dirijam-se à séde 'da

Emprêsa; fi rua Conselheiro Mafra, 30 - Telefone 22-12,

Santos
19-3
1-4

'

13-4
25-4

..

OOVJ.R. (\

3 - sábado (tarde) - Farmácia Catarinense

�as Esquadrias
). " .....c". .!,lI>; Al.BERTO IUCBTER

i;�;_� ::� de Maio, 612 - Estreito - Io'!orianópol1s
'Portas, janelas, caixas, mela-caixas, vistas, etc., COin

stóque para entréga imediata,
Execução aprimorada em Canela da melhor qualidade

sem defeitos.'
Pdeços baixos - Examine e compre o que está pron.

,0 para entrega imediata
Férro - Tubos - Sanitários e Azulejos para Importa;

,ão do Rio de Janeiro da Cía, Americana de íntercambio
iBrasil) CADIB.

Se vai construir anóte o nosso endereço.
Sua visita nos 'dará prazêr,

FARMACIA DE PLANTA0
DEPARTAMENTO DE SA(JDE PVBLICA

Mês de Março

Rua Trajano.
4 - domingo - Farmácia Catarinense - Rua Tra

iano.
10 - sábado (tarde) - Farmácia Noturna - Rua

Trajano.
11 - domingo - Farmácia Noturna - Rua Trajano.
17 - sábado (tarde) - Farmácia Esperança -

Rua Conselheiro Mafra.
18 - domingo ,- Farmácia Esperança - Rua Con

selheiro Mafra.
24 .:_ sábado (tarde) - Farmácia-Nelson - Rua

Felipe Schmidt,
.

25 - domingo - Earmácta Nelson - Rua Felipe
Schmic1t.

30 - dia santo (sexta-feira) - Furmácia Moderna
- Rua João Pinto.

'O serviço noturno será efetuado pelas Farmácias

ISanto Antônio", Noturna, situadas às ruas Felipe Sch-
. midt, 43 e 'I'rajauo, .

A presente tabela não poderá: ser alterada sem pré
via autorização dêste Departamento.

D. S. P., em fevereiro de 1956,
Luiz Osvaldo D'Acâmpora
Inspetor de Farmácias

Distribuidor

Comtrcio
RWl Joio

,
"

Transtx;rt., .

Pinto, t ffpoli

,.

C. RAMOS S/A
-- ._.---,.:-.-----"-------

T.�,.c. TRANSPORTES AÉREOS
CA1ARINENSE

A- HORA-'
----

DE PôRTO ALEGRE
Um novo jomal realmente novo.

Constante noticiál'io a respeito de Sant;o1 C�tari!la e

particularm,ente de Florianópolis.
À venda nas principais bancas de jOl'na;�.
Para maiores informações pj'ocure o agente e. ,,01'

'espondente, à Prr.ça 15, nO 27.

BORDADOS A MAO
Ensina-se i'la RUl) FélieialÍo Nunés P'irê::; lZ.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



Floriun.:inuE;;, Qnillb-ieji'u, 2!! de l\I::l,rço de 195!l
O .TADO

__�_��_____.. .....:. ...;.. ":·;'_"��...",.----";-"__----------------

va

- sr. Alberto Maia
- sr. Emílio Limongi
- sta. Marília Carvalho
- sr. Luís Gastão Diniz
sr. Waldemar Costa
- sr. Arv Waknin

'1'en. Neudy Primo

sr. Egídio Amorim, Massolini
funcionár'io do Serviço Flo- - sr. Dorval José dos

rcstal Reis
_ sta, Tereza Fialho, fi- -'--sr. Hélcio Moritz

lha do sr. engenheiro Henri; - sr. José Livramento _'---

que,de Abreu Fialho Abreu,
_ sr. Acácio De Deus - dr. V i t o r O t t o

Cardoso, hábil linotipista ISchaeffer
;e•••�o.c•••••e••••••••*••••••••••••••••••�
.' .

I PISO DE ASfAlTO:PARA I: ARMAZENS E FABRICA,5 ·i'i '

• Sua morcador!a está se ast.ragnndo devi- ...

! 'do!:t lllllnitLde? -5
• O piso de seu, armazem não está resistin- _
!

i_ do ao trafego de carrinhos?
:

'

"ECOPEL" Ernpreza COllcessionaria de Vende-se uma, limousine _ marca HUDSON 46,: Produtos SIA., ; em perfeito estado de conservação, ver e tratar à rua
: nua Libero Badaró.' :H6' - Ioue : 32-6293 -

:i, Felipe 'Schmidt, n. 46.'
"

- ':�" "-'�_ '

• 'S.Paulo-,,��$-, '"
'

." " '" : '",,'�<i-, ,\"" _ J"_' :'�":;'

, I: - 'Q'lêir\l1: €llvhrr�,nie, -:sem C-0WprQi�J11i-3s.Oif���lit1;;>
�

<I, ;�:_"_-" ,-�E',-.fA:"N Ir'S;R_-Nrr>A �_--WN�À'""C''''''A' -i!.!JJn;;:';;:';''''A;;;'''-l�,
, ,.

-lh�-;t-e -i)l'�sp�ct�s
"

i"
Jl:IYIH H H, H r\

I, ��r;:'G�.:. :. � ':'.: .-_:.:.�-: � .. .: I ! METROPOlITANA'
& '

s I
E D I T, A L,

• ' Devidamente autorizados por Sua Excia. Revma. faze-t,.��.@3@l5••••:'8se8., �.a•••a.� ,

sn\ mos pu lCO que nos dias 25 de março a 1° de abrll cserão
; celebradas na Catedral Metropolitana as cerimônias da

I' Se�a�!1 Santa, obedecendo ao seguinte programa:
, Dia 25 - DOMINGO DE RAMOS - às 10 horas Bencão

dos Ramns por Sua Excia. Revma. o Sr. Arcebispo Metropo
.Iítano. A seguir, procissão em torno e por dentro da Cate
dral. Ao terminar a procissão, Missa Solene e Canto da Pai-

'Faz saber aos que o pre

sente edital virem ou dele
conhecimento tiverem que,

por parte doe ARNALDO
FRANCISCO GAMA, por
seu assistente judiciário"
lhe foi dÍl�igida a petição
seguinte: Exmo. Sr. Dr.

Ju iz- de Direito da'. Comarca
de lligllaçll. Arnaldo Fran

cisco Gama, brasileiro, ca

sado, pescador, residente e

domiciliado em Tijuquinhas,xão.
neste Municipio, vem peran-Dia 28 - QUARTA-FEIRA SANTA - Confissões du- te V. Exa., por seu assis

rante o diü (o que se poderá fazer desde 03 dias pl'eceden- tente judiciário infra as
te;;) e pa�·á. o que haverá na Catedral e outra_s .igrejas nú- sina do, promover esta ação
m,,�o suflclente de confessJl'es, em preparaçao da Comu- de usucapião, expondo e re
nhéw geral do' dia seguinte. (Aliás, os fieis sabem da lei da 'er'endo o seO'uinte: 1 -
A' .. -

C h- qu '"

E'd 'I t a I
GOnflSS!lO e o;nun ao, ao m�nos. uma, vez por ano. �abem I Que possue um' terreno si-
GO dever c�rre:ato d,a de�obnga, lStO e, da Comunhao

dU-l tuado em

o,
lugar, Tijuqui-

, "rante o penado pascal). As 18 ho�as, Oficio de ;rrevas, fin- has distrito de Gllapo-
•

'

_, ",'c '
•

elo o qual continuarão as Confissões. 1: <

� deste M�nicipio eO pre21dente da Fecl'er-açao dos �m.preg�ulos!lo Comer- 'Dia 29 - QUINTA-FEIRA _ às 9 horas Missa de Pon
,l�,ng"

, d f" t
.

,

d S t C t
.

'i d sti 'i'tüíções "0'11-
'

,
'-

Comarca e orma pan-CIO e an a a arma, no exerC1C o e as,., '

, .., UfÍ('a! intercalada pelos belissimos e imponentes atos da
'

d' d 180' dE t t t senh re membros do Con- , "

"
- Q'ul:1l', me 111 o m. eforme os s a u ,os, convoca ,Os o �, '._' '. Sag.J'ação dos Oleos. Às 13 hora, Solene I'ontific:!'1 - Com �'. ' 200

.

selho de Representantes de3ta Entidade, pa,ra ,!l.-reumao 01'- sCJ>mãb au Evangeiho _ e Pásco� dos fiéis em que tomarão I
fr eu te POd1 f' md· maIS oUa'. , .

r. d' TI" jàn n 14 2° "

,
'

' , ,menos, e un os, com <

dm�na a rea l�a:-.se, em s?a �,� e, � r.ua a � éa ltal l-parte principalmente tôdas as Irmandades, e AssociaçÕes área de 18.000 m2., mais ouPavnnento (Edlf�c)o Confeltanar,Chlqumho), ,nes a P, '

,religiüsas da Capital. Terminada a funcão haverá a Ceri-! f' d f' t comd· 30 (t·· t ) d' . te xta feira às' 17 30 horas ., , menos, azen o len e
no la Im a o corren ,se. -

G

'. -_', ,

.,

j 1110nia do Lava-pes. Durante a noite e manhã do dia Se- ,
" d. . I f df· l'd 1 d d . a 1 ·tura dISCUS'Un e apro- a esb" a gela e un os

com a ma: 1 aC e ,e se prQce e1 'el , ,-
oJ '

I :,uinte haverá Alloracão ao SS. Sacl'amento no Santa Se- .

D" G
-

.osov'1cão do RELATóRIO E BALANÇO FINANC�IRO, corres-I�' •.

'
.

com ommgos ene.r ,
• J'

, • "r.:'
' PUlCIO., '

confrontando au Norte com

poncle:1tes ao exercl,clo �e 19;)0.
. f " . h' ._

Dia 30 - SEXTA-FEIRA SANTA - às 15 horas Missa Pedro AnO'elo da Rocha ouNao havendo numelO legal pala uDI.lOnar a Ola mal I dos Pl'é�S:Ultifkados _ com alocllcão de Sua Excia. Revma 'd "'d"'t ao SulI
',- "nstalada às 18 horas em "E\"'11l1da e .', .

quem e ael o e
çuc a, a reUl1lao sera 1 -

,

" " ,,, , I do Canto da Paixão. Adoração da Cruz. Durante a Santa 'h 'd '. d F 'ancisco.

!ti n ..
' '"

-

éom qualquer numero de deleo'ados pre-, . . .

'

. ..,', com er eu os e I,
li .m .. convuc.l.çao, " b, lVlissn, os flels que o de:,eJarem e estlverem SUflClentern�nte Nicolau de Moura. 2 - Quesentes.. ' .' 6

,preparados poderão receber a sngrada comunhão. As 18 ho-I não tem titulo habil de di-Flonanopons, 20 ,de marco de 195 . -. D,,'d 'I C'
-

1930 h ,p
. -

d E 't
G

,

, • ';T
-

• 'd t
J. 11S, {,::;Cl, a (a ruz. AS , ora::>, rOClssao () n erro, ' to terreno e sobre o mesmoHypohto (10 ,l' ale PereIra - Presl en e.
r \, ,

'" d ·t··' .' " t· p. 15 R F r ..

'

ee.Q••o•••••••e•••••••••••••••� OfJetlt�en ? ao 1 meral.l� segum e. r.aça .'. uas_ e �pe tem. posse mansa, �a:IÍlca,Schmldt, Alvaro de Canalho, Conselhelro Mafra, Joaq Pm- contll1ua, sem oposlçao al-
.. to, Aveniel� Hercílio Lu.z, �ua Tir:dentes, Praça 15, Cate- guma, ha mais de $0 anos,

dral. Termmada a prOC1SSUO, Sermao da

SOled�d,e,
no adro

"
por si e seu !l-nteéessor, posda Catedral. suindo-o, sempre, com âni-

Dia 31 - SABADO SANTO OU VIOILIA PASCAL - às mo de dono. 3 - Que quer
22,30 ��ras, Ben�ão �o FO:o �ovo .do Ci,rio Pascal e ela Fon-I adClui.rir o dominio sobre o

te Bat!"mal. RecItaçao das pl(jf�Clas. Canto (10 �xult�t. R�-I refendo teri'eno, tend? �ml)ovaçao das 'Promessas do Batismo. Em segmda, a mela vistll- os arts. 550 do Codlg,O
noite, Missa Solene da Vigilia Pascal e Procissão do SS. Sa-' ; Civil e 454 do C. P. C. Assim
cramento, em ,torno da Praça 15. ' I sendo, requer a V. Exa. se
.... Dia l° - DOM"NGO DA RESSURREIÇÃO ou PASCOA, Jum tomadas os depoimen
às 10 horas, Solene MiS'sá' Pontificial. Sermão da Ressurrei- tos das testemunhas abai,
ç!lO, As 19 horas, Coroação da IUlagem de Nossa Senhora. xo r.rroladas, que compare-

NOTA - Para,a Comunhão das Missas Ve3pertinas, co- cer8.0 em Juizo sem que'
1110 por exemplo, a de Quinta-Feira e Sexta-Feira Sanhs, para ta.l necessite intima
é necessário e basta observar o jejum com três horas de ção e, julgada que seja
r.,ntecedencia, excluída qualquer bebida alcoolica desde a a justificnção "ab-initi()",
meia noite anterior. A água natm'al não quebra o jejun. prOSSIga-se de acôrdo com

Para todos e cada"um de,;ses atJs, em que se comenio- o art. 455 e paragrafos, e
NAS ARTICU- ram os principais mistérios de nossa Redenção, são convi- art. 456, ambos do Código

'I dados as meretissimas Autoridades civis e milihres, Colé- de Processo Civil, �dquirin-
gios e Sodalicios católicos e os fieis em geral. do o requerente, de tal ma-

,I Florianópolis, 15 de março de 1956. neira, o titulo legal do ter-

I De comissão de Sua Excia. Revma. rena em apreço, para a·
,

ta�.) Mons. Fl'ederico Hob{)ld, Vigário Geral e Cura da Sé. transcrição no Registl"o de
no IIotel La: •

José Renato de Souza, Provedor da Irmandade do SS. Imóveis competente. Pro-
I Sacrsmento. test:lndo por todos os meios

Sociais
Sempre Vie�te, Enfim

FLOREELA ESPANCA

Es tu! És tu! Sempre vieste, enfim !
Ouco de novo o riso dos teus passos!
l�;:; Jtu que eu' vejo a estender-me os braços
Qu e Deus criou pra me abraçar a mim!

Tudo é divino e santo .visto assim ...
Foram-se os desalentos, os cansaços ...

O mundo não mun do : é um jardim!
Um céu aberto: longes, os espaços!

-

Prende-me tôda, Amor, prende-me bem!
Que vês tu em redor? Não há ninguem!
A terra ? - Um astro morto �ue flutua ...

Tudo o que é chama a arder, tudo o que sente,
Tudo o que é vida e vibra eternamente
É tu seres meu Amor, e eu ser tua!

x x

- sr. Artur Duarte Sil-ANIVERSÁRIOS

FAZEM ANOS HOJE:
- sr, Emmanuel da Ro

cha Linhares, alto funcio
nário da Prefeitura munici
pal e Administrador do Ce-,
mitério Público de Itacoro
bí

F O T O C Ó,P I A S
SERVIÇO RÁPIDO E PERFErrO

Rua João Pinto, (altos) 18 -:- Florianópolis

FEDERACAO DOS EMPREGADOS NO
,

COMERCIO DE SANTA CATARINA

-ÃTENCÃO SENHORES TURfJSTAS:
, ...

Chegará 1:;01' estes dias a 'esta Capital o sr. João de

�O�lsa Leitão Sobrinho conhecedor de manqueira de ca

valo!! de corrida, e especialista em:

PONTAS DE RAIAS DE FO,GO
LACi'íES

Escapulo Humeral
Joelhos
Tendões e Boletos

que visit:uá o hipódromo desta capital.
O's interessados poderão pro,cura-Io

Porb, onde o mesmo est:!I':1 hospedado,

NOVA" 'BAIXA DE PRECO
,

,
'

De, hoie até o dia 30 - V§,ntagens
exepcionais p310 credierio

'No dia 31 deste mês' será encerrada a "Venda de
Fim 'de 'ggLl(;ftO" 'que "A Modelar" está realizando. Si
bem CI\1(' OR preços s(':i�lm e xcepcloua l e até sensnc íonal

mente baixos, (como sempre nas vendas espee iais desse

Estabelecimento) resolveu a firma propi-letarin conce

der um desconto extra de maio, 10% nos prer o \ já re-

marcados e afixados nas mercadorias. ?

Além desse abatimento extr.i, decidiu alnda a refe
rid� firma concede,' ou tra important.issima vantagem es

pecial, :í qua l, acreditamos, constituir urna inovação
notável, possivelmente a pr imeir issma r.o g en cro entre
'; s casas que vendem pelo sistema crediário no pais : os

�I"eguezes que estão em dia com os seus compromissos
poderão adquirir pelo preço da remarcação, isto é pelos I
",reços já consideravelmente rebaixados, qualquer .:cador ia da venda especial.

São esSsas medidas altamente interessantes, prá
ticas e incontestavelmente proveitósas ll.OS interesses !
quer da "A Modelar" quer, e principalmente, da f'regue-
z in que situam êsse estabelecimento num plano desta
cado e o cercam da unan ime simpatia e benquerença da

ropulação.

O, prazep de:cear •••
,

�

•

Alberto Pamplona

com um

dos prazeres
da vida'

PA'RTICIPACAO
,

Vva. Maria Pinzzaní
Córdova:e:

A1'8cy da Costa Pamplona
,

têm o prazer de particí- tem o prazer de partici
par aos parentes e amigos par aos parentes e amigos o

o contrato de casamento de contrate de casamento de
sua filha Maria de Lourdes seu filho Walmor com a

com o sr. Walmor Pinzzani srta, Maria.de Lourdes Pam
Córdova. plena,

" '

,
-

Maria de Lourdes e Wahnor
.

de ponta a ponta o melhor'

noivos

Viajante - Representante
Tradicional indústria do Rio de Janeiro de artigo

para homem, tem vaga no Estado.
Cartas para rua 8 de Dezembro, 46-_:_ Rio de Janei

ro, anexando um retrato recente 3 x 4, indicando firmas
para as quais tenha trabalhado nos últimos cinco anos,
idade e praças que percorre regu ln rmen te,

---,--- ---_.-_::--�_...��.---._._ __.-_._--.,___. ..

IlIIlal-'C L U BL L�,o 9,0EC"?l�,T,� B R O

IJUIZO DE DIREITO DA
PROGRAMA PARA O lVIftS DE MARÇO CORRENTE:

COMARCA DE 'BIGUA'ÇU

I Edital de ciÍação com o pra

I zo de .trinta (30)dias

O Doutor J'aymor Guima
dles Collaço, Juiz de Direito
da Comarca de Biguaçu, Es
tado de Santa Catarina, na

.fórma �d?- l�i" etc.

a dire-
Dia rr: 31 - Soirêj, de Sabado de Aleluia.
Apresentação do novo conjunto musical sob
do maestro Hugo Freyesleben.
Reserva de mesas na Alfaiataria Brito.
Rua Tiradentes, 9.

Florianópolis" 15 de Março de 1956.

VENDE-SE

.ica e ativo e que apresen
te fiança. Tratar na :'A Mo
delar".

Hospital EvangélicO de, F'torjanópolis
ASSEMBLÉIA GERAL

Ficam convidados todos os sócios efetivos da As

"ociacão Evangélica Beneficênte de Assistência Social,
"

> ,

A bl"1::1 ru, nos termos do art. 22 do Estatuto, em ssem :e�a
Geral Ordinária, cl-eliberarcl1"i sobre conta.s "e relatorIo

cio Conselho Diretor, inclusive exame de livros e docu

mentos, com referência ao exercício de 1955.

A Assembléia será realjzada á rua João Pinto, nO

37 dia 26 de março' corrente, ás 19 h. 30 minutos em pri
meira convocaçfLO, ou ás 20 horas, em 2:1 convocação, nos
termos elo parágrafo único do art. 23 d.o Estatuto.

Florianópolis, 13 de março' de 1956 .

'JUSTAVO ZIM�IER -'- Presidente.
--_._.__ . ,.' -

,le-;�·�--;;-;�-di;�it�p��·�i-
tido e dando a ·esta 'o valor

de Cr$ 2.100,00, P. Deferi
nento. Biguaçu, 26, de ou

ubro de 1955. (Ass.) Rei-
..aldo Lacerda - Assisten
te JÜdiciário. 'Testemunhas:
i)omingos da Costa Jr., Ma
lO'el Domingos de Assun
,'ão e Catulinio Domingos
'Ia éosb. DESPACHO: A.

De;,rgne o Sr. Escrivão dia
hora para a realização da

I �udiencia Qe justificação
'prévia da posse.' Ciente'o
::>1'. Promotor Público. Bi

{uaçu, 27-X-55. (A;:;s.) Jay elD ;:;-cs::� mdlde de Bigua
'lor Guimarães Collaço - 'U, aos dez'essete dias do
,lÍz 'de Direi.to. Procedida a '1i>S de fevereiro do ano de

'stifi�:ltão foi esta julga- "ii novecentos e cinquenta
,! ' 'fJOr s�n tenç::t do teor se- 'sei;;. Eu, (Ass. Pio Romão

suinte: Vistos, etc. HomoI0·· te Faria, Escrevente Jura

"o, por sentença, a justifi- nent.,do, no impedimento
�"tft.o de fis. em que e re· c,casionaÍ do Escrivão, o da

'll�rente Arnaldo Francisco tilogTafei e subscreví.
,

"�:;1rnà, para que produza OR Big-uaçu, 17 de fevereiro
efeitos de direito. Cite-se,' de 1956.

pe!'.soalmente, por mandado (As,\.) Jaymor Guimarães
(I Dr. Promotor Público e os Collaco - Juiz de 'Direito.
confinantes do imóvel, e Cori'fér'e com o original
'lO!" edital com o prazo de "fix?do no lugar de costu

trinta (30) dias, a ser PJl- me. O Escrevente, Pio Ro-
blic-ado, ur� vez no Diário

Oficial e por três vezes no

jornal "O Esbd'Ü", os in

teressados incertos, para to

'dos, q üel'endo, con testarem
) pedido no ,prazo lr'gal.
3em custas. P. R. Biguaçu,
16 de fevereiro de 1956.

(Ass.) Jaymor Guimarães
Collaço - Juiz de Direito.
E para chegar ao conheci
nento dos interessados, pas
�a o presente edital com o

prazo de trinta dias, que
será publicado e afixado na

fóhna c1:t lei. Dado e pas-

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



4 Flol'ianópolil', Quinta.-fclra, 22 Ile l\hrço de 191m
- - -----_ - ..--- ----o--- _._�_."------,

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

,} �,:••m•••••••--a. - ••., � .-. J---_ -.m - -...-- .- �",- t' ..- -.-."...�.-..
-

"'
• ."....-..- I"".� .-.,.,. �-- .-: ,.--- ..,; .-.- _,._---.- - ••- ..-.-.- �•••••_••••-.--••-- -:.. e

10 «BOIS COM» CATABINENS'E ABSOLUTO:: .ID!ma�,, Ante-ôntem, pela ma�h�, na l?,gôa �odrig?,de Fr�itas, no Rio, foi le!ada a efeito a seg�nda pr�va elimina!ória pa- � CIN�,�AO820SE
� ra a escolha da quarmçao de out-nggers a dols remos com patrao que representara o Brasil no próximo Sul- l fe�7n���s \���10:il:::;1:!��
� Americano. A guarnição do C. R. Aldo luz, desta Capital. constituida por Alvaro Elpo, timoneiro e os remadores' � d,::,:��e eB�;,':�tado>" Ma;

} 'Édson W'estphal e Francisco Schmitt confirmaram o triunfo alcançado domingo na primeira prova, batendo ins- ��iiZBE�iZ���
- Ava

..
.

S I D'
QUANDO AS MULHERES

:: pelavelmente a- guarnição do Espírito anto, campeã su -americana. esta forma Edson e Schmiftão defenderão o No Pr���!��M
� Bra.sil em' dois páreos, pois também .cencorrerãc ao páreo de "quatro" com Hamilton Cordeiro e Sadí Berber, �:���o�:O�i;,��'i� ���:-
� com os qua-is levantaram os títulos de campeões do Brasil e do Continente. Mais um feito extraordinário Que enal

Censura até 18 anos.

� . '. ,

tece sobremaneire o remo de Sanía Catarina! • 1-'•••4
...J- .� �.�� g_._ �"..-.-",._· w ·_.,. ·.w '.Jj· ,.-,.;- ..-. �a·..__..�- _.,_. ·.IIil· ", �_._�J_._...,.u••tia -v-;».r..a _ _

..J-_.J' _�.,._,._ _..• .",.•• � � As 5 - 8hs.
-

_.

'

,

.

. , !I Robert NEWTON - Lin-
_.. � da DARNEL - William

"O----,-'E.. st- 3·do -ERpOrtivo' B:�D������RA'
"'-... Reportar Na Tela, Nac.

Preços': 11,00.- 5,50 .

......_ �••
_

,..e••••••••••••••••••••�•••••••••••••::;:•••���
Censura _�té 14 anos,

Os gauchos deixarão hoje a Capital Continúa bril�ando-na várzea o Fra- e:, I:) I T. A, L- Il!l-S i II.
-do Peru' menquinhn Futebol CI'uko IlJ1Z0 DE DIREITO DA proprio autor DaVId cris-I

- �

, VV .;O}IARCA DE BIGUAÇU .

.irn Corrêa e a Oeste com a, As - 8hs.

Estrada; O quinto, com a M'AIS I<'ORTE QUE A
�dit;11 de citação com o área de 47.840 m2, tendo MORTE

prazo de trinta (30 dias ;6 m. de frente, por 440 m. Com: Kirk Douglas.
de fundos, confrontando-se A CONGA SELVAGEM
a Leste com terras de Ma- Com: Pedro. Armendariz
noel Correia, ao. Norte com Preços: 10,00 -'- 5,00.
terras de herdeiros de Se- Censura até 14 anos.

Com: Stephen Mac Nally
,

Preços: 8,00 - 4,00.
Censura até 18 anos.

; llUÇU, 25-2-56. (Ass.) Jay
!'J10j� Guimarães Collaço
Juiz de Direito. SENTEN·

Formada a deiegação da C, B. D.
,

que irá á Europa

•

,- 4,.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



o .b;STADO
5

FABRICA DE RENDAS E BORDADOS
HOEPCKE SIA· .

RELATóRIO DA DIRETORIA

Senhores acionistas:
Atendendo às determinações legais e estatutárias, a

Diretod:1 desta Sociedade tem o prazer de submeter à

aprec iacão" de Vv. Ss. o Balanço Geral e a Demonstração
da Conta de Lucros e Perdas, relativos ao exercício findo

em 31 de dezembro de 1955, os quais mereceram a apro

vncão do Conselho Fiscal.
.

E�Lm10:.; lt diRposí<;}io dOR Senhores Acionistas para

qua isquer ínformações que se façam necessárias.
Florianópolis, ;j1 de d.ezembro de 1955.

Acelon Dár!o de Sousa, Dlretor-presidente.
Rudolfo Scheidemantel, Dlretor-geren te;
Rodolfo Weickert, Diretor-geren te.

BALANÇO GERAL EM 31 DE DEZEMUnO DE 1955

ATIVO

ftu;,1t3-feií':l, 22 de Mun;o de 1956
---.,.._....._--� .. '.- _._� ..• :-'''::�_.,_.---:-

CARLOS HOEPCKE S. A� COMERCIO E f
INDOSTRIA

IlELATóRIO DA DIRETORIA
�'.l'llhé,lrs

.

ac ion istas :

Atendendo aos dispositivos legais, submetemos à sua

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

. lemais documentos referentes ao exercício de 1955.

F'Iortanópolis," 31 de dezembro de 1955.
Uudolfo Scheidemantel, Diretor-presidente.
Adolfo Beckmann, Diretor-gerente.
Ar-elon Dário de Sousa, Diretor-gerente.
l;.U..AN('O GERAL ENCEI:RADO EM 31 DE

.

DEZEMBRO DE 1955
ATIVO

Imobilizado
móveis .

l'crrenos e Casas
.

dê Mo-
radia .

4.581.1166,50

IH.OOO,oo 4.605.166,50

Imobilizado
Propriedades .

Embarcações .

22.506.537,00
20.537.674,80

Estável
Máquinas & Motores

43.044.211,80 Móveis & Utensílios

r

8.359.648,10
113.149,00 8.472.797,10

Disponível
Caixa: em moeda corrente e em Bancos

Reallzável a curto e longo prazo
Devedores . 64.817.747,90
Mercadorias .. '.' . . . . . . . 57.738.423,50
Matéria Prima . . . . . . . . . 3.782.243,30
Participações, Bonus de

Guerra e Apólices
Govel'no Federal - Adi
cioual - Lei 1.474 .....

.

\
D'

,

I.

I (" ispomve
.

5.760.301,70 Anx:a .•.......... , .. . . 1.596.107,70
Realizável a curto e longo, prazo

Mercadorias . . . . . . . . . . . .4.393.943,10
Devedores . . . . . . . . . . . . . 22.583.475,80
Contas a Receber 2�2.814,60
Obrigações de Guerra 108.500,00
Fundo Lei 1.474 a Restituir :)76.636,70 29.2!W.370,20

100.000,00 Contas de. compensacão
------ i Títulos em Cobrança

•

Ct'$ 179.112.047,50 I Títulos Caucionados ....

I credores .. em, C/c.auçãoFlorianópolis, 31 de dezembro de 1955.

Acelon Dárío de Sousa; Diretor-presidente. I' Plorianópol ls, 31 de dezembro de 1955 .

•

.

T"!lrlr��i1 'Scí:etdeman�é'l; Dtretor-zerente .

.; . Ulldótfo-Sclle1âenlaii�(,l, Diretol'-pre:;((r�r;t;.",·..,w"'�"
Rodolfo WCl<.-kert, DIretor-gerente. I Adolfo Beckmann, Diretor-gerente. _.

Heitor de Souza Lima, Guarda-livros, reg. .no C.R.C., 'i . �celon Dário de Sousa, Diretor-gerente.
sob n. 0039.' ...

I Alvaro de' Lima Verga, Contador (Reg.
PARECER DO CONSELHO FISCAL

I
D.E.C. 0.067 no C. R. C.).

Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal da " PARECER DO CONSELHO FISCAL

"C::1.rlos Hoepck., S. A
..
Comércio e .Indústria", �endo �l'?- r . ,O� abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal da

cedido ao exame dos livros e papeis, balanço, ínventárío Eábr'ica de Rendas e Bordados Hoepcke S. A." ten 1
d

.

I t
.

I t d
' . di I

' , (O

e �mals c. o�umen os, especta men, e. os ne�ocJOs e ope- p�'�.ee rc o ao .exame dos livros e papeis, balanço, inven-

l'aç?es SOCJaIS, r�ferentes. ao exercicio de mil novecentos tái-io e �emaJs .d?cumentos, especialmente dos negócios
e c inqucn ta e Cinco, declaram ter achado tudo em per- e operaçces SOClaIS, referentes ao exercício de mil nov _

jeiL, o l'Cl.em, clareza e regularidade, pelo que são de pa- eellto� e cinquenta. e cinco, declaram ter achado tudo em
rccer seJ.a�l aprovados pelos senhores. ació�.istas, o �a- �er�elt: Ol:dem, clareza e regularidade, pelo que são de

lanço, contas e atos praticados pela Diretoria da Socle� Fl.r",CeI sejam aprovados pelos Renhores acionistaR, o ba-
cai](O. . l,andço, contas e atos praticados pela Diretoria da Socie-

T'lorianópolifl, 11 de fevereiro ,de 1956. (: a e.

João Batista Bonnassis Florianópolis, 11 de fcvereiro de 19,36.
Adolfo Bec1mtann João Batista Bonnassis
Lauro Luiz I..inhai·es J�mídio Ca:rdoso .101'.

Heitor de Souza· Lima

2.407.504,20

Diversn s Contas
941.372,10
520.243,00 130.207.534,00

Conta de compensação
Ações caucionadas , . 100.000,00

';f"

Cr$ 179.112.047,50

PASSIVO
Não exigfvel

Capital , .

Reserva .

Fundo para depreciação de
imóveis e embarcações .

Fundo para' contas d11Vi-
dosas .: .

,16.000.000,00
40.499.061,30

2.620.576,80

6.480.000,00 95.5f19.638,10

Exigível a curto e longo prazo
Credores , ,.. 77.028.057,10
Diversas Contas . . . . 2.244.352,30
Dividendo . . . . . . . . . . . . . 4.140.000,00 83.'112.409,40

Conta de compensação
C:1IiÇiLO dn Diretoria , .

) NO tendeu lo))

(óm a: Biblia n·a "�Mão
QUINTA-FEIRA, 22 DE MARÇO

Por' ventura quel'eis também vós outros retit'ar-vos?

(João 6:67). Ler João 6:66-71.
.

QUANDO as multidões viraram as costas a Jesus,
J:::e voltou-se para. seus discípulos, seus .amigos, e lhes

perguntou: "Quel;eis· tãmbém retirar-vos?"
A sorte do cristianismo em qualquer geração de'pen

de dos amigos de Jesus. Os apelos são muitos. A multi
dão vira-lhes as costas. Que diremos de nós mesmos,
seus discípulos? Chamamo-lo

Mestre.,
o mais �xcelente

IMestre de todos os tempos. Será que estamos nos esfor

çando po.r seguir seus ensinos em palavras e aws e em

espírito?
Chamamos de Senhor àquele a quem subordinamos

todos os desejos e ambições. Judas Iscariotes disse: "Se
nhor" e o tí-aiu. Outro pergunto-lhe: "Senhor, que farei
para herdar á vida eterna ?'� Mas viroú as costas a Jesus
quando soube do preÇo (h. vida eterna. E' Cristo, real
mente, nosso Senhor?'

Chnmamo-1.o Ret Houve quem rlêle dissesse o mes

mo, em sellS diafl. Foi. Pilatm;, que escreveu sôbre a

(TUZ: "Jesus ele Nazaré, Rei dos Judcus". No entanto
foi êste mesmo Pilatos qúe o condenou a ser crucificado:
Nós o chamamos "Rei", mas será que deixamos que :ltle
governe soberanamente as nossas vidas?

.

ORAÇÃO'

ó Deus, perdoa nossos pecados. Aumenta a nossa

fé. Implanta o teu eSllÍrito em nossos coracóes. Dá-nos
coragem. ,Cont�ede-nos o desejo de fa�er Cri�to Mestre,
Senhor e Reil de nossas vidas... Ajuda-nos a Ol'3r: "Pai
nosso que estás nos céus Amém."

PENSAMENTO PARA O DIA

Deus não governa os nossos atos, a menos qué faca-
mos aliança com :ltle em nosso cOl�ação.

.

CLINTON n. GALATAS (Missouri)

.'
".

ECITAL
JUIZO· DE DIREl'l'O DA I rtescrita, aí construindo cu- nado) PI). Lauro Luiz Li-

10.747.56'1,60 ;a. V AHA - :FEI'fOS DA sa onde residiam e plantan-
. nhares. Em a dita petição

l<'AZENDA PÚBLICA DA do, sem que jamais fôsselú foi proferido o seguinte des,
43.061.741,50 '

• �::()i\IARCA DE FLORIA- molestados ou sofressem pacho : A. à conclusão. FIo-

NóPOLlS opos icão alguma. III - E, rianôpol is, 7 de fevereil'o de
r;dilal de diação com o pra- corno o suplicante possúe o 1%6. (Assinado) Manoel

zo de trinta (30) dias 'ludido imóvel, por si e seus Barbosa de Lacerda. Subin-
E D I T A L untecessores, mansa e paci- do os autos à conclusão re-

O Doutor MANOEL BAR- f'icamente, sem oposição ou csberam o seguinte despa
DOSA DE LACERDA, 'Juiz embargos de espécie algu-} �ho� Designe o senhor Es

di!'Dtf"� thL' LIa. Vara - no, há mais de trinta anos; �ri'vão diae hóra páfá a jus
Feitoa da Fazenda Pública quer - ]cgirim::l;r éssa pós- -íf icacão, ciêntes as partes
da Comarca de Florianópo- se, nos termos do artigo 550 ; o do'utol' 40 Promotor. Flo�

'18.430 na
Iís, Capital do Estado de do Código Civil. IV -:- Para rianópolis, 10 de fevereiro

'-)anta Catar ifiâ, na forma da dito fim requer a deSlgnii.ção de 1956. (Assinado) Manoel

lei, etc. le dia e hora para a jus- Lacerçla.· Sentença. Vistos,
FAZ saber aos que o pre- ,ífi,�?cií.o exigida no artigo .etc. Julgo por sentença a

sente edital de citação com Vil, do Código de Processo justificação em que é reque

o prazo. de trinta dias vi- Civil, fia qual deverão ser rente Antônio Mário Bonet

rem, ou dêle conhecimento ouvidas as testemunhas An- ti, afim de que produza os

�ivel'em que, por parte de ôn io Claudino dos Santos e seus devidos e legais efei

ANTôNIO MARIO BO- Tolo Leoa Silvy, ambos bra- tos. Expeça-se mandado de

NETTT, nos autos de ação <ileiros, casados, residentes c ita cão Aos confin::mtes do

-:!c usucapião que requere'u '" domicilia.dos em Canasv�. 'm(':�cl em quest:\o, bem co

Cl'llllte êste Juizo, lhe foi Gil'as, que comparecerão in· filO i o Di1't'tür do Serviço do

dirigida a petiçflo do teôr dependenternente de citação, ..Pat1'imônio da Uniào é ao

seguinte: Excelentissimo Uequet', outrossim, que feita d01Jwr 40 PromotOl' Público,
enhor Doütor Juiz de Di- ! ;, jl1stifienção e julgado, se- 'la qualirlnde de repl'esen

c·cito d:lo 4:1: Val'a. A�TONIO j:l.m citgdos pessoalmente os qr.te do Mini'stério Público

,\IARIO BONETTI, brasl- r;onfrontaiHes atuais, bem e da Fiizend!l. do Estado, to

leiro, casado, comerciario, Lomó o representante do Mi- dos narâ contestarem o pe

'eRidente e domiciliado nés- nistério Público e: o Serviço dido: querendo, no prazo da

ta Capital, por seu procura- ! do Patrimônio dn União, e, lei. Outrossim, citem-se, por
dor infra-assinàdo, inscrito' ),or editais, com o prazo de edital com pl'azo de trinta

'.� O. A. B. Secção de San- i dnta dias (art. 455, § 1°, (30) diag, os interessados

1 Catarina, sob o numel'O '0 C, P. C.) os interessados incertos, citação que deverá

'�24, vem, com o devido aca- incertos, todos para acompa- ser feita na conformidade

ml'nto, expôl' e afinal re- nhar os termos da presente com o artj..g'o 1155 � 1°, do

querer a V. Excia. o Re- ação de usuçapião, depois Código de P).>lceRso Civil.

·uinte: I - Por escritura d:l terminação do prazo dos Custas afinal. Flori:-:núpo-
em 1:619/ eom o falecimento de Pero .de Goes

,úb'.iea. de cessào e tl'ansfe- editais, contestá-la, queren-

d:1, Silyelra, donatário da Capitania de São To-
rência de. direitos, lavrada cio, no prazo legal, e para liso 10 de março de 1956.

��' fato qu� se deu. em São Paulo, segundo o
!.s folháS 171, do livro nu- Regair a ação até final seno (Assinado) Manoel Barbosa

gl�nde crOl1lsta ,Pedro Taques. o filho e her-
mero 22, do Escrívão Ono- tença, sob as penas ·da lei, de' Lacerda, Juiz da 4a. Va

dell'o odo capitão de nome Gil céde à coroa por- :r� :Antonio de B.ri.to, do I oade afinal, de�v:rá ser d:. ra, E,. para que chegue ao

tugue:-;a, pela quantia, de 100SliOOO o ,d', 't
')lstrlto de Cana'Svlen'as, o darado o dommlO do petI- conhecimento de todos man-

t'l'
" , ueloque I'

.,. 'b
.

1ll1a a Capitania; �up lcante ndquiriu a pósse é:IOl1flrlO so. re o menCIOna· dou expedir o presente edi-

em 1.714, na Barra de Lisboa, a náll NOssa' Se-' �ue Antonio Claudino dOil do tCITcno. I)ando � presen- tal que será 'afixado no lu

nhora do Carmo e Santo Elias tev d t
"ianto.' e suu mulher dona te o valor de Cr$ 5.000,00 gar do costume e publicado

tal' pOl'fiad b t
,e e sus en-

'f'I', TI r a d S t (ci lCO mil cruzeiros) para na foi'ma da lei. Dado e pas-
, ·D' t'

o :om a'e contra os. piratas arg'eli-
':, 'H: h"oZ3 l� Os, an '9s,

. r

f't f'
�.

t
nos. JS mglllu-Se heroicamente na b, t. lh- d

'n<mtm am sobre um imó- os. e elos .. IscaIS e pro es- sado nesta cidade de Floria-

RosJ1 Ml1ria da Si([uejra espo�a (I da.fI. ·ba .� :el Bito em Canasvieiras, tando provar o alegado por nópolis, aos dezesseis dias

r
',.. " o· e"em a1'-

ga( 01' Antonio da Cunha SOllto 1\"'"
•

::0111 a área de 6.500m2, apro- ··odos os generos de -provas do mês de março do ano de

t· f
. J.aYOI, que es- d"t 't'a P d

lvera uncJOnando em São Paulo' Timadamente e assim. ca- em IreI o perml lOS. e e mil novecentos e cincoenta e·

em 1.765, foi m::tndado ci-iar peia ,t.'.
\'actel'izado: FRENTE 'Jeferimento. (Sôbre estam- seis. Eu, Vinicius Gonzaga,

d t d t
' cm a reaJa 'l} t d' I dE' b (A

es a a a, o corpo de terços Anxil'a O.'" .90 extensão de 65m. que 11. las es a ualS no va 01' e sCrJvão,· o su screvo. . s-

reI' Co d d C
'. Ires. VJce- I' t d

. , 'e'
. . .

t
.

d) M I B b ·d
.

.. n.? fi. unha, d.eterminoll sua execucão
·,1:� em errenos e marmha .1 s cruzeiros e cmcoen a sma o anoe ar osa e

em J.111ellO (to ano F:eguntte;
. lcupadofl pelo suplicante; "elltavos, inclusive a respec- Lacerda, iuiz de Direito da.

FUNDOS - ao norte na ex- H\'a taxa de Saúde Pública 4a. Vara. Confere com o od-

em 1.8/13, nasceu no Rio de Janeiro o Visconde L,en�ft9 de 65m. onde COll- r.;<;t)"dnan. F)�rianópólis, 3 gin.al. O Escrivão: Vinicius

de Tnunay, dr. Alfredo de EscragnoIle Tauna
fina com terras do Estado '1e fevereiro de 1956. (Assi- Gonzaga.

que.em 1876 presi,diu esta antiga província'
y. de Santa Catarina, denQmi-

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

em 1.883. estalou em Ouro· Preto uma f .t
' nadas HC�mpo do Estado";

dição militar que depõe o presidente dl
01 e �e- LATERAL OÉSTE - "11a

cifl 1\,ra I I '

. '}JI'QVln- t
-

d 10-0
_ �

., m. nue gnaci� de Mello Souza, pl'�ndenrlo-
ex ensao e m. aproxi-

.. l��m C0l110 ao vice-presidente, Bernardo p(�_
mudamente, onde confronta'

lellIt de VaF:collcellos. Este último JI'b ,t .:J.
com propriedade do CeL

lo � O
Cl alio ne- P J L V··_povo (le �uelllz, instalou a capital em S10

cc 1'0 opes Jen'a ou quem

���'l0 ,d;l Rey. O motim foi fogo debelado;
. de direito e - LATERAL

. :d·?d1, pelas 17:20 cniu na B:lia Sul. naR nro-
LÉSTE - na extensão de

�ICmI ades da "Bow Ereta!', o avia-o· PP CCX
100m. aproximadamente, di-

aet!?' d C .
-, .

I I' � rnzelro do Sn I, que procedia do R'
VlsalH o com terras de José

Quatro trJ·Plllan·t '

\.10. LUI'z "l\'es (1 B't II
1

es e quntro paF:RageiroR fOl"tm
.'1. e ri O. -

"�.VOF: inclusive o no�so nm'ticllhr am;g-o C:u'- (I" .!ln�,el'iol'.es �roprietarios,
lo;; Ol'ijlfl alt' f

. ,. "11tOl10 Cl t 1 d S� " . o IlnClorlLU'lO (I·' C"s" II k''\' . a ]( mo os an-

1\,'
., .'. .. oepce -

loneram três P�3s!1g-eirofl.
. 10s e sna mlllher D. :Maria

I R:0z:llina dos Santos, adqui-
And. N·I T

1'j}':1111 e ocuparam ha mais
'e I o adasco I:le trinta anos a gléb!1 supri}

43.061.741,50

Contas de compensação
De\'N101'€S; em C/Cobrança
Banco do Brnsll S. A.,
"C/Caução .

Ações Caucionadas

1.090.000,00

6.129.713,00
30.000,00 .7.2/19.713,00

PASSIVO
Não exig'ível

Capital .

Conta de Reserva
Fundo de Depreciação de
Máquinas .

Fundo para Devedores Du-
vidosos .

Lucros Suspensos

18.000.000,00
10.172.939,90

1.747.447,80

2.288.000,00
105.789,20 32.3H.176,90

. Exigível a curto e longo prazo
Credores .

1.090.000,00
6.129.713,.00

30.000,00 7.249.713,00

-

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

HOJE NO PA�SADO
22 DE MARÇO

A data de hoje recorda-l1os que:

Em qualquer parte do mundo

aSlam mais- de

'uink
.

.

que de qualquer outra marca. de tinta•

.. limpa a caneta à medida que escreve.

é bo. )t�r�u. é um produto.

Parke'r
,aEç05: 2 onças - CR$ 20.00 - 32 onças • CI$130�OO·
R.presentontes exclu�i,ol poro torfo " lroliJ

COSTA. 'ORTELA � qA.
Ar. "r"sid.nta V"rgo;' ..3S - 8.° olldo' - Rj�. fi. JQJ1fÍCA \i01·P

StQ. CCltGtIlIO - Mo,hOelo & Cio, S.A•• Rua Soldo"ho Marinho, 2 • Florlanópoll.

/

Preguiça e. fraqueza
V�A N A-D'I O L

_ MOÇAS DESANIMADA' f
HOMENS SEM t:NERCIA, .

N.o é sua culpa.!
É a fraqueza que o deixa .CADUdo, p4Jido,

com molcza no corpo e olhós aem brilho.
A fraqueza atrasa a vida porque rouba

as forças para o trabalho.
VA·N.AOIOL

..

aumenta os g lo b u los sanguilltQ.S It

VIT.\L1ZA o eangucenfraquecido. E' de. gosto delitioso e pode
5N u511do em toJás !iS idades.

.

-

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



Comerá o 110VO de nossa

Capital, prtncipalmente a

gente pobre, peixe nos dias
que a Igreja proibe o uso da
carne? Cuntaenns a fábula que as rãs viviam pacífi-
O peixe é hoje em dia, o eamente no seu Iago, com abundância de alímen-

genero de alimentação mais to, sem sustos e sem cuidados. Cansadas de tão
caro de nosso Mercado.

___
monótona e anônima felicidade, reuniram-se um

-
.

Em principios do ano pas- l\'ITNISTRO RICHARDdia em conselho e pediram a Júpiter que lhes dêsse
sado, faltava peixe em o nos- Florianópolis, Quinta-feira, 22 de :Março de 1956

O I J' 1 PORTE BUTRICK
so Mercado Público.

um rei. uvindo- hes upiter a c amorosa prece

Todo o pescado era desvia- I le�oIveil atender o humilde povo do lago, mandan- Deverá chegar {l, nossa Ca-

ANI'VE'RSA'RIO DE ",TRIBUN°A LIVRE"
tIo-lhe um ruadelrn como rei. Com o estronde d�a pl't 1 dl 22 d t'

do para fóra da Capital, llor- �

a, Ia o corren e, as

'uuéda nas ázuas quietas do lago, as rãs, espanta- 1230 h M'
.

t B
que em outros lugares o pes-

- � , oras, o mis ro u-

das, iur!iram para se escon!leren'l pressuro ias no trí ...k Anterí t
cador ou seu intermetliario,

� '-. errorman e era o

obtinham maiores lucros, I Faz hoje três anos que o jovem c talentoso confrade, fundo €SCUi'O e Ilmoso. Deconido algum tempo, ven- Ministro Butrick Diretor-Ge-

I . do que nada acontecia, a mais animosa desaninha- ralü Se' d E t
.

vendande-o por preço supe- [Octávio Montenegro de Olívefra, fez sair à lua em Joaçaba, _
o rviço e IX rangei-

se cautelosamente do fundo das águas e sóbe à 'E t lU' I d
rior ao- da tabela estabeleci-

,.
o nú�nero inicial do valoroso 1.1ebclomac1ário, Tribuna Livre", re. (lOS s ac os me os a

-1 tI" tIl SU'lcrficie. Outra e mais outra, enfim todas', víe- América Tem ap-
.

da pela CO.a..11 llnra o

Merca-I por
c e fundado- n.um_ vardadeiro.:

"

o11_r o( e .force , a enc ent o I' • S. s. roxima-

.

_ 1'3m em-íoeas para conhecer o reí que Júpíter lhes dament 35 d
.

do de Fforianópolts. a uma. velha asprraçao do ordeno. e laborIOSO povo (laqueia e anos e expel'len-

O recurso foi a .liberacão
.

imlJOl'tante comuna do oeste catarincnse.
dera. Depois de longa e cautelosa espectativa viram cia no trabalho Cons-ular e

- I. .' �lue o rei não lhes fazia mal, não se movia, não DI'pl m tl'CO tend 'd
dos preços 'por llal"te da Pre- O. l\Iontcneg'l'o, que alem comb�tivo e um dos mais vi- o a, o SI o a-

feitura e Coap, afim de que: brantes e queridos representantes do povo na Câmara Mu- exigia ü'ibutos nem gestos protocolares. Achega- pontado Vice-Consul de car-

Iram-se ao rei-madeiro, subiram-lhe ao dorw que r' I'ra em 1921 O ·lt·
os pescadore.> abastecessem 'I' nicipal daquela cidade, eleito que foi pela segunda vez, na

e . seu U Imo

de pescado o nosso Mercado: }lrimeira pela legenda do Partid,o De.mocrata Cristão e na logo e�ncheram de sujidadés. E a vida no lago con- posto foi o de Consul Ameri-

I O" tinu.ou como antigamente. Mas as rãs agora esta- c no Gel 1 118 t 1 C
Público. O peixe veio, mas,. segunda pelo P�rtido Social Democr,ático, marcou, .talvez'l

a 'a em >non rea, a-

I vam tristes porque sentiam-se subjetivamente 10- r.a.dá
por que preço?! 10 tento mais magistral de sua vida dc_ homem de imllrensa

.

,

1 goradas. Toru:nam a er..o·uer {) seu canto coral de O MI'nl' tr Bt· k
E assim, tornou-se o peixe com a fundação de "Tribuna Livre" que e o 01'gU ho

.
do ' sou l"lC ,que nas-

o alimento mais caro do fIo- oe3te catarinense.
�

I coaXOS lastimoso.> a Júpiter Tonante, pedindo,-lhe ceu em New York, em 6 de

t que ill�es ·�andasse outro rei, um rei que se mo-' A'O' st
.

d 18�94 E' d d
IrianopolitanQ, artigo que ha Jornal bem org'anizado, de formato grande, raz semlJl'e ,�.. .,0 o e . gra. ua. o

uma vintena de anos, era en- em suas páginas farto noticiário da cidade, do Estado e até I vesse, que animasse o reino das rãs renovando-lhe pela Escola Universitaria de
�

t I o e>:.pírito, e que lhes desse uma vida mais. cheia e Geol'getown d Se' E t
terrado e� grande quantida,- m�s�no do país. e_ do estrangeiro. Sua tiragem aumen a d�

e rVlços x ,e-

de nas praIas, porque pescado. e(ltçao para e(bçao, num atestado eloquente do quanto e

I
mais intensa. riores em Washington, D. C.

Ainda desta vez o pai dos deuses resol_veu a- Em 26 d t b d 1921
sempre abundantemente, não

I'
apreciado em todo o Estado.

e ou u ro e ,

tende" o povo miudo das rãs e mandou para o lago o MI'nl'stl'O But I'ck f
. atualmente em vigor'

encontrava pr�ço convenien- A imprensa. catar.·inen,se. está em. festas, co.m o tran.s-
..,

.
r OI apon- .

_
UlIl g'I'�11 como rei. O rei movia-se, batia as azas, tad Ofl'cI'al do S

.

o E
.

te, e para llao apodrecer, curso do terceIro anIversariO (le "Tribuna LIvre", e nos,

I
�

., o ervlc

X-Imergulha�a nagua o forte bico, enchia o reinado t
. .

t d' ROTEIROS DA ILHA
procedia-se. ao enterramento l'eg'istrando o acontecimento, queremos enviar um abraço ' l'angelro e mais ar e ser-

d.., ..sustos e animações. Mas as pobres rãs pensa- "l'U m Valpa a' Ch'l \"T "d'f t" 1
dos iffiGntões que sobravam! ao seu diretor, 110SS0 particular amigo, animando-o a llros-

� - i' e '. r ISO, I e; ... ovo e I eren e anca·

ràm poder fazer com o rei-grou o mesmo que ti- 'G '1 E d Sh' d R'
-

Entretauto, UlU quilo de seguir firme na sua trajetória para bem honrar e engran-
; twyaqm, qua 01', angal. mento a adio Anita

corvina, o peixe preferencial decer o jornalismo barriga-verde.
nham féito com o rei-de�pau. Triste e funesto en- ; China, além de outros postos: Garibaldi

do pobre, por ser mais bara-
gano! : como Vice-Con:ul �e Consul ,.. Sob o patrocínio da Trans-

O gl'OU era truculento. Não admitia imnosi- I dos E t d U'd tA' C
to, e que custava no maximo �--"�--r-

"---,------- �- S fi os Dl os. 001' es ."'iereos atarinense
cões. Rei de um povo inerme e inofens"ivo, e mais :l 1 M�i ta de

'. 'A TAC
3 cruzeiros, ha 3 anos passa-

"
s r servIU como .,. ii. -

-, a Rádio'

CLUBE MILITAR
mais alimento saboroso, foi condenando as r,ãs à Con Ih' i E b' d \. G

dos, é vendido ag()_ra por 20 .. I -

se elro (a m :uxa a : 'li ta ari�aldi realizará

cruzeiros, com bichos e tudo,
.. perta capital e comeu-as uma a uma. em Chungkin6 e Peiping, hoie o lança.mento da ex-

porque, por vezes o individuo
Caçador em vêz de rei pediu �l·efeito... Po- China e conselheiro da Em- r;lêndida produção de José

compra a corvina crivada de E' a seguinte, a chapa oficial do Clube em as eleições bres lãzinhas da FI'ente Democratlca! baixada para assuntos Eco- Ma.uro - Roteiros da Ilha,

bichos, pois, como se sabe, para o biênio 1956-�8
• � C. G�ERTNER_

I
nomico& E;m Santiago, Chile. ':'J'ograma semanal de meia

ela é atacada por um "sal-
.

,.' O TO ALEGRE EM
Em 19 de junho de 1948, I hor:l, com início às 20,30 ho·

tão" semelhante à "triqui- D I R E T O R 1 A JUSCELINO IRA A P R -

. f�z a carreh:a pes�oal de M�- nu', com a apresentação de

na" dt) porco!
.

�

\ Illstro, que e uma da.. mais toda o "cast" daquela emis-

Peixes mui pesados, como. o Presidente - Gen. de Div. João de Segadas Vianna ABRIL PRO'XIMO jaltas carreiras no Serviço Ex- grra.

Parú, o Manesinho e .outros, �,l.o Vice-Presidente _ Gen. de Bda. Inimá Siqueira I trangeiro dos Estados Uni- Coústará a referida pro·

são vendidos a 22 cruzeiros ao 2.0 Vice-Presidente _:_ Gen. de Div. Tharsis Cabral de RIO, 21 (V. A.) - Escre- tor:\s do comércio, indústria dos.
, I' gramação de textos bem cui-

(Iuilo. O bagre, cuja cabeça, Mello ve o vespertino "A Noite" e r\1ral, ,de cooperar com o De Setembro de 1949 a mar- dados e radiofonização dos

quando êle é' �rande, pesa Diretor-Secretário Maj. João Evangelista Mendes com grande destaque, no al- ',l'ováno é a formulação dos ço de 1952, o Ministro Butri- rotl.'iros turísticos da nossa

mais de um quilo e nada tem da Rocha :0 da sua prjmeira página, ,lssuntos que compõem o te- ck serviu. como Diretor Geral

I! mal·ávilhosa "ilha verde".

que comer nessa parte do. Dil'et0r-Teso\!reiro Cap. Eduardo Nobrega em sua edição de ontem, que ma da comissão que. na me- elo Serviço de Extrangeiros Não deixem de escutar o

corpo do peixe, custa 10 cru- Diretor do Departamento Cultural - Maj. Hilnor Can- 'a participação das' classes �a redonda, se ocupará dos do:: Estados Unidos da A.mé- sensacional lanç.amento ho"

zeiros ao quilo. Até a cardosa guçu Taulois de Mesquita' .

I
,)l'o-:!utol'as brasileiras na e- problemas energéticos do rica. je, e todas as quartas-feiras

e a manjuva, peixes inferio- Diretor do Departamento Recreativo - Cap. Lauro <,ec'ção. dos plano� �e de- país, aliás um dos pontos de Foi Consul Geral dos Esta- às 20,30 horas de "Roteiro

res� dada a quantidade ex- Garcia Carneiro .

3e�" olvlmento economlco do '11a10r relévo da jornada' e- dos Unidos em Montreal, 'Ca- da Ilha", que dirá sôbre a

cessiva de espinhas que con- Diretor do Departamento I?esportivo - Cap. Ten. Italo g'0\'êrno�K1Jbitschek será a- ieitor�al do sr. Kubitschek. nadá, desde 1° de abril de ilha ·coisas que você ainda

tém, cio vendidos a 8 e 10 Feneira da Costa nunciada no dia oito de abril
Eduar'do Gomes

1952 �té a sua designação I desconhece de seus recan-

cruzeil'OS ao quilo. Já não D!l:etor do Departamento Cooperativo - Ten. CeI. Re- '10 pncerrar-se em Pôrto A- teria para Sao Paulo. t.os, praias e logradouros.

-falemos na Chavelha, que, naldo de Menezes Hunter. legl'e a 11a. mesa redonda desaconselhado a di-;

·F··
..···_-·-_···_··�··_·_·_·_·�·_···_·_..······· ··.._ �

embora mais carnuda, possue de todas as associações co-
I

....

d

'

11
.

a'tanta espinha ou mais do que mCl'ciais do país. VU gaçao .e um mani.. �e'G an �
aqueles, e é vendido a 20 cru- O sr. Juscelino Kubits- festo

o

1 fé •

•

.

•

�
zeiros ao quilo. Um quilo de BRINDE AO ESTADO chek foi eS:;lecia:lmente con- RIO, 21 (V. A.) - Circula- o

pescada amarela, custa� de 35 vid!1do a comp:H"ecer a esse ram ante-ontem notícias de

a 40 cruzeiros, e de garoIla cel'i;�lme, convocado pela Fe- que oficiais superiores, inter-

25,00. O camarão, quando Oferecido pelo Banco da uma igr.c_eja, um mercadinho, der;;ção das Associações Co_ h1ediári-os e inferiores haviam

graúdo, não é adquirido- por Lavourai de Minas Gerais, um centro recreativo e um merciais do Brasi" A me- redigido um manifesto ao,c;

menos de 25 cruzeiros ao qui- récebemos diversos lapis, grllJ:'O escolar, onde as cri- lhor demonstração d�sse brigadeiros em torno da si ..

10., A pescadinha está a 25 reclame daqllele conceituado Rnc.as, além das primeiras proy>ósito � prossegUe "A tuação atual da Aeronáutica,

cruzeiros e as tainhotas miu- estabelecimento de crédito. let;'as poderão adquirir ou- Noite" - das classes produ- Asseveraram tambem as no

das por igual preço. I Gratos pela oferta. �.\'tlf conhecimentos, minis- tícias que o�documento fora

A providencia do nosso A urbanização de todas as Lrados pelas ass�sten tes 80-- .•,.,._._. ••__ _
_ ""

• .J4
apresentad� ao major briga-

operoso Prefeito Municipal,
I

favelas cariocas, .num prazo '.ia;s, que já estão colabo- PROMOÇÕES NA deiro Eduardo Gomes que o

liberando o preço do peixe,' que se estenderá, no máxi- ::\i'ldo com a Cruzada.: RESERVA teria considerado "altamentf'

no sentido de que o nosso. mo. até a comemoracão do Em o seu último despa- pernicioso, impatriotico e in-

povo obtivesse o produto, de' [V Centenário da Fl�ndacão 'Manifesta-se' D. Helder cho com o Ministro da Guer_ disciplinado" e aconselhou

que vinha sendo privado por da Cidad do Rio de Jari'ei- Câmara ra assinou o Presidente Jus- seus autore3 a não levá-lo

'd23A
•

e ,

maIS· e ou meses, servIu !.·o, em 1965, acaba de ser a- Depois de agradecer a co- elino Kubitschek, uma cen- I
adiante.

para que este fosse explorado, ill111ciada Del o cardeal D laburação que a Igreja Ca- te:1a de atos naquele Minis-
I A' no�te, "� Glo�o" procu �

inescrupulosa e inconsciente- lairy;e Câ�1ara, em oração tólica tem recebido ôas au- tério, promovendo oficiais e
rou OU�Vlr o brIgadeiro Eduar

mente pl!los pescadores e seus :lurante a "Festa d:l Cumi- tOl'idades federais, munici- praças da Reserva Remune-,
do <;I0mes, ,que se absteve to

intermediários. �il'a" dos blocos residenciais pais e da imprensa afirmou rada, sendo que a maioria davla,
_

de fazer qualquer �e-
O proposito, aliás muito ot�.�truídos .pela "Cruzada d. Helder que, de acôrdo. achava-se compreendida na claraçao. Nem mes�o CO�fll'- .

justo, era de que fosse me- �. 8t:bastião" para abrigar com o ritmo que' Se está ob-
.

"Lei da Praia", que assegu-
mou .ou negou a eXlstencla do I

lhor compensado o trabalho )8 favelados
.

da Praia do ,eri'undo nos trabalhos que I
ra a todos os militares que

mamfesto.
.

rdo pescador, que é tambem Pinto. .
�., .

.
. -

.

vIsam_ a proporclOn.ar a p�- se. encontrava�_ em s�r�Iço 20 MILHú-ES' PAR'Auma vítima da carestia dos A obra, que deverá ser DlllaçaQ.._ pobre da Cidade VI- ativo por ocaslao da ultima·
artigos que lhe são necessa- r;Olic!uída dentro de cinco da mais higiênica e. mais guerra, promoção ao pôsto! VACINAS SALK I

rios á pesça, mas, daí ao fa- ,neses, foi iniciada em no- humana, o IV Centenário de imediato para a Reserva, lei' RIO, 21 (V. A.) - O pre:
to de exce.der-se no preço da ,e.nbl'o do último ano, cons- Fundação da Cidade do Rio que foi _tornada extensiva às sidente Juscelino Kubitschek
mercadoria, procurando ex- a ele 10 �locos residenciais de Janeiro poderá ser come- Policias Militares, reservas enviou mensagem ao Con
torquir o bolsa do. povo, é O com 910 apartamentos, de morado com a completa ur- de la. Linha do Exército. gresso Nacional acompanha
cumulo do absurdo e da ex- luarto, cozinha e banheiro, hanização de todas as fave- Por ato de ante-ontem do da de um projeto de lei que
ploração criminosa! fiuarta, sala, cozinha e ba- las cariocas. Para isso êle e Governador do Estado. do

I

autoriza a abertura de um

Em consequencia, o povo '�H�iro e dQis quartos, sala, seus colaboradores estão en- Rio Grande do Sul, Eng'e-
I

crédito especial de vinte mi
de muitos lugares do Brasil, cozinha e banheiro. conirando de parte do povo ilheiro lIdo Menegheti, foram .lhões de cruzeiros destinad03'
principalmente das duas ca- Também em adiantada fa- e das autoridaues o apoio in- I

promovidos 9 Reserva, de às despesas com a aquisição
pitais que vimos de mencio- e .:le �onstrução. já se acha

j dispensável
à c?ncretiza�ão acô.rdo �om a. L.ei. da, Prai�, da vac.ina Salk e o pagamen

nar, �erá, na Seman� Santa, ) ConJunto SOCIal, anexo i do grande, porem perfmta- maIs dOls ofiCiaiS e SelS to da mstalação de um labo

peixe abundante e barato, e fi:; blocos residenciais, for- ménte realizável empreendi- Sargentos da Brigada Mili- ,ratório para a sua Pl'odução
nós, fr'orianopolitanos, filhos .1ndo de um ambulatório,' mento. tal' daql,lele Estado. no Imtituto Oswaldo Cruz.

Exorbitante o preço do pescado eml
"Florianópolis e fstreilo! 1

A ASSOCIAÇÃO BRASll_EIRA DE
IMPRENSA AGRADECE AO
MINISTRO NEREU RAMO.S

Rlo de Janelro, 20 de Fevc- meu nome pessoal e no dn
URGE PROVIDENCIAS EM da �"tena do peixe", em a ]lOVO, de ser organizada uma reíro de 1956. Associação Brasílaíru de Im-

BENEFICIO DO POVO I sua grande maioria, terem03 tabela de preços para o pes- prensa, agradecer a 'Vo�sa

Inossas mesas vastas da refe- � cado, uma tabela que pelo A E S D N
-

E j" t
-

dio xmo, nr. r. ereu xce encia a a. eriçao spen-
Noticias que vêm da Oapí- rida alimentação, porque nem I menos reduza um pouco, o Ramos sada à nossa comunicação e

tal da República, como de todos podem pagar preço ab- preço pelo qual estão sendo DD. Ministro da' Justiça bem assim o alto conceito em'

PÔI·tO Alegre, nos dão conta surde por um quilo de peixe, vendidos peixes de' inferior Acusando o reeebimento do que preza o direito de livre
das providencias que estão nem sempre em bôas condi- qualidade, alimentação do ofício de Vos.a Excelência, exerClCIO profissional dos
sendo tomadas pela Coap, e ções, pois, além de ser vendi- pobre. em resposta à mensagem

t jornalistas, conceito êsse que
autoridades municipais, no do caro em demasia, em"Flo:" Os vendedores sem escru- desta Associação que acom- mantem como político, parla
'Sentido de ser fornecido ao rianópolis come-se muito pei-

.

pulo e gananeíosns, vendem panhou cópia da denúncia re- mentar e como Oovêrno.
povo, durante a Semana 'San- xe deteriorado, �visto que não boje por um preço e amanhã i cebida do "Diário Trabalhis- 1 Queira Vossa Excelência a

ta, peixe barato e em abun- ha fiscalização, neste senti- por outro, aumentando-o por ta" quanto à proibição de in- ceitar os protestos de minha

dancín. -do, conta pr�p.ria, e com uma I gresso, em depsndêncías do mais. alta _

estima e elevada
Para tal fim já está sendo Lembramos ao digno Sr. tabela ofícíal de preço, pelo SAM, da reportagem do refe- consíderaçâo.

armazenâda nos fl"igorificos Dr. Prefeito Municipal, a ne- menos êles não poderão ir rido órgão, apresso-me a, em
' (as.) Herbert Mose.>.

grande quantidade de pesca- cess!dade, em benefício elo além do estabelecido.
do.

CRONICA DE CACADOR
,

As rãs queriam rei

SUGESTAO AO SECRETA'RIO DA
FAZENDA

. por esse posto) é a mesma 1\
.
tríbuídu aos Postos Fiscais (Ie
Dlonlsio Cerqueira e do Mon.

Na sessão de sexta-feira daí ou Itapíranga. ,
•

última o�upou a tribuna da I Como a n,arma exi � tente
Assembleia o deputado Le-: de que somente deverão ex!
noir Vargas Ferreira, para til' postos fiscais nas fronte
trazer ao conhecimento da Iras com pais extrangeiro o
Assembléia a existencia de Estados vízinhos, o referld
um posto fiscal localizado em

I
deputado sugeriu que a S

o

S- M' 1
� I e

ao igue d'Oeste que, sen-
.

cretaría da Fazenda estudalil._
do intermediário de outros: do o assunto e a lei, sugeris.
localizad?s na fronteira com se ao Sr. Governador do Es"
a .Arge�tma, Estado do Para- tacto a extinção, tambem, da.
na' e RIO Grande do Sul, ape- quele Posto Fiscal, lUeslll
nas, exerce função de dificul- porque, o Estado, parece qu:
tal' o transporte de mercado- pretende adotar novas n

. .
..

nas. . I mas no que refere á fiscali
A fiscalização exercitada. ção da Fazenda.

-

EXTI.NÇliO DE POSTO
FISCAl,

�

SETENTA TONELADAS DE PEIXEt
PORTO ALEGRE, 21 (V.

\.) - Importadores de pei
xe conferenciaram ontem
20m o presidente da Comis
são de Abastecimentos e

Preços para acertar medidas

vis.indo o abastecimento de
peixe à cidade durante a Se.
mana Santa.

-

No Frigcríf ico do POl'to
estão armazenadas setenta
toneladas de peixe salgado
e congelado sendo que dez
toneladas serão remetidas
para São Paulo, Outras vin
.e toneladas de peixe Íl'esco
chegarão brevemente a Por,
':!} Alegre procedentes da cí
Ju1e de Rio -Grande. Além
disso segundo informou o

ceI. Elehú Mário Gomes da
silva, há grande quantidade
le peixe salgado no merca.
do e nos nrmazens da cida.
de.

-

.

\

Dur:ll1te os dias da Sema.
1.a Santa, vários postos de
venda estarão espalhados
'Jela cidade, a fim de facili·
�ar a população a adquirir
'eixe. Essa venda estará a

'argo de pescadores. Com o

objeti vo de facilitar es3e tra
l)aiho, a Comissão de Preços
�mpl"estará suas balanças
para a pesagem.

O peixe deverá ser vendi
do �pelos preços da

Enquanto, em, reumao, vários deputados udenistas
bri:5avam pela Presidência da Assembléia - e o esta

_ llislau romanowski lamentava que a tra:ição da sua

compra-e-venda não adiantara muito - o nobre sr,

Francisco Canziani, à Antonio Carlos Ribeiro de An

drade, fingia dormir o mais acordado e raposeano doS

sonos.
"

O Clodórico - bom candidato - o Lael't e o Volnei,
com o Paulinho de contrapêso, enfileiravam-se na pa
rada, disposto] como nunca a aceitarem o posto de sa

crifício.

MlJ.I�localizado na presidência da reunião, o Clodo
rico abandonOu-a para disputar da planicie.

Chamadél a presidir a ruidosa assembléia udenista,
o deputado Canziani, com voz macia e clara, largou a

bomba:
- Srs. deputados. Não compreendo a., profundas

divergências que nos separam neste momento. Em 1955,
quando éramos minoria, Gom 19 c�ntra 20 votos, os

srs. encontrar;'lm no mode,to d_eputado que lhes fala
todas as virtudes pal'a o alto posto. Recebi, como vido,

es.ses votes elos meu;; correligioilár.iGs e dos nossoS
aliados. De li para cá não mud.ei e nem pratiquei ato
nlgum que me diminuissa no aprêço e na coniiança
dos meus pares. Não lhe3 faço a injustiça de pensar
que, em 1955, a indicação do meu nome para a presi
dência da Assembléia fôsse feito apenas para ser der

rotado. Seria gesto pJr demais deselegante e injusto pa
ra um velho e leal companheiro de lutas e sofrimentoS
partidários. ,Contamos, agora, no Legislativo, com a

maioria, ou sejam 20 votos contra 19. Creio, pelo eX

posto, que só I10de haver, dentro da lógica, uÍn candi
dato, apesar de o nome aqu( do velhinho não ter sidO
ainda pronunciado nesta reunião·!

E o velhinho riu, seráfico e ingênuo, 'gozando a tre

menda lição aos ambiciosos ...
�

GUILHERME TAL
Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina


