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_
NOVA IORQUE, 7 CU. P.) nuclear' para Os reatores de

___c O "Journat of Commel'ce" investilgação. "E' possível flue
Informou, que a Companhia em breve seja firmado tum
norte-americana de energia- bém um acôrdo com o lVié

elétrica, "American a.nd Fo- xico" - diz o jornal. Outros

reígn Power Co.", a�sinará países latino-americanos
contratos, provávelmente no provàvelmente estão consi
início do mês vindouro, para, derando negociar tratados se-

a construção de 3 usinas de melhantes para assim sepo--•••!1!![__.II·IlI'III'�.••••!ÍII�'M.-.IIf�-III_.!I.••••••••••••••••••••• 'E�i1 CONFERENCIA CIENTISTAS energia atômica na América derem qualificar a sítio de
IV Latina. As nações, onde serão uma das 'usinas de energia a-

PESQ, MORTO- NUCLEARES DE 17 PAíSES ���:�u�ea�Ci��!d���ns:�,��� tômíca na América Latina.

diz o j ornaI, mas acrascsnta:
ROCHESTER, Nova Iorque, gredos dessas partículas car- "Existem opiniões de que o VIAJOU O SECRE-

7 CU. PJ _ Físicos nucleares: regadas de eletricidade con- Brasil, Cuba e México serão
de 17 nações ínícíaram uma I tribuirá grandemente para a os lugares naturais para as TARIO GERAL
revista 'de cinco dias do pro- subjugação' do átomo pára usinas de energia nuclear. DA ONU
gresso realizadõ durante o utilização pacifica pelo ho- Em todo o caso, são necessá- NOVA IORQUE, 7 (U. PJ
ano passado. Participam da mem. Estão representados rios de dois a três anos para

_ O sr. Dag Bammarskjolü,
VI Conferência: Superlor A- nesta conferencia de plano fabricar e instalar o equipa- sscretarío geral das Nações
nual de En�rgia Nuclear. superior Australia, BRASIL, menta". A cO�1p�nhia vem a- Unidas, viajou via aérea, pa-,

Canadá, Inglaterra, França, �ualmente estudando propos-
ra o Oriente Médio em mís-

Mais de 200 eruditos, in- Dinamarca, Alemanha, Ja- tas de várias c_ompanhias p�-' são de paz determi�ada pelo
clusive quatro Prêmios Nobel, pão, México, Holanda, Escó- ra�· construção, segundo dIZ

C nselho de Segttrança. Afir
discutem Os seus trabalhos ela, .Buécía, suíça, Irlanda, o "Journal of oommercs''. A- mou êle, ao' embarcar, que
sobre protõns' neutros, os Rússia e Estados Unidos. j croscenta -que a "Amerícan

seguia com esperança de tra-
constituintes dos átomos.

-

E' A conferencia é patrocina- and Foreign Power" espera zer boas noticias.

I
a busca de maiores conheci- da pela 'Universidade de Ro-

,
concluir OS estudos até o fim

mantos sobre os núcleos I dos cherter e pela Fundação Na- do mês. Os projetos incluem
átomos o que agora preocupa cional de Cíencía urna orga- três. usinas de energia nu

as físicos do mundo inteiro, nízaçào privada de cientistas clear com potência de

porquanto a violação dos se- norte-americanos. ,k\vs., cada uma. Os Estados
------..-:--------------------------------- Unidos atualmente tem acor

dos bilaterais com o Peru, Ante-ontem, às 2(J horas,

HOMENAGEM AO PREFEITO : Colômbia, Brasil, Argentina: na Faé!lldade de Direito, pra-
I
Venezuela e Chile os quais sentes, além o Chefe do Exe-

-

-OSMAR CUNHA de:verão fornecer material cutivo catarínense, engenhei
ros, estudantes e jornalistas,

Igreja, à �ua Conselheiro Ma- I
o renomado arquiteto prof'es-

fra. '
.

' SOl' Marcelo Roberto proferiu
,A cerimônia, que contará SERÁ EXPLORADO interessante palestra subor

com a presença do .homena-, O PETROLEO BOLI dínada- ao tema "A Arquite-
geado, se efetuarâ -pela ma- i

.

-

tura moderna". S. Sia., que
nhâ, após a missa solene. I VIANO veio a Florianópolis especial-
Qüellrdêste modo a Irman- NOVA IORQUE, 7 CU. P.) mente para estudar a exe-

dade de N. S. do Parto teste- - O governo boliviano asai- cução dê um plano de turís- ,

rnunhar a-sua gratidão ao dr. nau um contrato de 40 anos mo em nossa metrópole, ma
Osmar Cunha pelo amparo com a "Gulf Oil Company", nítestou-se profundamente
que lhe tem dado, numa de- dos Estados Umdos," a fim de encantado com as belezas na

monstração inequívoca dos explorar as riquezas petrolí- turaís da ilha de Santa Cata
sentimentos cristãos em que feras da Bolívia. Ao que se rína.
formou o seu espírito o hon- acredita, até 1962 a Boluvia O professor Marcelo Rober
rado Prefeito de Florlanópn- estará exportando 50.000 bar- to regressou, hoje, à Capital
liso ris de petróleo por dia. da República.

Cr,· 1,000

"

Hoje como. oofe�: contra
Secretário da Viaçã.,

o

O, projeto do sr. Amido Carvalho, Secretárto da Viação, visando a castigar o

Conselho Rodoviário e pô-lo sob sua presidência, não logrou aprovação na Assem

bléia} apesar dos empenhos e das ordens expressas do sr. Jorge Lacerda em vê-lo

transformado em lei.

Vendo que seria fatalmente derrotado, por obra e graça do seu Secretário da

Viação, o sr. Jorge Lacerda oficiou à Assembléia e pediu a retirada do projeto, o

que lhe foi permitido, embota ° Regimento ficasse l�tra morta e s� abrisse, no
Legislativo, o mais perigoso dos precedentes. .

Peso morto .na administração, o Secretário Aroldo Carvalho não desconfiou

que êsse episódio lhe Impunha um gesto único: o' do pedido dê demissão írrevo-

gáve-l. ,

. Preferiu fazer-se de desentendido, com a mesma semcerimônia com que, para

ferir seus correligionários de Canoinhas, há pouco, no Rio, aliando-se ao deputado
Leoberto Leal, pedia que este- o prestigiasse e o levasse à presença do Presidente
da i'tepública - no que foi prontamente atendido.

_

Visava, ainda aí, 00 sr, Aroldn Carvalho ferir' também as bancadas estaduais
do P. S. D. e. do P. T. n., que. aqui, na ocasião, mantinham violenta campanha
contra o seu projeto totalitário e 'os seus 'proeessos políticos. Daí porque, mal se
servia, no Rio, dos serviços do deputado Leoberto Leal, já aquí, na Assembléia

Legfslativa, o deputado Romeu Sebastíão Neves proferta um discurso malíeíõsn
'e cheio de entrelhlhas e remoques às bancadas da oposíção, ao mesmo passo que

exaltava a colaboração do representante federal pessedísta ao combatído ,e ne-

ra tívo Secretário da Viação. -

.

,
.

A nossa posição contra o .sr. Arolde Carvalho não se modífíea nem se altera

face a gestos impensados, que aqui começam já a ser exp,loOradoOs até .em função
Ie -urnas a serem ranovadas no pleito municipal e para 'vice-governador do Es
tádo. Estamos decidida e entusiasticamente ao lado dos nossos aliados de 3 de

.nitubrn do ano passado e vetamos energicamente as atitudes e os processos po

.íttcos e administrativos do sr. AroIdo Carvalho,

I

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

\

INSTITUTOS DE líNGUAS E LITERATURA
de inscrições do curso de ini

ciação à língua francêsa pro
movido pela� Secretaria ele

Educação e dos curso� da As

-sociação de Cultura Franco

Brasileira, êste ano já .dentro
dos programas da Universi
dade de Nancy.'

VISITA DE PROFES
SORES AMERI

CANOSDe momento, estão entran-
do em atividade os Institutos

NOVA IORQUE, 7 CU. P,)
_, O S.erviço da Associação
NaCional de Educação dos Es-

tados Unidos. anunciou que

professores americànos visi

tarão a América Latina, du
rante as ferias escolares des
te ano. Acrescentou que o

numero de visitantes será' o
maior registrado até agora. A

Associação está organizando
viagens especiais ao México,
America Central e América
do Sul. Algumas dessas via

gens oferecerão oportunidade
de estudo, o que permitirá aos
./

.

_

professores em excursao ob

ter crédito nos Estados Uni

dos.

A_Irmandade de N. S. do

I Pal:to, cujo provedor é o sr.

João ci-Ísóstomo Paiva .a

[-1uem se deve íntatígavel ati
'vidade a prol dos piedosos ob-
jetivos daquela Ordem, pres-
tará, hoje, singela mas ex

, pressíva homenagem ao dr.

Osmar Cunha, digno Prefeito
Municipal, inaugurando o re-

. trato do ilustre governador do

���_�'��.�'�����������������!!�������!i--·M--u�n-i-c-íP-i�o__n_a__�s__acristia da

SERÁ RE-OUERIDA A PRISÃO PREVEN-,- Ouem- Perseguiu 1
TIVA DO MAJOR VELOSO

n�:sI�i:d�:·d�·)Belé�eI����: I,:��h�o';���j�� j������i":�d� ,

-: Ner,ê�. ,o.u ,Irioe. r
tum que o .coronel'�ln;li�,�P0- remetido à Auditoria 'da Oi-' '- '.; . -_..j� ...

' '!;�. (.�. 7....:"
' \ � L'. • c.' 'aÍ"..:I . ... -.... -l. (�.. ). �. -.;; "'� "

� ��.��" ......�. "C l."j 1 • 1
4- M I'

�, licarpo, que' re'Sponele Pelo tava, RegIão Mll-rràl':" - ;�,'>i;, "'''''_,-,�,'�'' -J\';- -.''';1 ,:S--::"!.
\

'. (iJn,infiuaçàoTl .' "

..... ,

com::tndo da Primeira z6na Q coronel All11ir declaróll" ."',Â�OS·'DÊ'1>EItSEunl:C,_:��VOO. SR. IRINEU , np,f'-' .� r �,

" � ,

Aérea, com sede naquela ca- que a AeronáutiCa_ era ape- NHAUSEN, NOS PRIMEIROS MESES DO
.

__ i'

pitaI declarou à imprensa que nas guardadorá do preso, p'ois ,,' S'EU GOVjtRNO : � ,

o major ArDIdo Velüso conti- sua sorte estã entregue à
/

. ;

�nua preso no Parque de Ae- Justiça. O auditor Juraci 26 - NO MUNICJPIO DE JOINVILLE lã
ronáutica, à dispagição da Reis, falando sobre o proces- �
Justiça Militar, visto que o so, declarou que a autoridàde 508 - Benta Rosa Yieira de Jesus - Dcmitida �inquerito polie>ial-militar pre- militar requererá a prisão 26-1-51.

�,sidido pelo cor.onel Atas Bo- preventiva do major. 509 ;_ Antônio Rafuos Alvim - DemitidoO - 13-2-51. ..
510 - Dr. Darci' Erriesto de Oliveira - Demitido �

.
- 16-2-51.

I.

�
5H _:::: Prof. Fabiano S'�bastião Vieira - Removidbt

I �- 2-33-51.'
i'

512 � Profa. Edy Bastos Rosa - Removida

�.I1-6-51..
513 - Aristides Carlos de Souza - Re·movido

·27-4-51. .,
514 - Da. Emarui Abreu Santa Rita - Removido >

- 2-5-51. �
515 - Leodomiro Fagundes Lemos - Removido �

- 2-5-51. >
,.

�,
�

\
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516 - Ivan Luiz de Martins - Removido - 2-5-51.
517 - Profa. Antonia All1aides Cardoso Verissimo
- Rempvido - 20-6·51.
518 - Roberval Vieira da Rosa· - Removido -

20-6-51.
519 - Prof. Angelino Amim - Demitido - 28-6-51.
520 - Profa. Herondina Silva Vieira - Demitida

- 28-6-51.
521 - Profa. Paulina Laurentina

16-7 -51.
Demitida

x x

,
x

Dos 521 nomes arrolados, até agora 4 protesta
ram que '-não foram demitidos. Nos Piários Ofielais
citados, todavia, estão os' atos, demitindoO-os ou

dispensando-os. Esses protes'tos não surpreendem.
CasQs houve em que Perseguidos que até soOlicita
ram ao Partido requerimentos de segurança, mais

tard,e disso desistiram, e se acomodaram, passando
a beijar o chicote que os ferira. Os desmentidos
opostos às noss!ts listas, se procede, pl'ocederiam
coOntra o Diário Oficial.

, .........�.i-'
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., Às bancadas da oposição, se ,quisessem, fácil seria. -:eleger, o 1>.re�idei!�e -e 'Os
:1emais membros da Mesa -da Assembléia, derrotando os camlidatoB da U. D. N.,
impostoOs ao. governador.

Bastaria que os deputados trabalhistas e pessedistas tapassem os narizes e

'aceitassem 00 oferecimet:lto de um voto que poOr aí anda, anunciando-se d.evoluto
c oferecendo-se e esfregando-se com modos e jeitb,s de empolgarem o mais severo
! exig·ellte diretor de filme francês, di g'ênero cru do naturalismOo.

Dh'-se-á que êsse voto já. está comprometido. com. a assinatura do ;'>eU P9rta
dor, num lJl'otocolo palàciano. Ma:>, o deputado que lhe, dá o nome, a respeito de
lcordos assinadns, de cntendimentos firmados, de Pl'o·tocolos irrevog;ávc.is já anun

:ío.U, coram 'Populo, que pensa como o sr. Governador, isto é, que esses a«:,cumentos
e as asSinaturas que neles se contêm são farrapos imprestáveis de papel.

A teorIa, aliás, data de Hitle·r e. MussoHni!
EIitre derrotar os candidatos que a eterna vigilância fez o sr. Jorge Lacerda

�ngoUr, valendo-se desse voto sempre desocupado, e deixar-se derrotar, repelin
do-o, as bancadas oposicionistas, cultivando a própria dignidade e prestando mes
tim'ável serviço ao Estado e ao Legislativo, preferiram a :segunda solução.

Com ela, (l!;sprezam n g'ênero de rvitória que o sr. Governador aceita e defende,
me3-mo com ° sacrifício do seu partido e da.-dignidade pessoal do líder do seu go
Vêl'110.

Os bl'a'vos e dignos representante.s do P. S. D. e do P. T. B. - êste desfalcado
de (Un' judas que se está vendendo outra vez - dão com isso ao sr. Jorge Lacerda
lt lição que êle merece. Com a sua intervenção, 00 governador quebrou a palavra
empenhad'a solemente noO ato da po:sse e arremessoú ao escármio 00 seu partido e·

o líder do seu govêrno, ·imIJOssibilitados de explIcarem a deso.nra das suas assi
natlll'as num documentoO que lhe:s, foi da própria inspiração.

A oposiçãn, p'odendo. "'encer o governador, prefere deixar-se_ derrotar, por
'que, em certas denotas I1á mais belfza e mais dignidade e mais devoOção à causa

-

�IJública do que nas vitórias da espécie de que vai colher 00 ,sr. Jorge Lacerda, •

ca�gado à tirania ui:lenista e sem energia para reagir, a ponto· de pôr a sua sub- �
�serviência à serviço da destruição da �onra do próprio Partido e dos próprios '/

correligionários. $
O erro piol'tico do 'sr. Jorge Lacerda estarrece e as suas consequência.s se alas- �

'trarão por todo 00 quinquênio, sacrificando-o, sacrfficando-Ihe a administração e I'sacr�!::::: ::�!�i�::;�:a�ue infelicitou a família barrig'a-verde, o Governador, .

cedendo' na honra do seu partido' e na dignidade do: seu lider parlamentar, cederá

�
-

no resto.
_

.E as marcas-de'ssa anulação do Governad,or já estão surgindo inequívocas: as
demissões e remoções (te professoras experimentadas e zelosas, vál'iu,s das quai!>, �comQ oportunamente nomearemos, mães de ruole numerosa. Signific{m tais at'os
odiosos, impostos ao Chefe do Executivo, não. apenas a continuação do bornhau-

SsismQ.. raivoso e des,umano, senão ainda a falência do atual govêrnOo na defesa do ;aEnsino e a omissão do sr, Jorge Lacerda na de-fesa da família, _!)olocada, pela �
Oonstituição., soh a proteção do Estado. �

A fraqueza do Governador aceitou o IJlano inclinado c111 que fi U. D N. o co- ..
locou, na mais ingênua das urma.dilhas l)oUticas. E o que aí está, revela que o sr.

�,
Jorge Lacerda nã,o conseguirá voltar à terra firme, mas rolará fatalmente rumo
aoO abismo e ao caos, amarrado de braço.s, de peruas e de vontade.

Que S. Exa. medite e compreenda a denota voluntária das o,p'osições c saiba
ver nela um sacrifício partidário em 111'01 damo.ralização de metodos político.3, tão
ansiada pelo povo.

O gesto de renúncia da oposição, recusando, uma vitória de mau cuáter, e

preferindo uma derrota que a exalta, uma vez que o·Governador nãoO lhe permi
tiu eleger para a Presidência do _poder Legislativo um dellutado do seu Partido e

o líder do seu govêrno - transfere para o sr. Jorge Ioaeenla tremendas respoOnsa
bilidades e consequênéias as mais pesada!>.

Ainda assim, a êsse prêço, a, derrota espontâ�eâ das bancac;las oposicionistas
é a mais alta e nobre contribuição que dois partidos ,poOdem oferecer ao govêl'no,
e ao Estado, pois, com ela, chamam aquele à razão, e a êste entregam um p,roie,sto
de fidelidade e devoção aos seus justos anseios de moralização na vida ,política e

administrativa.

Gracas ao esclarecido e efi-

.
'iante'apoio da Secretaria de

Educação que cedeu, para sua

instalação, os locais alugados
do Colégio Barriga Verde, a
I.ém de matel'ial vário, tor
nou-se possíVt)1 à nossa Fa

culdade de Filosofia realizar
um dos pontos essenciais cio
seu programa, o da criação
de Institutos que são simul
tâneamente de iniciação nos

estudos, d,e trabalho adianta
do e de pesquisa.
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PARIS, 7 (V. AJ - Os

I
neau; Eú;. 1950, as tres pot�n- �

cbanceleres da Fr�nça, In- das se comprometeram a ga-

�i'glaterra e Estados Unidos se· rantir a paz na fronteira de
encontrarãQ aqui nos come-I Israel e Estados ár'abes anUe

"

cos de maio, para discutir a estalaram, ontem à noite, I'
�meàça de� guerra no Oriente 'I outra vez, sérios incidentes.
MéÇlio. Disse 'um porta-voz Os representantes dos tres
do Ministério ao Exterior que I

�

','
a reunião será iniciada a 21ministros ,do Exterior
ou 3 de maio vindouro. De- estado eril conferencia em

verão eles estar aqui p�ra WaShington sobre a remessa

participar do Conselho da de armas para a região, mas �
NATO, a 4 e 5 daquele mês. O de suas converSações até ago- �.convite foi feito p:l� cha�- ra :nãó su;-g1ralU1, resultados �celer franges" Cbn�tlan El- .de lmpprtancja. I rirlWl'.....,.......

-'!!'=�-I'!'.iI:r
....J!'......-..-.a--fl""'"J'ri&_---.,..,._....�",....

,\\,", }; .......• ,'ii./, :<".,!k;;::Mi.L;j:j"�t:.(g�ttt,(;,!K:��::.�i�ey1�;:�!;,:,,'M.V"""';;

CONFERÊNCIA POS TRÊS CHANCELERES
EM, PARIS

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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INOlq�P.9R PROFISSIONAL! GUA
DR. WALMOR ZOMER DeDU.sta para

.

'"'\)��
.

GARCIA DR. JOSÉ TAVARES I \J!.
Ululomado ,pela Faculdade Na-

•

IRACEMA CrlaD�BS I

.

$1' O O :'I�:
'

....

eícnal de Medicina da Univer- D�ENÇAS NERVOSAS E MEN· DR. JUAREZ, PHILIPPI
.

,i CII! O O : '.: ,: '.: Com êst. va.loV' v.s.
sidade do Brasil I TAIS - CLINICA GERAL I • obri ...i. uma. conta. q'ue

E:(.inte.·no por concurso da Ma. I Angustia Complexos Edifício João Alfredo _ � 7· ••••• • •

ternídade-Escola : Insonia - Ataques _ Manias _ ,""
'. '. lhe �nder6 juro com·

(Serviço do Prof. Octávio Ro- I' Problemática afetiva e sexual' 10 andar. :i',
•••• ' •

pens�oll',_ii.
drigues Lima) Do Serviço Nacional de Doen-

'

�

I
e

Ex-Interno do Serviço de Círur- ças Mentais. Psiquiátra do Salas 1 e 2 _..:.. Rua Jeronimo IIM�r';'pAra.suA"esidin.
gia do Hospital I. A. P. E. T. C. Hospital-Colônia Sant-Ana. Coelho, 1 ,

I cióo um lindo e útil presente:
do Rio de Janeiro

I
CONSU'*'RIO - Roa 'I'ra- Horário; 8 às. 11 - 16 às ; um BELIS9/MO (!OFI?Ede J4CO eROMADO�

Médico do Hospital de Cavidade jano, 41 �as 16 às 17 horas. •

e da Maternidade Dr. Carlos

I
RESIDÊNCIA: Rua Bocaiuva, 18 horas � AProoCU,.e'hOje o NOVO

Corrêa 139 Tel. 2901 Atende exclusivamente com NeO' GRI-COLADOBNÇAS DE SENHORAS - I
PARTOS - OPERAÇõES DR. ARMANDO VALÉ-' hora marcada.

-

�c7�,16Cons: ::sa d,��o àsFiri,�o nlior!�: RIO DE A§SIS DR. CESAR BATALHA DA
FLORIANÓPOLIS -

� SANTA CATAR!� ......._....."'.•'AiI
Pela manhã atende dià-

Dos Serviços de Clínica Infantil
SILVEIRA

riamente no Hospital de da Assistência Municipal e Hos-

Caridade. pital de Caridade

Residência:
CLíNICA MÉDICA DE CRIAN·

Rua: General Bittencoun ÇAS E ADULTOS

101.
n. - Alergia -

Telefone: 2,693.
Consultório: Rua Nunes Ma-

chado, 7 - Consultas das 15' às
18 horas,
Residência: Rua Marechal Gui

lherme, 5 - Fone : 3783

!
Ex-interno da 20" errfe rmarca

I e Serviço de gastro-ente'rologia

S h
I da Santa Casa do Rio de Jeneíro

1 c_:: , (Ptof. W. Berardinelli).
, I', CU\l:so de neurologia (Prof.

Aust.egesilo).
DR. HENRIQUE PRISCO Ex-interno do Hospital mater- I

nídade V. Amaral.
PARAlSO DOENÇAS INTERNAS
l\<lÉDICO Coração, Estômago, intestino,

Operações �,Doenças de Se- fígado e vias biliares, Rins, ova- DR. ANTONIO GOMES DE
nhoras - Clínica de Adultos. rtos e úterv '

ALMEIDA
Curso de· Espe,cialização �o I

Consultó,rio: Vitor Meireles 22.
Hospital dos Servidores do ,EJ- Das 16 as 18 horas.

tado.
.

. Residência ; Rua' Bocaiuva 20.

(Ser,:iço do Prof, Mariano de I .Fone: 3458,
,

Andrade). ;,
' ,·......----..;_----n---

Consultas - Pela manhã no DR, MARIO DE LAnMO
Hospitd de Caridade" CANTIÇAO
A tarde das.1,5,3'0 hs. em dian- 1\1 É D I C O

te no consultõrio ,á Rua NU,nes CLíNICO DE CRIANÇAS
Machado 17 Esquina de 'I'ira- ADULTOS
Coutinho 44, 'I'e l.: 3120 Doenças Internas
Residência - Rua PreSIdente CORACAO __ FIGADO - RINS

Coutinho 44. -

_ INTESTINOS

CLINrCA Tratamento. moderno da

de
SIFH:'IS

OLHOS _ OUVIDOS _ NARIZ Consultório - Rua. Vitor Mei·

E GARGANTA eles, l!2
".HORÁRIO:DO

Das 13 às 16 horas.
DR. GUERREIRO DA Telefone: Consultório - 3.415

FONSECA Residência: Rua José do Vale

Chefe do Servico de OTORI- ,Pereira 158 � Praia da Saudade
NO do Hospital de Florianópolis, 1- Coqueiros Consultas: das 8,UO às 11 ho-

Possue a CLIN1CA os APARE./---:
- . ras e das 14,00 às 18 horas

LHOS MAIS ;M:ODEilil.NQS PARA DR. CONSTANTINO Exclusivamente com hora mar-

TRATAMENTO <las DOENÇAS, 'DIMATOS
-

cada.

da ESPECIALIDADE. " _' MÉDICO CIRURGIÃO (Sábado - das 9 às 12.

Consultas - pela manha no , P t
HOSPITÁL

_ Doenças d� Senhor�s -

. �r.os DR. LAURO CALDEIRA
A TARDE - das 2 as 6 -

- Operações - V�as Urmarlas 1 '

CONSULTóRIO _ Rri'à d Curso de aperfelçoamento e DE ANDRADA

��HEOS ° 2
u os

longa prática nos Hospitais de . CIRURGIÃO-DENTISTA

RESI�NCIA - Felipe Sch Buenos Aire�. ,CONSULTÓRIO Ediflcio

'dt ° 113 T I 2365' CONSULToRIO: Rua Felipe �rtenon - 2° andar t-c- sala
-mi n.· e., Schmidt, nr. 18 (sobrado). FONE 20:1 - Rua TeneI,lte Silveira, 15.,

DR. ANTôNIO MON,.Ii 3512, , Atende diáriamente das 8 às
HORARIO: das 1� ás 18 ho- 11 horas,

DE ARAGÃO '!'as'
,

.

Bas e õas das 14 as 18 horas.

CIRURGIA TREUMATOLOG;IA I Residência: Avenida Rio Bran- -;: 19 as 22 horas.' •.

Ortopedia co, n. 42.
.

,Confeeeiona .Dentaduras e Pon-

Cousultõrio: João Pinto. 18. Atende éhamadcs tes illóveis d .. Nylon.
Das 15 às 17 diàr iamente. Telefone: - 329�,
Menos aos Sábados
Res: Bocaiuva 13ó. DR. LAURO DAURA 'I 'O EST.:ADO
Fone: - 2.714. <

DRA. WLADYSLAVA �L,íNICA GER�L, ADl\UNISTRAÇÃO

M'U- Ef:peclahsta em moléatias de Redacâo e 'Oficinas' à rua Con-
W. .

SSI Senhoras e vias urinária,s. _ \' n'>helro 'Ma·fra, n. i60 Tel. 3022

e Cura radical das infecções - ex. Bostal'139.

DR. ANTONIO DIB agu-das e cronicas, do aperelho Diretor: 'RUBENS A. RAMOS
genito-urinário em ambos 06 Gerente: ·DOMIN,GOS F. DE

MUSSI sexos, AQUINO
MÉDICOS Doenças do aparelho' Digestivo Representantes:

CIRURGIA CLíNICA e cio sistema nervoso. Representações A. S. Lara.

GERAL-PARTOS Horário: 10'h ás 12 e 2% ás 5. Ltda

Serviço completo. e especiali- Consultório: R. Tiradentes, �.i Rua Senador Dantas, 40 - 5°

zado das DOENÇAS DE SENHO· - 1° Andar -- Fone: 3246. andar.

RAS, com modernos métodos de Residência: R. Lacerda Cou- Tel.: 22-5924 _. Rio de JanéirC'

diagnósticos e tratamento. tinho 13 (Chácara do Espanha) Rua 15 de Novembro 228 5°

SULPOSCOPIA - HISTli:RO -

• F�ne: 3248. andar sala 512 - São Paulo.

SALPINGOGRAFIA - METABO- ASSINATURAS

LISMO iJASAL Na Capital
'R'\dioterapia por ondas curtas· DR. ALVARO pE Ano ,., •..... Cr$ 170,00

Eletrocoagulação -, Raios Ultra CARVALHO
Semestre " ...•..... Cr$ 90,00

Violeta e Infra Vermelho. No Interior

Consultório: Rua Trajano, n. 1, MÉDICO DE CRIANÇAS Ano Cr$ 200,00
10 andar _ Edificio do Montepio. PUERICULTURA - PEDIATRIA Semestre .,; •... , .. Cr$ 110,00

Horário: Das 9 às 12 horás - - ALERGIA INFANTIL". Anúncio mediante contráto,

Dr. MUSSI. Consultório: - Rua TiradeI.- Os originais, mesmo não pu-

Das 15 às 18 horas - Dra. tes n. 9. blicados, não serão devolvidos.

MUSSI Residência: - Av. H.rcilio A direção não se responsabiliza
Residência:

.

Avenida Trom- Luz n, 155 - Tel. 2.530.
-

pr:)os conceitos emitidos nos ar-

powsky, 84. I Horário: - Das 14 às IS ho, tigos assinados.
','as diáriamente

DR. JÚLIO DOIN 1 INFORMAÇõES UTEIS

VIEIRA O leitor encontrará, nesta co-

MÉDICO DR. NEWTON luna, informações q'lle n.;;cessita,

ESPECIALISTA EM OLHOS D'AVILA dià.:amente e de imediato:

OUVIDOS, NARIZ E 3ARGANTA CIRURGIA GERAL I.TORNAIS
Telefone

TRATAMENTO E OPERAÇõES Doenças de Senhoras ..... Procto- O Estado .•••••••....•.• 3.022

Infra·Vermelho - Nebulização - 'logia - Eletricidade Méd,ka AD' ,G;'lzedta ;'r" ·d··········· �'567596
Ultra'Som C r' .ltório· Rua Vitor Mlll-, lano a ar e ..•.••.• u.

(Tratamento de sinusite sem rele�n�.1 28 .....:. Telefone: 3307.
.

Imprensa Oficial .•...•.• 2.688

operação) I Consultas: Das 15 horas em HOSCPI�AdI�. .

Anglo-retinoscopia ..... Receita de d' t
. aIl a e.

Oculos _ Moderno equipamento I�es�'dência: Fone, 3.422 (Praved,or) ......•... ','" 2,314

de Oto·Rinolaringologia (único Rua: Blumenau n. 71. (Po:_tana) , '.. 2.036

no Estado) Nereu Ramos ,....... 3$31

Horário das 9 às 12 horas e Militar ."" " .. "." 3.157
das 16 às 18 horas. : ' DR ANTONIO BATISTA

São Sebastião (Casa de

Consultório: - Rua Vitor MeI- 1 • , Saúde) ,.... 3.153

reles 22 - Fone 2676. I JUNIOR. Maternidade Doutor Caro
3.121'

Consultem nossas tarifas. EXPRESSO FLORTANóFOLIS
Res. - Rua São Jorg:e 20 -

CLíNICA. ESPECIALIZADA DE lc'o Corrêa ." .... , ....

Fone 24 21. '
" CRIANÇAS, CHAMADOS. UR· ' -Fones: 25-34 e 25-35 -

Consulta'� das 9 ás 11 horas. GENTES

,DR. MARIO' WEN- Res. e Cons. Padre Miguelinho, Corpo de Bombeiros , .. , a,J13
Serviço Luz (Raclama·

DHAUSEN 12. ções) ...... " .. "...... 2.'104

CLlNICA M�DICA DE ADULTOS Polícia (Sala Comissário.. 2.038

E CRIANÇAS Polícia (Gab. Delegado) 2.594

Consultório -" Rua João ,Pin- DR. I. LOBATO COMPANHIASDÉ
to, 10 - Tel .. M. 769. I FILHO TRANSPORTES
Consultas: Das 4 às 6 horas. Doenças do aparelho respiratório TAC , .. - •.. , ...• ,

Residência; Rua Esteves Jú- TUBERCULOSE Cruzeiro do Sul ••.• ' ...

nior, 45. Tel. 2�812. RADIOGRAFIA E RADIOSCOPIA Panair ...• , , , ••••

J
DOS PULMõES Varig "" .

DR.
-

NEY PERRONE Cirurgia <lo Torax Lóide Aéreo .', ........•

MUND [<'ormado pela FaculdaJe Nacio· Real .... " .. , ... , ..•.. ,.

nal de. Medicina. Tisiologista eScandinavas .. , , . , .

'flsi.oclrurgião do 1H0spital Ne· HOTÉIS
rêu Ramos Lux ... , . . . . . . . . . • . . . . •• ,2.021

Curso de especialização pela Magestic ,. 2.276

S. N. T. Ex·interno e Ex·assls· Metropol , , ,....... 3,147

tente de Cirurgia do Prof. Ugo La Porta , ,.,'.. 3,321

Guimarãe8 (Rio). Cacique ' .•• , 11.449

Cons,: Felipe Schmidt, 38 - Central,................. 2,694

Fone 3801 Estrela . '. . . . . . . . • . • . . . . .• 3.371

Atende em hora mwrcadil.

I
Ideal " ......•.••. ,...... 3.659

Res.: - Rua Esteves Junior, ESTREITO
RO - Fone: 21195

'

Disque .. _."............
06

EMPRESA NACIONAL DE. NAVEGAÇÃO I
HOEPCKE ,.------

1m UIIO-MOTOR «caRL HOfiPCKE:. F o T o C Ú P I AS
2:325
2.402
2,377
2.300

Cirurgião -Dentista
Clínica de Adultos e

Crianças l{aio X !
Atende com Hoti:t Mar-'

cada.

Felipe Schmidt 39 AI Sa-
Ias 3 e 4. I

DR. ROMEU BASTOS
PIRES
MÉDICO

Com prática no Hospltal São
Francisco de Assis e na Santa

Casa do Rio de Janeiro
CLINICA MÉDICA
CARDFOLOGIA

'

Consultõ río i> +Rua Vitor Mei
reles. 22 Tel. 2675«

_

Horários: Segundas; Quartas e

Sexta feiras:
Das 16 às ·18 horas
Residência: Rua Felipe

midt, 23 - 2° andar, apto
tet, 3.002.

DOENÇAS DO APARELHO. DI
'GESTIVO - ULCERAS_ DO ES-
o TOMAnO E DUODENO, ALER
GIA-DERMATO.LOGIA E CLI

NICA GERAL
DR. JúLIO PAUPITZ

-

FILHO

A D V O G A DOS

DR. JOSÉ MEDEIROS
VIEIRA

- ADVOGADO -

Caixa Postal 150 - Itajai
Santa Catarina•.

DR. CLARNO G.
GALLETTI

-ADVOGADO -

Rua Vitor Meireles, 60.
'FONE:: 2.468

Florianópolis -

- ADVOGADO -
,

Escritório e Residência:
Av. Hercilio Luz, 15
T'e lef o ne : 334:::. �
•••••••••••••••••119••••

DENTISTAS

DR. SAMUEL FONSECA
CIRURGIÃO-DENTISTA
Clínica - Cirurgia

PROTESE: - Pontes Moveis e

Dentaduras em

Nylon.
DIATER1\Ul.: - Tratamento de

canais nela al-
.

" ta frequencía,
Ralos X e Infra-Vermelho:
Consultório e Residência: R.

Fernando Machado nO. 5
Fone 2225

Formado pela" Faculdade Nacio·
nal de Medicina Univel'sidade

do Brasil
, RIO DE JANEIRO

Aperfeiçoamento na' "Casa de
Sauds São :Miguel"

Prof. Fernand� Paulino

Lnterno por, 3 an"d do Serviço
de Cirurgia

Prof. Pedro de Moura
OPERAÇõES,

CLINICA DE ADULTOS
DOENÇAS' DE SENHORJ\S.
CONSULTAS: No Hospital de

Caridade, diáriamente pela IDP.·

...o!"J1I••1'j.J'''<·,L'''�'...,;;:_:_;." :R!W pua!'te_ 1Telef, 3,2PR -

DR. lVO VON WANGENHElM
..,... cU EN T IS �L.â �,:;- .. "

42

................................I••�.�.�.�.� .

:
: R I I N I· Mês de Março'

t es aurao e apo I 3 sábado.i Ctarde) - Farmácia Catarinense

: Rua Trajano.

:•
�

T4 - domingo - Farmácia Catarinense - Rua ra-

Rua Marechal Deodoro 50.
• jano.

: DEm Lajes, no �UII do'Brasil, o melhor! .: 10 _ sábado (tarde) _ Farmácia Noturna - Rua

•
esconto especIa para os senhores viajantes. • . Trajano.

....................."..a....................
11 dorni F'

.

N t
.

R T
'

.
- ommgo - armacla o urna - ua raJano.

17 - sábado (tarde) - -Farmácia Esperança -

Rua Conselheiro Mafra.

I 18 - domingo - Farmácia Esperança - Rua Con-

selheiro Mafra.

VI'agem. c:om seguriln�a i 24 - sábado (tarde) -r-r- Farmácia Nelson - Rua

y I Felipe Schmidt.
.

_
e rapidez I Sch��dt� domingo - Farmácia Nelson - Rua Felipe

SO NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS'�DO I 30 - _dia �anto (sexta-feira) - Farmácia Moderna
_.... ,

,

. ai
_ Rua João Pmto.

RAPIDO' {(SOL-BRASILBI'BO" I, O ser�iç,o noturno será ,efetuado, pelas
Santo Antônio e Noturna, s ituadas as ruas

Florianópolis - Itaía! - Joinville � Curitiba mídt, 43 e 'I'rajano.
I 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

:..-
,

�

Ttansp?rtes de Cargas em' Geral entre:

FLORIANÓPO-'I
�

LIS, PoRTO ALEGRE, CURITIBA, SÃO PAULO, RIO'
DE JANEIRO E BELO HOR!ZO�JTE.

)
_

--=--..:-

Matriz: FLORIANÓPOLIS Filial: CURITIBA ... ::_
Rua Padre Roma, 43 Térreo .Rua Visconde do Rio Br�nco >iJ!"!
Telefones: 25-34 (Depósito) 932/;;6 '

25-35 (Escritório) Telefone: 12-30
Caixa Postal, 435 End. Telp.g. "SANTIDRA"

End. Teleg. "SANDRADE"

•

-_
.

..--------------------------

AgênCia: nus!Deoooro esquina da
Rua;Tenente- Si1veira�, ,

--"-'--� :...,._------------------

FLORIANÓPOLIS LTDA.

Telefone': 37-06-50

Agência: RIO DE JANEIRO Agência: RELO HORI
ZONTE''Riomar''

Rua Dr. Carmo Netto, 99
Fones: 32-17-33 e 32-17-37
,Atende "RIOMAR"

End. Teleg. "RIOMARLI"

"Riornar"
Avenida Andradas, 871·B

Telefone: 2-90-27
Atende "RIOMAR"

NOTA: - Os nossos serviços nas praças de Pô�,t�
Alegrf>, Rio /e Belo Horizonte, são efetuado::! pelos nossos

agentes
"RODOVIÁRIO RÁPIDQ-·RIOMAR"

ITINERAllIO
SAlDAS DE

I D A V-OLTA

Fpolis. Itajaí Rio Santos.

10/4
22/4
5/5

8/4
20/4'
3/5

15/4
27/4
10/5

16/4
28/4
111/5

O
\

horário de saída de J.S�rianópolis será às 24,00
horlls e do Rio de Janeiro às 16,00 horas.

.
Tanto na Ida como na Volta o navio fará escala nos

portos de São Sebastião, I1habela e Ubatuba.
Para melhores informações, dirijam-se à séde da

I EThlil rua Conselheiro Mafra, 30 ......:. Telefone '22-12.
ii)

).-t'

das Esquadrias
OE ALBERTO hlCHTER

Rua :!4 de Maio, 612 .....:.. Estreito - Florianópolis
Portas, janelas, caixas, meia-caixas, vistas, etc" com

estõque, para entréga imediata.

Execução aprrmorada em Canela da melhor qualidade
e sem defeitos.

Pdeços baixos - Examine e compre o que está pron

to para entrega imediata
Ferro - Tubos - Sanitários e Azulejas para importa

ção do Rio de Janeiro da Cía, Americana de Intercambio
lBra.:ül) CADIB,

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

fARMACIA DE PLANTA0
DEPARTAMENTO DE SAÚDE PÚBLICA

Farmácias

Felipe Sch-

"A MODELAR"

Distribuidor

Comercio Transportei
HUl1 Joio Pillto. g }'poU!

C- RAMOS S/A

l.A.C!. TRANSPORTES AEREOS
"'-

CATARINENSE
AVISO AOS SRS. ACIONISTAS

Acham-se à disposição d01; senhores acionistas, no eS

critório desta Sociedade, à rua Felipe Schmidt, 14 nesta

Capital, os documentos a que se refere o artigo 99, do De

creto-lei nO 2,627, de 26 de setembro de 1940.

Florianópolis, 3 de março de 1956.
LUIZ FIUZA LIMA

Diretor Superintendente

SERVIÇO RAPIDO E PERFEITO

Rua João Pinto, (altos) 18 - Florianópolis.

A HORA
DE PóRTO ALEGR�

Um nova jornal realmente novo. '

, Constante noticiário a respeito de Santa Catarina e

particularmente de Florianópolis.
À venda nas prin.cipais bancas de jornais.
Para maiores informações procure o agente e ,-01'

'es,pondente, à Praça 15, nO 27.

BORDADOS A MAO
Ensi'na-se na Rila' Feliciano Nunes Pires

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



--_...--� ...�

Florianópolis, Domingo, g de Abi'il de 1956 / 3

CLUBE DOZE DE AGOSTO
UMA NOIft EM SEVILHA

11 REPETINDO O SUCESSO DE "UMA NOITE EM PARIS"" OS "ACANiliADOS" PROMDVERÂO�' COM' O CONCURSO DA
,

'CELEBRE OROUESTRA DO CASSINO DE SEVILHA.
A MELHOR NOITE DO ANO

MESAS: CR$ 200,00 - CONVITES: CR$l OO,QO - RESERVAS DE MESAS NÁ SECRETARIA
• A PARTIR DO DIA 16 ÀS, 8.00' HORAS

(
,

' ,
.

I
.

- �
,

I E!i#J@I'#Jt#Jt=JjêJiEJi3êêê.e:F-Iêr'#Jr#lr#Jr#Jr#Jr#J@@êêFlêr#lr#lr'§J[#I@=rr#lFElêél@t#iêêéJêêé#lI?ifê.EJêêr::;;ilêê. I

I

ANIVERSÁRIOS
FAZEM ANOS, HOJE:

- sr. Waldir de Oliveira
Santos, redator da Impren-

Uma sal{dade atroz o peito me devora

I
sa Oficial do Estado

Quando eu, à noite, penso em quem mais quero e adoro; - sr. Vitor Silveira de
8'e n êsse pensamento um pouco me demóro, Souza, agente fiscal do Im-

Conheço qUE; a minh'alma amargamente chora! I posto de consumo, e� Es-

Ipírito Santo
E nesta solidão que tanto me apavora _ menino Loé, filho do
E me enche de aflição, peço a Jesus, imploro, tenente Lauclelino Saraiva
Que não prolongue tanto a auséncia que deploro, Caldas e de sua exma. es-
Para que em breve eu esteja onde tu estás agora l , .. pôsa d. Lacy Caldas I

Se por acaso alguém êstes meus versos lêr, - sr. Germano Luís Amo-

Não d ígas que eu os fiz em lágrimas desfeito, Tim, f'un cion ár'io do serviço
Para que lhe não môva à ccrniseração : de fiscalização da Fazen

da

SAUDADES DE 'TI
•••

A minha espôsa,

Dize, porém, que os fiz sorrindo e com prazer ...

M::s quando a noite chega, aqui neste meu leito
Uma tristeza atroz me invade o COTação! ...

Rio de Janeiro, 26-3-56.
Raulino Vieira de Mello

ULTIMA MOD·A .

Bonito costume, de saia iusta e casaco em forma n<> "1'1-

letó, com mangas compridas, gola esporte e três botões
na frente, bolsos na parte de baixo e lenço no 'pescoço

para cobrir o decofe em V. (APLA).

.

- sra. Verônica Back
Pontes, esposa do sr, Tenen
te Getúlio Pontes
- sra, _Olindina Elpo Li

nhares, esposa do sr. Aldo
Linhares
� sra, Beatriz Sucupira

,

- menina Heloisa, filha
do S1'. dr. João Ricardo
Mayr, funcionário do ·1. A.
P. L, no Rio de Janeiro
- sra. d. Ruth Franzoni

Klug, espôsa do sr. Willy
Klug, residente e-m Blume-

"ocê sa�ia que ...

'Viagens o 6UrOpO
Pelos 4 novos e luxuosos transatlânticos:

"LIlVOISIER", 'lOUlS LUMIÉRE"
"CHARLES TELUER" e "UlENNEC"
Camarotes de 1.0 e 3.0 �/asse

CLUBE DOZE 'DE A'GÔSTO

Gut@I�ltmilij[_j1J[=ijitjjUii.
Agentes:

Dlumenau - Rua 15 de Novem-bro, 870-5/2
Florianópolis - Rua Felipe Schmidt, 39
Joinville - Rua Max Collin, 639
Também informocõ s em tôdas os

agências de viagens

A HORA DO

TÔNICO ZENA

PROGRAMA PARA O M�S DE ABRIL
nau.. ,"\��"',--�,_,� .4"t...:_ ......"!Ç ..

� � -,"
....

' __ I ...

- sr. Rubens Fyànzoni . ..,.,.. .
,.s,.. '

-

.

-d D t
Y,A:RAO ANOS, .8�N.áÃ�·� ,�-,.p�C�!Nqr,.-;.DIa 15 de Abril - Tal e ançan e

". ""'.. G' I�. 0'{a sed��alnea:lla). .

....__. -sr .. :p'r�n�lsco.>/{, 01iV, (L,':� r s.A::B'A1td Ll Di� 281 de Abril G-ràl1de Soirée (A
alto funcionár-io do Tesouro' , . �id

-

'i�l d "A rih 'd ")
?

, do Estado cargo o, -oco os ca a os .

- sra, Júlia Dutra Lopes
- sra. Ricardo Zukosky
- menina Dione, filha do

sr. Dimas dos Anjos
.
- menina Arlete filha do

sr. Argerniro Silveira
- sta. Lenita Lehmkuhl
__ sr. Cláudia Fuligraf
- sr. Procópio Borja, do

alto comercio
- dr. Jose Murilo 'Da

Serra .Costa
- menina Libertá La

marque, filha do sr. Osmar
Lamarque

:NASCIMENTO

Acha-se em festa, o lar
do sr, - Eug-ênio Berka,
�roprietário da Casa Co
mercial Berka, e de sua

exma. espôsa Lecí Berka,
com o nascimento de um

robusto ,menino, que na

pia batismal receberá o
I

nome de Maurício, ocorri- f

do dia 5 do corrente, na

Maternidade "Dr. Carlos '

Corrêa".
Aos dig-nos pais, as fe

licitações de "O Estado".

B EDa· C'IIFÉ
__1,{1) a!�coA· -

... �f :empre fresco
mais, gostoso e aromático
Agora V. pode moer café
eletricamente, em sua

'

, própria casa e apenas a
quantidade necessária
para cada vez,
obtendo assim café
sempre fresco e com
o máximo de pureza
e higiene. O novo
moinho "LILL.-\"
Doméstico pro
porciona muita
economia, mói
até 3 quilos de -;-�
café por hora r/;t::e liga-se em

qualquer tomada. ��--__iili.__..MOINHO DE CIIFE
ELETRICO IILILLA.l1

mOJilêlo Doméstico (patente dep. 82641)
l2ara famílias, colégios, hospitais. hotéis etc.
Vilndas a prestações o'$olidte.nos prospetos.

INDÚSTRIA E
COMÉRCIO

1 Fundado em 1918
.- Rua ..,.irat!nlnga, 1037 • Caixa 230 • S. Paulo

. Oficinas e fundlç80 em- Guarulhos (S. Paulo)

'.

AO PRIMEIRO SINAL DE F,RAQUEZA, TONICO ZENA
À SUA MESA!

BIDorlmoole boje Vende-se
. PUDIM DE LEITE AO

I MERENGUE Uma casa de madeira pa
r� desmanchar, sito à Rua

Eis uma �elicios� so.br�- Afonso Pena, 420, fundos,mesa que voce podera servir no Estr'el'to 'I'ratar<,

I
. I na mes-

tanto quente, quanto gelado. ma.

Faça uma tentativa, porque
é muitíssimo fácil de prepa
raro

INGREDIENTES:
,

di:l1 de leite esteja cozido e

frio, desmonte-o, colocando
o em seguida numa travessa
de metal. '. .

2 - Bata as 5 claras em

pon to de neve, adicionan:do
.hes erri seguida o açucar o

,lual deve ser previamente
moido. Com êste merengue,
cubra o pudim completa,
mente, deixando ficar todo o
suco do mesmo. Com o res
to do merengue colocado
I'l:n�a dessas mangas espe
CJaIS para 'enfeites, faça
uns adornos por cima. Leve
ao fôrno mais ou menos
-quento para que fique le
vemente dourado. (APLA).

I

Preparar uma-mistura co

mo se fôsse para- 'um pu

dj_1!1 comum de leite, e co

zinhá-Ia num molde acara
melado, redondo, .Iiso e alto.

I 3 ovos .'

I _5 holheres de sôpa de açu-
1 cal'

'I MANEIRA UI<; l'AZE)<, .

1 - Uma vez,que o pu-

VENDE-SE ALUGA-SE
VENDE-SE uma ótima residência, à rua Jose Elias

237, no Estreito, próximo a Escola de Aprendizes Mari
nheiros, tendo ótima ga�agem, 3 quartos, 1 sala de visita,
sala de jantar, cópa, cozinha, banheiro. Mede a casa 10

Jcentro
da cidade ou, no Estreito, até 3.500,00. '

rle frente por 30 de fundos, o terreno mede 12 por 36.
Tratar na mesma. . 1 Tratar com o sr. Chaves, na Pensão Elite.

Precisa-se urgente de uma casa' ou apartamento, n o

AVENTURAS PO ZE-,MUTRETA

APLA

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�

YCERTAM'Er ESTADUAL'
-- �--------, -,------,-

-
<,

Estréia' Esta Tarde o FI8UEIRENSE
Adversário do campeão da Capital o Comerciário, de (rícluma. vencedor do Henrique Lage - '_No estádio daf. C.

F. o jogo - Provável o reaparecimento de Carlito :.. Os dema is jogos da rodada.
Com quatro bôas lutas, o

Campeonato Estadual de
1955 prosseguirá na tarde
de hoje.

dependendo da decisão do vas e por certo fará afluir
Supremo Tribunal de Jus- à praça esportiva da R. C.

tiç, 'Desportiva, ainda não F. um publico numeroso e

pertence ao alvi-negro, mas entusiasta, sendo possivel COMERCIÁRIO - J.oão;
,

póde o �lube do sr, Thomaz que a renda ultrapasse a Joaquim e Thiro; Chaminé,
O melhor embate será tal- Chaves Cabral ir disputando casa dos 30 mil cruzeiros, Murici e Agachado; Hélio,

vez o desta Capital, quan- o certame, visto que recur- É quasi certo o reapare- Osni, Ramos, Pachá e Wan-
do o Figueirense .fará sua SD dirigido a�s Tribunàis de der ley.
estréia no certame, enfren- Justiça não tem efeito .sus- cimento do atacante g.áucho FIGUEIRENSE -' Wil-
tando o conjunto do Comer- ..pensivo. .

Car_lito que há pouco re-I
son : Trilha e Laudares;

ciario, campeão, da Liga
.

gressou do inteior riogran- Anibal, Julinho, (Heleio) e

Atlética Região. ;Mi�ei�'a e, I. � �atalha desta t.arde no
'

dense onde passou as ferias
I
Walmor; ,Plácido; Betinho

<lue no certame ja eliminou estádio da rua Boeaiuva en- ; (Orlando), Carlitó (Betinho
D Henrique Lage, de Lauro I tre' as duas valorosas esqua- universitárias, de sorte que

!
ou Odilon), Pacheco e Ce-

Müller. dras é assunto obrigatório desta vez o "onze" atuará 1
ca.

O titulo da Ca,pihd, ainda' em toda�;as rodas ésporti- quasi completo. I> Na arbitragem. estará
---------------------------------------------------------

Os quadros, salvo modif i- sr. Argenár io virtuoso, da certame, jogando em seus

cações, serão êstes:
,

t, A. R. M. domínios contra o Cruzeiro,
PALMEIRAS X ESTIVA de Joaçaba, que eliminou o

Em Blumenau jogarão Guaicúrus, de Concordia.
Palmeiras, local e Estiva, Juiz:' Cesário Róglio.
campeão de Itajai. Este en- CAXIAS X BAEPENi:>Í:
contra, deixou de ser efe- O Caxias, campeão esta-
tuado na primeira rodada dual de 1954 é outro que
devido ao caso Jalmo venci-I fará sua estréia no certame
do no T. J. D. pelo alvi-ru- de' 55. Enfrentará o Cam
bra. Juiz' Gerson Demar ia, Ipeão Joinvillense o Baepen
desta capital. I di, campeão da Liga Jara

guaense e vencedor do Pe
ALIADOS X ,CRUZEIRO ri, de. Mafra. Juiz: Wilson
O Aliados, campeão ser- Silva, da Liga Blumenauen

o rano, fará sua estréia no se.

Decidiu .... o' 1.' J. o.: Palmeiras, Campeão da
Liga· Blumenaueose de·· Futebol

rias, .ehegou, ante-ôntem,
a esta Capifal, o valoroso'

player Antônio Santana,
mais conhecido por Gato.

NA VARZEA GA T O N.ESTA

to, Gato pelas suas apre

ciáveis aptidões técnicas,
chegou a ser visado por
vários clubes do interior,
tendo levado a melhor o

Conde D/Eu, de, Ol'leães,
qile .o contratou, isto há.
alguns anos atl'az:

Na tarde de domingo, no

gramado do Tiro de Guerra,
defrontaram-se Monte Ale- t .

gre e Caravana, vencendo o

primeiro por 3x2.
Sábado jogaram Monte

Realizou-se, quarta-feira, cando, assim, empatados no respectivo documento mê- deve ter sido proclamado Serrat e Internacional, tri-
à noite, após o julgamento, Campeonato de 1955. I dica. campeão da L. B. F., deven- unfando aquele pelo escore

do recurso do Avaí, a apre-I· Motivou o recurso do Pay- do estrear hoje no certame de 2x1.
ciacão pelos senhores juízes sandú, batido por 2x1 pelo Não concordando com a estadual enfrentando em Torneio "Nelson S. Santos"
do Tribunal.de Justiça Dés- � Olímpico, em 23, de novem- d�pi�ão da J_. D. D., o Pai- seus domínios' a Sociedade Dia 15 do corrente 'o Ria-
portiva, de 11m outro recur- bro <lo ano passado; o fato meiras recorreu ao T. J. D. dos Estivadores, de Itajaí. chualo F. C. realizará no

so, interposto pelo Pal:qiei-, de u,ãó' ter o atleta Jalmo e, finalmente, 4
às últimas I Esteve presente ao julga- campo do Tiro de Guerra,

ras, de Blumenau, contra a' apresentado o laudo médico, I horas. de quarta-feira, o co- mento o nosso antigo cola- um atraente torneio .que te
decisão da Junta Discipli- por ha'!.el'"u,ascido em junho lendo órgão da F. C. F. por borador Tte.-cel. Domingos rá 4 denominacão de "Nel
nar 'Desportiva 'da _ Liga de 1919, apes�r do contrato ! unanimidade julgou errada'! da Costa Lino Sobrinho, son Sebastião dos Santos".

'f' Blumenauense '. de kFl1t_ébõl,'- ;t�r:,
..
siqO�re?istr.ad0: no �C?n-I,à; ,d�cis.ãO .,.,daqLH:la junta, 'digno e. esforçado preaiderí-

S�g�m,dO
fomos informados,

que deu ganho de,'�ausa ao selho., Regional ,çle Despor- dand,o aSSIm razao ao Pal- '�te da LIga Blumenauense de I tomarão parte na disputa
Paysandú, de Brusque, fi- tos ,'sem a apresentação' do meiras;: que desta forma, já .

Futeból. '. seis agremiações,' a saber:
, '. \ -'

.
, .' \ Monte Serrat, Unidos, Cru-'

--
J., •

>zeii"o, Linense, Major Costa
.

e Internacional.

NOTICIAS DE TODA PARTE I D��r��a�:r�sB;�l��o:sOse- bÔ�on;:;::�;Si:��\Sé:�
- No Rio noticiam os [or- cruzeiros, sendo 8� dados i tão disputadas na. Várzea, nica, Gato talvez no pró-

nais que ficou estabelecido pelo clube _ e 20 mil pelos destacando-se o embate Ca- ximo ano retorne ás can-

'pelo alto comando da C . .B. associad�s. . .
ravana X Botafogo,-que terá' chas Ilhôas, desde que

D., que os jogadores gaú- ,--HoJe, em �un��ba:, se- por local o campo da Vila sejam satisfatórias as

chos que conquistaram para ra efetuada a prrmeira me- Operária em Saco dos Li- propostas.
o Brasil o titulo máximo lhor de três", entre, Monte' I mões.

'

A êle 0.8 nossos votos de

panamericano perceberão Alegre, campeão dos dois' (Colaboração de Luiz AI- feliz' estada em sua terra

Neste páreo pouco pode- um "bicho" extra de 20mil turnos e Ferroviário, cam- I ves da Silv;).' .,natal.
mos adiantar. Na última do- cruzeiros: Os reservas que peão do 3° turno. ---------------'-----------

No primeiro páreo estão mingueira Tio Félix levan- não atuaram receberão a -- VaI màl 110 exterior o T.f:RMINO·U O C'ONTR'ATO DE SANFORD
inscritos 6 corredores den- tau a ponta quando apenas metade, Vasco: nova derrota de I: ',' � I.

tre os quais queremos. res- correram Paraná, com que
.

- Não foi tão grande o 5x2, desta feita frente ao Notícias chegadas de Não se sabe se o excelén-

saltar, o tYeaparecimento de fez «. dupla, ' e Kalolah uma feito dos rapazes do FIa- selecionado da Austria, em Curitiba, revelam que o cen� te player, que atuou na se-

LURDINHA que, até o mo- fez que Bola de Ouro foi o mengo, conquistando o tri- Viena. tro-médio c'atarinense San- leção paranáense renovará

menta não sabemós por "forfait" do páreo, bem co- :ampeona_to carioca, mas -- E quanto ao Bonsuces- I compromisso com o rubro-

quem será conduzida. Lur- mo Bugre que não chegou a vejam só que "bicho" ex- so" empatou com a Seleção tord acaba de encerrar seu negro, pois vários são' os

dinha após um afastamento ir a pista. _;epcional recebeu cada um Ide Co�ta Rica, por 1x1, em �olltrato com o CLube'Atlé- : clubes interessados no seu

reg'ular volta e com toda Como se pode observar di- dos rubros-negi'os: Cem mil 'São José da Costa Rica. jco Paranáense. concurso.

certeza com a:Ínpla cotação ficilmente arriscariamos v -•.) _ _ J". ....,...

para o segundo posto e bôa alguns palpites. ,ATLETISMO, VaLEI E BASQUETE EM
aspirante ao primeiro. A solução é consultar "o

Princeza, Belsoni, Bravão, travesseiro" e vamos vêr em I BLUMENAUexcelsa e Aza Negra serão que ficamos. !

sua'! cinco sombras. Prin- * * *
,

.. �,

I, Segundo apuramos, hoje os dias 14 e 15 do corrente,
cesa vem de uma vitól'ia es- Tornamos a informar que ) amanhã, em Blumenau, e- I em Blumenau, interessantes

petacular na última reu- � ?on�ução para Res.sacaàa I fetuái:--�e-á o �a.mpeonato p.artidas d� :'oleibol mascu
nião, precisamente a sexta e �nteIramente

-

gratls e os

I mas.culmo
e femmmo de a- Imo e femmmo e basquete

reunião extra-oficial. Bel- olllbus partem .do lado do tletrsmo para extreantes, boI, devendo tomar parte as

soni, Bravão e Excelsa vem Mira-Mar a partir' de . promovid'o pela Liga Atlé- seguintes, agremiações: G.

proc'urando suas melhores '3,45 horas. tica de Blumenau e com a E. Cruzeiro 'do Sul, de Join-

condições e quem sabe po- * * ;(, participação do G. E. Duque ville; Seleção de Blumenau,
deráo encontra-las .agora. ,A séde do Joquei Clube de Caxias, G. E. Olímpico e G. E. Duque de Caxias e sex_

Aza ,Negra começou em as- :ontinua atendendo aos srs. Sociedade Esportiva Bandei- teto feminino do Bandeiran

censão, porém at�lalmente associados as 2as., 3as. e rante. EspeFa-se grandes a ... te, de Brusque.
,anda sem qualquer chance. 5as. feiras a partir das 17 fluência de público no está- E' enorme do interêsse

Princeca e Lurdinha le-1 horas, sendo que as ações ,dia do 23° R. I. dos aficionados dos esportes
vam as preferências. O azar continuam a disposição dos Voiei e Baequete Idar�de e da cesta pelos seno,

pode ser Br�vão. interessados, para o devido Estão programadas para. sacianais ·duelos.
�

.

olé '" -1(, resgate, mediante apresen-
�•••••••e••••••••••�••••••••••••••••••o•••••

taç§.o do talão de quita- CONVITE DO GUARANI jAO HENRIQUE
ção.

Estamos;r:c:rfLndo fazer LAGE PARA UM JOGO NESTA CAPITAL
,1m levantamento do número

CAPITAL
Vindo em goso de fé-

/'
'

, Revelando-se no Bo-

'caiuva como médio dirai-"

o TURFE EM REVISTA.
.

Ed Bon
'Domingo turfistico com

três bons páreos é o que

temos agora, após um do

mingo de Páscoa em branco,

por motivos ponderaveis e

justos.

do porte de Gualicho, 'rio
Félix, Bola de Ouro, Para

ná, Bugre e o estreante (pa
ra o cronista) GAVIÃ(i) DA
GÁVEA.

- -

O PAULA RÁMOS, HOJE, EM ITAJAI
A equipe do Yaula Ra- enfrentando o forte "onze"

mos, terceira . colocada

no.lldo Ma,
rcílio Dias" local, em

campeonato da ,Capitàl, de- homenagem ao governador
ver'á exibir-se, na tarde dé Jorge Lacer,da, que estará

hoje,. na cidade de Itajal, :)r�sente, ao embate.
,

ATRACÃO DE HOJE: BRASIL X PORTU
,

GÀL,. EM USBOA
O jogo internacional de I O conjunio brasileiro pa

hoje. em Lisbôa, entre as' ra o prélio �om os portu
seleções do Brasil e de por-I gueses já .foi escalado pelo
tugal, está tomando conta

Itécnico
Flávio Costa, de-

,

vendo formar' assim: Gil-
de todos os quatro cantos mar; De Sordi e Newton,
da heróica pátria de Ca- Santos; D.i1dma' Santos, ZÓ
mões. De fato, espera-se a zimo e Roberto; Sabúá,
quebra de todos os recordes Wal1(er, Gino, Didi e Ca-
de bilheteria. nhoteiro.

No segundo páreo vamos,

encontrar velhos riva'is \ Se
reno, Calonga, Loluana,
Urubici e Destroier.
Sereno na 6a. reunião

extra-oficial levan tou uma

ponta de maneira notável,
enquanto qué Calonga fazia
a dupla,

O cronista não está ao

par dos aprontos dos res

tantes. Tão sómente tendo
em vista as últimás "per
formances" de Sereno eCa
longa; nada havendo de
anormal com seus estados
técnicos' e

o'

físicos, 'acredi
tamos na repetição. Entre
tanto Urubici não deve :ser

PART'ICIPAÇÃOAo que soubemos, o Gua- ! gre" agora acaba de ,diri
de vitórias de joqueis, cor- l'aní, dese.Joso de tornar bem gir' um convite ao Henrique
"ed,ores, pr�prietários e tra- intensivo a sua campanha Lage, de Lauro Müller, pa-

, :adores, .tarefá que não está em 1956; fará antes do cam- ra que o campeão da Liga
;enqo facil mas que prome- peonato vários' amistosos Tubaronense venha até estr
cemos dar publicidade den- intermunicipais, nesta Capi. 1 •

�1'0 de menor prazo possível. tal e no interior. Assim é Capital defrontar-se CClm os

Visamos, com esta publi- que tendo trazido o Minera- tricolores.
'

cação, oférecer subsídios os sil, dê Ururranga, ao qual Ag'uardemos a resposta
turfistas em geral para o se impôs por ,4 a 3, o "Eu-, do clube de Medinho. Missa 70' dia
:�E�;Ôt:of�:fE�:T�����o�� MUlftfD·õ·-ô-·ffC-NTéô··NEIsON

..

·GAR·�iA-J Filhos, genl'os�"��!�s,F�;t�����hadas e sobrinhos,
zeloso Milton Zandoná que 'Antes' do julgamento ,do' ofendeu moralmente -o árbi- I agradecem a todos que' compareceram ao� sépu,ltamento
emIJresta seu concurso a

. l�cnrso do Avaí, quarta-fe,i- tro do.jogo. Aplicou o órgão de sua querida mãe, sogra,' avó, cunhada e tia LUGIA

Secretaria do Joquei Clube ra, o T. J. D. ,apreciou o ca;- discippnar ao' técnico cam- FILO'MENO, e <!onvidam para a missa a ser rezada ter

Santa Catarina. so do téc,njco Garcia que, peão a multa de 200 cruzei- ç.a-féira dia 10 do corrente às.sete meia horas na IgTeja
por ocasião do choque final, ros com I:eclução de 60%,. I de S'anta Filomena em Praia Comprida São José.

entre Avaí X Figueirense, Sensibili:z,ados antecipam seus agradecimentos.

JOSÉ SOBIERAJSKI'FRANCISCO ZETTROCK
:e:

..SENHORA
:é:

SENHORA
. participam aos parentes e pessôas de ,suas relações

o contrato de casamento de seus filhos
SANITA MARIA e JOSÉ LUIZ

São Francisco do Sul, 31 de Março de 1956.

desprezado.

O "clássico"
reo vai reunir

terceiro pá- Bem, amigos, por hoje é
-corredores s6.

CINE SÃO' JOSE
As 4 - 7 - 9hs.

SEMENTES ,DE VIO
LENCIA

Preços: 11,00 - 5,50.,
Censura até 14 anos .

As - 1,45(1s.
O PROMOTOR DE

ENCRENCAS
Preços, 11,00 - 5,50.

1_1·1f1
As ._:_ 10,15hs.

Apresenta:
MATINADA SHORT

DESENHO
Preço Un i co : 5,50.'
Censura até 5 anos.

As 2 - ,1 - 7 - �hs.
SANGUE REBELDE

Preços: 18,00 - 10,00.
Censura até 10 anos.

tt;rt-S iU
As - 2hs.

O PÓRTicO DA GLóRIA
Preços: 10,00 - 5,00.
Censura até 5 anos.

As - 7,30hs.
SEMENTES DE VIO-

I
- LENÇIA

Preços: 10,00 - 5,00.
o

Censura' até 14 anos.

I,,·' tl·,I;'QI As - 2hs.

I�
1°) O PIRATA SAN

GRENTO
20) MANADA SELVA

GEM
3°) INVASORES DIABó

LICOS - 9/10 Eps.
Preços: 8,00 - 4,00.
Oensura até 10 anos ..

As - 7,30hs.
"FRINEA" A CORTESÃ DO

"ORIENTE
.

O PÓR.TICO DA GLóRIA
Preços: 8,00 ,_ 4,00.
Censura até 18 anos.

\

,

"S?1l1.;fJ
..;\.s 2 - 4112 - 7 - 9hs.
O SAPATINHO DE

CRISTAL
Preços: 10,00 - 5,00.
Censura até 5 anos.

)t

-As - 2hs.
1°) MANADA � SELVA-

GEM /

2°) INVASORES DIABó
LICOS - 9/10. Eps.
3°) TRÁFICO DE' BÁR

BAROS
Preços: 8,00 - 4,00.
Censura até 10 ano�

As - 8hs.
"FRINÉA" A' CORTESÃ

DO ORIENTE'
Censura até 18 anos.

''t " I ':><

Vocênão�a'�ve .'0. -,/
porém, aí está...

,

I

e�� protecão extra
contra JS cá'H� o • •

'

es�a sensacão extra
de frescor... .

t '

�.. gracag a

exclugiva
espuma
de Acão
Anfi-Enzimalica

.
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I Clube Doze de Agusto I
I 'A animação, a decoração e a presença do "granel-
monde" florianópolit:mo, tornaram inolvidável, em autu

o

•

'\ b ro do ano passado, a festa intitulada "UMA NOITE EM
-

I �\ PARIS" promovida pelos acanhados do Clube Doze. E

� ("..l< ,agqra, no dia 22, prometem eles, nos proporcionar um

sucesso idêntico. E para isso, trarão novamente à Floria
I
nópolis, a famosa orquestra "CASSINO DE SEVILHA"
q ue d ará à "UMA NOITE EM SEVILHA" unia caráter
de originalidade. E ainda mais, será escolhida, naquela

\ noite, a moça que representará o Veterano no Concurso
li "MISS SANTA CATARINA - MISS BRASIL".
"'_, ·*w�..-..-.-"".._..."''''_''''''�'''''''_''_'...�'-''''''''''''''''''''''''''''''_III...''''.J''''...Ifr....'' .....

I POl'" -lnotl.\.lo\ CAIXA VAI ABRIR!
'

de mudança, nitária completa.
I vcn.de-se 11ma casa de ma- i A lém da água corrente,
"�rL:l em perfeito estado de 'tem' ainda, uma excelente
(;o:1é;cl"vação. Dita casa fi-! água própria, de fonte ar-

ca situada á rua Lauro Li- tez.iána.
'

nhares - 13, nesta cidade,
e tem as seguintes depen- Tudo isso só por .

dências: 150.000,00.
Área fechada e envidra- Aceita-se negocio com

çada, 3 quartos, sala de, terrenos ou casa em outro

Jantar, casinha ampla e mo- local, nesta cidade.
REPR, NO PARANÁ E STA. CATARINA: d érna, banheiro com água I Informação á Av. Hercí
Enio Rosas & Cia. Ltda. quente e fria, instalção sa- lia Luz 155-A (apto - 1).

HOJE E AMANHÃ
NO PASSADO nos

estados
de fraqueza
em geral

8 DE ABRIL
A data de hoje recorda-nos que:
em 1.595, James Lancastar, célebre .coraarro

Inglês, surgiu em frente a Olinda" procurando
atacar a terra, tomando de assalto Recife. Go
vernava a Capitania de Pernambuco 'D. Felipe
de Moura;
em 1640, saiu de Lisbôa a esquadra que o con

duziu a Bahia o primeiro Vice-Rei, nomeado
para o nosso Brasil, Marquês de Montalvão, que
aqui chegou em 21 de julho do mesmo ano;
em 1.812, os caudilhos Germano Machain Rubio
Marques {oram derrotados no passo de Alcorta

'

(Rio Negro-Banda Oriental), pelo então coronel
Oliveira Alvares, da notável legião de São Pau-

lo;
em 1.823, a vanguarda do pequeno Exército do

governador das armas da então província do
Piauí (João José da Cunha Fidé) entrou em

Caxias. No dia 17 com a chegada desse chefe
iniciaram as fortificações no Morro da Taboca,
onde dentro em pouco foi assediado pelos inde

pendentes, sob o comando
f

do tenente coronel
João da Costa Alecrin; .

em 1.827, travou-se o combate naval de Monte

Santiago, iniciado na 'Véspera. Às 11,30 horas

foi morto o comandante Rafael de Carvalho.
Com o sair da norte o almirante argentino con

seguiu faezr a retirada para Buenos Aires, 'de
pois de terem ficado prisioneiros dos brasileiros
alguns oficiais argentinos':
em 1837� os republicanos do Rio Grande- do Sul,
comandados pelo General Neto, ocuparam daça
pava, rendendo-s,e o Coronel João Crisóstomo da

. Silva;
,

em 1870" apesar de morto desde IOde março o

célebre Marechal Francisco Solano Lopes, di-' na.

tador do Paraguat, o General Caballero que ain- - E receba-os, sem mais

da se mantinha em armas foi alcançado nas pro- trabalhos, pelo Reembolso

ximidades de Bela-Vista, no"Apa, pelo Major Postal.
Francisco Marques .Xavier, -rendendo-se então - No seu pedido- não es-

com 54 homens;
.

quecer seu endereço e no-

em 1882, contando cincoenta e cinco anos de me do autor da obra solici-

bÓl1S serviços públicos faleceu o Conselheiro tada. ,,-

Rafael Arcânjo Gaivão, diretor geral da Conta- - Rapidez .e Máxima

bilidade do Tesouro Nacional. Atenção.
--0--

9 DE ABRIL

, Hertape
fortificante injetável

;'r)

COMPRE
jlrirnsforrnclfb d. uma

marca' que lhe Inspire con·

fiança"
'

Outros produtos
Hertape : CANIFORTOL,
GLUCONATO DE CALCIO
e CONCENTRADO
MINERAL.

Perfeição técnica, alta quo·
"

lidade do materiàl e da
mão de obra, assim como

a garantia de uma assis
tência permanente, são fa
tores que concorrem para '

um perfeito serviço durante
muitos anos.

Laboratório

HERTAPE Ltda.
Rua, Cardoso, 41

C. P. 692 M Belo Horizonte

Praça Barão do Garauna, 67
C. P. 320- Tel. 208-Ponta G�ossa
,(5 Estado do Paraná ..

.

SIEMENS
possui mais de 100 anos

de experiência em eletro
técnica e desde 1939 fo
brica ,transformadores no

Bra_sil.

PETROlEO'NA ATUALIDADE
38.000 toneladas.' equipado
com uma instalação de ener

gia nuclear de 22.000 cava

los. Calcula-se que tal na

vio terá 217 metros de com

primento e desenvolverá
uma velocidade superior a

22 nós. Essa alta velocidade,
que excede de muito a .re

querida para um navio co

mercial de 38.000 toneladas,
faria do petroleiro agora
proposto uma unidade alta
mente apropriada para ser

viços navais auxiliares,
tais como reabastecimento
de encouraçados e porta
aviões ém alto mar.

.y,. ·x· ...

___________ 1 ANCAR,A Imediata-
\ mente apos a regulamenta
ção da nova lei do petróleo,
o govêrno da Turquia con

cedeu 14 licenças para ex

ploração a '5 companhias pe
trolíferas. Dessa forma,
passou a oferecer oportuni
dades ao capital estran
geiro, na pesquisa de petró
leo, o que 'até então era im

pedido por lei
Por conveniência, o país

foi dividido em 9 zonas, nas

quais a Essa (Jersey Stan
dard) ,'obteve 5 licenças; a

Royal Dutch Shell, 2 licen

ças; a 'I'yde Water, 2 licen

ças; e a Feldman de Los An,
geles, 3 licenças. A Compa- NOVA YORK -'-- A indús
nhia Nacional' de Petróleo tria de petróleo norte-ameri
turco, na qual o govêrno cana pagou, em 1955, mais
tem uma participação de de 1 bilhão de dólares em

51%, obeteve 2 licenças. impostos ' ao Tesouro dos
Afora essas concessões, de-' Estados Unidos. A quantia
terminado número de fir.' exata paga pela. indústria
mas está levando a efeito foi US$ 1.085.617.000, con

trabalhos de reconhecimen- tra US$ 952.620.00 recebidos
to em território turco. Tais pelo Tesouro em 1954.

I
I

I
LIVROS

- O Snr. não os encontra
na vua livraria? Pois peça
os, quaisquer' que' sejam,
para:
Caixa Postal - 511. Flo

rianópolis - ,Santa Catari-

NASCIMENTO
Acha-se em festa o lar do

sn r. Gentil Suárez Bonsfield
e Sueli Glavan Bonsfield

'em 1595, os corsájios James Lancaster e Venner, com o nascimento de sua

que haviam fundado diante de Recife, desembar- primogenita, ocorrido na

caram apoderando-se do Forte de Bom Jesus, no Maternidade Dr. Carlos Cor
istmo de Olinda e�' logo em seguida da povoação 'rea no dia 4 do' corrente
de Recife; ,-

�-
,_ mês, a qual na Pia Batís

em 1607, lavrou-se a escritura de doação do mor- 'mal receberá o nome de
1'0 de Santo Antônio, no Rio de Janeiro, aos re- Iara.
ligiosos dessa Ordem. O _padre Custódio, frei Leo- «À os dignos genitores, 'o

nardo de Jesus, que entao se a�hava no convento f EJSTADO apresenta felicita-
de Pernambuco atendendo ao pedido do governa- cões.

'

doí' e da câmara do Rio de J'anei'ro, manda que, .-----------

enquanto não vinha êle pessoalmente, viessem os

freis Antônio. dos Mártires e Antônio das Cha

gas, e dessem começo a construção do convento

que ainda hoje existe a cavaleiro no Largo da

Carioca;
em 1791, terminou em Vila Rica a devassa COI1-
tra os chefes do Movimento Revolucionário de

1789, em que, durante' quasí dois anos, as bárba

ras, diligências da ferrenha justiça da Metropole
portuguesa cevaram o adio aos brasileiros, con

cluíndo por levar José Joaquim da Silva Xavier
- O TIRADENTES à forca e seus companheiros
ao degredo;
em 1818, chegou a Purificaéiôn (Hevedero) o E

xército do General Curado. ESSe lugar era então

a residência habitual de Artigas. O Exército en

controu a povoação deserta e foi acampar no'

arroio Chapicoi uma legua distante;
em 1822, o Príncipe-regente D. Pedro chegou a

Vila Rica, qUe desde essa ocasião pas&ou a ter

o título de Cidade, sendo-lhe então restituído o

primitivo nome de Ouro Preto;
em 1831, o Imperador D. Pedro II, aclamado no

dia 7 desse mesmo mês e ano foi aprese,ntado ao

povo, de uma das janelas ,do Poço da Cidade do
Rio de Janeiro) por José Bonifácio Caldeira de

Andrada. Existe, representando este ato, uma

estampa de Destret.

A data de hoje 'recorda-nos que:

permissões não são, entre. ;c, ,x, ·x·

tanto, em caráter de exclu- Londres Informa-se
s ividade, não tendo sido ou- aqui que o govêrno da Nova
trossfm, até agora, outorga- Zelândia ,transferil\ para a
das licenças para essas em- 'emnrêsa pàrtlcular "Bri

prêsas, que incluem a' tish Petroleum Co. 'of Lon
Socorry Vacuum, a Caltex, e don" seus in'terêsses de 51%
Cities Service, a Gilliland na organização petrolífera
Oil Corporation, a Istam- "British Petroleum C. of- -SiNDICATOS DOS ARRU---M-A-D-ÓR-E-S DE
bul Natural Gas Company, a New Zeland". Tal companhia
Husky Oi! Corporation e a fundada em 1946, importa e FLORIANÓPOLIS
firma alemã Deilman. distribui produtos petrolífe-

;{- ... +:. ros no território néo-zelan-
NOVA YORK - Fôntes dês, e necessitava para sua

oficiais revelaram que a expansão de novos investi
verba de US$22,5 milhões mentos de capital. O govêrno
contida em recente mensa- então decidiu retirar-se do
gem do presidente Eise- empreendimento, transf'e
nhower ao Gongresso, rela- rindo seus interêsses para
tiváment., a um petroleiro a mencionada emprêsa pri
atômico, será destinada à vada ao invés de arcar com

construção de um navio de novos encargos financeiros.

,e!!-,IIUG Worl1l.-!'Sõ., dlrijg.J. à I

Rua Caldas Júnior, 120 - Porto Alegre.Vende-se
Uma casa situada à rua

Souza França n. 46 - Per
to Campo da Liga. Preço a

tratar na mesma.

,

Faço saber aos que o presente virem ou dele tiveram
f'onhecimento que, no dia 21 de abril de 19G6, serão
rea.lizadas neste Sindicato as eleições para sua Direto

ria, Membros do Conselho Fiscal e Representantes da
entidade do CQnselh�da Federaêão a que está filiado,
ficando aberto o prazo de 5 dias, que-eorrerá a partir da

primeira public.ação deste, para o registro das chapas
na Secretaria, /le acôrdo com o disposta no artigo 6° da
Portaria Min isterial nÓ 11, de 11/12;1954.

A chapas deverão ser registradas em separado, sen- '

do uma para os candidatos à Diretoria da entidade, Con
selho Fiscal e respectivos suplentes e outra para os Re

presentantes no Conselho da Federação, na forma do

disposto no a rt? 100 da citada Portaria.
Os requerimentos para o registro das chapas deve

Ião ser apresenta,dos na Secretaria, em três vias, as

sinados por todos os candidatos, pessoalmente, não sen

do permitido para tal fim a outorga de procuração, de
vendo conter todos os requisitos previstos na legislação
\7igente e' nos estatutos da entidade 'e instruídos com a

rrova exigida no § lOdo artO 11 da Portaria nO 11, de
:!.1/2/1954.

Ro�pas" de invaroo para crian�as
Ontem fizemos um rápido comentaria sobre a per-'

feição �ting'ida pela roupa' feita para homens. Citamos os

nOInes de varias, marcas de alta e perfeitissima confec
.;ão, cujos produtos estão tomando conta da preferencia
pública. Atualmente é COml)m a todas classes a compra

I e o úso de teTnos feitos. São mais baratos, são mais con"

I'ortaveis e são ,de um acabamento apuradíssimo.
Hoje vamos mencionar, tambem rapidamente, a ge

neralização do habito de se comprar já confeccionadas

t'
as roupinhas de crianças, mocinhas e rapazes. Desde a

...
l

da .:::l roupa branca até/o casaco de mais apurada elegancia já SINDICATOS DOS EMPREGADOS NO
� se encontram prontos. Os terninhos...ue c,alças curtas e

t�:::.::.: ""T H EfaRmoMsa EmXarc,a,:::::::'1
os de calças. �ompridas, as malhas, os sobretudos� as ca- COMÉRCIO DE FLORIANÓPOLIS

f pas, os vestIdmhos, etc. etc., estão à disposição de quem ASSEMBLÉIA GERAL EX'l'RAORDINARIA
os necessita comprar. A variedade é grande, os preços EDITAL DE CONVOCACAO
�ão bem e bem rasoaveis, especialmente para êsse inver- Ficam, pelo presente, convocados ;s associados des-

�::l VIDREOSpREECFRIAIILTÁRIO :::"1
no que é o "inverno da "A Modelar". Acresce ainda a

I te Sindicato, para a reunião de Assembléi:J. Geral Ex
circunstancia qUe tambem podem ser comprados, pelo i �raordinár�a, que �er� lug:?r n_a séde social, à rua Tra-

1:.'::.'
DE GRANDE *RESIST�,Neli :�:1

sistema crediário, por todos aqueles que merecem con- Jano, esquma da l' elIpe Schm1dt ,(altos da Confeitaria
fiança e credito. I Chiquinho), a fim de se eleger a lista tríplice, a ser en-
•••••e•••••••••••••••••.,•••••••••••••••••••• ' .

d T 'b

JA' ESTA-O A VE'NDA P A R T I C I P A C
-

O
VIa a ao li1 unal Regional do Trabalho, para a escolha

A 100 vogal representamte dos- empregados' da Jllnta de

em. todas G*s boas ca.sas .::.=1'
. I Conciliação e Julgamento de Florianópolis.

•

1 BENTO AGUIDO VIEIRA A reunião terá início às dezenove heras do dia 9 de
Vendido••ob a r••pon.abUl. :

E I,abril p. vindouro, ,em primeira convocação, e caso não
dada do. fabrlcant•• cio. • CELINA DOIN ,VIEIRA Ol 1 I f'

.', GARRAFAS TÉRMICAS '.: I �'!, lver numero ega. pa�'a seu. unclOnamento, fica, desde

�
•

participam aos seus parentes e pessôas de suas re- l.1a, convocada para InícIO 1 hora após isto é 20 horas

•_•.:../.'.�•.•_•. :...O•._•.:...�••.:...I••_.�••••••�._.!..A••••'.'•••••:.:.
lações de amizade, o contrato de casamento de s�a filha

I' :un-c,íonando
com qualquer número.'

, ,

I
Celina com o sr. Hamilton Figueira Ferrari, f-ilho do sr. ' ,f", 'Florianópoli.;;, 28 de março de 195G.
Henrique Ferrari Junior. I

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

'

--::-_________

Paulo lVIalty Presidente

Antonio de Oliveira' Presidente
._--,-_._,---_._--- ._----'----------

André Nilo Tadasco

-

PRISAO DE
ESTOMAGO --' FIGADO - INTESTINOS

4

PllULAS 00 ABBAOE MOSS
Agem directamente sobre o ap'

parelho digestiVO, evitalldo a pri

são de ventre, Proporcio:lam bem

estar geral. facilitam a digestão,

dfScongestionam <) HGADO, re,

gularlzam as funcções digestiVOS.

e fazem desapparecer a.s enler.

midades do [ S TOM A G O,

ffGADO ti INTESTINOS.

�---

Lavando' com Sabão,

\?iraem ESlJecialidade
da GIB. TIIIIL IIDDSIIIIJ,-Jolllllle. (••rclrreulstrada)

eco'Domiz8"se fempo.:.._e dinheiro
Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Preleitura Municipal� d'e Florianópolis
: 'I-LOTEAMENTO DE CANASVIEI'RAS

I A 'T E N ç li o
;,'é""):ié·,.,,' I

•
A PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANb'POLIS COMUNICA AOS INTE- •

: .

• RESSADOS QUE. JA' ESTãO ABERTAS AS INSCRIÇÕES PARA RESERVA DE

I• TERRENO NO LOTEAMENTO DE CANAsvnÜRAS, MEDIANTE, DEPO'SITO DE

.::. CR$ 2.000,00 (DOIS MIL CRUZEIROS).
. .

TODAS AS INFORMAÇõES SERÃO PRESTADAS NO DEPARTAMENTO DE

FAZENDA DA PREFEITURA MUNICI;p'AL DE FLORIANO'POLIS, DE ACORDO

I COM O DECRETO QUE REGULAMENTOU O MENCIONADO LOTEAMENTO. I
. -

....... J H••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••iI

menos da .metade do preço

Salva-me, Senhor do perigo de tornar-me tão obsor
vido pelas perturbações e tristezas da vida que não seja
capaz .de apreciar seus, aspectos agradáveis. Por teu Es
pírito, permite-m., enfrentar a vida de tal mái.eira que
não vejo derrotado pelos embaraços, mas vá sempre de
vitória em vitória até o fim. Conserva-me fiel até a mor

te. Por amor de Jesus. Amém.

Aí ESTA O FIL1VkE MAIS VIOLENTO DO CINEMA

AMERICANO, NARRADO SEM REBUÇOS, SEM
MEIAS-PALAVRAS ...

«NO teodCuIO))· �

(O�BA�o. �l�!!�ILna Mão ,��f'. <:»��
,

.

.. .. tt;�'lh"�,,.��.1Jesus apareceu no meio dêles e lhes. disse: Paz se- ;r- I 71�. ,!Jh",1... 8�" ',."....'(" -\
<l W.r por SINHA�CARNEIRO �l. ",,'ti· """""':'" '

I

ja convosco. (Lucas 2'1:36). Ler Lucas 2'4:36-40.
CONSULTORA DE HiGIENE INFúHlt IOA JOHNSON & JO.1lJiSON

,NUMA tarde, há muitos séeulos, um grupo de discí- ,

uu los desnorteados reuniu-se de portas trancadas com "PEQUENOS CONSELHOS Muitas mães ficam sim-

;nêdo dos judeus. Os discípulos' despojados de seu Mes- G'ERAIS" plesmente para.lizadas de

.tre deviam sentir-se desamparados. Podemos imaginar Criar um bebê é uma ocu- medo quando o garotinho

sua alegria e alívio quando de repente Jesus veio e se pação tão cheia de contra- tropeça e cai, -no seu esfôr

apresentou no meio dêles? Pensei no que 's'ign ificou para dições e confusões, que uma ço ,rle' dar os primeiros pas

êles naquela noite de trevas a aparição de Jesus no meio jóvem mãezinha inexper ien- sinhos. Os pediatras afir

dêles. te acaba mesmo ficando ner- mam que o medo é como

Inúmeras vêzes, durante os vinte séculos que já vosa e completamente' exaus- UITI"l doença contagiosa que

transcorrem desde então, seus seguidores, enfrentando a ta, tentando descobrir o que imediatamente se propaga à

Gal' e sofrimento, desencorajados ou em -desespêro, têm- é! certo Ou errado. Entretan- criança, a qual, então, come

se voltado para Êle em fé e coração. Tôdas as vêzes que to, não pode haver regras ça a chorar de medo, e não

o fizeram, sentiram- sua presença real no meio dêles. fixas e rígidas a respeito de dôr. Não tema. A nature-

Mas a nossa fé envolve mais que o mero gôzo pela do assunto porque, cada bê- za acolchoou õ "assentador

presença confortadora de Jesus, ainda que esta seja uma bê é diferente e exige um zinho" do bebê o suficiente,

.graça sem par. Êle deixoy tarefas aos seus discípulos. tr�tamento pessoal. Mas, para aguentar êsses peque

'Desde a sua ascenção tem Êle promessa de enviar o Es- e�l�tem certos princípios nos tombos. Você deve, por-

píríto Santo para dar poder, fôrças, coragem e confôrto. I baslco� que podem .servir tanto, encorajar seu gor

Cristo chama-nos para falar aos outros de seu amor e de guia - e, por mais es- ducha herdeiro a se levan-

graça Salvadora e dar testemunha dêle. tranho que pareça, e .lUS- tal' e tentar novamente.
-

DOMINGO, 8 DE ABRIL tamente a respeito dêstes Alguns pais têm a teoria

Em tua presença. há abundância de alegrias. (Sal- princípios .fund�mentais que de que, deixando o bebê

mo 16:11). Ler II Tim. 4:6-8. . surgem as maiores contra- olhar diretamente para o
,

ELA Ê VIúVA, de noventa e quabro anos e 'tem es" dições.
,

sol, seus olhinhos ficarão

tado confinada ao leito por' anos. A vida não tem sido . Comer, por exemplo. As mais fortes. Er.radíssimo.

nada fácil para ela. Sua mais remota lembrança é a de vezes, os bebês simplesmen- Os -clhos do bebê 'são fracos

uma grande enchente do rio, na qual seu pai perdeu a te não têm vontade de co- e sensíveis e não devem ser

vida e a família teve de abandonar o sítio no' .qual vi- mer. O seu organismo absor- expostos à luz solar direta.

viam. Logo que ela teve idade, foi empregada como veu a quantidade suficien- A claridade pode ser preju

aprendiz numa loja em Londres. Ali a disciplina era se- te de alimentos ·e seu filhi- dic ial à vista. Tenha cuida

vera e os privilégios muito escas-sos. No seu abandono, ilho re�lmente 'não precisa dos especiais na praia. En

encontrou-se com Cristo!· de comida, por mais que vo- tretanto, normalmente, num
Hoje, em avançada velhice, ela é uma cristã que cê o tente convencer do carrinho coberto, você não

irradia, a sua fé. Inc'apaz de ir aos cultos, ela constan- contrário. Se a saúde geral precisa se preocupar. O be

temente ora por St igreja.
Sua minguada pensão é des- do bebê for bôa, não se I bê se protege sozinho, fe

contada por meses a fio, a, fim .de .economizar algo com o preocupe.. Não insista, pe- chando 'os. olhinhos contra a,

que, de quando m quando, surpreende alguma amiga ça, mande ou implore.' Sim- claridade. \
I

em necessidade, com uma oferta anônima. Lê com as- plesmente tire o prato e sõ- Vale d pena ler livros sô

siduidade e mantém uma regu lar jcorrespondência. mente ofereca alimentos bre os cuidados com o bebê,

Há pouco tempo conversou seriamente com o seu quando perceber que a fo- muitas mães perguntam. 'De
pastor a respeito do seu funer�l. Ao fim 'das combina- me voltou. vem as crianças ser trata

ções feitas, ela disse: "Qu,ando eu chegar ao céu direi: Por menorzinho que seja, das exatamente como teco

Muito(obrigada, Senhor, pois tenho mais de noventa anos o bebê gosta de estar con- mendam êsses livros? Bem,

P. todo\. êles têm sido divertidos!" fortável. Portanto, veja' se êsses tratados ajudam e es

a roupinha é realmente cô- clarecem, mas, como já. men ,

'moda e folgada. Crianci- cionamos .acima, cada bebê

nhas particularmente detes-: é .ind ividual e; porjanto, é

tam que se lhes vista 1'011- um pouco diferente no seu

pas que tenham que ser for- comportamento. Você apren

cadas por sôbre suas' cabe- , der
á muito mais a respeito

cas, Use, de preferência, do seu filho convivendo com
.

casaquinhos 'abotoados e, no êle, observando-o e amando

caso dêste últimos, use so- Q. E essa experiência não

mente aqueles que tiverem o pode ser adquirida em todos

.decote 'do péscoço bem am- os livros do mundo' reuni-

plo e elástico.' dos..
................� �.8••�••••o•••e••••

cidcs desta cidade.
Cr$ 8,00
de 25,00 IJor
de 30,00 por
de 30,00 por
de 65,00 por
de 20,00 PQr
de 25,00 por
de 50,00 por
de 70,00 por
de 20,00 por

Arrazado�a queima de artigo de verão da

C A S A O R I E N rA l

-------------------------------------------------------------------------------------u

..

Liquidação total de sedas e retalhos de seda, por
do custo atual.

Acontecimento sem pre cedente no comércio de te
Sedas a começar de :

'

.

Sedas estampadas e xadrez " , .

Sedas estampadas e lisas .

Sedas estampadas, largo 90 .

Sedas estampadas, largo .90 ..

'

, .

Tafetá xadrez
-

.

Seda tafetá estampado : .

Faile escocez,' largo 90 .

,Nylon liso da Rhodia, largo J ,00 .

Langerie , .

Tafetá faile, artigo bom '
.

Tafetá faile, artigo superior, largo 90 .

Faile superior, largo 90 .

Nylon salpico da Rhodia, largo 1,00 .

Orzandv suisso branco, largo 1,15 ; .

Organdy suísso em cores, largo 1,15 '

'

.

Tule de nvlon, Americano, largo 1,40 .

Brodery, suisso, largo 90 " .

Orgaudy estampado , .

Organdy permanente Bangú, largo 1,00 .

Puro Hnho pI vestidos, larg. 90 .

. Linho especial, p/ ternos
'

.

PUJ'o linho branco marca 3 zeros, largo 2,20 .

Puro linho em cores marca 3 zeros, largo 2,20 .

Aproveite-se desta opor tunidade e seja G primeiro
Casa Oriental - Rua Conselheiro Mafra, 15 -

3493.

118tro Técnica lod. e Com. S� A.
ASS�MBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

São convidados os senhores acionistas a se reuni

rem, em assembléia geral ordinária, às 16 horas do pró
ximo dia 21, na séde social, à rua Tenente Silveira, nO

28, a fim de deliberar, sôbre a seguinte,
, ORDE,M DO DIA

'

10) Leitura, exame, discussão e deliberação sôbre o

relatório da Diretoria, bálanço geral e conta de

lucros e perdas, referentes ao exercício de

1955, e parecer do Conselho Fiscal;
2°) Eleição dos novos membros do Conselho Fiscal

e-seus suplentes;
3°) Assuntos .de interêsse 'social.

Florianópolis (SÊn�'� 5 .de abril de 1956.
Leonel Pereira, Diretor-Presidente
Juvenal ·N. Pereira, Diretor-Gerente
Júlia Cascaes Pereira, Diretor-Secretário

-:0:-
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁI�IA

Pelo presente, ficam convidados os senhores acio
nistas a se reunirem eni Assembléia geral extraordiná
lia, às 14 horas do dia 21 de abril corrente, na séde so

cial, à rua Tenente Silveira nO 24, a fim de deliberar
sôbre o aumento do capital social.

Florianópolis (SC), 5 de abril de 1956.
Leonel Pereira, Diretor-Presidente
'JúlillJ Cascaes Pereirà, Diretor-Secretário
Juvenal N. Pereira, Diretor-Gerente

16a. CIRCUNSCRiÇÃO DE
RECRUTAMENTO

Em I ,de abril de 1956.
Do Chefe da 16a. C. R. M.
Ao sr. Diretor. \

Assunto: Publicação de Nota (Solicita).
Of. n. 180 .....,. J. R. A. .

1 - Esta Chefia, apeland0 novamente para a b&a
vONtade e cooperação que a Direção dêsse Jornal tem

lwestado aos assuntos atinentes ao Serviço Militar, soli
cita' a fineza de ser mandado divulgar nêsse prestigioso
órgão de Imprensa, a nota que se segue:

NOTA Il\IPORTANTE

A Chefia daI 16a. C. R. M. avisa aos convocados das
classes de 1937 e anteriOl;es designados para incorpora
ção no 10 Batalhão de Polícia, do Exército, - Rio, per
tencentes ao município de Florianópolis, que a data de
...presentação no 14(0) B. C., prevista para :n-5-1956, foi

::mtecipada para o dia 30 de abril corrente, sendo decla
rados INSUBMISSOS os convocado& qUe deixarem de se

apre�tar ne 14-0 B. C., na referida data: 30 de abril de
1956.

'

2 - Esta Chefia serve-se da oportunidade para re-

110Var Os protestos de estima e consideração.
Henrique Marcos Rabello de Mello
Coronel Chefe da 16a. C. R. M.

I

PARTICIPAÇÃO
DR. HENRIQUE DE BONA

SôNIA-MARIA SIMôES DE BONA

Participam aos pal'entes e amigos: o nascimento de
seu filho Roberto, ocorrido na Maternidade Dr. Carlos
Corrpia.

,

F�ol'Lan6.poUs. 3. ,de a,hrJI d.e .1956

de

10,00
13,00/
25,00
35,00
12,00
15,00
38,<;>0
52,00
10,00
30,00
44,00
60,00
85,@0
100,00
110,00
100,00
250,00

75,00 por

de 25,00 por
de 70,00 por
de 160,00 por
de 85,00 por

18;00
,48,00",
98,00
60,00

210,00
/ 230,00
par a escolher o 'melhor.
Florianópolis - Telefone

ORAÇÃO \

PENSAMENTO' PARA O DIA
I

, '

,.,' Os prazeres que permanecem são os' que Cristo' pro-
'porciona.

WILFRED WADE (Inglaterra)
.
-:0:-

SEGUNDA-FEIRA, 9 DE AB�IL
Tende bom ânimo! sou eu. Não temais. (Mateus

14:27). Ler Mateus 14:22-27.
EM MEU distrito eclesiástico, na índia, um jovem

'pregador foi uma vez assediado por um grupo de pes
soas não cristãs qUe o interpelaram a respeito da sua

obra de pregação do evangelho naquelas redondezas. Não
sabia êle, perguntaram, que o Império Britânico tinha
terminado na índia e que -um govêrno nacionalista estava

ag0ra no poder?
O pregador respondeu que, êle não .pregava o evan

gelho sob as or,dens do Império Britânico nem tão pouco
do govêrpo nacionalista da índia, mas sob as ordens de
Cristo.

Êles o esbofetearam e lhe disseram que seria espan
cado e forçado a retirar-se das vilas. Êle replicou que
não tinha mêdo daquilo. Estava pronto a morrer antes
de desistir de pregar o envangelho.

Mais tarde eu lhe perguntei o que foi que o fêz tãõ
destemidú. Ê1e me respôndeu: "No cristianismo não há
mêdo. Cristo veio abolir o mêdo."

Andamos com destemor quando. andamos com Cris
to.' Nem mesmo a morte infunde -terror,' pois por ela so
mente passamos a estm' constantemente com Deus, nosso
pai.

[F@�[W��- �o�o,
FORNECEDORA DE MAQUINAS,

ABRil É O MÊS, D.AS
HORTAUÇA\S

Se você ainda não prepa
rou a sua horta, aproveite o

mês de abril que é a época
ideal para as sementeiras de

hortaliças.
, Adquira as sementes de

sua preferência nos Postos
de Venda de "G. A. CARVA
LHO" - Rua Esteves Júni,or,
53 ou no Balcão instalado,
bem no centro do Mercado
Público.

. :.:
.

�
}�

. "�'
Glenn ',:

FORD
ANNE FRANCIS
LOUIS CAlHERN

MARGARET HAYE$

"
O,RAÇÃO

Vende'·.e Nosso Pai Celestial, ajuda-nos a c�mpreender que,
quando teü Filho Jesus está conosco o mêdo não nos

acovarda. Ajqda-nos a permanecer em comunhão con

tigo nos caminhos da vida, hoje. Em nome- de Cristo te
\

A
'

rogamos. mem.
,

.

,

-

HOJE, NOS CINES
S. JOSÉ e IMPERIAL

Vende-se 'um terreno com

230.000 m2 aproximadamen
te. Tem ótima pastagem
com· agua corrente; muita
lenha e barro fino proprio
par".- industria. Situado a

20 winutos de auto de Bar

reiros. �'nformações à rua

24 de Maio 470 - Estreito.

PENSAMENTO PARA O DIA SÓCIO - NEGOCIO ÚTlMO
sou eu. Não

Escritório de representações e conta própria pos
suindo apreciavel número de importantes representações ,.

e pp"feitamente aparelhado para grande e compensador
desenvolvimento, aceita sócios com algum capital, sob

condições a se combinárem pessoalmente. Pode-se tam

bem vender.
Cartas para a Redação deste Jornal endereçadas á·

,BRAZILIA REP'RESENTAÇÕES, devendo os inte
ressados indicarem nomes e enderêços para sêrem procu
rados pelo anunciante.

Cristo
temais."

disse: "Tende bom· ânimo!
..

HENRY R. WILSON (índia)

DR. EWAI.DO JOSÉ RA
MOS SCHAEFER
/

CLINICA MÉDICA DE ADULTOS
E CRIANÇAS -- REUMATO

, LOGIA
Consultório - Rua Hunes Ma-

chado, 17. -, '

Horário das Consultas _:_ das
17 às 19 horas (exceto aos sá
bados).
Residência: Rua Visconde de

Ouro Preto, 123 - Te!. 3559.

FEDERACAO DAS INDOSTRIAS DO ES-
, ,

'

lADO DE SANTA' CATARtNA
.

EDITAL DE CONVOCNÇ.\O

Assembléia G�ral Extraordinária

O Presidente da Federação das IIldústrias do Estado
l�e Santa Catarina convoca os senhores membros do Con
['elho de Representantes desta Entidade, para a reunião
de Assembléia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia'
10 ,de abril corrente, às 10 horas; em sua' séde à Praca
Pereira e Oliveira, Edifício Ipase, 40 andai, para o fi�
especial de i'ealizar as eleições para a escolha dos Juizes'
Classistas, representantes dos Empregadores e respecti
,"os suplentes, junto ao Tribunal Regional do Trabalho
da 4a. Reg·ião para o triênio 1956-1959, na conformidade
('om a Portaria n. S8M-338, de 31-7-194().

Florianópolis,' 3 de abril de 1956.
Celso Ramos - Presidente.

(ESTENO) - DATILOGRAFA
\
\

Com muita pra'tica de serviços gerais de responsa
biliâade no NOVO ESCRITóRIO a ser instalado nesta
Capital. Exige-se otimo conhecimento da lingua portu
guêsa. Conhecimento de alemão dj:!sejado mas não essen

Cial.. Paga-se bem. Tratar com sr. WILDE, Hotel La
Porta ou por carta à jJortari'l deste jornal endereçada a

FORMAC indicando experiencias, refere�ccias e remu

neração desejada.

OBJETO PERDIDO

Perdeu-se uma Pasta cor

marrom gravada com o no

me Rhodia. Gratifica-se
bem a quem devolver os do
cumenltos que a mesma con

tinha a Luiz do Rego Al
meida - Rua Conselheiro

-Th.fa:fra 145.,� Fone 3894.
Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



Como se sabe, recaiu na

pessôa ,do ilustre coesta

duano a' alta investidura da

Presidência da Companhia
Nacional de Seguro Agríco
la, assim confiada ao dina

mismo e capacidade do sr

dr. Rafael da Cruz Lima. De

sua dedicação.à'cauia e do

muito qUe nos demais seto-

'res de suas atividades pú
blicas, conseguiu realizar,
C0111 honestidade e com brí

lhar.tismo, muito também

se deve esperar do dr. Ra

fael Cl'UZ Lima à frente da

Companhia Nacional de Se

guro Agrícola, em cujas fi

nalidades põe o Govêrno da

Rcpublica grandes esperan

ças e bem fundada confian

-ça.

O dr. Rafael Cl'UZ Lima

veio a Florianópolis para

visitar pessoas de sua famí-
. lia e amigos" oJ�o,rttll1idaçle__
que n�o noS escapou para

que o ouvíssemos acêrca

da orientação que imprimi
rá aos tratalhos do seu no

vo setor de serviçps à Na

ção,

Recebidopelo ilustre coes

taduano com o peculiar ca-,
valheirismo que é traço mar

cante de sua personalidade"
forneceu-nos êle as infor

mações que abaixo publicá
mos, para que os nossos pre
zados leitores' tomem: co

nhecimento dos objetivos
,da Companhia de Seguro
Agrí.cola,. através .da pala-:
vra

,
ele seu atual presidente,

Que é um dos catarinenses

cuja projeção têm conquis
tado o panorama social e

econômico do país.
"Vencida a fase de im

plantação e de experiência'
do seguro agrícola no Bra-,
sil, vamos entrar agora num

período
�

de intensa ativida

de, visando a ampliação das
-áreas rurais servidas por
êsse instrumen tó de segu

rança para o trabalho do
homem do campo". Com es

tas p?-lavras, o sr. Rafael

Cruz: Lima, novo presidente
lh Companhia Nacional de

Seguros Agrícola, llllClOU

suas declarações à impren"
sa, ao ensêjo de rápida vi
sita a êste Estado, onde es

teve radicado até ha pouco,
aqui exercendo o magisté
rio e a advocacia, tendo si
do Delegado �o IAPETC,
em cujas fUL �ões revelou
se administrad�r cônscio de
suas re::;ponsabilidades, a

llOnto de ser distinguido pe
lo govêrno federal com a

investidura· naquele alto
cargo.

O ponto de vista do sr.

T:afael Cruz Lima, no que
l'es,peita à dil1nmização das
ntividadcs industriais da
f;ompanhia Nacional de Se
g'uro Agl'ícola, coincide per
feitamente com os propósi
tos do 'pres.idente Juscelino
Kubitschek, que já o con

vocou para discussão dos
problemas do seguro agrí
cola e da assistência à la
voura e à pecuária, manifes
tando o' maior interêsse pe
los planos de trabalho 'da-

quele órgão e estimulando
sua execução.

- "A Companhia, Nacio
nal de Seguro Agrícola
declarou o sr. Rafael Cruz

Lima - já está operando
com seis tipos de seguro: o

de bovinos, de café, de tri

go, da videira, de arroz e

do algodão herbáceo. Estão

insta ladas, para tanto, cin

co Sucursais, com sede no

Rio, em São Paulo, em Pôr

to Alegre, .em Ponta Grossa

e em Uberaba. Essas. Sucur
sais apresentaram, em 1955,
um movimento de emissão

de 6H7 apólices, com capi
tais segurados da ordem

de 128,6 milhões de cruzei

ros, obtendo uma receita de

,premIO superior a 5,3 mi

lhões de cruzeiros. Somente

no exercício passado, foram
pagas indenizações no mon

tante de 565 mil cruzeiros,
restando a pagar, ao encer

rar-se o balanço, mais 1.261

mil cruzeiros.
. O movimento de operações
em 1955, como' se vê, foi
pequeno, mas explicável
Lendo em vista a circuns

cân cin de a primeira apólice
de seguro have/sido emiti

da em fins de abril e os pla
nos correspon den tes aos di
versos tipos. de seguro terem

sido aprovados, sucessiva

mente, até setembro. Tenha

se em conta, por outro la

do, o fato de que, em rela!
ção 'ao café, a Companhia
não chegou práticament., a

operar, pelo atraso da apro

vação do plano .em relação
à safra, o mesmo se veri

ficando, mais tarde, quanto
aos' -seguros=- do-,��=eMio

algodão herbáceo, cujos
planos foram aprovados
quando se encontravam em

fase adiantada os trabalhos
culturais correspondente a

essas lavouras.
- "De qua lquerf'orma -

prosseguiu o presidente da

Companhia Nacional de Se
g,uro Agrícola -

"

o está

gio de cautela, de experiên
cia na implantação do se

guro agrícola, está superado
por completo. Ainda agora,
estiveram reunidos no Rio

{ agrônomos de tôdas as Su

cursais, dando um balanço
técnico das operações do
ano findo, e acertando pro
vidências para o incremen
to das atividades, securato
rias. Três dos principais te
mas revistos na reunião in
teressam par:ticulaTmente
aos agricultores de S. Cata

rina,: a reorganização dos

processos de cobertura de
riscos para o h,iio e a vi

deira, e a implantação do

seguro para a_ pequena la�

7

Ativo de compensação
Ações em caução .

Títulos em custódia

41.600,QO

94.874,20
4.500,00

50.000,00
17.636.000,00

0,

I Santa Cataf;j. a na Djre�ão do Seguro Agrícola
�

�Importantes Declar�ções do dr. Rafael C. Lima, presidente da:Compaohia Nacional de�
L;" / "Segar�J�.��cola, propondo-se a uma fase �e intensa atividade �
_ __� .!"'__.".UJ.._ __._:,.J-w..oMiIIf· •

.....,._' -JA.. Ji'J-_w�-.- • ��
- _. � :. ""'-_ -""-.-"" .,." �

voura, modalidade essa des- Aluguéis a receber

tinada a cobrir, dentro de Ordens de pagamento em

pequenas e médias proprie- execução .

dades, cêrca de cem cultu- Despesas antecipadas
ras agrícolas.
Aparelhamo-nos, assim,

para o início da nova fase
de trabalho, em benefício
da agricultura e da pecua
ria do país, em ritmo mais
acelerado dada a experiên
cia colhida no ano passado
e tendo em vista os propósi
tos manifestados pelo Pre
sidente da República. Está

programado, para o exer

cício corrente, estender-se-á
a angariação de seguro e

outras áreas' do .Brasíl, e

intenàificar-se o trabalho
nas regiões atualmente ser

vidas, no tempo em que o

aperfeiçoamento dos planos
em execução e o preparo de
novos planos de operação
permitirão atender a mais Exigível a curto prazo

amplos setores da agricu 1- Reserva de. sinistros a li-

tura nacional". quidar , .

- "Projetamos igualmen- Exigível à vista

te, para o ano em curso, o Premias a devolver .

estabelecimento .de um se- I
Contas correntes

.

guro visando cobrir, especi- Instituto de Resseguros do

ficamente, os danos causa- Brasil .

dos pela ocorrência do Instituto de Aposentadoria'
gran izo, o que habilitará a aPensões dos Comerciá-

Campanha a atender a 11m rios' .

grande número de lavrado- Impôsto de Renda de fun

res, cujas culturas nâo fo- cionários a pagar .....

ram incluídas nos planos de Honorár-ios, ordenados e

operações de 1955. No que gratificações a pagar "

se refere lao seguro de ani- Comissões a pagar

mais, colétámos dados ne- Contas correntes ... , ....

cessários à fixação das con

dições gerais e tarifas para
o seguro de, outras espécies,
estudando-se igualmente

o qUe tange ao seguro da

bovinos, alterações capazes

de Estender a cobertura a

outros riscos, além dos és

tubel ec idos até o momen-

1.341.032,40

Limpeza,'conservação e re-

paras .
'

, .

Divulgação e publicidade .

Despesas bancárias e co

missões de cobrança ...

Assinatura e publicações .

Despesas diversas de fun-
cionamento .

Decorações e benfeitorias 872.405,70

12G.841,70
224.794,60

,

36.749,10
12.750,90

17.636.000 00 55.602,10
46.432,40

PASSIVO

Total do ativo Cr$ 126.294.660,70

1.076.646,90
Passivo- não exigível

Capital .

Fundo de depreciação de

móveis, máquinas e uten-
sílios .

Reservas-e fundos técnicos
Reserva de riscos não ex-

pirados .

Reserva de contingência .

Fundo de garantia de re-

trocessões .

1;0".
Passivo de compensação

Finalizando suas declara-
Diretoria - C/caução

cões, disse 01 sr. Rafael Cruz Custódia de títulos

Lima:

160.000.000,00

Despesas de inversões

Depreciações e amortizações,

\

1.260.356,20

2:503,80

Sub-total 11.367.299,90
Lucro do exercício de 1955

Distribuição:
Fundo de reserva legal
Fundo de estabilização,
Saldo à disposição da as-

sembléia geral .

699.lJ36,90 100.918.019,70

275.019,70
341,00

is.542,50

63.216,90

1.208.683,80

1,260.850,20

95.904,00

19,80

699.636,90

759.286,50
2.484.108,70

1.020,175,80
17.058,10

96.114,00
7:640,00

526.574,40

..

126.398,10
161.548,60
38.781,70
42.308,50

.

Passivo pendente
Contas a pagar " .

Lucro do exercício de 1955
' ,-

Distribuição:
Fundo de reserva legal 2.50.240,90 Rio de Janeiro, 31 de dezembro de i955. Estevão
Fundo de estabilização 50q_.4�11,70, '"

Brandão Soares Barbosa, perito contador - reg. 9.311 _

�alde à dL':1posição�'� 81i�"t.=<Oiíit�. .

� '",_
I CRC-DF.

sembléia geral . . . . . .. .{.Z5'4�m:j�j"d'''�'s;ó'lj�:Sf7,4o� : Rio de Janeiro, 30 de janeiro de 1956.
,

Exmo. sr. presidente da Companhia Nacional de Se-
...

/ �ruro Agr ícola,
50.000;00 Incumbido por v. excia., para ef�tuar um exame de

17.635.000,,00 17.6,86.000,00 autoria no balanço geral da Companhia Nacional de Se
guro Agrícola encerrado a 31 de dezembro de 1955 ten
co verificado todos os comprovantes e lancameritos con

t ábeis existentes, e baseado nos relatórios' mensais que
apresentei a diretoria, conclui estarem as operações da
Companhia classificadas corretamen te, obedecidos o pla
no de contas em vigor e a boa técnica contabil.

,

Assim é q\le o balanço de 31 de dezembro de 1955,
pelo que me fOI dado examinar, l;eflete a exatidão das

opel:àções realizadas pela Companhia Nacional de Seguro
Agnc.ola dura�te o exencicio de 1955, motivo pelo qual,
na minha qualIdade de perito contador registrado no'

Conselho Regional de Contabilidade do Distrito Federal
apresento o seguinte

'

CERTIFICADO
Certifico que examinei Os lançamentos contábeis e

lespecti�os. comprovantes que os originaram, e que, em

consequencla, os saldos das contas apresentados no ba-

843.905,20 lanç.o geral de 31 de dezembro de 1955, da Companhia
NaCIOnal de Seguros Agrícola estão corretos e refletem
rom :xatidão Os r�sultados das operações realizadas pela

'565.013,80 referida Companhia durante o exercício de 1955.
(ass.) Américo Matheus Florentino, perito-contador

reg. no C.R.C. do D. Federal sob o n. 2.272. '

I PARECER DO CONSELHO FISCAL

"

Os abaixo-assinados, membros efetivos do conselho

i�scal da Companhia Nacional de Seguto Agrícola, nos

termos do art. 127, n. III do Decreto-lei n. 2.627 de 26 de
setembro de 1940 e do art. 21 dos estatutos sociais de

cla�'am ter .acompanhado, mensalmente, os atos da dire
toria, exaI?mado as contas constantes dos bala1'icetes e o

balanço fmal do exercício de 1955, encontrando tudo
f'xato e, em perfeita ordem, sendo de opinião que o ba

lanço, e a c.onta de lucros e perdas devem ser aprovados.
E de Justiça salientar que em prazo relativamente

C�ll·to das suas atividades no campo do seguro agro-pecuá
riO, praz� êsse praticamente de seis meses, conseguiu a

CompanhIa uu: lucro líquido de Cr$ 5.004.817,40, tendo
efetuado o registro de reservas e fundos técnicos no va

lor de Cr$ 2.256.457,90; êsses resultados foram 'devidos
ao alto critério que orientou a sua administração que
merece louvores.

'

.

Rio de, Janeiro, 30 de janeiro de 195.6. - (ass.)' Alui
ZIO Gd:lbHollanF�a T?vol'a. presidente. - Alfredo Pinheiro.
- I erto i 19uell'edo Pimentel.

1.208.683,80
95.904,00

19,90

r

41.200,10

2.982,00

1.170,00

6.480,60
23.307,40

-

11.60?,90

250.240,90
500.481,70

4.254.094,80 5.004.817,40

Total . . 16.372.117,30

1.304.607,70.
Prêmios

Prêmios de seguros

Prêmios de retrocessões
5.314.088,10

1.649,20 5.315.137,30

Comissões
Comissões de resseguros cedidos .

Receitas índustríaís diversas

Participação da Cia. nos lucros do LR.E.
Juros bancários . 3.484.831,40
Receitas financeiras

J U1'OS diversos auferidos .

31.730,70

481,60

4.281.884,40 7.766.715,80

Receitas administrativas
Descontos auferidos
Custo, de apólices
Receitas diversas

276.570,80
6.900,00

763.506,40 1.046.977,20

36.744,00 Receitas de inversões
Juros de títulos de renrla

.Alnguéis de imóveis 2.211.074,70
2.096.813,80
115.060,90

31.117,90
Total .......... , .. , , . 16.372.117,30

41.421,50

Total do passivo Cr$ 1262'94660 7. . , o

Sinistros
Sinistros \ de Seguros .

Despesas com' sinistros
Despesas com &inistros de
Seguros ..•. ; ; .

Despesas industriais diversas
'nspeção de riscos .'.....

Participações do i. R. E.
nos lucl'oS da Campl}nha 119,60
nos lucros da Companhia 119,60

�espesas indusfriais diversas .

- '�Em linhas gerais, es

ta fi informação que posso

dar à imprensa eatarinense
Rio de Janeiro, 31 de dezembro de ,1955. ,

.

a respeito do órgão nacio-
José Accioly de Sá, presidente; Clá�dio Osório Perei-

nal cuja direção me foi ra, diretor-superintendente. Clevoland de Andrade Bote

confiada pelo Presidente l�o, diretor-técnico. Estevão Brandão Soares Barbosa, pe

Juscelino Kubitschek. Não
rito contador - Reg. n. 9.311 - CRC-DF.

oretendo fazer milagres, DEMONST-RAÇÃd DA CONTA LUCROS E PERDAS EM

mas procurarei, na medida .

31 DE DEZEMBRO DE 1955
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Companhia Naci(Jl!1al de Se

!!,uro Agrícola, certo de que
estarei contribuindo para
melhoria das condições de

1I'odução e de confôrto do

homem rural brasileiro".
xxx

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1955

A'.ÇIVO

Imobilizado em invel'sões
Financiamentos diversos e atividades

Agro-Pecuárias .

Realizável a curto prazo
Títulos de renda ". 13.992.737,50
Bancos - C/aviso prévio 34.752.600,20

Imobilizado fixo'

Despesas de organ�zação e

instalação .

:móveis de uso próprio .

Móv,eis, máquinas e utensí-
lios .

Almoxarifado

Cauções
Biblioteca

Disponível
Bancos. - C/movimento
Caixa

Contas correntes

Instituto de Resseguros do
Brasil .

Empréstimos a funcioná-

ri0s .

Premias em cobrança .

Contas coprentes

Ativo pendent.e
hll'os a receber .

3.482.708,10
11.335.652,50

Constituição de reservas

Constituição da reserva de
I riscos não expirados '"

/, Constituição da reserva de
sinistros a liquidar ...

Constituição da reserva de
contingência .

Constituição do fundo de
garantia de retroeessões

Constituição d'O fundo de
oscilação de títulos

2.183.827,60
e 227.314,00

700,00
10.303,'00 " 17.240.565,20

33.490.000,00

43.745.337,70

Despesas administrativas
de pessoal

Honorários
.

.

Ordenados

Gratificações' .�
.

�,���,�����
tações .

Serviços extraordinários
Contribuições de previaên�
cia '"

�:eleção de pessoal
'

Despesas de viagens .....

1.851.191,30
173.182,10 2.024.373,40

16.070,00

'282.220,50
427.016,80
15.554,70 767.362,00

Despesas administrativas
de funcionamento

Material de consumo

Aluguéis e condomínios ..

Luz, fôrça e telefone
Portes e telegramas1.200.108,20

105.768,70

66.435,50
66.435,50
3.100.00

5.030.610,30

CLUB� DOZ� D� AGOSTO
DIA 14 AS 17,00 HORAS

,eDA' -CHINES

3.265,.994,80

PARADA DE GRANDE EL,EGANCIA
Em benefício da nova séde, do Veterano e em homena

gem a SS. EXiBas Dr. Jorge Lacerda, digníssimo Governa

ct?r .do Estado e sua Exma EsPosa; Dr. Osmar Cunha, dig
mSslmo Governador da Cida.de e Exma Esp03a.

Será apresentado pela primeira vez nesta Capikl o

Corpo Coral do Educandário $anta.' datarina.
Mesas a Cr$ 100,00, reservadas a partir do dia 5 do

corrente na Secretaria do Clube.
Após o chá haverá uma soirée.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



Ao ensejo do próximo en

cerramento do pra�o para a

presentação da� declarações
do ímpôsto de renda, o dire

tor Castro Viana fez oportu
nas declarações à imprensa:

�,

Contribuintes

descontado, por mes em ....

Cr$ 90,00, recebeu em junho
urna gratificação de Cr$ ....

6.000,00, neste mas auferiu

Cr$ 12.000,do, não sofrendo o

desconto; e por ter recebido
num mes Irnportancia supe
rior a Cr$ 10.000,00, Sem ter

sídô então descontado, estará
obrigado à apresentação de

declaração no exercício ,se

guinte. Nessa declaração de

verá incluir todos os rendi
mentos do ano de 1955,

'

in

clusive Os que sofreram o

desconto na fonte. Do impos
to calculado na declaração,
abaterá aquele que lhe for�
descontado durante' o ano

anterior'
,

'-
Exceção legal em 1955 nao

mais em vigor em 1956

Isenções

Assim, não deverão apre

senta.r declaração .os que, de

um modo geral, perceberam
em '1955 rendiinento bruto até
'Cr$ 50.000,00 embora num

mês possam ter percebida
importância superior a Cr$
10.000,00: Estarão igualmente
desobrrgados os que auferin-Ii
do salário de uma única fon- I

-
I

te, nao tenham em nenhum'
dos meses de 1955 recebido o I
total de ordenados (inclusive;
gratificações etc.) superior a

Cr$ 10.000,00, apesar da soma

anual ter sido superior a ....

Cr$ 50.000,00. Não haverá
ise�ção' quando o emprega
do auferir salário de mais de

urna fonte 'e o totál anual de
ambas seja superior,a ., .....

_Cr$ 50.000;00, ou seja, se por

exempÍo;\' perceber em' cada

urna Cr$ 30.000,00 anuais,
sendo do�s' os empregos;

Abatimentos

Não sofreram modificações
os abatimentos concedidos às

pessoas fisicas.
Continuam Cr$ 30.000,00

para ta esposa e Cr$ 15.000,00
para cada filho menor ou in

valido, ou filha, solteira Sem

econCtlUia própria. São permi
tidos ainda, mediante

��-;-

Ficha- Estatística

\

Os Contribuintes do ·Imposto de Primeiro Centen,ario da\ Comarca
8enda neste Bno.

"

da Lagun ....�:
Exceção não mais em vigor.

[prOVação,
os pagamentos fei- a mesma receita. Nos liemais U

-

bl·
-

t-Isenções e abatímentos. Pes- tos a medicas, dentistas e casos e para OS outros tipos ma P'u' leaçao come'mora Iva '

soas juridicas. 'Escla,recimen- I hospítallzaçâo, além d� juros de s6ciedades {limitadas anô- '\'
"

"

tos do Diretor Castro V,iana. efetivamente pagos, seguros nímas e estrangeiras) o írn- Promovida pelo ilustre e digno patncio Exmo. Sr. Dr. 'Lucas Bolteux, hão tratado, não extensamente como o fi-

de Vida e ,prestação de ,aH-, posto é devido sobre o, lucro J'oãfJ Marcondes de Matos, dlgnissímo Juizi de Direito da zera o ilustre e culto filho de Laguna, historiador emérito

mentes em virtude de sen- real, calcado de livros reves- Comarca de Laguna, vem de' surgir excelente, preciosa pu- como o fôra Saul Ullsséa, o sempre saudoso e quarído autor

tença judicial. tidos das' formalidades le- blicação comemorativa da passagem do 1° centenário da de "Causas Velh,ash. i
'

gais. A falta de escrita, ím-. creação dá comarca, que, como sabemos, deu-se a 17 de,
. _o excelente livrai "��?liC8.cçãd Comemorativa do Cente

portará no arbitramento do, Abril de 1846. nano da Laguna", que fOI Impresso no Estabelecimento Grá

lucro entre 15% e 50% da re- Trata-se de um livro de quasí duzentas páginas, nítí- fico Santa Terezinha, Limitada, de Pôrto Alegre, é trabalho

ceita bruta, além da penalí- daments impresso e ilustrado por inúmeros clichês, entre que muito recomenda o referido estabelecimento.
dade próprta. '

os quais, logo às duas primeiras páginas, fac-simlles da lei Nosso;; parabpns ao ilustre e Ilustrado Dr., João Mar
que' creou a comarca, lei assínada pelo Presidente da As- condes de Mattos, pela magnífica apresentação da impor
sembléía Legislativa da então Província, Arcipreste Joaquim tantíssima publicação e agradecimentos pela gentileza det
Gomes de Oliveira e Paiva. �ferta \de um exemplar" com que nos distinguiu, com ex-'

A abertura do apreciado livro foi feitá pelo f,estejado pressiva dedicatória.
historiador Rubem Ultsséa, com importante trabalho inti- -- -----'--

tulado "Panorama histórico da Laguna", pracíoso ensaio,
escrito em 1948, e apresentado ao 1° Congre'sso de História

,Catarinense, realizado em a nossa Capital.
Rubem Ulísséa é um dos 'renomados historiadores cata

rmenses, sendo os seus trabalhos muito, apr'eciados, tanto
pela beleza da forma, 'como pelo criterioso e real valor do

cumentário.

Novo modêlo de ficha esta
tística e de controle foi ins

tituido êste ano, devendo os

, contríbu i nt e s preenchê-la
Disse-nos aquela autorida- com o máximo cuidado. Esse

de que todas as passoas que documento é um reSumo da,
no ano de 1955 perceberam declaração, e de!verá ser ex

rendimentos brutos suparío- pedido com o formulário que
res a Cr$ 50.000,Qo, estão na é distribuído gratuitamente.
obrigação legal de apresentar
declaração, salvo as que au- Pessoas Jurídicas
feriram unicamente rendi- No seu esclarecimento, dis-
mentes do trabalho, corno se-nos o diretor do Impôsto
assalariados de uma só fon- de Renda que todas" as fírrnas
te, cuío total de remuneração e socied\des, salvo as que

menS'/ não tenha, sido supe- em 19ffi5 tiveram receita bru
ríor a Cr$ 10.000,00, aí inclui- ta inferior a Cr$ 15CLOOO,00 eS
das, .as gratificações, horas tão obrigadas à apresentação
extraordinárias', diferen.ç a s de declaração, mesmo que
de vencimentos, exceto adi- seus res-ultados tenham sido

antamentos por motivo de fé- negativos.
rias. Se, por exemplo, um em- As firmas coletivas e índí
pregado solteiro, que ganhou víduaís de capital até Cr$ '.

Cr$ 6.000,00 mensais e foi i 100,000,00 e receita bruta. até

'Enfeixa a 'valiosa publicação, mais os seguintes subs

tanciosos trabalhos: Laguna-Rio Grande, por Walter Bpal
díng, um dos mais proficientes e conceituados historiadores
gaúchos, e, pqrísso,: destacado membro do Instituto Histó
rico e GeográfiCO do visinho Estado, historiador muito afei
çoado à gente e à Terrà Catarinense, onde disfruta, no
meio intelectual, sólidas admirações e amizades; A ICOmar
ca da Laguna - Seus Primórdios - Vultos Nacionais, tra
balho de mestre, pelo erudito' e, querido histori:ador Almi

rante Lucas Alexandre Boltaux, escrito exchisívamente para
comemorar o Centenário da Comarca da Laguna, e dedi
cado aos dignos e ilustres lagunansss historíador Rubem

Ulisséa e jornalista Antônio Bessa ; Um Engenheiro no Juri,
da autoria de um dos grandes amigos de Laguna, o emi

nente senador Dr. Francisco Benjamin Gallotti, em o qual
nos relata porque depois' de proficiente e conceituado En

genheiro Civil, fez-se hábí! advogado, passando a ostant ,:
dois pergaminhos, - interessante trabalho que retrata epí
sódio admirável da vida do ilustre catarmenss, e se relacio
na com a legendária Cidade Juliana, por ter sido, em parte,
alí desenrolado; Raizes Seculares de Santa Catarina, subs

tancioso trabalho de tU1�ticulosa pesquíza, em o qual, o seu

conceituado autor, o festejado histortador Dr. Osvaldo Ro

drigues Cabral, "tenho recolhido de antigos documentos e

copiados de autores que a êles se referem", trata de alguns
moradores e forasteiros da Vila ele San�o Antônio dos AQ,
j os da Laguna, nos seculos 17 e 18, - trabalho dedicado aos

dignos lagunenses Tancredo Pinto, Carlos Ro}ín Tavares,
Dr. Saul Ulisséa Baião. e Dr. Abelardo Calil; Rafael Pir"

Pardinho. - Algun;s traços biográficos - A Correição de

2.192 ENTIDADES SINDICAIS deral. Em quatro Estados aín- 1719-1720, pelo conceituado historiador Carlos da Costa Pe-

da não haviam sido instala- reira, ilustre e, desbacado membro de nosso Instituto His

Em 1940, havia no Br.sil das' federações sindicais: A- tórico e Geog-ráfJ,o, c�jos valiosos trabalhos sôbre História

apenas 38 entidades sindicais, mazonas, Piauí, Espírito San- Cat,arinense, são sempre muito apreciados, po: constituiI:em
No ano de 1955 houve dis- das quais 30 de empreg::ldo- to e Mato Grosso. 'Ate 1953, precioso e fiel documentário, a par da clareza de seu estilo

Pensa de declaração para Os.
res. No ano seguinte, estas a,s,;,profissões liberais só Pos- 'agradável de perfeito conhecedor do idioma; O Juiz GU8-

que perceberam salários até
passavam a 300 e oS sindica- suiam federação no Distritó tavo Piza, a'dmifável e merecida apreciação feita em 1954,

Cr$, 12Q.060,00, muito embora
tps de empregados súbiam a ,Federal, em São Paulo e .no pelo Dr� Mar,cilio Medeiros, sôbre a individualidade de gran-

IM O Cnum dos meses de 1954 hou- 295; simultâneamente, 'for- Rio Grande do Sul. No ,�ara� de e impoluto magistrado, que tanto dignificou como juiz, P RTANTE I N I IATIVA PARA O
Vessem ganho mais de �r$ maVafi-se 37 de profissionais 'nhão e em Sergipe, não ha- a coinarca de Laguna e muito engrandece a ,magistratura
10.000,00. Isso ocorreu em !VU- liberais. As 8 primeiras fede- via sido criado n�nhum s1n- catarinense; Datas históricas da Lag'una, - pelo professor CALCAMENTO 'DA CIDADE
t�de de um dispositivo e�p:-. rações apareceram em 1942; dicato dêsse grupo PTof-issio- Gio!vanní Faraco, do Departamento de Estatística do Esta-

,

I
,

'

, , ,

clal �ara, o ano de tranSlç3!O em 1943, a primeira confede- nal.
'

do, em que o autor as relaciona a contar de 1696, com a efe-, O ílustre Prefeito, Osmar I de 30 dias, no calçamento da

do SIstema de cobrança do ração de empregadores e em vação pelo povo') da igreja,., que é part,e da capela mór d� Cunha acaba de contratar a rua Uruguai.

imposto elos assalariados. No 1946, duas dos empreg�dos. DEPARTAMENTO atual; até 15. de Abril de 1846, em que a Vila foi elevada à aplicação de placas de CI-; A ál:ea desti1'!.ada, desde já,
corrente exercício, porém, De a,côrdo com o "Anuário categoria de Cidade. mento no plano que vem exe- para 'essa modalidade de cal-

- , .

1 --.- , ESTADUALDE, tdi'nao maIS preva ece a e",,,e- Estatístico do Brasil � 1954", Contem ainda o �re.c1oso li,;rp comemorativo, Relação cu an o para ca çar as ruas' çamento abrange 5.000 rne-

ção, de modo que 'é necessa-
o número de entidad'es sindi- ESTATÍSTIC,A elos pa-peis e 'Jivros existentes na Câmara da Vila de Sant.o da cidade.

' ,

I tros quadrados, a título de

rio a atenção de todos p_ara' cais existentes no 'país, em Recebemos) e agradece- Antônio dos Anjos da Laguna, no ano de 1723, segundo 'a Trata-se de um novo

siste-I
experiênCia.

essa circunstância. A não a-
1953, ascendia a 2.192.. mos: documentação 'existente no Departamento do Arquivo do' ma de calçamento, já em� Novo moti'vo de congratu-

presentação de declaração Mais de metade dessas en- FlorianópOlis Estado de São Paulo, copiado pelo escritor Hermes Guedes pregado .em outras ca�itais laçõl:!s ao Pr�feito Osm�r
por aqueles que perc�ãnl tiçlades eram de empregados: Em 2 de abril de 1956 da 'Fonseca, por ordem do,Govêrno ao Estado, cuja cópia estrangeU'as e no BraSIl e

I'
Cunha, que aSSIm vai reah-

eiU1 qualquer mês de 1955 3 confederações, 59 defera-\ Ilustríssimo Senhor: pértence à nossa Bibli"btéca Pública; e A Colonisação de que será pôsto à prova tam- zando triunfalm'ente seu pro-

mais dê Cr$ 10.000,00, (total ções e 1.195 sindicatos, O::;' É-me grato comunicar-vos II U�ussanga e Azambuja, apreciado e valioso trabalho do Dr. bém em Florianópolis, dentro, grama adm�nistrativo" ,

de salários, gratificação, hq- empregaelores contavam com que, nesta data, por nomea- Marcondes de Matos, digno Juiz de Direito, e que constitue
raS extr3!ordinárias etc., eX- 2 confederações. 45 federa- 'ção do Excel e n t í s sim ó importantes Notas do Arquivo da Comarca da Laguna, tra
ceto adiantamento de fériaE'), ções e 787 ;indicatos. Os pro- Senhor Goyernador do Esta- bilha dedicado _a Zeferino Burigo e Francisco de Cesaro,
e mais de Cr$ 50.000,00 du- fissionais liberais, 3 federa- do, assumi o cargo de Dire,- em o qual o autor com a competênCia e critério que lhe sãp
rante o ano, poderâ acarretar ções e 97 sinelicatos, São Pau- tor-Geral do Departamento reconhecidos,' trata da vinda dos primeiros imigrantes e do

penalidades, e a instauração lo (419), Rio Grande do Sul Estadual de Estatística. dese'úvollvintento daquelas hoje importantes'loçalidades do
de processo para lançamento

I (289) e o Distrito Federal Esperando con�ar ,com)',a;, Sul dó Estado.
"ex-officio". (242) l'euniaN. cêrca de 43% vóssa valiosa colaboração, co- Encerra o livro tão precioso, outro importante trabalho

das organizações sindicais re- loco, desJie já, ao vosso in- da pena brilhante e conceituada de Rube� Ulisséa: Os

gistradas, No extremo oposto, teiro dispôr, OS préstimos grandes p,rocessos da Comarca, em que o autor trata do

fi'guravam Piauí (25), Goiás I deste Departamento:, "Misterioso ,caso do Juiz Colaço", cujo assassinio aindá hoje
(23) e Mato Grosso (20). Cordiais Saudações é recordado como acontecimento que abalou a terra lagu�
As 5 confederações esta-, Walter Belo Wander�ey nense, 'um ano' antes de nossa Independência, aconte'Cimen-

Vam sedi!l.das no Distrito Fe- Di·retor-Geral to de que 'outros historiadores, como o conceituado m,estre

Ultimo prazo
O encerramento do prazo

para entrega das declarações
.dar-sa-á ímprorrogavelmente
a 30 de abrü. E' aconselhável,
no entanto, que os interessa
dos apresentem 01 quanto an
tes esse -documsnto, coope
randó p8.cfa evitar os atropê
los muito naturais à última
hora. Em caso dê' dúvida, ,a

repartição do 'Irnpôsto d�
Renda nesta capital, no edi

fício Machado, à rua' Salda
nha Marinho, está aparelha
da para a prestação' de es

elarecímentos, sendo óbvia
mente atendidos com maior

racüídade os que nâo-üeíxa
rem para o final do prazo ii
entrega da declaração.

Cr$ 500.000,00 poderão optar
pela mesma tributação COl-rl

xxx

Coo-pere com o Brasil de

claran�o hónestahtente o seu

rendimento. !'

base no lucro presumido, cal
culado em 8 por cento sobre'

I

Florianópolis, Domingo, 8 de Abril de 1956

o RETRATO DO B.RASl

\ CENTENÁRIO DA COMARCA

DA lAGUNA

A morte de Sebastião de Brito Guerra , surpreendido
pelos �ilvícolas das missões do Uruguai. !

O clichê que estampamos é outra- notável contribuição
do mag'nífko e consagrado pintor conterrâneo Willy Zum
bliclt e que será apresentada quando da inauguração ,do

Museu' Histórico de Laguna, no próximo dia 17.

TENENTES DO

DIABO \

,

1
Pessoa mui cqegada aos'lTenentes, contou-nos que'

houve uma tremenda, discw;
são na Caverna' do tradicio
nal Clube Carnavalesco, �,re

sultando daí a Diretoria -a

tual se demitir e era uma VeZ

Ios Tenentes do Diabo. ,. Se

gundo outros houve alguns
descontentes que queriamI _

bancar oS'� ditadores, o que
� motivou a discordia dos vete

ranos foliões da velha guar
da ...

Afinal ps tradlciona:is Tenen
tes dos Diabos que tanto bri-
1'110 deram aos nossos' Carna
vais passados, estão comple
tamente liquidados, graças,
segundo nos dis,seram, a meia
duzia de novatos ,que pensam
que só o pensamento deles é

que de'v'e prevalecer ...
Assim, com pezar, de toda

a população, não mais verá
Os nossos btavos Tenentes
dos Diabos.

--'--'----- ---,----,--'--_

ESTRADA MUNICIPAL EM
CONSTRUÇÃO

Vão adiantados os serviços gem\Pequena à 'de Ratones. A
de construção da nova estra- nova via de'comunicação virá
da municipal que ligará dire- atender a welha aspiração
tamente a localidade de Var- comum, favorecendo axtraor- ,

dinâriamente a circulação
.............,..................w.·"""""-·............... entre os dois povoados, cujas

populações se regozijam por
mais .essa significativa obra
do Prefeito Osmar Cunha.

Folgamos em registar êsse

fato, sobretudo depois dei ha
.vermos ouvido insuspeita opi
nião de pessoa que reside em

Vargam Pequena e que alu
diu ao antigo desinteresse a

que vinha sendo votada a

quela região ilhôa, agora lem

brada no programa de reali
zações administrativas. do

pri�ro Prefeito eleito pelo
povo de Florianópolis.

I

NA ,DELEGACIA RE
GIONAL DE
POLÍCIA

Do livro, de ocorrências,
anotámos o seguinte:
Infração contra Saúde PÚ

blica

Waldemar Fernandes, na

tural dêste Estado, de côr

branca, casado, com 26 anos,
Guarda Sanitário, residente à
rua Clemente Rovere,' 28-F.,
queixou-se de que foi a pa
daria do sr. Machado, :} Ave
nida Mauro Ramos, 10, com

Intento de comprar pão e ao

chegar ali, deparou corri cer
ta quantidade de laranjas
que Se achavam alí e pelo seu

estado determinou sua reti-

critório, residente à Praça
General Ozórío.

Suspeita
Por suspeita, foi prêso e re

colhido ao xadrez o individuo
rada o que foi negado pelo José Simas, natural dêste Es

proprietário. Tentando o tado de cor branca, solteiro,
Guarda entrar no estabeleci- com 23 anos, rasídents à rua

menta, foi impedido nova- Lajes, 213.
mente, mandando-o para rua.) -0-

Embriaguez I Na nossa edição de 3a. fel-
Por embriaguez foi pr�so e

.

ra, daremos a�,plo noticiário
recolhido ao xadrez o indivi- das ocorrências policiais, gra
duo Walmor Martinelli, casa- ças ao que foi facilitado a re

do, natural deste, Estado, com portagem pelo CeI. Tro.gilio
35 anos, empregado em eS- Melo.

_
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•• Contaram-me, ontem, que o' ex-deputado Franc�sco
de Souza Neves teria escrito aO seu colega Luis de

Souza extensa carta, capeada pelo recorte abaixo, co

lhido ao Diário da Assembléia de 14-33-55 e no qual
está trecho de um discurso do deputado Olrce Caldas,
proferido na sessão de 1° de março de 1955.

Não me foi passiveI conseguir a íntegra da carta.
O recorte, todavia, dispensa comentários:

O SR. OLICE CALDAS - Sr. presidente,
S1'S. deputados, tivemos o voto do povo de San

ta Catarina, êsse povo nobre e acolhedor, que
me colocou nesta posição tão hontosa e tão ár

dua.- Mas queremos esclarecer,' sr. presidente,
que a nossa posição de deputado eleito sem

coligação de partido, sem ao menos um auto
móvel e sem dinheiro, exige q1J.e nesta Casa,
venhamos pugnar, depois dê tantos sacrifícios,
pelo prestígio do Legislativo, que lá fora, srs.

cÍeputa�s: nada mais vale. O p,ovo não acre

dita nos seus representantes.
O ;sr. LlÜz de, Sousa - Se lá fora nada mais

vale, devemos, sr. deputada Ólice Pedra Caldas,
a deputados eleitos pelo partido' de v. excia.

tais como o sr. deputado Francisco de Sousa
Neves.
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Eta mundo véio marvado!
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