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SAIGON, Indo��h�na, '301 ch� c:e p.rotesto", e� fren.te fi

. J�l:. seus c]lrl�e�ltes dos privt

(U. PJ - Duas divisões C0111- residência do prermer Díem, [Iégíos feudais.

pletas de infantaria trance- em Saigon. Ninguém pode dizer exata

sa, com os tauks necessários, e Binh Xuyen voltaram-se mente qual dos dois lados

entraram em Balgon, para contra o prsmler, quando és, contará com o apôío do exér-
] proteger, segundo "c atír- te reafirmou energicamente cito regular do Vietnam Me-

mau, os 2U.000 residentes sua decisão dê suprimir os

I ridional, que conta com ..

brancos ela cidade, no caso exércitos particulares das 220.000 homens.

de que ,'l, crise política do mesmas, bem como Is despe . As seitas Cao Dai, Hoa Hao

víetnam Meridional se degc··
nere numa guerra civil.

. A's 15h30m ele hoje expi
rou o ulttmatum apresenta
do ao premiar Ngo Dinh Di
em pelas seitas polií.leo-rel!
glosas, que razem oposição 10

seu governo e que se acham BERLIM, 29 (U. PJ "uma associação patriótica".
fortemente armadas. Uma "entrevista à Imprensa, Sabendo que strasser devia
Um comunicado elas seitas ao ar livre", para o qual Otto falar, o proprietária pôs to

adverte que o premíer Díern Btrasser, Ex-chefe da "Fren- elo mundo rra rua.

será responsável pelo que te Negra", tinha convidado strassel' tentou falar na

ocorrer. uns vinte j ornalístas e curto- rua, mas. teve de renunciar,
Informou-se que no subúr- ses, foi dissolvida esta tar- devido à intervenção da po-

um convite

bio chinês de Oholon se re- ele, pela polícia de Berlim licla.
gtstraram, esta noite, alguns Ocidental. O ex-chefe da "Frente Ne
atos de violência, mas não Amigos polítícos de Stras- gra", que chegou de Muni
há luta em grande escala. ser tinham convidado os [or- que quarta-feira passada, de
Versões não confirmadas di- nalistas num café do bairro volta do exilío no CanaCié,
zem que a oposição tenciona de Steglitz (setor america.. deve partir para Hamburgo
realizar amanhã umã "mar· no), arrendando a sala par", ' amanhã,
••O•••• ,.S.$.�w.�•••66.U ••••••••�•••�....... •••••••

para a expel'lenCl'l so1eni'. se iluminaram, de fe!i;lc:R(b
Visita aérea I toelos os rostos dos prf�'Cl:te,

A visita do sr, Café Fllho a, Poço do querosene
Nova Olinda limitou 'H: a Segundo informações pre3-
evoluções do avião pl'c8:clcn - tadas a reportagem, os m01'q ..

cial sôbre a localidadi� rJln�, dores de Nova Olinela já. ti ..

ainda assim, sfgundo idúr- nham, há muito tempe" co ..

ma a AgênCia _Nacional, -pô- nhecimento da existênci'1. ele
ele ° Presidente da RI')Hl:bH- petróleo na loealidade ;_,tili
ca 'observar", pa�or('.n�'ca- zando-o como querosene. O

mente, o trabaIbo�all d,':'cn.- poço agora explorado eomo1'

volvido pelos tÍ'tcníco,> �a :"PI!" cia!mente já era conheci(h
trobrás". pelos locais como o "poço no

Sobrevoou, também; () sr'. ej'LJ-erosene".
Cafe Filho a �ona pa�ãeI\�e Não. há mais seg'J.'�rl(}
·:lo Altar elo Chão, oncl(' está Passando por Fortaieza,
instalada sonda ele üOVf mil ainda na viagem 1'U111U a �J.b

pés, e parit onde conv�lg'ern náus o presidente Caf(\ Fllho
as esperanças da "Petrobrás" fajo�l à imprensa, clpf:laml'l
'depois elo êxito de Novo (j]ill- elo:
da, I - "Com grande sat\sfa,<:ão

Teste de eallaeidade entusiasmo e intp,'êsse, es-
ela democracia, em C0I18eO engenheiro Levindo C�.l'- tau realizanelü esta. viag'::tn,
quencia cla greve ele 24 ho

neiro, chefe dos trabalho:;' clt:' apesar dos meus ::tf'l?ercs.
I t '1

. ras desencadeana ante-on- Previsão do Tempo, até 1il:Um branco contra os ser,'nglJe-I'rOs ,Nova Olind,a, anunciou, Gn.- Loca izado o pe 1'0 e). J't.10
. tem, sabado, que havia sido horas do dia 30,, ."

I
tem, que somente em huno há mais segredo, poitanto,

t· tI_dps cleelal'uc\a ilegal. Tempo instável com chu-MANAUS, 30 (V. A.) - Os, que atacaram as j;>arracas será realizado o teste de 24 vamos concen Tal' �s
O Ministério do Interior t 'd'

,

seringueiros ,que traba1haul 'I dos seringueiros, no seringal horas para comprovaçi:i,o ej!'1, nossos recursos nRquela 1 e- .

vas e rovoa as.
.

:Jl'ecisou que os detidos são Temperatura estávelno município de Benjamin "Santa Fé", na bôca do Iga· capacidade do poço, As rJ.- gião". •
"

10 dirigentes do Banco elo Ventos variá v,�i�, fresro.<.Constant estão alarmados I rapé Santana, no Rio Java· zóes desse dilátament,l e\.e
I Estado, nesta capital, e 1 Temperaturas extramas deE' a s",guinte a nota dls- com os repetidos a,taques ele
I rí, empunhavam espingardas prazo estão ligadas a pruble··

. TROCA FRANCO- em Valparaiso, e que serão I ontem:tribuida pelo. gabinete do m:- índios em toda a zona dos de cartuchos e eram dirigi- mas de t.ransporte de m�l·
levados perante a" Justiea. Máxima

'

nistro da Marinha: - "O co.. Rios Javarí e COl'umá, Num! elos por um homem branco terial, inclusive dos tanques AMERICAN IA DE . 28,0. Mínima 21.5,

ri1andante do contra-torpe- elêsses ataques, os índios ma- ! que falava castelhano, con.. para recolher o petróle,,l du- DOCUlVIENTOSdeiro "Mariz e Barros", cü- taram o seringueü'o Afonso; forme revelou (J seringueiro rante o teste.

pitão-de-fragata João da Chagas. I Pedro Chagas, pai da víti- Uma refinaria ATÔMICOS
, Fonseca Ribeiro, cl'Íama e ci· O curioso é que os índios ma. No começo, de 1956, s!\rá �ARIS, 29 (U. P,) - A

i••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••"••••• 1•••••11 instalada, em Manáus, uma embaixada dos ;Estados Uni·
refinaria' particular, com au- dos nesta capital anunciou
xílio do govêrno, com capa· que o govêrno americano
cidade para dez mil barris. ,estava disposto a trocar com

popUlação do _SangoD
-==-__==��=--===�=-��_o==��==-=-=��

A

OTTO STRA5SER NÃO PÔDE FALAR
AOS JORNALISTAS

Aumento dos;Uretes marilimos
NOVA IORQUE, 29 lU, P.} I costas orientais dós Estados como do golfo do México,

- Os frétes marítimos clfts I Unidos e do Canadá, bem' para a costa orif·utal ela A

,
,

'

, 'méri?a �0- Sl:l, i�:cl�lsive o
.- ..------�..-�-,_ .._--=���-�---���� : Bra.sll, vao sorrer mi iiUlnen-

UOVO'·, PÀC�'TO P'OlITICO E'NTRE I ��rd�el���'o:j�:�'�i�n·�;lt;�o dl�:
n '

-

I junho próximo. Esta decisi'Lc

INGLATERRA, IRÃ E TURQUIA I ���ti�����SCi�j�l� ��l��p�j��lat�:�
LONDRES, 29 (U. PJ - firmar um novo pacto pelo I empr�sas de na�egação des

Um porta-voz do Ministério qual a Grã-Bretanha se vin-I' sas lmhas. AfIrmam elas

ele Relações Exteriores decla- culal'ia com o tratado ele que o ultimo aumento fÔl'él

rou, .hoje que foram feito,� imposto em janeiro de 1952,
"bo"ns pl'ogrrsiSos" nas con· defesa concerta lo entre a- e que, elesde então, subiram

versações com o Irã, pam quele país e a Turquia, muito as suas despesas,
1D�••••j(j.e.6.Ii'e_••{jfii.,ti.eG&••••••••••••••••il.O.il••••••••Ij•••�••••••••••

DESAPARECEU
o oficial do «Mariz e Barros))

RIO, 29 (V: A.) - o caPi ..

,
ta o capitão-tenente Hern[i- ele abril de 1955, sob pena

tão-tenente Hel'l1ani Sam- ni Sampaio lo Val� a com-
i
ele ser considerado deser

paio do Vf..le está sendo con.. pal'ee81' a bordo, ate o dia ��
I tor".

vacada a comparecer, até' �) I

dia" 2 de abril próximo, a bor-
elo cio contra-torpedeiro "Ma ..

A NO'lA

INSTIGANDO OS SELVICOLASriz e Barros".
Caso ésse oficial da nossa

Marinha não se apresente
até a data fixada, será' con
siderado desertor, sujeitan ..

do-se, então, às p nalidades

legais,

INTERCÂIVIBIOLlNGUA ARAMAICA, A LlNGUA
DE CRISTO

SANTIAGO, 30 (U. PJ
Esta semana, duas comissões
chilenas, que serão consigna·

WASHINGTON, 30 (U. P,) QU mais de idade, segundo·.as elas pelo governo de Santia
_ O mais antigo exemplar melhores avaliações, é Cü' g'o, começarão a estudar os

conhecido do Novo Testa- nhecido pelos especialistas têrmos do intercâmbio co

mento redigido em língua a- . sob o nome de Codex Yonan, mel'cial subscrito reCe!ite,·

ramaica, a lingua falaela por' Pertenceu, durante séculos, a mente com o Brasil e a Bo

Cristo e seus discípulos, será família Malek-Monan, ex- lí via, segundo anunciou o

exposto na Biblioteca do pulsa d(} Irã durante a Pl'i· Ministério das Relaçõe., Ex

Congresso, a partir de, 5 de meira Guerra Mundial, pa.s.. teriores,

abril, O reverendo Willi- sou um certo tempo no IIF.l- _

am B, Adarrts, um dos promo- que, fixando-se depoi3 al-
tares dessa exposição, acre- guns de seus membros nos

dita que atrairá, durante as

férias da Páscoa, tant.o visi
tantes quanto atraiu a De

claração de Independencia
dos Estados Unido,:;,
Esse exemplar do Novo

Testamento com 1600 anos

ADIADA
Estados Tmidos, para onde J LAS VEGAS, 30 (U. P.I
levaram o "Codex". Ignora-I- A Comissão de Energia
se qual foi o preço ele com" Atômica anuncia .que a ex

pr.a do documento,

mauu,'i-I
periência atômica

. ma,r�at\acnto de 227 folhas, com :J para Yuoca Flat fOl adl::idd,
formato de: 13x23. em virtude do mall. telüpo,

sido muito superior aos 20<;t

pretendidos, sem contudo

obrígar a majoração elr": ta

xas, sempre mal recebida pt".

la opinião pública e pelas
classes diretamente atíngt
das. A leitura atenta dos

exrtustivos t1'illJ<tltiOS realiza

dos na Convençào de Blume
de março. de nau demonstrar:'1 oue ainda

estão de pé as possiuütdades
indicadas para UHi substan

Celso Ramos. cial aumento de arrecadnção
M. D, Presidente da Fede- cio Impôsto de vsudas e Con

signações, posstbíhdndes que

consideramos muito maiores

do que as que se obteriam

com simples a iuuento de
Ilustre Brnhor Presidente. 30% das taxas atuais.
'rendo em consideraçâc Por outro lado somos de

vosso ofício cle 1° de março parecer que uma nova rejei
corrente, a Assocíacão Co· cão das recomendações ([H
merclal e Industrial ele Juin- quele conclave seria desmere
ville promoveu reunião ele cer os importantes trabalhos
sua diretoria, para e,xaminal então apresentados pelo,
devidamente o "PLANO DE participantes da Convenc;:flfl.
OBRAS E EQUIPAMENTOS' o que não se condunarta com

que o oovêrno cio Estado pre- os anunciados propósitos do
tende seja transformado em Govêtno no Estado de atri
lei e para orerecer .sôbre (! buir ímportâncta decisiva à
mesmo sua opinião, contor- colaboração das classes pro
me solicitação de V, S. dutoras nos empreendímen,"
Estudado demoradamente tos administrativos planeja-

o assunto, esta Diretorh dos,
".

chegou à conclusão de que s," I Isto posto, a Associação Co
torna oportuno lembrar que, me.rcial

e Iudustrtal dê Joln
a respeito do aumento dó' ville, embora considere ele
20% no impôsto de Vendas ! grande ímportâncta e é.igfÍo
e Consignaçôes, pretenc'íno de encomios o PLANO DE
agora por um pr2ZO de elez OBRAS E EQUIPAMENTOS,
anos, para custeio elo Plano contínúa perfilhando a opi
em referência, já existe um nião, que agora expõe a V, S.,

,

pronunciamento unâ ntme da inteira inoportunidade elo
das classes produtoras I,' aumento de 20% do írnpôsto
Santa Catarina, maní í'est 1- de Vendas e oonsígnacões.
LIa na Corivençáo ele Blurue- sendo de parecer, pois, que o

O PreS-lad:ente e o petrole·o· ��t� �l�\!�::�� �1�p��0���I�;i�; ���J�f;�a��v��J);:l::;���el�:��
,

pretensão. Naquela ocasiác te aos recursos de seu custeio,
MANAUS, 23 (V.A�) - O cebido pelo goVel'l1ac1.01' Pí- tcl.as as representações do não só para que seja manti

primeiro teste público e ofi- nio Coelho e auxiliares d,") go.. Comércio e ,da Indústcia, en do o pronunciamento lmâni
.::ial da combustibilidadl:' elC) vêrno, Do aeroporto, seg\tÍLl harmonia com os repre:::en- me das classes px:oelutoras ;'1,

petróleo de Nova Olinda foi o sr. Café Filho para (l p�{lá.. tantes do atnal 6'OVI'I1G, (011- esse respeito jg exprf'SSO riU

feito, pessoalmente, pel·) pre- cio Rio Negro, onde lhe foi cluiram ptla inoporLunidw:le 1952, como também ..pam
3idente Caié li'Eh'.) q',lP.. re- oferecida uma taça de gUf.t- de tal aumento, eonfOY'me ele·· que sejam evitados novos :lJ

petindo a anedota fH,li1osa, raná a,mazonense. _ I
cisões c�aramen.t. expressa0 cl'ifícios dessas classes e, COI1-

l'iscou um fósforo para vel se Realtzou-se, e:ntao, a s�le-. em sessa) plen�1I'la. Na mes· seguintemente, da populaf;flo
pega.va fogo. E peg(Jl�, , " nidade do teste: riscul'elo U)l', ma oportunidade lorf}l'll tam· em g'eral.
A pl'OV�, foi feit,;:; }t�J' ·u1<'1. lO paliio ele' fósforo, opl'r;"j(1pn- I, tém. apontadas no Oov"'j'nn Atenciosas SaudaçõE's. '

.cl.o_Qo_vêrno -ama�o).lt�if",'. [tu 'b� cnf� Filho feZ hlvr:ll' .i ,[;0 llieclidas lllii 'l'onJtlz::';;'(Cl .:t'''' Pm." 'ÃS'SoeiaerlO"ct!j)iilMléi!11
m1t bà<riuejR -t\:'ont nd{l nnios-' numa- bClti lej·_ eO'llteru:ln�rlf- :'pur::l.mel)��aQ Hl:12.,gI"!fQ (1�1 e llldüsÍl'ial de -Joi��mé
tra elo petróleo qlle fOi. D":Ul- tióleo de Nova Olincla. aneaudaçio détCj':1Clé �l'lbLtt0-1 Ac1hénlar Garcia, prê,;jden·
dado diretamente 0J jJo<;o Com a combustão s,)lt'l�', aumento ue pocl0nn tel' te.

, ,

COLEÇÃO DE AGUAgMARINHAS
Exibidas no Rio antes de seguir,

.

para Paris
RIO 30 (v. jl.,) - Uma I referido mês. Nesta oportuní

marav'ilhosa coleção de a-I dade irá pornuncíar uma sé

gua-rnarinhas autênticas la - rie de conferências sôbre pe

pídadas no Brasil; da ramo- dras preciosas braslleíras.
sa pedra "Martha Rachá" cebeu dos organizadores rlo
estão sendo mostradas hoje,
ao público carioca na Ave

nida Rio Branco, 277, Loja
G, antes de serem enviadas u

Paris, onde permanecerão ESTOCOLMO, 29 CU. PJ
em exibição especial duran- - Durante a visita do sr.

te as festividades do "Mês Gromyko a esta cnpltal, a

Brasileiro em Paris". nunciou hoje á tarde um co-

O sr. Jules sauer, Gerente municado do Ministério dos
Geral da Lapidação Amlster- Negócios Estrangeiros, não
dam, co-proprietário ela a- foi feita nenhuma proposta

gual�arinha "Martha Rocha" I � ,não, foi tomada nenhum�
conSiderada. a pedra Jl1:11S I m�Cla�IVa, nem d� parte .�u
mais maravilhosa do �1U�d?, I p,nmelro vlce�n:mlstro SOV1�
informou-nos, que vai exíbi- . tívo elos Negóclos Estrangel
las em Paris atendendo a ros nem de parte do governo

especial que 1'(". I sueco.

GROIVIYI{O NADA
PROPÔS A SUÉCIA

Essa refinaria' estava sendo
construida para refina'.' ,Je
tróleo peruano.

Guaraná no lU" Negro
A chegada, em ,!\'fanáus, rtj

o Presidente da República 1'e·

a França, em seguida a acôl'
cios recíprocos entl'e os dois
países documentos técnico,
que constituer;í' um: biblio,

Transcrevemos, na integra
o ofício com que a Associa

r:�IO Comercial de Joinvilln
d'·i.l resposta à consulta que
8. Federaçâo das Indústrias
do Estado ,lhe fez, sôbre o

Plano de Obras e Equipa-
mentes:
N. 595/1955.
Jotnvílle, 23

1955.
Ilmo. Sr.

ração das Indústria" do Esta·
do de Bta. Catarina.

Florianópolis. (S,C.).

ADENAUER SE ENCONTRARA' COM
PINAY APÓS A PÁSCOA

PARIS, 29 m. P.) - Aind:'
não foi resolvido nada de

nay, declaravam-se, hojt>,
nas esferas bem informada.s.
O princípio de ur'l tal en

contro, aCrescenta-se, inscre
ve-se nos fatos.

preCiso a respcltn de um en
contro el tre os ti ::tnceler A·
clcnauer e o sr. Antoine Pi·

Por enquanto ainda nada
'.e pode üizer se n chan 'eler
:tlem8,o virá a França ou 3e,
pelo cuntrárlO o ministro
Il'aneês é- quem irá a Alema
nha.

DIRIGENTES SINDI
CAIS FORAM PRE
SOS NO CHILE
SANTIAGO, 29 (U, P.)

Vários dirigentes sindicais Do mesmo modo, a clata

no Banco do E"tn,t!o foram não foi determinada, porém,
presos em suas residências, parece certo que situará de

em virLude da, lei de defes�1. pois da Páscoa,

o '.rE�lf'·)

POLITICA DE SANTA CATARINA
RIO, 29 (V. A.) - Public.l como tal, não pode ser o

candidato da UDN que é o

partido majoritário no Estü·
do.

o Diário Carioca:

Complica-se a sLlcessãro
governan ental em Santo
Catarina: de um lado o ,PSD

o lUSO DA CIDADE· ..indeciso em face do proble
ma sucessório presidencial e

com reunião marrada pardo
teca consagfada à energia o dia 10 de abril: do outro
atômica,

NA COMISSÃO DE INQUERITO UM.
DIPLOMATA BRASILEIRO

WASHINGTON, 29 m. P.)
- O diplomata brasileiro,
embaixador Mário de Pimen·
têl BI'andão, e o diplomata

teriores e ex-embaixador do
Urugúai nesta capital for8.m
nomeados membros da Co
missão elê' Inquerito e da
Conciliacão, encarregada ell7
,velar peja manutenção elas

relações amistosas entre
urug�aio, doutor Alberto
Dom i n g u e z Campora,
ex-ministro das Relações Ex· ,Costa Rll!a e a Ni :8.l'água.

'ii.
"

•

a UDN fracionada, pois en

quanto o góvernnt10r Ieinou
Bornhausen, que se encontra
no Rio,' inclina-se pal'ét
apoiar a candidatnrn do de
putado Jorge Laczrda, 03

udenistas da chamada. "ve
lha guarda" chefiados' pejo
deputado Wanderley Junior
e pelo sr. Aristiliano Ramos
se insurgem contra êste can- ° GovNnador man!]"
clidato. I avisar que _

se o Plano do
Os udenistas tradir:lonai,,' Obras não fôr aprovado, li

arg'llrnentam, que o sr. JO:'-I me;l pe9i�0 .de aposentadlFLt
ge Lacel'd� c do P.l"P e que, seI'a inderendn!

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Nenhum propríetárío de terras ou Iavrader podera
preceder queimada ou derrubada de mato sem solicitar,
com antecedência" a necessária, licença da autoridade rlo
restal competente, conforme dispõe {) Código Florestal em
seus artigos 22 e 23, respectivamente, estando os infratores

sujeitos a penalidades.
REFLORESTAl\fENTO

ASSINATTJRAS
Nl C�illtlii

Lavando com Sabão

'\?iraem . ESpecialidade
da ela. TI'ZI� IIQDSIBIIL_,.Jolovllle. '(marca reglltr'ada)

e(!oD()miza,.se�jemp'o e diBbelro '.
_��_""�-.a:I>.����c..' �,

2 t�lorianópoH�, Quarta-feira, 30 de Março de 1955

prestações.
Uma casa com terreno em Santo Antonio de Lisboa,

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

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

tos, sala de visitas, sala de Jantar, copa, cosinha e insta

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

Jantar, cosínha e instalação saaítaría completa.
Ambas localizadas num terreno de 9xó3, sito a

A Delegacia Florestal Regional,
no sentido de\J)oibiJ', ao máxímo 11(lS� Gerente: DOMINGOS F.

-

AQUINO
sível, as queimadas e derrubadas de mato, arlm de Impe- Repreaentantea:
pedir os desastrosos efeitos econômicos e ecológicos que Representações A. S. L- fÃ.

Ltda.
acarretam tais práticas, torna público e chama a atenção Rua Senador Dantae, 'O _ 60'
de todos os proprietários de terras e lavradores em geral, andar.

'para a exigência do cumprimento do Código Flnrestal
-' Tel.: 22-5924 -- Rio dt Janeir�.

.
.

Rua Ui de Novembro 228 II"
(Deer. 23.793 de 23-1-1934) em todo o Estado. andar sala 612 - Sãu Paulo.

QUEIMADAS E DERRUBADAS DE MATO

E�ADO Návio-Motor «(Carl Hoepckt)l
ADMINISTRAÇÃO

'"

'

:&edação e Oficinllll, à rua Co."- RAPIDEZ .,- CONFORtO - SEGURANÇA
,�I���OP�:t�l�' 1�iI.168 Tel. :11122

Vi.,ens .ntr. FLORIANOPOLIS • RIO DE JANEIRO
Diretor: RUBEN"! A. RAMOS. Escalas intermediárias em Itajaí, Santos, Sio S..

bastião, Ilha Bela, Ubatuba, sendo nestes quatro (J}tI=
Dii mos ,a�nas para movunento ds passageiros.

.

; As escalas em S, Sebastião, Ilha Beta, Ubatuba 'íutQ
prej'udie.,urão o horário de chegada '110 RIO (Ida) ii

ITINERARIO DO N/N "CARL HOEPCKE"

A IMOBILlARIA "MIGUEl DAUX"
INICIANDO AS SUAS VENDAS OFERECE

Urna casa de madeira, recem construída. ainda não'

habitada, com uma sala de estar de 3x6, dois amplos
quartos cosinha e instalações sanítarías, lugar para

construir garage, sito a rua Juca do Loyd, em Coqueiros.
Preço 180.000,00 - parte financiada.
Um Wl'reno no centro da cidade, medindo 15 metros

de frente por 25 de fundos. Otlmo local para constru

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

l\UNISTÉRIO D t\ AGRICULTUR.t

SERVIÇO FLORESTAL

DELEGACIA )"LORESTAL

REGIONAL
"ACôRDO" COAI O ESTADO DE

SA.'4TA CÃTARINA
AVISO

o

Em

Esta Repartição, pela rêde de viveiros ríorestaís, em

cooperação, que mantêm no Estado, dispôe de mudas e se

mentes de espécies flurestais e de ornamentação, para ror-

Rua Santos Saraiva. neeímento aos agricultores em geral, interessados no reflo-

Base: 300.0000,00 restamente de suas terras, além de prestar toda orientação

(�uatro lotes de terra na cidade de Londrina-Para- técnica necessária. Lembra, ainda, a possíbllídade da ob-

na cada lote Cr$ 45.000,00 tenção de empréstimos para reflorestamento no Banco do

Compra-se casa no Estreito até Cr$ 100,000,00 Brasil, com juros de 7% e prazo de 15 anos.

. duas casas, sendo urna de material de 5 x 10, com seis Os tnteressados em assuntos florestais, para a obten- -0-·

Icompartimentos, outra de madeira medindo 6 x 12, com ção de maiores sclarecímentos e requererem aatcrízaçâo O leítor encontrarâ, n'�ita co-

, luna, ínformaçôes qUIiJ nee- liitã,
sete compartimentos, ambos servidas de água de poço,' de licençapara queimada e derrubadas de mato, devem diàriamente e de imediato: \
com luz, toda forrada e pintadas a oleo, ambas localiza- dirigir-se às Agências Florestais Municipais ou díretamen- ,TORNAIS 'hletont ,

das em terreno de 10 x 65 cms., com árvores frutíferas re a esta Repartição, situada à rua Santos Dumont na. 6 � ��;��� :::::::::::::::: ::��:!
sita a Rua Afonso Pena n. - 420 _ Estreito. em Ftortanépolís, Diário da Tarde. "., .•. " 3,5791

Pode ser visitada a qualquer hora
'I'elefâne: 2.470 --- Caixa Postal, 395. IA Verdade " ..• ,......... 2.010
"

d teleerá f'
-.

'1
Iinprenaa Oficiai .,., •• ,. 2.688'

Preço C1,,$ 220,000,00 I t;n ereço e egra lCO: Agnsi va Florianópolis, 5. C,

I
HOSPI'!'AIS ,....a�_nmw__� '�C�'''�"'�'?_''�����.a��aM�__�__�� Carirlade: '

Um terreno sito em Pedra Grande, Junto a vila re- (Provedor) 2,114'

sidencial do 5 distrito Naval medindo 13 x 14

Viii I (I'o:taria) .•..•.
'.,',..... 2.086

Preço Cr.$ 50.000,00 �Iagem,. com'
,

5'egur .....nça"
Nerêu Ramos ." •• " .• ,., i,Sal

H Militar ... , ... ".,.,.,... i,lD7
Dois lotes de terreno, medindo cada um UI x 30, .na Sâo Sebostião (Oasa di

cidade de São José, em frente a Caixa D'Agua. e
- rapl'dez Saúde) .. "",,,.,,.,,. UiíS

_

Maternidade Doutor Cu-

Preço cada Cr$ 10,000,00. 109 Co-rrêa ." , Ulll

I80 NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO CHAMADOS UR-
P GENTES

M'
· RAPIDO .l(SOL:'BRASILBIBO) ��;�i�ode r!�mb(i���la'��: 1.811.

O V e I - S Flo.lllDópoll. - ltalal - Jo!nvlll. - Curlllba · p,I1:,": 'ü,-;,;' 'c.;�i.;';i; :�:: I-----.---..,-----------------------�---=---=--------
A

A
-

-.,,-..
0

•• ,

11 ---o d
·2�1�1������sD��gado),. �u;9'1' p.� Ir.l "'-�'�'-':�!!, -eO' .IgenCl·a- ••

nua eo oro � esquim(':da TRANSPORTi:S
.

�,
Por motivo de viagem vende-se por ótimo preço, um Rua Ten�nte ,Silveira AÉREO

"finíssimo conjunto de quarto para casal jlm imbuia, aca-
TAC ,.,........... 1.700
Cruzeiro do Sul ."" .. , 2,�OO

I

l/Abatnento de luxo, quase novo, com urna cama, 2 mesas de .....---....,,,....---.--...- .....- .....-----..==.........----......-""""....tt�iiiI Panair •.... , •..• ,....... 8,661

f
-

�'"
'

cabeceira, um guarda vestido e Casaca com 3 corpos e um
.. _H�_" -,--

V�:ig • ,_. , .••• ,.......... 2.1211

*-
� �;iIi ;.' â_

,

, ,

L01de Aereo •..•.••. "., 2.402 ' i'UIIUiIII'rIf!! 'Pia"'" IV.
camlseiro sapateIro. Real ...• '" ... ,.,." ••• , 2.368

/ "
UVI04lJlr;; ,uuv.,.. �

'felefol1a·r 6.625 Scandinavas ,.. • ...• ".. 2.600 nos � �

18AHCOdeC�f�ITO POPULAR

I
f�xT���" .. _,,,,, ..... _,. 2.021 I �.��� APl"JOS ,�
Magestic """""""" 2,2761 ba'i.'� AGDI� I'tJ'OLA I I
Met,ropol .... " " .. ,,".. �,147 ' �' ..

_ 1\ Üà Porta ,., .. ".,.".,. 3.321
"<'

P.M.O. t)I'{.O) .16 ' . I
Cacique " ..... " 8,449 I

� -': 'j,

�, Central , .....•.• 2.694 � � 4' � "S
_ 'I.

rlOmAt.�"'OOLIS 5� G t;
.

".

E.,strela .• , ,.,., .. "..

S.�7l·1
-

'... �
y

,
.

" \,II' -

Ido,'Ôo ó-rlno. ,

IIdeal
.-.".,., .•••••. ".... I.lllíi ". ,� ,'.

'o
'

. �
.........._._......�.�=-....."""'......""""...............-="""'''"''''--- ESTREITO· . """"'-..;..---- =_

•

-' ......
Disque ; ',._�.' • '

_

.•. o(.'/.

,....

.�

Ano ., .. " ..••..•.•••, 170,00
Semestre ",., ..•• , . .cr' 90,00

No Inierlor
Ano ..... ',' .' .•••••• Cr$ 2')0,00
Semestre . ;'.•.••.•.••. Cr$1l0,OO
Anúncio mediante contrâto.
Os originais, mesmo não pu

blicados, não seria de=olvídoa,
A direção não se. responsabiliza

�el03 conceitos emitidoi nos IU'

t\i'OIi asainadca,

Restaurante Napoli
RUA Marechal Deodoro 50.
Em Lages, no sul do Brasí], o meínor:
Desconto especíal para os senhores vl8,Jintes.

INFORMAÇõES
UTEIS

Raios X
npal'elhagem moderna e completa para qualquer exame

radiológicu.
Radíogl'allaS e radioscoplaii.
Pulmões e coração (torax ).
Esiomago - intestinos e ngad--º (ectecístograna),
Rins e bexiga (Píeloguafta). .'

Utero e anexos: Histero-sa]pingografia com insufla"
ção das trompas pára diagllfisiico da esterílídade,

Radiografias de ossos em geral.
Medidas exatas dos díametros da bacia para ortenta

ção do parto (Rádla-pelvímetrla}.
'

Díàrtamente na Maternidade Dr. Carlos Corrêa.

fARMACIA DE PlANTAO-
MÊS DE MARÇO

26 Sábado (tarde) - Farmácia Esperança - Rua Con

selheiro Mafra.

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

DRA. WLADYSLAVA
W. Mussi

• nó"pnçu do aparelho fl'ipiniórlo
TUBERCULOSE

DR. ANTONIO DIB RADIOCRAFIA E RADIOSCOPIA
MUSSI ' DOS PULMOES

,_ MÉDICOS _ Cirurgia do Toru:

CIRURGIA-CLíNICA �'ormado pela Faculdade N"êlo-

GERAL-PARTOS nal de Medicina, TllJlololClllta e

Servií'i> completo e eapeciali- 'l'j8iocirurl:i�o do HOlipltlll1 i'I••

zado das DOENÇAS D� SlUNRO-! reli Itamol

RAS, com modernos método. de . Curso, de especlallzaçl6' ,.1.

(lia.gnósticos e tratamento.

IS'
N. r, Ex-Interno e Ex-atall.

Sl'I.POSCOPIA - HIST8RO - tente de Clrllrei. do Pr6t_ V,o
SALPINGOGRAFIA -.MIITAl::O- Guimarãe. (Rio).

LISMO BASAL Cons: Felipe Sehmidt, a8 -

, . Radioterapia por ona.. curt•• - 'Fone 11801
Eletrocoaeulal;io - Ra'loa Ultra

I
AtendI! em hora mnc.da. -

'Violeta e Infra Verruelho. Reg,: - Rua Esteves Juuior,
Consultório: Rua Trajano, n. 1, 80 - Fone: 2396

1° andar - Edifício do Moutepio., ,--

Horário: Das 9 às ll! horas - DR. YLMAR CORRU
Dr. MUSSI.

_ CLíl\ rCA MÉDICA
Das Ui às 18 horaa - Dra. CONSULTAS dai 10 - li ho-

MUSSI ras,
Residência: Avenida Trom- Rua 1'irl\de:<1te 9 - Fone SHII

powsky, ª-.4.

INDICADOR PROFISSIONAL! DR,

RO:T��rSTOS
<':0lll !lrátlca no HOIiP!t1il1 Sio

DR. WALMOR ZOMER t'nmClliCO ,de Aliliili ti na "lin�,' GARCIA Cua do Rio de Janeiro

Dlplomad" pda Faculdade Na.
CLINICA MÉDICA
CARDIOLOGIAcloDal de, Medicina da UlLiv"r- Contultório: Rua Vitvf Mei-

, ,Idade do Bralil reles, 22 Tel, 26%.Ex-Interno por COntUrBO da Ma- H
ternjdade�Eli!coll, orários:- Segundu QU..Z'Í1Ii ii

(Serviço do Prof. OcttvlD )lo- Se�ta feiras:.
'

driruei Lima) >as, 1� às 18 horas,
01:-lnterno do Serviço dI Clrur- .

,l.eRldencla: Rua Felipe SCÀ- Tratamento mmlerno da

"ia do Hospital I. }1. P. &. T C,' ;�Idt, 23? - 2° 11IId li r, :lpt, 1 - SIFILIS
do Rio de Janeiro

' I e!. 8.00_. COllsultúl'ir. _ Rua Victor
MédicoC:�ld!3:Pltál d., DR.lliNruQUE-Ptiiscú· f\feirelles, 22.

DOENÇAS Dli SENHORAS PARAISO HORARIO: DR. NEY PERRONE
,

PARTOS -:- OP�RACOIlS MÉDICO _ Das 13 às 16 horas. ,

MUND
Cons: Rua Joao

.

PlDto n. 16,
I Operações _ JJoençaa ai.: oS".

F (J flllado pela Faculdade N"c!
das 16,00 �� 18,00 hor�s.: nltorllS _ Clínica de Adll!tOM.

Tel.: (lons. - 3.415 - Res. ,naol de Medicina Univecaidúde
P,ela manha aten�e dJii-', Curso de Especialização no

_ 2.276 _ Florianópolis. do Brasil Puericultura - Pediatria

rIa�ente no HOIiPltal' de H05pitlll dOI SerVidor". do .IiIa- ,
RIO D1I JANEIRO Puericultôr do Departamento

CarIdade. tado i DR MARIO WEN Aperfeiçoamente na "Cau d.
Nacional da Criança. Ex-Assis-

Residência: (S�rviço <i' P t M
'

I'
. Saude São Miguel" tente d_o Pr?f, Marts.gão G�steira

,

Rua.: General Bittencoul't n, At;dJ'lIdej
o ro. arlllM d. DHAUSEN Prot. Fernando Paulino na, UnIvenndad� do BraSIl. Ex-

101. Consultas _ Pela manhl , no CLíNICA MÉDICA DE ADULTOS Interno por a anos do Serviço, Medlc.o do I�stItutO Fernandes
'('ele/one: 2.692. Hospital de Caridade, l' E CRIANÇAS I de Cirurgia Flgueu'a-Servlr,09 dos Profs, Ce-

DR NE-WT"-ON'--- A tarde daa 11110 ha am dilln- Consultório - Rua João Pin-, �rof, Pedro d• .Moura 7.�I··RPel'nelta e Mário OlTnto,,-
te no consultório • Rua NUDa. ! to, 10 - Tel. M. 769. ,E�f:agl() por 1 ano na ".Matar- no i'o de Janeiro, Ex-médico es-

DR. JOSÉ TAVARES b'AVILA Machado 17 :i:iQuiDII d. Tira-I Consultas: Dai 4. li e borc3. !lidade - ilscola" tagiál:io .do Serviço de Pediatr�a
dentes. Tel,27': Residência: Rua iltevt. Jú- Prof. Otávio ROdrigues Lima ,do ,I:I0sPItal do Ipase (I?rof. LUli

IRACEMA . Doença;I:eU��;h�r��a.:LProdo- Residencia_';- rua Prlllident. nior. 45. TeL 2,812. Interno por ! _no do P"�nt" I TO.I:es B�rboza) no RlO de Ja-

I.MOLE'STIAS NERVOSA,S._. I' EI d d '.·d Coutix:1t0'4,

I
Socorro i

neno,

MEN'fAI3 CLINICA GERAL Ol;(.a - etriei a • u. ica e}'L'INIC" - DR. ANTONIO DA�rIST" OPERAÇõES

I'
Pediatra do Hospital de Cari-

MtDICO
'. -

.

-

, Consultório:, Rua Vitor Hei- ..! A A CLINICA DE ADULT '1 aade. Médico escolar do Centro
ESPECIALISTA EM OI,HOS, f Dr SSIV!ÇO Nacl�nal de DOin- ·eIl!s n. 28 -' Telefone: 1307, ' \- de JUNIOR DOENÇAS DE S1!:NI:OR.\.S de Saúde de Florianópolis, Pedia-
OUVIDOS, NARIZ. GARGANTA cas Mentall.

, , Consultas' Da III h tm OLHOS OUVIDOS NARIZ
TRI\TAMENTO Jil OPJlR'COES

Chefe do AmbulatGl o dt RI&,le- d
,S oral

'

"i GARGAN'fA I,CLlNICA ESPECIAUZAllA OI: CONSULTAS: No Hosplt::l dt> tl'a da Assistencia Médico - So-
,

• N
-'"

ne Mental iante:. .
" CRIANÇAS Caridade, diariamenti daa 8 ài eial da Armada.

Infra-Vermrt.ho - ebaUu!;ão - Psiquiatra do Ho.pital _

Resldencla: Fone, 3.422 DO Consultas dai 9 b 11 hOfU. lO, I Consultório: Rua 1'idarentes

,

ultra-So:'Ol Colônia San.t'Ana
Rua: ,Blumenau n. 71. DR. GUERREIR� DA FONSECA Re9. e Conl, Padre .Milfuelinllo. No consultório, l Rua João, 9:

(rratamento de .lnll.lte ... Con.vul oterap'. pelo .llltro- �gENÇAS DO APARELHO DI-, Chefe do �erYlço d•. OTOR�·ll��.
'

, Pinto nr. 16 (lo andar) Consultas, diáriamente das

An&'lo-retlno��:��:i� Reeeita de c?oque e

s

�Iil"dia��l. In�ulin .�a- �E", rIVO -

UL.CERAS DO ES-
.

N O do HospItal-de Florlanópohl

I
Dia!,iamente da. 10 l. 12 e das

115
horas eln dian te,

Oculol _ Moderno equljliuneDte PIII; Malarloter�p�. PlIcoterapla.
rO.\IAGO E DUODENO. AL.R-: Possue a CLlNICA QI APAR.a- ADVOGADOS 14 as 16 horas.

•
Residência: R, 'f. te, Silveira

dü Oto-DlnolarID"'olo"'l. (.-a-,'cd' CONSULTAS, erçu, _,Quin-
GIA-DERMATOLOGIA • CLJ•. LHOS MAIS MODERNOS PARA I DR JOSÉ MEDEIROS

RESIDENGIA: - R'-a Duarte S/No Esq, Padre Roma,
ç OI. •• -

t d 16 à 1Ií h S b d NICA ,GE.RAL ITRATAME!NTQ da. D01lNNQAS

I'
,Shutel, 1211 - Florianópoli.,' Te!. 2530

.

no Eltado) , (��an::) I oru, a a o

DR. ·JULIO PAUPITZ da ESPECIALlDADJiI VIEIRk
.

DR I N G L E T T OHor'rIo da. II b.12 horaa a, Rua Anita G.aribaldi, IIquina FILHO ,I Consultas -- pela ma�lll no
- ADVOGADO __

du, 16 àa 1.8 hora. de General Bltt.encourt. '

HOSPITAL. 0aixa
•.

Con,s.ultórlO: - Rua Vitor

)lel-, RESIDENCI.<\: Rua Bocaidva, Ex i!lterno, da 20· enltrmarla A TARDE - dai I •• I - Santa C!t�����.1110 - Itaj.f
Di:lgnóstíco-Tl'ato. Clínico e Cirúrgico das D

reles 22 - Fone �676. -

139 Te1.2901 e ServIço de gastro-enteroloria no CONSUVrORIO I oel1ças e

Res, - Rua Sao Jorlf' lIO - da Santa Casa do Rio- de Janeiro

I CONSULTOR.
lO - Rua '401

J 'DR CLARNO G
Afecções (le Adultos e Crianças.

Fone 2421,

I
DR. ARMANDO VALi&- I(Prof. W. Berárdinelli). ILHEOS nO 2 .. . Pediatria - Ortopedia - Traumatologia - Tisiologia

DR. SAMUEL FONSEC.... RIO DE ASSIQ·
. Curso de neurohi&,ia (Prof, RESIDENCIA - Felipe Sch- GALLETTI

� -..,. AusU·egellilo).
. .

midt JlQ ti3 Te!. 2266 '

_ ADVOGADO _

Ginecologia - Obstetricia - Urologia - Endocrinologia.
ClRURGIAO-DEN'í'IS'fA DOi Servl_çoi de. CUnte. (ut�_IIUl ,Ex interno do HOlpítal

matlr-l---
_ , _ _

'1
Rua Vitor lIfeirele., tiO.

.

Curas de emagrecimento e engorde.
Clinica - Cirurgia - J:'rotne di Afialitellda Muu1dpd • Sir.' mdade V, �marat____ .

DR. ANTON!OMONIZ F'ONE: 1.468 Doenças da velhice.

Den�:í�� X e bifrM-VerveÜlo :CLíNlü�ita�É�Ic�tflg�d·(::&IAN. Co��:�ç:s�õm���'E��t!�tino. _

DE ARAGAO ,- l"loríanópoli" - ALTA CIRURGIA

Consultório e Residência: Rna ; CAS li ,\DUL'l'OS' f�gado e vias biliarew. Rint, 6V&- CIRURGI.o\ TREU�AT()LOOlA" llllt. ANTONIO GOl\n�S DE CIRURGIA PLASTICA: Estética e Reparadora ..

Fernando Machado 6. I - Alerei. -
-

nos e útero.

1
OrtopedIa" '

'relet'one: 22:l5
•

Conllultórlo: Rua Nun.. .a- Consultório' Vitor .a.lnl.. Consultório: João Pinto, 18. ALMEIDA Consultório:, Rua Fernando Machado, n, 6 - l° andar,

Consultas: das 8,00 ia l1,iO '.'hado, '1 - Coníltlltal da. n Iii 22, Das 15 às 17 diàriameuti, ADVOGADO Telefone 22-27
e das 14,00 ás 18 horaa 1]8 hOrB' Das 16 àa 1& honl. MeIJ08 aos Sábados E9critório e Residência: Horário: Das 14 às 18 horas (exceto aos Sábados).'
Exclusivamente com hora mar- Re�dência: Rua,Marecilíil Gui- Residência: :RUM_ :t!OCIIIUVll ZOo Res: Bocaiuva 136, 'Av. Hercilio Luz,/li

cada. lh"rme,' - ll'óne: 1'181 Fone: 3468. Fone: - 2.714. Telefone: i346. Pela Manhã e aos Sábados atenderá somente com' hora

DR. 1 LOBATO
FILHO

MÁRIO DE LARMO
CA:N:TIÇAO'

Doenç-as Internas

CORAÇÃO - FIGADO
RINS - INTESTINOS

Dr. Vida) Du'.ril ,-filho
[_ ESPECIALISTA EM DOENÇAS DE CRIANÇAS
CURSOS D-E ESPECIALIZAÇÃO NO RIO DE JAN1!:InO

PEDIATRIA NEO-NA1'AL - DIs'rúRBIOS DO R.ECEM
�ASCIDO - ASSrSTE.:NCIA TÉCNICA ESI>ECIAI.IZADA AOS
1 REMATUROS - TRATAMENTO DA INAPETE.:NCIA INFA.NTIJ
IFAU;A DE APETITE) - TRATAMENTO DA ENURESE- NO�
TTJR,NA. EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES - DISTúRBIOS
PSICOLOG!_CQS nA' INFANCIA - ENFERMIDADES DA lNF.\N.elA DE MANEIRA GERAL

CONSULTóRiQ - FELIPE SCH:MIDT, 38.
CONSULTAS - DAS 2 ÁS 5 HORAS,
CONSULTAS Cf HORA MARCAL"A.: FONE U66
RESIDf:NClA - TENImTE SILV.EIRA 1110 (FONE 1105)ATE1\DE CHAMADOS A DOMICILIO

'

DU. ALVARO DE
CARVALHO

MÉDICO
CLÍNICA DE CRIANÇAS

ADULTOS

DR. 'JúLIO,DOIN
VIEIRA

marcada,

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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ACONTECIMENTOS SOCIAIS

A BELEZA NOTURNA DO

RIO

OSENBORTEM
C $5·· ?r 0,00.

O Rio possui tantas b?i-

zas que quanto mais se pro

cura conhece-las mais se fi

ca enamorado delas. Muda

se' de ângulo, de hora, de

dia, procura-se a chuva, o

sol, o inverno; o verão e o

Rio sempre se nos apresen

ta formoso, radiosamente
belo. A beleza não é bela

sempre?

Imaginamos uma repor

tagem sôbre o Rio de Ja

neiro noturno. Fizemos um

roteiro para o fotógrafo.
Êie se desencumbiu bem de

HOSS� missão._Quando vimos

as páginas armadas para

escrevermos o texto, entu·

siasmamo-nos. É tão belo o

Rio à noite, possui tanta

poesia que nos enchemo� de

orgulho de vivermos nesta

cidade de São Sebastião. Es

quecem-se as necessida d�s,
as dificuldades, a luta ar

dua que se tem de ,tr�v�r
diàriamente para subsiattr

dentro da Capital. Há com

pensação sem dúvidfl.

Participação
Nicolau Estefano Savas

1
Rodolfo Feuhl'meister

Branca M:l'aeS Savas Berta Fubrmeister
..

Tem o prazer de partici- Tem o prazer de particí-
par aos parentes e pessôas par aos parentes e pessoas

de suas rela.ções o contrato de .sua relações, o cont�ato
Ide casamento de sua filha de casamento de seu f ilho

Evangelia com o 'snr, Rícar- Ricardo Rodolfo com a srta.

do Rodolfo Fuhrmelster I Evange'lia Moraes Savas

_ sta. Ivete Silva I - dr. Gessio de Souza e

- sr. Ari 1\'1. Alias Silva, advogado
_ sr. João dos Anjos I - sta, Bernardette Fon

_ sta. Entrudiua dos Pas- tes, filha do dr. Emanuel
- dr. Lauro Luiz Dentice sos Silva IFontesLinhares, ilustre advogado - sta. ��lce N�ta�, filha

e filho de tradicional famí- - sr. Américo Campos da exma. v iú va Ol indina Na-

lia; Moré. ! tal;
. .

meníns Vânia, encanto do

I
- sta. Dalva Ivete Brei- I - sta. Ma.rl.y LUIZ P.lazza

la,' do' nosso coléga-de-im- geron I - sta, IVhnam_.Rubm�ch
prensa sr. Adão gomes de - sr. Már io Celso de

AI-I
- sr. João Clímaco Lo-

Miranda, administrador do meida pes
Hospital "Nereu Ramos"; sr. João Fal'aco - sta. Maria de Souza
- sra. 'I'omaz Chaves Ca

bral;
- sr. Paulo Marques

sr. Carlos Alberto

\

FAZEM ANOS, HOJE:

va

Knoll
menina Lucv Régis, filhi

nha do sr. OtÁvio Régis;
-- sr. Pedro Amaral e Sil-

- sra. Florita Silveira
Fernandes

Evangelta e Ricardo Rodolfo
Conf'i rmam

Florianópolis 25-3-55

•

Tem Crédito? Então, , ,

ESTÁ HABILITADO, DURANTE ESTE
MÊS, A COMPRAR

1 MAGNIFICO COLCHÃO DE MOLA
DIVINO

2 GOSTOSOS TRAVESSEIROS DE MO»
LA DIVINO

Porto Alegre

Sempre conhecemos o

Rio como cidade das mais.
. iluminadas do mundo. Em·
I bera atualmente sofra es-
I
cassez de energia, pelo seu

crescimento demasiado, pe-

10 desenvolvimento das suas

indústrias e pelo conrõrto

moderno que gira totalmen-
te pela eletrieidade. Quando
éramos criança, no interior,

Paril.-CI"'PÕçiiO .certa vez vimos, à noite, um
Ui. u I clarão grande á distância.

Heleio Chavadian Esteves Se f'ôsae hoje pel1sal'Íamos
e -Eunice Maria de Souza uma explosão atômica. Su
Esteves participam aos pa- pomos apenas ser a lua que
rentes e pessoas amigas o estivesse surgindo lá ernbai
nascimento de suas filhas xo.,. Mas alguém, mais sa-

-

Denise e Myriam, ocorrido bido que nós, dissera-nos
dia 25 do corrente. "Lua Nada, é o clarão de

F'loiianópol is, 25/3/55 luz do Rio de Janeiro ... É

3. cidade mais bem ilumina
PORTO ALEGRE. Em um" '

da de todo o universo I"viagem que dura apenas 90

NA

"A MODELAR"
LIRA TENIS CLUBE

Alexandre Herculano de Carvalho Araújo, nasceu

em Lisbõa, em 28 de Março 1810 e faleceu a 13 de Se

ABERTURA DA TEMPORADA DE FESTAS DE 1.955 tembro de 1877, tendo sido notavel escr�tor .e poéta, Fi
Dia 10 - DOMINGO - Grandiosa Soirée de Aleluia lho de pais modestos, fez os estudos prrmarros e secun-

_ Distribuição de premios. ás 22 horas. I dar íos num colegio "de religiosos. Não podendo pr:)S8e-
Di� 17 - DOMINGO - Tradicional Matinée infan-I g u ir o curso superior por falta de recursos, aproveitava

ii da Pascoa - Das 17 :is 21 horas. Distribuição de j
as horas de f'olga para estudar, aprofundando-se n,o

ovinhos e bombons. J conhecimento de varies idomas, especialmente do fra-

Dia 23 - SABADO - Elegante Soirée com a not�-l cês, do inglê � .do alemão, que em pouco tempo se lhe

leI orquestra do consagrado "Chiquinho". Reserva de tornaram familiares.
. .'

.nesas na joalheria Muller, a partir de 11 de Abril. Liberal e não suportando o de�poüsm.o _de d. �Iguel, Vl�:-
Dia 30 - SABADO - Soir-ée ás 22 horas. se implicado na malegrada insun rerçao dê-1831 Obrí-
-----_---------------.- gado a abandonar o pais, refugiou-se na Normnn dra.Tn-

�

C A 5 A mou parte na expedição ele d. Pelro I que então retvin di-

.'..... . - cava o -ti'onõ' ik P('i.t�tLIg-a1 pata d. -María II, port, ndo-se
PROtURA-SE, COM URGÊNCIA, CASA PARA com axtraordinaria bravura. Vencida a revolucãó, foi

ALUGAR, PREFERENCIALMENTE EM BAIRRO RE- I
nomeado bíbliotecarto do paço, Episcopal do Porto.

3IDENCIAL.
-

_._._ .1...., l.::1u: A f'astado, mai� tar�e, ?esse .cargo, começou e�l 1833 a-

Tratar no Lux Hotel - Apt? 503 leolaborar nos jorna is Iitera r los da epoca, publ icnn do em

-------------------.�----- 11836 um panfleto politíco "A Voz do Profeta". Começou

-O Iesíival lníernacional de Bergon lassim a carre.ira literar!a que depois o imortali.zal'ia. Em- i. 1836 publicou a "Harpa do Crente"; trabalho que acres-

- (Oslo - Março - agora, um aspecto popular ciclo de Poesias Varins foi em 1850 reeditado sob o titulo
(SDN) - O Terceiro Festi- dos Festivais cle Bergen. O generico de "Poesias'�. Depois de publicar os romances

vai Internacional de Música, programa dramático inelui- "O Bolo" e o "Monge de Cister" (1848), aeeito\1 o convi
Drama e Folclore, de Ber- rá lima representação, pela te do rei d. Fernando para. exercer o cargo de diretor da

5en, realizal'-se-à de 26 'de companhia do Teatro Nacio- Biblioteca da AjudR, cujo encargo lhe permitiu as neces-

Waio a 7 de Junho do ano nal de Oslo, de "O P�.to Sel- sarias pesquisas para fi "Historia de Portugal"". A esse 180 AN'!VERSA"·RIO PRINClp·ESCO;orrente. Dos concêrtos, dois vágem", de Enrique Ibsen. trabalho, seguiram-se muitos outros mais destacando- ,...
.

.

.

-. ",

-. -..'
lerão regidos por Sir Tho-I Como de costume, haverá

I se. "Da Origem e Estabelecimento, da inquisi<:i'io em Por-t - (Oslo' - Março
nas Beecham, o famoso re- . um programa de folclore, :tugal", "Estudos Sobl'e o Casamento Ci vil", "Lendas e: (SDN) - Por ocaSlao do

;�nt: �nglê�. A Or.qu;,stra
j
mo:tra.n�o a vi�a do povo INanativas, "Eurico, .0 Presbítero", �tc, Em ] 867,. l:et�- 118� al:ivel'sál-io natalício do

31l1fol1lca Harmol1len, de nOluegues atraves das suas l'ou-se para o sua Qumta do Vale do:; Lobos, onde tetm1- ,Fdnclpe Hal'ald da Norue-

�,er�en, e a O�'quest:a 8in- dansas e canções. .nou. os seus di.as. Pert�nceu ao Institu.to, de Fr�nça .�. a I ga, fat.o que oCorreu a 21 de
comca do RadIO N_aclOnal de varms !!-eademms e soeledades Çla BaVIeI a, Ma dl'l, TUlll11

i fevel'en'o, o Real Automo-
Copel1hague, ,darao, ao to- CASA MISCnANIA cllItt'J. e Nova Yorlc 'vel Clube Norueguês pre-
lo, seis concêrtos. Haverá, Há �enteou Sua Alteza com umbllf,dora doa dio. R.C••\.
t,ambém, diversos recitais. nutornovel Peug-eot modêlo

�onptl�;n�sE����s;:�1 i!��:rz�
Vitor. Vai").. e Dite...

Casa "Eu'-re·ka" -!���'a��;O�� �:ee;)l���:n�
,opf. Realizar-se-!'io igual- LONDRINA. Aquela ve1'-

_

te proporcionaria muito. p1'a-
nente os recitais diários na tiginosa cidade paranaense, zer a Sua' Alteza, O Presi-
:elha e .hi�tór�a residên.cia I é servida p�los �Vi��� d� elente do Automovel

.

Clu?e10 composltOl' �duard Gl'leg, Real AerovIas. l'as�a",en" colocou-lhe na lapela o dlS-
cecitais que constituem, já Cons. Mafra, 6.

tintivo de sócio do clube.

CINE SAO JOSE' LIRA TENIS CLUBE

PROGRAMA DO M}1}S DE ABRIL

Vende-se
1 Sala de Jantar, lindíssima, nova, com 12 peças';
1 Dormitório para casal, novo, com 8 peças;
1 Trio estofado, moderno, novo; 1 col.chão 'de molas,

:le ensal; 1 Rá.dio "Zenith" transoçean ico, de pilha e

'uz' diversos transformadores de corrente; 1 Aparelho
1e 'Jantar, de porcelana,. completo; 1 lVIesa genicologí
:a; 1 Trio de cadeiras de e01"da para varanda; 1 Lampeão
.,Aladim" com suporte; 1 Fogareiro elétrico de 2 bocas;
1 Aparelho de barba, elétrico; e.1 Cadi1lae 50 de luxo.

Ver e tratar na "Casa da Torre" em Coqueiros

A's 3 - 5 - Bhs,
.

ABBOTT e COSTELLO no

grandioso filme que os fará
OS PIRATAS DA PERNA

DE PAU

(Technicolol')
No Programa:
Cine Noticiário N.

55 x 11. Nac.

Preços: 10,00 -

Censura Livre.

se. Nac

5,00.

/ A'f. 8hs.

Lauro Hídalgo - Santia

go Gomez Cou em:

A ORQUIDEA
N o Programa:
Esporte na. Tela. N° 23,

Nac.
Preços: 9,00 - 4,50.
Censura até 14 anos.

l!!1l·SI!]
A's 8hs.

Jeff CHANDLER - Su-san

BALL - Scott·BRADY em:

O CAPITÃO PIRATi\
(Technicolor)

No Programa:
Fatos em Revista. Nac.

Preços: 9-,00 - 4,50.
Cel'lsul'a até 14 anos.

A's 8hs.

Walter DISNEY: Apresen
ta sua Maior criação
BRANCA DE NEVE E OS

SETE ANõES

(Technic.olor)
No Programa:
N·oticiário Guaiba. Nac.

Preços: 7,00 - 3,50
Censura até 14 anos.

A's 8hs.
Sessão popular
GABIN - Elli PAR·Jean

VO em:

O INFERNO, NAO 'rEM

PREÇO
N o Programa:
Paisagens do Brasil. Nac.
Preços: 3,50 - 2,00
Censura. até 14 anos. AUX. TRAT. SIFILlSAVENTURAS

__
.

A's 8hs.
Jeff CHANDLER - Susan·

BALL - Anthony QUINt�
em:

AO SUL DE SUMATltA
(Techuicolor)

N o Programa:
Vida Carioca. Nac.

Preços: 7,00 - 3,50
Imp. até 14 anos.

_....----

ALEXANDRE HERCULANO

minutos, a Real Aerovlas,
transportará você à bela ca

pital gaúcha. Venda ele pas
sagens, Conselheiro Mafra, 6.

Depois, quando já vivia

mos em Niterói e víamos o

Rio do/ outro lado da baia,
a luz rcfietida no mar, sen

tiamos a verdade de que se

dizia sôbre a Iuz elétrica da

Capital. Esta reportagem do

Rio noturno que voces po
derão ver na revista. "Metrô

pole" de abril, será a. con

cretização de uma velha

idéia. E ficamos empolgados
roupa g'r-am:le e lWl "an.i €i- com os quadros formosos
ró sapateiro. ! que o Rio nos ofereee nos

Telefonar - 6225 seus recantos, á noite ...

��"

·0-08r10 de casal
Vende-se por ótimo p reço

11m· belissímo con] un ia para

quarto de casal de ímbulu

composto de canta, duas me

sas de cabeceira, um guarda

li, disse ser aquela a pri·
meira vez, desde que há
800 anos se fundara a Es
cola. da Catedral de Os!?,
_que a mesma contava, entre·
os seus alunos, um futuro
eei. Esperava que Sua Alte
za se recordasse sempre,
com aféto e prazer, daquêles
,eus dias na escóla. Depois
disto, realizou-se uma reuni
ão festiva 11a classe do Prin·

cipe, e, em seguida encer

raram-se os trabalhos esoo

lares em homenágem ao

acontecimento.
À noite, houve outra co

memoração festiva, .dessa
vez em Skaugum, residên·
�ia do Prindpe ·Herdeiro
Olavo, pai do Principe Ha
cald, tendo comparecido di
versos de seus colegas da

Rádios, Transformadol'es� Amplificadores, Motores

Elétricos, Gazolina, 01eo Crú, Cofres e Fichários de Aço,
Radiolas. Máquinas de Costura, etc. etc.

Bombas Elétricas, Motores para Bicicletas, Toca
Diseos Ventiladores, Medidores de Luz e Força, Material
Elétrico em Geral, Instal!1ções Luz e Força

'Instalador licenciado pela D.O,F. -- 'fécni(;o forma
do na Europa

Logo a seguir, um represen
tante das autorida.des poli
ciais presenteou-o com a

respeetiva licença. Dias an:
tes, havia êle sido aprovado
no exame de motorista.
Naquêle dia, pela manhã,

o Principe Harald compare
ceu, como de costume, à Es
cola qa Catedral Ide Oslo,
onde, recebido por uma co

missão, foi levado ao l;e
creio, alí esperado por todos
lOS aIunos e pl�ofessores, de
I sejosos de cumprimt;!ntá-Io.

I Num discurso de felicita
/ ções, o diretor, Karsten He-

'scola.
Para melhor a-ssinalar o

i80 aniversário natalício do

Principe Harald, seu avô, o

Rei Haakon, condecorou-o
30m a Grã Cruz e o Colar da
')rdem de São Olavo.

PROP;RlE'fARlO: OTOMAR GEORGES BOJ:üiM
Inscrição 211Registro:

Fon�:
Rua CeI. Pedro Demoro, 1657

Estreito - f'lorianópolis - Esta·do de Santa
Catarina - Brasii

VENDA À VISTA E A LONGO PRAZO
IMPUREZAS DO SANGUE?

ti

UIXIR n HO'DtIHA--------------------------- -------------------------'___

,DO ..ZE-MUTRETA
.. · ..

16a c. R.
O Chefe da 16a. C, R., so·

licita o comparecimento, com
ul'gênela. na la. secção da

quela repartiç-fw, afim de

tratar de assunto de seu in

terêsse, dos st'euintes cida

dãos:
Luiz Gonzaga de Oliveira,

Manoel José dos Santos, 1-'hu
tinho Cal·doso, Moy:zés Sch

nütz. Ozót'Jo da Silva e Wal
dir Silva.

-,.--,
I

!
1 I,
./i

..

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Taubaté 2 x
Oswaldo Cruz 1
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Várias
����.. vinte e dois minutos da prt-

REGRESSOU TRILHA encontra-se em nossa Capl- meíra etapa pelo ponteiro
Deodoro Trilha, o jovem talo jovem player Ildefonso Vidomar. De nada valeu o

defensor do Ftgueírense, Chanes, acompanhado de sua vôo do arqueiro Wilson neste

Campeão de 54, regressou, Exma. esposa e filho. Ao Il- lance.
sábado último, da Cidade defonso que já militou no Aos quarenta e três mínu

Maravilhosa onde foi fazer I Paula Ramos e Avaí, alem tos da fase complementar,
um teste em equipes cario- I do clube amador 'I're.se de Valmor, cobrando Ui11Ci. falta
caso Assim, treinou no Amé- Maio e que veio em gozo de perigosa de fora da área, o

rica e no Bonsucesso, sendo merecidas férias concecE:j?� converte em gol para o Tau

ainda procurado por diri- pelo seu uclbe, o Guaiba F.C., baté.

gentes do Fluminense para, da cidade de Porto Alegre, O tento de honra elo os

exercitar-se entre os tríco- enviamos os melhores votos waldo Cruz foi ele autoria de

RECEBIDO FESTIVAMEN- pecialrnente dos desportis
TE O CAMPEÃO DE 54 .as locais, sendo de notar a

Em a noite de segunda- ;àtisfação dos eomponen+es
feira 21, sob vivo entusias- lOS demais clubes que, ju
'no e alegria foi recebido o o ilosos com o honroso fei
Campeão Cntarin ense de Fu- co do seu co-irmão, também
tebol de 1954 que é o valo- sstavam presentes para sau

Não havia outra alterna- .stacão ferroviaria, gran- roso conjunto do Caxias F. da-lo com belas faixas nas

tiva. Vae-se de onibus, vae- des "armazens, frigorificos C. ruas e aplausos, comungan

se de avião e no fim, a no in hos de trigo etc... Os "players" do novo carn- elo. da glória conquistada
Varig abiscoitou os qua- Herval está ligada a Joa- peão estadual, regressando para Joinvile esportiva em

renta e dois mil cruzeiros, �aba por uma ponte histori- de Florianópolis, onide 10- acréscimo aos demais ti-

levando a turma no dia 16 .a, que ao tempo de sua gru ram conquistar o ambi- tulos estaduais de volei e lores. de estada em sua cidade na- Telê, na cobrança de um pe-
de Fevereiro. Os que não zonstrucão (1930), foi O rionado título com a espe- basquete já conquistados em Porém neste ensaio Tri- tal. nalty,
fossem da embaixada e qui- MAIOR' VÃO LIVRE DE tacular vitória de 7xO na. 1954! lha não tomou parte. Ao que As duas equipes estiveram

zessem dar um passeio, afim CONCRETO ARMADO DO peleja decisiva f ren te ao A f'estiv.i recepção aos soubemos, Trilha agradou O ALVIM BARBOSA E O assim constituídas:

de conhecer a famosa Joa- MUNDO! Obra do grande Ferroviárío de Tubarão, -30 eampeões-invictos de Joín- técnicos das equipes meneio- SEU INGRESSO NA F. C. F. TAUBATE' Marreco:

çaba, cognominada Capital mgenheiro blumenauense, .rhegar às- portas d-. cidade, vi le e de Santa Catarina nadas, mas não seguirá pa- Sómente nesta semana é Edson e Liberty; Zico, Jaime
do Oéste, pagariam mil cru- :onsiderado a maior autorí- uesmo sob máu tempo rei- prosseguiu depois no seu ra o Rio devido não ter en- que o clube ela Rua Cruz e é Theodomiro; Pido Demos-

ze iros. Pagamos a nossa par- jade do mundo, em calculos iarite, já, eram ag-ia rdados estádio, onde dirig:enles, as- contrado ambiente. /
Souza dará entrada na F.C.F. tenes, Enio, Darcy e Vídomar

te e em uma hora e quinze .le concreto armado, prof. )01' numerosos dirigentes e sociados e simpatizantes do de seu pedido para disputar (Valmor).
-

minutos estavamos lá, pas- Emil io Baumgarten. Foi es- -ideptos em grandes carava- "alvi-negt-o" deram largas ILDEFONSO ENTRE NO'S o Campeonato Amadorista OSWALDO CRUZ - Wll-

snn do por Guarda, Pedras se mesmo engenheiro, quem nas de automóveis. à alegria e entusiasmo, ho- Desde sexta-feira última da cidade. Esta foi a ínror- son; Hildo e Fernando; Ce-

Grandes, Orleãçes, Guatá, ,H'ojetou
-

as grandes mar- Em seguida, em festivo meuageando aqueles que re- mação que colhemos do sar, Ziltom e Luizinho; João,
Grandes, Orleães, Guatá, quises do Jockey Clube do cortejo, sob a an ima cão de conquistaram o título que já player Augusto Fonseca seu

I
Telê, Marinho, Joca e Dil-

Lages, Campos Novos. É in- Rio, o prédio de A NOITE, música, foquetes e a'larido' lhes pertenceu em 1929! esforçado presidente. Disse-' mo.

teressante notar-se, o rumo etc. das buziuas de a utomévcís, Foi, pois, agradável e Láza ro Ba rfolomeu nos mais o Sr. Augusto que Na preliminar registrou-se

que o comandante impri- O Estadia Municipal Os- os campeonissimos de-fila- simpâ tica a acolhida _que a esta demora foi atribuida S0' um empate de 2 tentos.

miu, isto é, em linha réta. cal' da Nova, construido pe- ram pela cidade sob grar des população joinvilense sem velta a"o a Pl'"to
mente à falta de finanças. P. Apóstolo

Todos os tripulantes, julga- lo Prefeito que lhe deu o aplausos da população e <'�- distinção deu aos novos
• Portanto fica confirmada de

uma vez 1)01' toelas o ingresso
.. - ..---------- .. -

vam qjue ele fosse' para o 'lome, tem suas arquíbanca- c, mpeões catarínenses de

norte e depois rumasse para das ·todas de imbuia. Pena -,.._'..... ---�, futebol, ao que nos associa- do popular Clube Varzeano

oéste. Fa lando em Joaçaba, que tenha havido um erro mos, prazerosamente. na F.C.F. O Estado Esportivo

sobre a rota tomada, tive- ócnico na sua construção, N,'va Ido retornou Aproveitando o ensejo, deseja ao novo Benjamin da
.

1 Mater Catarinense um futu-
mos ocasiao de ouvir, que ...io is, ficaram estas, muitas felicitamos, aqui, os va ores

uma vez terminada a estra- baixas e os postes do alam- C 't'b "tletas e dirigentes do Ca- 1'0 brtlhante ie espera que

a-O ar' ,- a 1 seus players saibam tanto
da da serra, por Lauro brado, prejudicam a visão. k "ias F. C. pela granr i! con- Reservas _R. Conselheiro M,,·

s- ganhar como perder pois o
tra, 6.Muller, a viagem de Joaça- ';eu zramado é perfeito e pa-: quista, congratulando-nos'" ,

d que vale é competir.ba, ao litoral, via Tubarão,. rece, que foi o unico lugar, também, com, sua g ran e

encurtará cerca de 200 qui- onde sapoude fazer um ter- "torcida", com votos de que
lometios. É facil prevêr o rerio i)lano, para campo de os caxienses prossigam, 'as-

fantastico movimento que foot-ball. Existem outros sim, brilhantemente, para a

tel;emos aqui, quando a es- �luadros alem do Atletico maior grandeza do futebol
trada estiver aberta, bem Cruzeiro, mas todos trei- barriga-verde!
como o novo trecho de Pes- nam no estaMo municipal.
caria Braba. Ha na cidade varias in- AMISTOSO AMÉRICA X

Bem; mas,. vamos à Joa- du�trias, mas, o serviço de OPERARIO
çaba. Mesmo voando

_

alto, ,mergía é dificiência e ou- No domingo anterior, o

s6mente a poucos quilome- vimos muitas reclamações. América F'" 'C\,' 1\0 S��l ma-
ll'V;; 3d devida a debele, pois,_ A comarca vem de passar gestoso estádio, iniciando
está num buraco. É todo !lara. terceira entran'cia, série de pelejas - amistosas
morros. MOlTO daqui, morro �xistiIido um ATande Ínovi- com o C. A. Operário, ven"

dacolá. Muito mais aciden- .nento forense. ceu-o pelo apertado escore

tada do que Orleães. O seu A imprensa está represen- de 3x2.

terreno é um barro verme- cada pelo semana1'io "TRI-' No�segundo encontro, rea-

lho, liguênto, que parece go- BUNA LIVRE" dirigida pe- Iizado em a' noite de cluinta
marabica. Quando chove .. _, lo jornalista O. Montenegro feira última, no estadia HEr-

Dado o acidentado do ter- ,te Oliveira.
.

nesto Schelem Sobrinho",
reno, as construções, na sua A população da cidade é um em�ate de 3x3 se regis- Por êstes dias deverá dar

maioria, estão com grandfl!s Je 7.000 habitantes (Tuba- trou, após estar o América entrada na F. C. F. o pedi
muros de arrimo. Existem rão 16.000) vencendo por 3xl na. pri- Jo de cancelamento de li-
muitas cnsas de madeira. As Os habitantes da cidade e meira fase. �ença elo árbitro Lázaro Bar-:
construções de alvernaria municipio, são na maioria, Neste confronto !lOlllrnO, tolomeu, afim de que êste
são carissimas. Basta dizer "in dos do Rio Gr;.nde, como I'CGpa1'8CeU em nO;:l;'d" can- volte a dirigir jogos no E.s··

(lUe não existe areia; que é Üiás, é em todo Oéste. chJS o magnifico H(;enter" tado.

trazida de Porto -Uniao, cus- Encontramos logo o dr. Bastinhos, envel'ga'�do a já- Lázaro Bartolomeu, cm::li

tundo um vagão, a bagatela Osmar Maciél Berendt, que qucta rubl'a do seu fÃ-clu- ,;e sabe, licenciado esteve �<!

de Cr$ 6.000,00. E o traba- já trabalhou em Tubarão. be. 3,'um tempo na Capital d�

lho para conseguir vagão, Eambem os drs. Nunes Va- O ex-defensor do Pales- República, tendo se matl'icu-

si a estrada de ferro nun- rela, Brazilio Celestino de tra Italia de Curitiba {' da ado na famosa Escola de

ca os tem? Pedra para cons- Oliveira (este, há- 23 anos l:?elrção Paranaense. que .'\rbitros da Federação ME

trução, tambem não ha.. não 'viamos) e o dr. Nori-no ,passoü a residir nesta cida- tropolitana ele F'utebol, onde ..

De pouco, foi iniciado o l�otolo. O último e o pri- de, teve uma. "re€htrée" Dela sua inteligência e cava·

seu calçamento. Mas, para meil'o da Laguna. Enquanto A nossa reportagem foi in- auspiciosa, marcando. dois lheirismo grangeou amigm
tal, tem sido necessário di- :1 tUl'ma do foot-ball recebia formada do retorno do ar- belos tentos. e admiradores e muito a-

namitar o solo,_ de rochas, "cocktails" nós cardamos, queiro catarinense Nivaldo prendeu sobre os segr('!dos ela

tipo pedra ferro. no carro d� dr. Varela, toda 1S fi1�iras do Coritiba, apó.� VITÓRIA DO C. A. arte do apito COll1" renoma-

:fustas dHiculdades, que a cidade. I resc:sao
do �e� contrato com OPERARIO dos mestres.

natureza trouxe para o 10- Como íamos para zona de o Cube AtletlCo Monte" ,I\.le- Em a noite de 5a feira, 110 Regressando a esta Capi-
('aI da cidade, encontrou na frutas europeias, procura-

gre, onde tan2bem de,sempe .. estádio "Ernesto Schelem I tal, aqui permanecerá defi

mesma proporção, um trába- mos trazer algumas maçãs
nhou as funçoes de tecnic'o. Sobrinho" do Caxias 1<. C., nitivamente.

lho indormido dos seus l' , e peras. O delegado Péres,
Nivaldo ainda conserva sua o valoroso "onze" do Clube Ao Lázaro, que é nosso

radores, que vêm vencendo r gentilmente nos levou de antiga, forma e por certo

I Atlético Operário enfrentou particular amigo, enviamor;

Com eSforço-inaudito e elo-] "jeep" lá- bem no alto. Mas,
voltara a_empolgar 110 areo o valente esquadr[;.(J eh Pau- felicidades.

giavel. já estava no fim da safra.
elo campeao paranaense, cc- la Ramos E. C. de FJurianó-

.

A cidade é nova e já tem Contudo trouxemos um pou-
mo tantas vezes:.sen�o numa !poJis. -------�-

h 't' G'" I O
.

t" d h'
memoravel ocaSIaO titular do

1 Venceu o clube local pelodois OSp1 alS, 111aslO, coo, co. prop1'1e ano a c a- l' pelo escore de 4x2, aT,ós vi-
lassaI Igreja e a Prefeitu- cara não estava e a sra. não

se eClOnado pal'anaense. "placar,d" de 2xl. se:·.fia os
gOl'osa lüta' com seu valente

ra está concluindo o tercei- 'teve dúvidas: enfiou uma
_.....th.W� Itentos do vencedor marca- ad\'el·S:1l'io.

1'0 hospital. O _Predió da !calça masculina e trepou
..........,_"dOS por Den e Carriço e o Na preliminar, ao inverso

Prefeitura é um colosso, Inas pereiras ... - Nós e o de- mos aferir o movimento co-
único dos visitHntes por venceram os a5,)::-,1111rs do

reunindo quasi todas as re- Ilegado Péres não estávamos mercial, que p�rece ser for- I
Braulio ao co15rar pel1alida- Ij)iranga F. C. pOI' 3 tentos

partições publicas, inclusi- com roupas próprias e ti- te. de máxima.
a 1.

ve o Forum. vemos que aparar as fru- . Já eram 19 horas quando Os quadros p:elial1tes "

Dois grandes clubes, sen- tas .. : . o Douglas da Vari'g lévan" formaram assim: CAXIAS X COIHTIBA
do que um deles, todo de Existem varios hoteis fi tOL! vôo, l11Jl11 campo. onde a Operário: Helio Ademar Ao que apl1"amOS, eogita-
concreto armado, quando eg- fomos almoçar I}um, cujo tena·cidade de um O�:car da e Baixinho; Caio, Pi:_IZ{,l'a e se'a realização de uma sé
tiver pronto, não ficará a proprietário é lageado. Bôa Nova, chegou a arrasar o

Mario José; Nasc;111ento rie de pelejas amistosas eu

dever a qualquer outro do refei.ção. cocuruto de um m01'ro, pa- (Va dil1ho), Den, .Bl�jão, Car- tre os poderosos esquadrões
Estado. I Fazia um ca.lôr treme�do. 1'11, fazer o campo de pouso. riço e Daniel. do Caxias F. C. e Codtiba
Varios moinhos de trigo ,Calôr sufocante, tipo Rio Em bi'eve tuclo eSCuro lá em

Paula Ramos: Alcides, F. C., tespectivamente carn-

e frigorificos. O trigo;_ o de Janeiro. E na porta da baixo. O avião subia. Pas- Claudio e 'Dand&.; L:::uro, peões de 1954 em Sallta Ca
porco e a madeira, são as !Igreja estava escrito: "O ca- sado hora e vinte ,Tubarão Braulio e Wilson; Édio, Ali- tarina e P?raná.
vigas mestres do seu pro- lôr de Joaçaba é il1suportá- à vista. Espectáculo des- pio. Tainha, Sombn: (' Bas

gresso. Ha dinheiro e muito veI. Porem mas insuportá- lumbrante! Tubarão, vista 1 i II ho.

dinheiro. "Basta dizer, que a vel é o calôr do inferno" do ar, à noite, é ::lIgo formi-
Prefeitura rende sete mi- Bôa! dável! VENCEU O SÃO LUiZ

lhões, sendo o municipio de O jogo correu disciplinar- Bela recepção da torcida No festival futeb'_llistico
1917 e a nossa, muito maior m.ente. O Fel'l'oviario ga- do "feniJ'ho". Foguetório 1'2,�1izac10, domingo último,
e muito mais velha, apenas nhoLl por 2xl,. Muita disci- infel'nal! 110 seu estádio, o São Luiz

quatro milhões. plina. Gente cavalheresca e E 3'3sim deixamos :roaca- IA. C. levou. a mOlhCl" na pe-
O rio do peixe passa pela bom fooi-halI. ba, a Capital do Oeste.

•

!leja principal cOTr; o lpil'an-
cid::!de. Do outro lado, está El';'; dom�ngo e não pude- Francisco Carlos Regis ga F. C. de SArt h'rancisco

"O Estado" Esportiv
NOTICIAS DE JOINVlllEVISITA À JOACABA, CAPITAL,

DO OESTE
O Ferroviário, de Tuba

rão, vencera o Atlético, cam
peão da Liga Mineira. Com
esta vitória, teria que jogar
com o Cruzeiro, de Joaçaba.
E, a Federação, mandou que
ele fosse lá!!!

I cidade de Herval, que an

tes pertencia à Joaçaba, fa
zendo parte integrante de
sua cidade. Com o ultimo
desmembramento, tornou-se

.idade, sédedo município de

"lerval do Oéste. Lá fica a

(Do Correspondente)

BAS(lUETE JUVENIL
Na manhã de doming'o úl

timo, realizou-se no Palácio
dos Esportes, promoviàc pe
la L. ·A.N. C., o Torneio
lnic in de Basquete J' liven ii,
que teve (omo "cnN àor a

l'eprésentação da S. F. Cru
zeiro do Sul.

Domingo último pela ma

nhã tivemos a oportunidade
de assistir ao encontro, en

tre as equipes categcrizadas
do Taubaté e do Oswaldo

Cruz, saindo vencedor o pri
melro pelo apertado escore

.le 2 tentos a 1.

O marcador foi aberto aos

E'RICO E PITO'I.A COBI

ÇADOS POR CI.UBES DA

CAPITAL
Em palestra com esses

players fomos certificados ele

qne estão sendo cobieado:'

por. diversos Clubes da Ca-·

pital. Porém nada de concre,

to existe sôbre seus ingresso;
neste ou naquele Clube. Aeli-

NORTE DO PARANÁ. O.Ei-
dorado Brasileiro, está a seu

alcance, a "frota ela bôa via
gem" da Real Aerovías, serve
a todo o norte do Paraná

antou�nos E'l'ico que ingres
sará em qualquer conj unto,
isto naturalmente se satis"
fizerem seus desejos. Mos
trou-se ainda Erico desejoso
ele

.

defender o Figueirense.
Quanto a Pitóla nada qU1Z
nos adiantar a respeito

M. Borges

•

•••••••••••••••••••••e••••••••�••••••••••••�
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Distribuidor

C, RAM'OS S/A

Comercio Transportes
Rua João Pinto, 9 FpolL

··���rt:fF.fif.-·�� :�.;.- -�y�.pj ..-.:\:�1!:�i;�::..... _-ll·}"�_�:)f_t
.. r;:;.)

Precisa-se
No Estaleiro Arataca
MECANIC08

SERRALHEIROS

TORNEIROS

Telefônes: 2.266 e 2.212.
----------------------------------�--------

Auxiliar de Escritório
A firn�a constru tora Moellmann & Rau Ltda. preci

sa de Moçá Com pratica de escrituração Contabil. Orde
'nado Cr$ 1.500,00.

Apresentar-se das 16 ás 17 horas.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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i EXC�:':NJE �,::CA .

I '

'

&Jo t.enacuto I (SDN) - Quando a 21 de
"

' «r... ",. -" ) 'feyereiro encerrou-se a prí-
6,016,00 II meira fase da grande pesca
15,593,80 QUAR'l.'A-]:i'E IRA, 30 MARÇO de inverno do arenque na

1.00�,18�,oo Noruega, 734.000 toneladas

7,OOu,0r:. Amados, amemo-nos uns aos, aut]'�s; porque o amor I de pascado tinham sido tra-
1.200,00

,

e de Deus; e qualquer que ama e nascido de Deus e

con-,
z idas para terra, depois de

4,836,00 hece a Deus. (I João 4:7). Ler I 'I'ess, 3:7-13. apenas .um mês de intensa

11�·;�4,:G -;", A

I
atividade. 1l:sse resultado

,4,30 Tl'.lVIOS as vezes que ser alertados para o fato que não atinge o do ano passado,
8.578,50 o cristianismo é uma relio'ião' de amor e alegria. Era que foi um "record ": mas,
9,418,�o uma radiosa manhã. Caminhava eu para o meu gabinete não obstante muito tempo69,tio de trabalho quando passou por mim uma menina .peda- tempestuoso, êste é, em
156 00 I I � bí

.

I t C
. , .'

.

' anc o SUa ICIC e a. umprrmenrou-me com um sorr-iso e quantidade, um resultado a-
47 839 50 1 ' Bom rlíu" '1'" is d

.
, , 11m a.egre

.

om Ia. "epols mais uas crianças me penas inferior ao do referi-
77,298,8u cumprimentaram: "Como vai o senhor'?" e caminharam do ano, O valor, em primei-3,785,20 .ao meu lado com suas faces radiantes de sã alegria que ra mão, do pescado até ago-6.785,20 enchia seus corações. ra, é de quase 40.000.000. -122.133,60 Daquela experienc ia tirei a conclusão de que se mi- corôas.

1.726.85860 .

nha relig�ão tive!' s('�tido para aquêles a quem eu encon-
REAL,

I trar na VIda eu preciso ser capaz de mostrar o amor e o

-----, poder de Deus que faz a vida mais rica, mais cheia e mais
k� ?OO comunicativa. Temos que distribuir com os outros nossa

9��:�54'�� I �é e noss� religião a fim de que elas cresçam..
Isto se

661.478:00 ,t�z através de ato dc bondade, ele amor e de mísor ícór-

72,825,00 .día.
O

.

tian
í

I'
.- Cl·clístíca12.126,10

crrs iarusmo e uma re igrao d� amor, o an�or_ de
1l.561,00

Deus revelado na pessoa de Jesus CrlS�O, Cor�o cr-istãos,

N'2.114,00 �t��o\pra�:l' ?,e mostrar o am�: de Cristo vivendo em IRosa eto
20000 i nos, nu nO::;30 labutar de ada dia. I

____

'

'_I .. �
I, �ua 24 de Maio 906 (Es-

1.726.858,60 O R A ç A O ,treltO). . .A Ciclistica Rosa Neto
Querido Pai; faze-nos lembrar que nossa religião de (Antiga Oficina de Bicí

amor demanda que dediquemos nossas vidas áquêles que! cletas Nely tem a grata sa

prfclsam de nós. Que teu amor nos cerque e teu espírito tisfação de comunicar ao

Sesostrís de Rezende Corrêa _ Diretor Secretário lOS guie durante o dia. Em nome do nosso Redentor. público, que conta atual
Adaeí da Fonseca - Contador, CRC, SC" 18,527, Üném. " ��HIII mente com uma equipe de

PENSAMENTO PARA O DIA ,14 mecânicos especializados
I
em : reformas e consêrtos

Confrontarei qualquer problema que tiver de resol- de bicicletas de passeio, cor-
I'er hoje com o amor de Cristo. ,ridas (meia corrida. cor

I

rida especial Triciclos. tico
ticos, carrinhos berços €ln

de ciclismo,
Possue um grande e va

riado estoque de peças des-.
de uma simples borracha
para rodas de triciclos atê
s bicicletas de cm-ridas es

peciais,
Seus mecânicos atendem

Com presteza e perfeição o�
serviços.
Estamos equipados com

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

Vulcanização, Mecânica,
Pintura Raiações e breve
mente Pintura à b'ôgo.
Atendemos as cidades do

Interior pelo serviço de
fim tudo referente ao ramo

Reembôlso.
À Ciclistica Rosa Neto à

oficina Oficial da la Volta
do Atlântico.
Atendemos pelo telefone

força e luz �8 era Ctu· fi AI na Mão

Senhores Acionistas, Férias , , '.' , , . , .. , . , , ..... , ... , , , . , , .. , .

Vimos submeter à sua consideração o relatório das nos- Conservação de Veículos ., '.'
.. " , , .. , ..

sas atividades durante o ano de 1954, bem como o Balanço Energia Comprada ." .. "" .... " ,., .. ,

Geral, demonstrativo da Conta Lucros e Perdas e demais Honorários da Diretoria . , . , , , .. , , ,

ciocumentos exigidos por lei. Honorários do Conselho Píscal , , .. , ,

A emprêsa, durante o ano que findou, melhorou sensí- Combustíveis para Veículos .

velmente os seus serviços. Além de elevarmos o padrão de Seguros de Acidentes , , , .. , .. , , . , , ,

manutenção ela rêde eletrícu, pr')curamos melhorá-la, mi- ruros e Descontos , , .. , .. ' ... , .. , , .

ciando a construção de postes de concreto. Por outro lado, f'ublicações .. , , . , .. , , . , . , . , , , ..

instalamos um transformador ele 500 KWa, 44.000/2,:WO v, Gratificação à Diretoria .. , , , .

pam melhor atendermos ao aumento de demanda de E'l1E:r- Receitas Anuladas .. , , , , . , , , . , . , . , , , , .. , , .

gía olétrrca ao munícipio. Fretes e Carretos , . , , .. , . , , , . , ... , . , . , . , ..

O resultado financeiro foi bastante animador, elevan- Conservação da Rede - Material ., .. ,., .. ,

elo-se o crédito' industrial a Cr$ 476,5911,60, apezal' elo au- Reserva Depreciação Instalações ., , , .

mente elo preço das utilidades' e da majoração de satartcs.' Fundo de Reserva Legal .,., , ", ..

Não nos será possível, ainda êste ano, procedermos 3 Fundo de Duvidosos ..... , , , . , , . , .

dtstríbutçào de dividendos, em consequêncla do .prcJUlzo Lucro cio Exercício de 1954 , .

acumulado em exercíctos ltnteriores e que se elevam a ".'

Cr$ 426,934,40. Em 31 ele dezembro de 1953 esse prejuízo era

ele Cr$ 549.068,00, havendo portanto, ao í'echarmos o últimc
exercício; uma diferença para menos de Cr$ 122.133,60,
quantia esta que representa o lucro líqu�clo de 1954,

Em 1954, adquirimos ela Companhia Siderúrgica Na·

cíonal 1.281.600 Kw, no valor de Cr$ 1.006.188,00 e rorneec

mos, aos consumidores, 1.165.268 Kw, no valor de .. , .... ,

ors l.628,032,50, sendo 541.608 Kw destinados à indústria (.

623.660 à iluminação pública e residências,
Foram atendidos todos os pedidos de lígações domící-

liares e industriais. '
Receitas Eventuais , , . , . , , .

São estas, Senhores Acionistas, as considerações que

tmhamos a apresentar-lhes, juntamente com os documen

tos acima mencionados.
Criciuma, 31 de dezembro de 1954.

Edmundo de Ma.cedo Soares e Silva - Presídente.
Mário Balsiní - Diretor Gerente.
Sesostrts de' Rezende Corrêa - Diretor Secretário

BALANÇO GERáL EIví .31-12-54
ATIVO

Ftxo
Transformadores de linha
Medidores , .. , . , .. , .

Rede de iluminação pública ,

Mobiliário e equipo ele escrító-

�1io .".,., ... ,.. .., ..... ,.,.

Ferramentas e equipo de servi-

ço ,., .. ,.,.",..,. , .. ".,.

Para-ralos . , , . , .. , ... , . , , , , .

Imóveis . , . , . , , . .. "",.".

1142.211,70
552,051,60
338.611,70

22.184,70

17.232,50
10.405,80
25.039,50
56.587,40Veículos .. , .. ,.".

Realizável
Contas a receber 166.056,20
Depósito' de material p/rede
de Ilurnínação .. ,."" ....

Depósito comp-ulsório (Lei
1.47'1) ., .... ,., .. , .. ,.""

, 50.318,00

1.515,60

-
'-

-Disponível
Caixa .. '" , , ",.,." .. ,'.",.

Resultados pendentes
Construção de Poste3 de Cimênto , .. "", ,

Compensação
Ações Caucionaf..Ías . , , , , . , .. , , . ,

Lucros e perdas
Saldo' de Prejuizos anterior;;s
Menos: Lucro em 1954 , ... "

549.068,00
122.133,60

-----,--

PASSIVO
Não exigível

Capital . , . , . , , , , ,

Reserva DepreCiação Instala-

ções ,. '.,., "

Fundo de Reserva Legal .

Fundo de Duvidosm; .. , . , .

Fundo para Eqi.iipam�nto

450.000,00

215.762,50
10.474,60
10.474,60
3,689,40

-

Exigível
Correntistas Credores
Depósitos de Consumidores
CAP, Ferrov, .E. T. Cristina -

C/Recolhimento CAP.
Servo públ. Est. Paraná e S,

1.711.593,80
64,476,10

Câtal'ina 2.456,80
Legião Brasileira ele Assistên-
cia .. '"" ,' , ,.

Serv, Nac. Aprenelizag'em' In-

dustrial .",.""""",."
Serviço Social da Indústria ,.

Impôsto Federal Arrecadado ,.

Quota de Previdência

Obl'igações a Pagar .... , .....

77,90

155,80
311,70

3:167,40
8.478,40
1.436,60

Compensação
Caução da Diretoria

Pelo presente ficam convidados os Senhore,j acionistas
desta Sociedade a comparecerem à Assembléia Geral ardi-l " .

I
nana a rea1izar�se n� dia 3? de ab�i�.do eorren�� uno, à"i
11 horas, na seae socIal, a. fim ele Clellberarem sobre a SR'

guinte
Ordem do Dia

fi) leitura, exame, discussão e apl'Ovacão do relatorj(!. 68Ci.4Dl,l0 da. Diretoria, balanço geral, demonstrat.tvo· da conta de
lucros e perdas, parecer do Q-Q,nselho Fiscal e documento�
que acompanham o balanço geral realizado em 31 de de
zembro de 1954;

b) eleição da nova Diretoria e do Conselho Fiscal pa
ra o exercicio de 1955;

e) fixação dos honorários ela Diret.oria;
d) outros assuntos de interésse social.

AVISO
Acham-se à disposição dos Senhores acionistas, na sede

social, os documentos a que se refere o art. 99, do Decreto
Lei n. 2.627, de 26 ele setembro de 1940.

Criciuma, 25 de março de 1955.
S. de Rezende COITêa - Diretor-Comercial.

1,664.334,90

217.889,80

16;051,30

157,995,20

342.000,00

426.934,40

2.825,205,60

1.792.804,50

342.0,00,00

2.825.205,60

C,riciuma, 31 de dezembro de 1954.
Edmundo de Mâcedo Soares e Silva - Presidente,
SesO!'ltl'is de Re'zende Corrêa - Diretor SeCl:etário
Mário Balsilli - DIretor Gerente.
Adael da F'oIlseea - Contador, CRC, SC., 18.527.

DEMONSTRATIVO DA CONTA "LUCROS E PERDAS",
EM 31-12 .. 54

DÉBITO
Correio, Telégra·fo- e Telefone ""' .. "." ..

Gratificações a Funcionários , ,
.

Material de Expediente .. , , . , .. , , .. ,

Despesas Gerais .. , . , .. , .. , .. , , . , .

Selos e Estampilhas ., , , .

Impostos e Ta�as , , . , , .. , , .

Aluguéis , , , , , , .. ,

Inspeção e Direção Téenica , ,. ., ..

Conservação da Rede - Pessoal , . , , ,

Serviço de Cobrança - Pessoal ""

Pessoal do Escritório , .. , , .

Contribuição para a, CAPFETC ., , , ..

Contribuição para a LBA , , .

Contribuição para o SENAI , .. , . , , . , , , .

Contribuição para o, .sESI ... ", .. , .. ", ...

l.637,70
10.900,00
3.386,40 da

3.297,20
22.552,50
10.222,90
8.400,00
60.000,00
95.955,10
16.960,00
31.200,ou
12.716,20

873,4f1
'1.746,60
3.493,20

Com a Bibli
I

AEROVIAS, Viaje
você também, pela "frota da
bôa viagem". Real Aerovías,
tone, 2358, Rua Conselheiro

Mafra, 6.

CRÉDITO
Iluminação Pública , . , , , , , , .

Iluminação Residencial .. , , , .. , , ,

Energia Industrial , , . , , .

Aluguel ele Medidores .. , , , , . , .

Taxa de Cobrança , . , . , .. , ,

Serviços a Consumidores .", , ,.,.

Baixa de Bens Patrimoniais , , . , ..

Cricíuma, 31 ele dezembro de lS54,
Edmundo de Mace.lo Soares e Silva - Presidente,
l\'1ál'io Balsíní - Diretor Gerente.

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Dr. E. Moennich

Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal dá
FôRÇA E LUZ DE CRESCIUMA S. A., reuniram-se em sua

\ séde, às nove horas do dia dezenove de fevereiro do ano (1<;
l mil novecentos e cinquenta e cinco, na cidade de Crescíu
I
ma, EstadQ de Santa Catarina, para exame do Balanço, da
demonstração de Lucros e Perdas, do Relatório da Direto
ria e dos documentos exigidos, alusivos ao exercício encer
rado em 31-12-54, encontrado tudo na mais perfeita ordem

:'

e exatidão, sendo de parecer que merecem a aprovação da
Assembléia Geral.

Silveríus C. Churu (Virgínia)

Crescíurna, 19 ele fevereiro de 1955.
Iberê Gilson

•

<,

'

Alvaro Sampaio Corrêa
Francisco Bernardo, Oorbetta

Cirurg. - Dent.
(com' varres e recentes cursos de especialização)

Operações da bôca, gengivas e maxilares e extrações difí
ceis, -- .dsntes inclúsos Tratamento atual da Píorréía,

por operação sem dôr
Pesquisas e tratamento dos Iôcos de infeccão na raiz do
dente, pelómétodo "B.ADAN" - (curso com o próprio
iilltô'r"'W�:rof. -Btildáh)� ")l'atamellto eficiente rápido e com

;, 'leste· ba:ted:ológico e contrôle radiodóntico
Dentaduras: - Magnetizadas e sem abóbada palatina.,

quando aXlütomicamente ind icadas.
Pontes: móveis e fixas

RADIODONTIA - DTATERMIA - FISI01'ERAPIA

"":bC9NTADOR
PRECISA-SE COM LONGA PRÁTICA NA A MO-

DELAR

força e Luz de Cresciuma S.8. Atende só em hora previamente marcada
Clínica:

Rua Nerêu R.amos, n. 38 - Fone 2.834
FLOHIAJ TÓPOLTS _o' Pela manhã sàmenteASSEiUBUIA' GERAL ORmNA�A
�--',.._.._'�--_ ... ---'�'-----'--=--"....".,..,

EDITAL DE CONVOCAÇAO «Bar PerolQ» G230.

(II LVIII.)
.AANDIl TONIOO

Encontra-se novamente abérto e a disposição dos
seus Entigos heg;lle::le" e Ev.mas. familias, o Bar "Pé
rola" a. pérola dos bars.

O Bar "Pérôla", anéxo ao Hegtaurante "Pér{)la",
fica localizado á Rua 24 de laio 748 - Estreito,

ii

----,----_ .._---- ---�,----�-��---,-'.

/

Sociêdade CarboDifera
Próspera �. A.

ASSE�rnU:IA GERAL ORDINARIA�

EDITAL DE CONVOCAÇAO

conta dA
e documentos
em 31 de de-

c)
d)

Ach�m-se à disposição dos Senhores acioni.stas, na sede
social, os documentos a que se refere o art. 99, do Decreto
Lei n. 2,627, de 26 de setembro de 1940.

Criciuma, 25 de março de 1955.
§. óe Uê2êlHie Cai:r'êa - Diretor-Cornerci3.1.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



6 Florianópolls, Quari.a-feira, 30 de Março de 1955

"

Senhores Acionistas,

Em obediência à Lei e aos nossos Estatutos, vimos fa

zer-lhes o relato das no";8As atívídados durante o ano de

PRODUÇAO:
No setor da produçâo 0.'; resultados, comparados com

os do ano ele 1953, foram os seguintes:
1953 - carvão lavador 101.433 toneladas

1954 - carvão lavador 92.522 toneladas

Explica-se a ligeira diferença, para menos, em 105-1:

iniciamos o ano com' todas as minerações de carvão em

Criciuma paralízadas pela greve dos mineiros e tivemos,
por outro lado, mais de nove mezes ele chuvas contínuas,
com as minas sob ameaça constante de inundação, tornan
do difícil e oneroso o nosso trabalho.

Foi iniciada, em outubro, a execução de um programa

de mecanização gradativa da mineração. Adquirimos e co

locamos em runcíonamento duas cortadeiras "Goodmmm",
ínstalámos um lavador de carvão (j.igl e um novo guinche
elétrico, com o dobro da capacidade do existente.

A passagem da' fa e manual para a semt-rnecanízada

resultou em' um aumento substancial no rendimento do

mineiro. Nus galerias estreitas, em traçagem onde obtinha

mos um rendímente ele !:lUO '.juilos por homem-dia, para
um carvão extraído com 3·1.570 de cinzas, passámos a obtei

um rendimento- de 1550 quilos por homem-dia, para um

carvão de 31.0% de clnvas, depois de passado pr-lo .iig. O

rendimento do lavrulor.. t, aba lhando corn o "banco uruto",
é da ordem de 55%.

Outros equípàmentos, já encomendados, deverão en ..

trar em funcionamento dentro ele poucos mezes, de modo a

melhorar o rendimento elo ti abalho, destacando-se, dentre

êles, novas corta terras r-létl'Íl'!ls, perfuratrizes e locomoti

vas a óleo diesel.
VENDAS:

A venda do carvão lavador, todo êle entregue à Com

panhia Siderúrgica Nacional, elevou-se, em 1954, a 97.821
. toneladas, no valor de Cr$ 23.450.597,10, contra uma venda

de 110.023 toneladas em 1953, no valor de C1'S'20.409.844,80.

Durante o ano que findou, a nossa Diretoria sofrell
várias alterações. Em abril, renunciou o Vice-Presidente,
Eng. Paulo Cesar Gomes Mal't,ins, sendo eleito,'em substi
tuição, o Eng. Geraldo Sérgio Oliva da Fonseca.

Em julho, o Diretor-Comercial, Sr. Abel de Oliveira
Avila, também apresentou a sua renúncia, sendo eleito,
para substituí-lo, o Sr. Sesostris de Rezende C01'l'êa.

Em setembro, em consequência da renúncia elo Pl'e
sidente e do Vice .. Presidente, respectivamente, General Syl
via Raulino ele Oliveira e Eng. Geraldo Sérgio Oliva' da
Fonseca, foram eleitos pm-n. aquelas funções o Genrntl En
mundo'-de Macedo Soares e �ilva e o Eng. I",;u'lsel Coelho
de Souza.

EMPRÊSAS SUBSIDIÁRIAS:
A Próspera, como maior participante dos seus capi.

tais, têm, como subsidiárias, a Fôrça e Luz ele Cresciuma,
S. A., e a Sociedade C::1.rbonífera Cresciuma, Ltda.

A primeira delas, no exercício de 1054, apresentou um

rédito industrial de CrS' 476.946,60.
A seg'unda; altamente deficitária e (:lm vésperas de li-

quidação, fechou o exercido com um 'prejuízo de .

Cr$ 565.851,20.
São estas, Senhores' Acionistas, as considerações que

lhes fazemos, ao encerral'mOil o exercício de 1954, subme
tendo à sua apreciaçiio o relatório das nossas atividades
durante o ano que findou.

Criciuma, 31 de dezembro de 1954.
Edmundo de Maci'do Soares e Silva, presidente.
Ismael CONhfl de Souza, vice-presidente.
Mário Balllihi, diretor-técnico.
Sesó!ltrl!J de H. 'zende Corr"a, diretor-comerciaJ.

BALANÇO GERAL, EM 31 DE DEZEMpRO DE 1&154
1.000 - A T I V O
1.100 - Fixo

l.101 - Imóveis .

]:.102 - Eqlljl1umentns e íns-

_�__"""'""'t�alaç:'es ._".....��......_

'.103 - Pesquisas de carvão
i.l04 - Móveis e utensílios ..

... 105 - Veículos .

1.107 - Horto florestal .....

UOS - pesquisa e lavra de

o ESTADO

Total do ativo
';. Cr$ 39.097.725,,80
.,-----

HOJ E NO PASSADO

carvão .

Crescíuma, Limitada
- e/cotas .

1.202 - Enxofre Nacional Li-

mítada - e/cotas ..

1.203 - Fôrça e Luz de Ores-

ciuma, S. A. c/

ações . .

Companhia Siderúr

gica -Nacíonal - c/

ações .... \ ...
- Títulos da Dívida PÚ-

blica .

1.203 - Fôrça e Luz de Cres-

missão . .

Levantamento de Estoques .

Despesas Diversas .

Juros Passivos .

10.004 - Rédito de Coque .

2.102 - Fundo ele Reserva Legal .

2.103 - Fundo de Reserva Especial
'

.

10.001 - Lucros e Perdas .

64.459,30
99.077,30
56.606,60
34.974,80
31.841,90
97.937,70
97.937,70

1.762.877,90

Sociedade Carbonifera Próspera S. A.
4.338.904,50 Indenização ao Pessoal 77.703,10
646.685,40 Indenização de P.oyalty 100.020,40

2.567.257,40 Condução 198,00
1.403.171,50 Conservação de Linhas de Trans-

1954.
Os resultados do ano que passou são bastante anima

dores, apezar do constante aumento dd preço da mão, de

obra e dos materiais. l.200 _ Realizável a prazo
Reduzindo despesas, procurando diminuir o custo da •

longo
producâo, conseguimos, em 1954, apresentar saldo credor

L201 _ SOCo C a r b o n í f e r a
em nossa Conta de Lucros e Perdas, 11:10 sendo possível, en
tretanto, a distiíbuição de dividendos, devido ao "défieit'

acumulado em exercícios antertorea e C{IP se elevava fi mail

de quatro milhões de ·rl1sP'iros.

1.204

1.205

ciuma, S .. A. -. c/mo-
vimento '

.

1.207 - Soco Carbonífera Cres

ciuma, Limitada,
c /movímon to

"

1.203 - Caução .

1.3.00 - Realizável a prazo
curto

1.301 - Almoxarifado ....

1.302 - Carvão .

1.303 - Coque , .

1.304 - Contas correntes : ..

1.307 - Obrigações a receber-

1.400 - Disponível
1.401 - Caixa .

1.402 - Bancos .

1.500 - Resultados, pendentes
1.502 - Depósitos judiciais ..

1.504 - Obras em execução

1.600 - Compensação
1.&01 - Ações cauoionadas

1.602 - obrigações de guerra
1.604 - Bancos - e/cobrança

cios

504.715,Oú· 21.25-8,907,50

498.000,00

125.000,00

, 342.000,00

�O.OOO,oo

194.1p,40

1.616.779,80

2923.708,10
1.500,00

4.001.939,90
260.667,10
26.291,10

2.415.586,00
.

14.479,80

242.081;90
661.778,60

16.164,30
756�897,60

300.000,00
32.700,00
449.672,40

4.672.277,20
1.762.877,90

14.400.00Q.,00

1.065.871,20

612.535,40

96.818,40
380.61.5,50

4.950.105,70

606.093,30
3.401,40

14.976.197,80
1.146.916,40

76.798,30

300.000,00
32.700,00
449.672,40

Total do passivo Cr$

,

�"1 •

3.450.290,10 t
'

1.586.084,úo. O Centro de Irradiação
Mental "Amor e Luz" realiza

Cr$ 5.036.374,10 'leSsões Esotéricas, todas as se

gundes feiras, às 20,30 à rua

Cricíuma, 31 de dezembro de 1954. Co.nselheiro Mafra', 33 _ 20
General Edmundo de Macedo Soares e Silva, di- ,Odar.

'

"'V'
retor-presídente, I' ENTRADA FRANCA '

Eng. Ismael Coelho de Souza, díretor-více-presí-

'Idente. . . �_---

Eng'. Mário Balsiní, diretor-técnico. "ALTEROSA"
Sesostrís de Rezendê" Corrêa, diretor-comercial., Já está circu larrdo- o nú
Adael da Fonseca, contado).', CRC (S. C.), 18.527.

mero de ALT�Rl)SA cones-

pondente à segunda quin
zena de março. A nova edi

ção da magn if ica revista,

que constitui um rég-io pre
sente de' Minas à eociedade

brasileira, conservando as

mesmas excelentes 'caracte

rísticas que fizeram dela
uma publicação que pode ser

lida por todos, contém uma

ótima coletânea de artigos,
contos e reportagens de in-
terêsse atual.

,

Entre outros, vale a pena
citar os seguintes artigos e

reportagens: Seus .Nervos e

Seu Estômago, A Misterio-.

sa Influência 'da Lua Sôbre
J"..�."",,-_"""'••""WJ"J"""'_""."•••••"""""'__'_�."""'"

os Homens, Cinderela Foi ao

Baile, A Nova Ordem Comu
nista no Viet Nam, Um

Pouco' Além do Que os Olhos
�O DE :MARÇO .

VA A Televisão Con-
A data de hoje recorda-nos que: eem, .

em 1592, por �10meaç.ão do terceiro donatário da. q.�lista Betty Grab1e1ge550.. -

Vi t d G .' 'l'IPO de Beleza de .' . ,

Capitania de -São ícente, ornou posse o over

-I" I
J C··

.
Tambem destacam-se pe o

no, orge orrela;
�

. ,.'

em 1625, a esquadra luso-espanhola sob o coman-
.

cuidadoso esp�nto .

de
t s:le

do de D, Fradique de Toledo Osório avançou pa- ção com qu� sao or!en a as,
. 'f"'_ d as costumeiras secoes como

ra dentro da bahia de Todos os Santos a 1)11 e
I 1 1 B '1 v P !

'b Ih A Voz (O rasu, .).' uga, ar-
forcar" a armada holandesa a ata a;

B '1' P
- em '1818 um alvará de D. João VI, cuja redação é "sagem

1\"
rasr eElra, ano�a-aÚ'ibuicia a Tomaz Antônio de Vila Nova Portll-Ima dFO "�n?o, ASPtarsCos'j' �-

. . .

'd d zar e rmm'tn o r e u ma-
gal declarou "criminosas e proibi as to as as ". 's I t'.

t ,. I I t M' na Para o eu. �,a r, e c ..
SOCiedades secre as visanc o c a ramen e a aço-:

d I d. I
. DOIS contos e e eva o va-

naria em virtude de seu papel quando da Revo u-
.,.

I' 'd. 101' Iiterárío a em a con-
cão em Pernambuco no ano anterior :

I
-

d 't" I I d�m 1853 os Cursos jurídicos de são· Paulo e Olin- c usatoK.aldl1o avO
e tnoveVa

e

1 d :, . ".
�

Jane 1 are, u 1'a e4 a
(O os p1'aelros ;. .. ._ .. Primavera mais os artigos
em 1863, os Cursos ,luI'lchcos de �ao Paulo e 01111- ,.' O C

.

N-.

.

d das senes rlme ao
da por Dec

..reto, passaram a serem denomma os
p,. d H',

. Compensa e agmas a IS-

Facl111d6�defs;. .

d E t t E t tória completam a edição
em 8.:0, OI maug;u'a a a s � n.a ques re de

de ALTEROSA de 15' de
D. Pedro I, na Capital da RepublIca;
erH 1869, o Conde d'Eu a bordo do tra.nsporte
"Alice", seguido do "lVlarcilio Dias" partiu pa
ra o teatro de operaÇões na g-uerra do Paraguaí
em virtude de haver sido nomeado comandante

em chefe do Exército Nacional;
em 1872, terminou a primeira l'egencia da Prin

cesa Imperial. D. Izabel, que gover!1Ou na a,usen

cia de D. Pedia II" desde 25 de maio de 1871;
em 1882, perànte a. ASRembléia do Po-\'o Maçonico,
resignou o cargo de Grão-mestre da ordem, o

Conselheiro Joaquim Saldanha Marinho;
em 1.D32, a chamada "Ala dos Tenentes ", par

ticipantes do Governo Provisório, depois de de
moradas lleg-ociaçõs, resolveu transig'ir quanto
á continuação do reg�me ditatorial, manifestan
do-se contra o voto do Prefeito Pedro Ernesto,
favoravél à eonvoc,.<tção da constituição em 1.933.

Cr$ � 5.036.374,10

CRÉDITO
10.003 - Rédito de Carvão

10.005 - Receitas Diversas

-5�.75UOO,30

PARECER DO CONSELHO FISCAL

6.718.963,90

As dez horas do dia vinte e um de fevereiró do ano de

mil novecentos e cinquenta e cinco, os abaixo-assinados,
'cumprindo o determinado em lei, e corno membros do con

selho fiscal da Sociedade Carbonífera Próspera S/A., reu
niram-se em sua sede social, na. cidade de Criciuma, Esta
do de Santa Catarina, para examinarem o balanço, a de

monstração de Lucros e Perdas, o Realtório da Diretoria e

os livros e documentos, relativos ao exercício encerrado em
.

31-12-54, encontrado tudo na mais perfeita ordem e exati

dão, sendo de parecer que merecem à aprovação da assem

bléia geral.
Criciuma, 21 de fevereiro de 1955.

903.B60,50

Iberê
.

Gilsen

773.061,90 Álvaro Sampaia Corrêa
Dr. Paulo Carneiro

A dríerença, para mais, no valor das vendas em 1954, ape
sar de ligeiramente menor em volume, é explicada pelo nu- 10.000 _ J.UCl'OS e Perdas
menta, do preço do carvão, alterado em janeiro de 1954. Resultados ·de. exerci-

Além dessas vendas, realizámos mais as seguintes:
Carvão de vapor - 13.400 t - Cr$ 7.948.963,20 Menos: Lucro neste exercícío
Coque '. 72 t - crs 82.200,00 IESTOQUES:

O valor do estoque de materiais, no Almoxarifado, em

31 de de�embl'o, ascendia a crs 4.001.939,90.
.. 12.000 _ P A S S I V O

O estoque de carvão, na mesma data, era de 1.120 'LO. ,2.100 _ Nâo exigível
neladas, ! 2.101 - Capital '

.

RÉDITO INDUSTRIAL: 12.102 _ Fundo de reserva 1e-
O rédíto in lustrial, conforme se verifica da Conta de I

.

Gal
Lucros e Perdas, foi ele eis 3.450.290,10. 2.103 _ �un(i;

..

�. 'r'e's�r�� .����
ASSISTÊNCIA SOCIAL: pecíal : .

Incentlvárnos, em 1954, notadamente no segundo se- 2.10'1 _ Fundo de beneI. aos
mestre, os serviços ele assl.,tência social aos emIJl'eiY,::tdos. operárias .

Visando melhorar o S('l1 padrão alimentar, contl':::.ta- 2.105 _ Fundo de duvidosos .

mos com o Serviço So ial ela Indústria (SESI) a instalação 2.106 _ Fundo de depreciação
de um pôsto de abastecimento de gêneros alimentícios para
os empregados, o que l'cdundou, na economia doméstica 2.400 _ Exigível a pl'a.zo curto
ele caela U111, numa reducfta ele despesas ela ordem de 30%. 2.401 _ Fôlhas de IJagamento

Ainda em colaborae.· 3.0 com o SESI, instalámos u;;', 2? D'" d.40� - lVluen os .... . .

ambulatório e um serviço ue visitaç:" o, entregue às Peque- 2.'103 _ Contas correntes .

nas Irmãs ela Divina Proviclência. 2.404 - Obrigações a pagar .

Êsse serviço visa náo só levantar o índice ele higicnr�, 2.405 Garantia de ferramel1-
da população da nossa Vl1a Operária, como t:lmbém rtll- tas .

nistrar-lhe noções de ('(onomia domé.stica, puelLcllltma,
dietética, etc. 2.800

Em colabol'<:t,,'Clo com a Paróquia local, instalamos un, 2.601
Recreio Operário, onde o trabalhador, n s suas horas de 12.602

folga, encontra diversões sadias em ambiente famiJiar.
'

2.604
Continuamos a manter uma Escola Primária para os

filhos de empregados, com capacida.de para 240 alunos,
bem como uma subve'hção aos três clubes recreativos mJ.n

tidos pelo nosso peswal.
DIRETORIA:

- Compensaçã.o
.

-:- Caução da diretoria
- Títulos de terceiros
-- Títltlos em.l' 'CobrGnça.

Gastos gerais
Correio, Teiégrafo e Telefone .

Impostos e Taxas .

Pr'êmios ele Seguros Conb..a Fogo
Viagens a Serviço .

Limpeza e Conservação em Geral
Honorários elos Diretores .

Hanrários de Advogt.dos ,

Material de Expediénte -

.

Selos e Estampilhas .

Vencimentos e Coritrib. do Pessoal
do Escritório

.

Café aos Funcionários .

Gratificações . ,

782.372,40

2.909.399,30

21.505.946,20

I
16.809.407,20 !

,

I
.782.372,40 I

39.097.725,80 i
Criciuma, 31 de dezembro de 1954.

General Edmundo de Macedo Soaus e Silva, dir

Transporte dos Funcionários .

Transporte da Administração .

Despesas com Embarques .

E:lltais e l\.visas ." .

Comis"C)es .
.

Assinaturas de JOl;nais e Revistas
CustA.S Judiciais , ..

. 16.345,50
28.291,50
76.910,10
67.274,10
179.8Hi,30
584.400,00
36.000,00
59.515,50
56.839,30

retor-presidente. '

Eng. Ismael Coelho de Souza, diretor-vice··presi-
dente.

Eng. Mário Balsini, diretor-técnico.
Sesostl'is de Rezende. Con-êa,

diretor-comerCial.jAdael da. Fonseca, contador, CRC (S. C.l, 18.527.
.

ANDRÉ NILO TADASCO

SOCIEDADE CARBONíFERA PRóSPERA S. A. . 'aealdada Catar·loense da '1IoIOfl-o'DEMONSTRATIVO DA CONTA "LUCROS- E PERDAS", EM
.

U II
J

. "

31 D.t!.i DEZEMBRO DE HJ54' CENTRO ACAD.tMICO
Edit.al de la. e 2a convocação

A Comissão Organizadora e Redatora do Ante-Pro-

jeto do Estatut.o do Centro Acadêmico da Faculdade Ca
tarinense de Filos.ofia, na forma da- legislação em vigoi',
pelo presente, convoca todos os alunos matriculados pa
ra uma Assembléia Geral,-a realizar-se 110 Colégio Cata

rinense, às 19 horas, do dia 30 do Corren te, em primeira
convoeação, com dois têl'ços dos matriculados, e, em se

guúda convocação, meia hora depois 09,:W hs.), com

qualquer número, para a seguinte Ordem do Dia:

a) Discussão e aprovaçáo ,do Ante-Projeto do Esta
tuL: do Centro Acadêmico;

b) Eleição do Diretório Acadêmico, provisório:
967.23.7,10 NOTA -; Os avulsos do Ante-Projeto, acima referi,-
13.546,20 do, estarão à elisposição dos alunos interessados, na Se-

56.200,00 cretaria da Faculdade, para distribuição e para recebe-

81.173,00 rem emendas, que deverão ser por escrito e entreg-ues à

85.433,90 I esta Comissão até o início da Asst)mbléia,
.

145.604,60 As chapas para concorrerem à!
.
eleição deverão ser

DOCES18.520,90 ,apre:;;el1tadas, para registro, com 2� horas ele a.ntecedên- .

31.825,00 I c:i:1, ft� E�xm? S�·. Professor Dil'eto�' �a Faculdade. Acertam-se encomendas de
". 1.992,00 FlOrlanopo!Is, 26 de março de 1905.

.

_ docinhos em grande varie-
51.736,50 A C(j�I�S�ÃO:

.

• '��''';��lllll_ dade; Tortas e �olo de Noi-
28.341,00 . .H,dto Bal'l'eto dos Sanlos; Presl,d�nte .. 1 va, Salgadinhos; pai'a Batiza-
2.631,80 lnl!'ebor� 1\'[. Boehme, Seeretarla • dos _ Aniversários e Casa-
3.305,10, Luis Adolfo Olsen da VeIga, Relator ,

I mentos,'
.

,

Daniel Barreto Rua. CeI. Melo e' Alyil:

DÉBITO
10.002

c JI"!scl'\'ação 02 .c:�;n'&da3 ; ..
Ld::�p2sas Bancárias

�

Vari�ções Patrimonií:Ó
.

Contribuição para Associação de
<

!_--- -_- --GIa '. ; . ,. i!.

4.312.879,00

HJ:2fJO,oo

março.
1l:sse conjunto a�'imirável

de matérias facilita ao' lei
tor moderno, que não, tem

muito tempo para estar pro
curando, aquilo que precisa
de ler, encontrar um!l. rese

nha fiel do:.; mais recel1tes
acontecimentos �m todos' os

campos da atividade huma

na, proporcionando, ao mes

mo tempo, um agradável eu
trenimel1to para as horas de
lazer,

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

FOZ DO IGUAÇU. Conhe-

cer' aque;� maravilha, é obri

gação. Procure a Agência da

Real, Cons. Mrtfl'a, 6 e faça
uma bôa viagem, na '�frot!1
da bôa viagem".

Vende-s.
Vende-se, uma ótima casa...

construção nova, com dois
pavimentos, situada a rua

Major Costa n. 5. Tratar a

Rua Felipe Schmidt n. 36.

Vende-se
Um terreno cr3 casas;

sendo 2 de madeira e uma

de tijolo, Medindo a aréa
de 876,20m2, no valor de
Cr$ 40.000,00. Tratar à Rua

Felipe Schmidt nO. 44, o Im
pério das To�lhas,
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o ESTADU Fh,riauóllolis, Quarta-feil'a, 30 de Março de 1955 .,

L. _

SINTA, AO .DIRIGIR SEU CARRO,. O

FUNCIONAMENTO SUAVE
.

� A
I

DO MOTOit COM TODA A POTENCiA DE QUE É CAPAZ

':::::',::':':':':':'.::�;/##(!?&.;j
.... :;;;;::.;.:;�;;�))));)%�/.

.... ··�;��;:;:i:fjjj1t!1�'··
.'" �'''''�N"";",."",,.n'N'''';''

COI\A

J. C. A. é o aditivo à base da

'fosfaro rrlcresilico, descoberto e patenteado
pela SHELL; para eliminar as dU'fi COUSClS mais

frequentas da parda Js potência e "batidas"

do motor: a PRt-IGNiÇÃO e a FALHA NAS VELAS.

Usado; a principio, somente em motore; de avido, ·L C. A.
ISsró sendo empregado, agora, em todo o mundo,

também em motores de cutcmovsl, com 0$

mesmo excepcionais resultados.

(PATENTE N.o 40637)

�"��--'----------.--.--'�-

J I
��fP�eD ����n NIIII""O CU=�IIM M--S'ui l.�drt. Uii��Uj ,- , SI III ii

I
.._------- -----.-- .._--------_.

Banco dQ Brasil S.D.

SOMENTE flS GASOLINAS SHELL CONTÊM I.C.I .. Eii j.

Os novos aereseís e os desra
pertístas mo rlernos

gresso Eucanstíco, a reali

zar-se no Rio em Julho deste

ano, reunirá milhões de pes
soas elo mundo inteiro. Se

deseja também tomar parte, A' lú trt d
"

I
A V I S O •

me us na e aerOSOIS meta. icas dos apetrechos de Concurso 1):;\1'1'1 Físeals-Vtsttadores A"'rônomos, Veterína-faça desde já sua reserva na ta t
-

t E
<>

que n os progressos em pesca. para. os automovi- rios, Técnicos Agricohs ou Ruraís (agro-técnícos)"frota da bôa viagem" Real f it lica cl � "'� u

ei o na ap ícação a jato de listas existem aerosois paraAerovias. Conselheiro Mafra
O PETRóLEO DO AMA- cipa l fonte de divisas e o

6. Fone 2358.
líquidos, cremes e até pós, proteger contra a umidade O Banco do Biastl .'3. A .torna público que, de 1° a 30-

ZONAS ' 'I petróleo aument�ndo o con- não poderia ter esquecido o o sistema. eiétrico dos a.u- 4-55, das 13 às 16 horas, nos dias úteis (excluídos os sába-
I sumo, nosso maior escoa-

I C I T E
desportista moderno. Existe tomóveis. dos) , estarão abertas em sua agêncía nesta cidade, à Pra-

Jorrou petróleo no Ama- douro de dólares. - Se pu- urh aerosol para repintar as I Depois ide encerrada a ca 15 ele Novembro, n. 3, as inscrições para o concurso ací-
zonas! I déssemos ativar a nossa pro- bolas de golf em poucos se-

, temporada de caca e pes- ma, a realizar-se no Distrito Federal e nas capitais dos Es-
Não poderia ter havido: dução de petróleo, se tíves- gun dos graças a uma nova! ca, um aerosol �nti-traça tados e Territórios, exceto Niterói 'e Fernando de Noronha

melhor notícia para. o Bra-: semos uma organização em AgeADel-a tinta impelida pelo propul- protege as roupas guarda- no decorrer de julho próximo vindouro, em horárío e locai
sil, Quando a nossa fome de 1 cada lugar onde houvesse o SOl' de hidrocarbonetos fluo- elas durante o inverno. -t serem oportunamente anuneíados.
petróleo mais se acentua, louro negro - Bahia, Ama- de

rados "Ft-eon". E para. o des- Finalmente existe tam- O edital respectivo está publicado no Diário Oficial da
quando o nosso progresso : zorras, Goiás, Mato Grosso, portista que sae 'mesmo na bém um preparado para união, de 9-3-55, c se encontra afixado, também, em tôdas
tanto depende do ouro n e- _ em pouco tempo estai-ia- Pu bll·cl·dade

chuva existe um outro aero- preservar as fotografía de as agências elo Banco elo Brasil S. A., as quais se acham
gro, quando as nossas di- mos sendo auto suficientes. sol que despeja um líquido I

experiências desportivas e' autorizadas ,a prestar maiores esclarecimentos e fazer a
visas se esvaem em busca Ao envés de mandarmos para fazer as roupas resís- para que possam ficar c.omo : inscrição. Visa êsse certame a selecionar candidatos pa-a, do combustível' que move tô-1GOO milhões de dólares por

... .. tentes à. água. I lembrança para mostrar aos' p,reenChime1:to de vagas EXCLUSIVAMENTE NAS AGf:N-
da nossa vida, que é o san- ano para pagamento do pe- ��,"__111_ Outros desenvolvimentos

I amigos no café. IOIAS DO INTERIOR.

gue da nossa existência de tróleo adquirido nos

Esta-I
-- nos aerosois de interêsse I O emprêgo dos aerosois pel� Banco. do Brasi:, S. A. - FlorianópOlis (S. C.).

terra que não pode parar, dos Unidos, mandassemos
\

C
..

h
· para o desportista são p�'e-Item-se popularizado nos I J�se de Br!!�, N�:ueli'a - Gerente Interino.

que �1elhor notícia poderia um lucro de 10%, seriam 60 OSlO eira parados repelentes dos m-
I
Estados Unidos mais que

Carmelo Mário l'�raco - Contador Interino.
haver? SOWu!.ltlZ!WOUO;1i) a Si)�HIT!WI setos que podem estragar plO resto do mundo. No en-

Existem outras fontes de 540 mil�ões. Quant.o fAarí�-1 �recifla-seT' somente para um agradável convescote, 10- tretanto a simplicidade e ----.----'---

petróleo que devem ser cer- mos nos na contíngêncta [coz inhar. v ila Naval c./2 ções para proteger a pele economia do principio do
tas, só falta pesqu izar. No atual, com saldo de divisas-/-' Rua Rui Barbosa - Pe-: dos raios do sol, removedo- aerosol tem conquistado � VENDE �SE �

Mato Grosso, mesmo terreno de tal monta? -

. i dra Grande. res da ferrugem para lim- muitos adeptos noutros pa í-
da Bolívia, deve haver tal- par peças metálicas e até ses. Novas firmas estão sur- Um terreno. no Bairro Bom Abrl"go evez o mesmo lençól do país um aerosol preventivo da g in do diàriamente para a �

andino. Goiás é outro Esta- Síndíca to dos Empradados ferrugem que faz inneces- fabricação e preparação de
a C:I.·sa da Avenide Herrílio Luz. 183.do .onde deve haver petró'leo I

. �5 sárío o anterior. aerosois no mundo todo. Li
•

com abundância e nós vimos C 'd F I' Para o fã da caça foi A Companhia Du Pont de Tq�Hlndo passamo� por Goiâ- DO omerCIO e po IS" posto no mercado um aero- Wilmington, Delaware, E. u. ratar na mesma.
n�a, amo_st�'a de oleo .que ha; ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA sol ínsenticida para os A. tem exercido uma grande
��am colhido em Rialma e

I
Convoco os associaelos dêste Sindicato, para a reu-

cães e para o pescador ama- influência no desenvolvi-
j a em ponto de ser usado, n íão ela Assembléia Gera) Ordinária, que terá a seguinte

dor existem aerosois para mente dos aerosois graças
passando por camadas. are- d d di preservar da umidade as is- aos seus hidrocarbonetosOI' em o la. -

·f·
'

nosas do terreno. Tanto era \

10) Aprec íaçâo, discussão .e aprovação do relatório cas ai-ti icia ís e ainda ou- fluorados "F'reon" propul-
real que o dono das, terras I do exercicio de 1954.

tros para lubricar e prote- sares da maioria dos aero-

estaya vendendo óleo bru�
,

-

d t gel' da conosã.o as partes sois no mercado.
. A I 2°) Apreciação e aprovaçao a propos a orçamen-

vwm com, ele. -I taria para o exerci cio de 1956.
to pari". carros q.ue se � -:-� A re11n[rro será realizada na sede dêste Sindicato, à

�fa� Isto poderia trazer 1 rua Tenente Silveira, 15 20 andar, Edificio
.

Parthenon,

e:1Lu��a�mo nosso �el� pe-tno pl'óximo dia 31 (h'inta e um), quinta feira, ás 19,30
hob:�s. Pela explOlaça? do horas em primeira convocação e as 20 hM'as em segun

petrolc_o pelo nosso g�verno da convocação, caso não tenha número legal na primeira.
que n�o �em capaCIdade, 1"lorÍ:1nópolis, 27 de março de 1955.
nem dmhelro, nem recursos Amando Pereira Filho � Presidente
técnicos bastantes para nos -__;

.....

--.--- �

dar êsse petróleo com a ra

pidez com que precisamos
dêle? Estamos passando a

perturas pelo desequi.Jíbrio
de nossa balança comercial

Fede'ração dos Emp"egados no
Comércio de Sanla Catarina

de Escrit6rio

13 - -(Chácara I
.�

,

,_ • f

�'

Recebemos e agradecemos a seguinte comunicaçãó:
- "1 praz-n,os comunicaI; a V.S. que, no dia 12 de

fevereiro p.p. foram eleitos e empossados no dia 5 do
mês em curso, os novos dirigentes desta Entidade para
o período de 1955/1957.

Assim ficaram constitui dos os novos orgãos de ad-
ministra ção.

HIPOLITO DO VALE PEREIRA - Presidente
AMANCIO J. PEREIRA FO - Secretarfo
H'C'BERTO MORITZ - Tesoureiro (Reeleito)
Prevaleceillo-Dos do ensejo para reafirmar a V. S.

os prote,3t'oH de nosso alto apreço e elevada consideração.
Cordialmente

Dr, Lauro Daura
Clínica Geral

Especialista em moléstias de Senhoras e vias uriná
rias.

Cura ra.dieal das infecções agudas e cronicas, do
aparelho genito-ul'Ínál'ío em ambos os sexos.

Doenças do aparelho Digestivo e do sistema nervoso ..
Horário! 10% ás 12 e 2% ás 5.
Consultório: R. Tiradentes, 12 -10. Andar - Fone:

3246 --

A fiI;ma construtora lVIoellmann & Rau Ltda. preci
sa de Moça Com pratica de escrituração Contabil. Orde�
nado Cr$ 1.500,00.'

das 16 ás �7 hJ>ras.

,

Residencia: R. 'Lacerda Coutinho,
_�

o �spanlla) -::- ]fone,; 324&.
Amâi1clO J. Perein Filho - Secretário

lIil��iio .rlO, Y"':ll" 'P�r ira "9.Pl'ê idt! íte

•

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Na Assembl-éia
""

1 pl1Esença de Secre1311ios faz debates. Elu defesa
do trabalhador. Estrada Lages-Ftorluoópolis.

A sessão de ontem.
.

'ASSOCIAr-XQ CATARINENSE DE Tiveram início os traba .. Sr. Secretário da Agricultu-
'tH lhos da sessão do dia 28 do ra à Assembléia Legislativa ..

corrente mês da Assembléia E' que no ofício. enviado pov

MEDICINA I
Legislativa, à hora regímen- S. Excia., à Assembléia, foi

Deverá realizar-se HOJE FREIRE DUARTE sobres AS tal, sob a presidência do De- por êle fixada a data de 29

mais uma Sessão Cientific� INDICAÇÕES E AS LIMITA- putado Braz Alve�; Lida e a- do corrente às 20 horas, para

da Associacão Catartnense CõES DA TRANSFUSÃO provada a ata e lído o expe- a sua explanação sôbre o

de Medícína, SANGUINEA e a outra pelo I diente, ocupou a Tribuna o Plano de Obras e Equipa-

o dr. ORLANDO SCHROEDER I Deputaelo Estivalet Pires _
mentos do Poder Executivo.

I 1 t Lembrou o líder pessedtstaDurante a mesma serão sobre TRATAMENTO ATUAL I
líder do PSD, para evan ar '

pronunciadas duas palestras DA INSUFICIENCIA CAR- uma "Questão de Ordem", que não estando runcionan

sendo uma pelo dr. DANILO DIACA.
. ! em tõrno da Convocação do do a Assembléia, na hora fi-

......a..�&•• .,. "u.a _••_ w .-a _._•••w _..... xada pelo Sr. Secretái'io, ha

necessidade da convocação
de uma Sessão Extraordiná
ria para a explanação de S.

Excia., mesmo porque não
seria lícito e nem regimen
tal, permitir aos Senhores
Secretários de Estado, prefi
xarem hora e consequente
mente a convocação de Ses
são Extraordinária, para
funcionamento do Poder Le

gislativo. Em aparte" o Dep.
Laert Vieira, manifesta-se
favoravelmente ao ponto de
vista, defendido pelo Dep,
Estivalet Pires. A Mesa aco

lheu a "Questão de Ordem".
Vai decidir mais tarde.
Como prímeíro orador ins

crito, na hora, cio expedíen
te, falou o Deputado 01ic8

Caldas, do PTB. Leu, da

tribuna, vasto e comprovado
Expediente remetido pelo
Sindicato elos Trabalhadores
da Indústria, Construções e

sultados práticos dêsse inter
Mobiliário, de Tubarão, paracâmbio de idéia com os seus
ser encaminhado ao Exmo.
Sr. Presidente da República,
por intermédio da Assem

x -"As earacterístícas bléia Legislativa, com ve

x x anti-soviéticas e anti - emente apêlo no sentido de
ratívos necessários, altás Jís-

americanas dêste movlmen- ser pago os atrazados, salá-
pendiosos. assentou a pl'imei to aliada.s ao apôio indire- rios-famílias e abono, aos

to que lhe é dado pelo fato Diaristas da Estrada de Fer ..

(le mu,itos de seus simpati· 1'0 Tereza Cristina, Foi apar
zantes se encontrarem em teado pelos Dep. udenistas

l)osições de destaque, consti.. Paulo' Bornhausen, Laert
çada e um ",entiço inédito em

tui um perigo para a moci- Vieira e Rui Hulse, os quais
nossa cidad'Õ, g:'a�'a,� ao rjinâ ..

d:ule com pouca eXl1el':iencia disseram que o Govêrno Fe-

e que vê a política ainda em deral é que não estava pa
têl'mos do "DisCUl'SO à N·l.- gando as yantagens devidas

ção Alemã" de Fichte ou das aos operárlos ela Tere:�a
iá acesso à

fanfarras wagnerianas. Este Cristina. Em resposta, o Dep.
BASE AERE.'I., sei'_;. Cü1!'.O sa·

núcleo nazista no momento) Olice, ainda, com a palavra,
bemos, inteiramen:e asfftlta

em .que se IlCnsa remHitari- disse que o Govêrno de San-

zar a Alemanha, e dada a ta Catarina_,. para pag'ar os

sua influencia nos antig'os atrazados aos seus operários,
quadros do exército, })oderi é preciso que se recorra '1

.amanhã ser o ponto de par- Justiça, como tem feito ha
tida para uma aventura, bitua.lmente. Em contra-a ..

transformando medidas con- parte, o Dep. Miranda Ra
recursos, '.l.(} ;;1ll11pl'ir ';('1,1 a

sideradas pelo ocidente, bem mos, do PTB, disse que os
part.e que lh� 10: reserva··

ou mal, como puramente de- Dep. aparteantes da UDN,da. , .

fensivas em Pl'o,'o.cações e

Il1ã�
estavam �ntendeneloImpressiona. à visão a larg<t

na guerra. A sua filosofiã não mUlto bem, o apelo que o
faixa com a prh:nel";1 camada

variou, o seu despl'êzo pelos seu colega de bancada, esta,-
de asfalto ali do Largo 13 de

americanos é proclamado o va fazendo, em benefício elo aparteado pelos Dep. Vo!neyMaio à Prainha ...
seu ódio da Rússia consti- trabalhador. Deixando a tri Calaço e Olices Caldas.
tui um c9mo que artigo de buna, apresentou requeri- Seguiu-se na Tribuna, ()

fé e a. destruição de todos, menta pedindo o encaminha- Dep. Romanovisky, do PTB.
uns pelos' outros continuan· menta do Expediente em a- para apre��ill;::\:' L' �;eguinte
do a sei' a sua esperança se.. preço. Foi aprovado. requerimento:
creta, Daí o programa: exél'- ° Dep. Laerte Vieira, ela Na forma regimental, vc-

cito nacional alemão, real'- UDN, apresentou, após re, nho requerer que V. Excia.
mamento feito com anDas a- querimento de convocação ele elefira, corn fundamento no

lemãs, cOllvencionais e atô- (Sessão Extraordinária para art. 99, n: lI, letra '''b'', do
micas, fabricadas na Alema- a explanação do Secretário Regiment.o Interno, êste ped:·
nha, comando exclusivo de da Agricultura. Para discuti�' elo de informações, dirigll:i,)
oficiais alemães, e ,reunifica. o requerimento, voltou a ao Exmo. Sl:. Governador do

ção ]collquistada por nego. 'tribuna, o Dep. Estivalet Pi- Estado e com apôio no dis
ciat;ões e promessa ele neu- res, para declarar, entre ou- posto no art. 52, n. VIII, da

tralielade, g'arantida pela tras considerações, que em- Constituiçf.o do Estaelo, pam
fôrça das próprias armas. E bora não sendo contra a que o Chefe 'do Poder Exp.,-

RIO, 29 (V. A.) _ O depu·- nas cedida ao PR, nU'11.a ho- depois do Apocalipse a convocação do Secre�ário, cutivQ informe a esta Assem-
taelo pessedista José Guio- menagem ao seu i:hl>fe, a g'rande, a enorme,' a eterna era contrário à formula, a- bléia:
mard substituirá o sr. Artur cuja atuação muito dev0 ho- Alemanha recomecaria sim,- gora, adotada. Voltou, tam
Bernardes na Prcsidénc.ia ela je a existência da :"etl'Ol�l'ás plesmenie o pr�grama de bém, à tribuna; o Dep. Laert

Comi�s.ão parlament�r de A eleição do substituto elo Hitler intenompido pela Vieira, para defender o seu

Inquento da Plõt;l·.)b,,·as, va- sr. Artur Bernardes na pre.' derrota, ou seja o domínio d requerimento.
ga pela morte daquele lí�1er

I
sidência do órgão ,)SpI';(;1<1l, um munilo-es�'otado onde d

e

Foi aparteaelo pelo� Depu
republicano. Toda\';.l, a var;a porém, somente se efewará América e da Rússi� sObras� tados Estivalet Pire;' Anto
no. órgão técni?o 'lera �I'��n· ! quando o líder udenista. indi� sem apenas contornos geo� nio Almeida e Miranda Ra

chl,da em carate'�' clefm1.tl\'0 I c�r o ele:nento, ..

que ,Ll(:�er� gráficos é alguns velhos para mos, êste do PTB.
paI um elemento ;:demsta, �re�ncheI a vag,,'. que ll.� e fazer rezar antes de morrer. A Mesa, lllela palavra, elo
desde que a mesm"t 10['a ape- eV1da. Utó})ico e nihilista como é f

seu Presidente, Dep. BrllZ
característica do nazismo Alves, tendo em vista a

mas o pl'ograma existe e os "Questão de Ordem", levan
homens aí estão na rua e tada pelo Dep. Estivalet Pi
amanhã dentro dos quartéis res, convocou ex-ofício, uma

S. PAULO, 29 (V.A.)·- Di· Ministério. Pat:a o BpNnco do para infundí-lo ii, mocidade Sessão Extraordinária paia o

culga-se nesta capital 0.ue, Brasil iria um '.elemen:'o da alemã". dia 29 elo corrente ás 20 ho-
em função do esquemil. f'U- UDN paulista, indicando ·�e

ces,;ório, o presidente ·.::afé: um procer .elo PSrh.pi:i.ulísta
Filho fará uma remodelaçIo I' para a pasta reservad'.i para
parcial de seu Ministério. O São Pª,ulo, embora já 'se te
sr. Jânio 'Quadros será

ün-I
nha dito que o PSD, fiel :i

cialmente convidado a indi- candidatura Kubitschek. não
cal' nomes, dizem que j,)Q�'a deseja colaborar com o g8"
o Banco do Brasil e para Ul'2 'vêrno Café FiltlO.

ras, para o' fim espeCial de 3°) Qual a verba, indicD.n
explanação do Plano de 0- do o código, em cada ano, em

qras- etc. Por solicitação que tais quotas foram regi."
do Deputado Laert Viei- tradas, nos respectivos Ot"C:il

ra, foi retirado o seu l'cque· mentos discutidos e votadü;5
TOQUIO, 30 m. P.) _ "O rimenta de convocação de por esta Assembléia Legisla-·

Japão não tem a intenção de Sessão Extraordinária. tiva, face aos que dispõe o '

empreender "demarches" tja- Pelo Dep. Alfredo Gherem, art. 35 da Consto do Estado,
ra obter à" revisão do trata- I elo PSD de São José, foi 4°) Cópia do balancete ou

elo de S�O Francisco", de- I apresentada à consideracào relatório demonstrativo, en

clarou o ministro do Exte-' clJ. Casa., requerimento no viado, cada ano, ao Ministé
rior, s�·. Mamoru Shigemtlsll, I sentido de ser telegrafado à rio da Fazenda, comprovando
respondelldo Ü 1Ima int.):'1:;C::- A.s:.ociacão Helenica de ;:;�n- o em])]' �zo ele tais quota�, S�-

la.çã.o. SOC.'.ialbta d.
e esq!,;!'.

j'
ta

cata�'ih.,a;1
pelo 24° aniver- 'gundo preceitua a citadK l,d

da, feita no transcurso ela sário de IndependênCia da Federal n. 30�.

"�I"-""'''.''''''''�. sessão da Comissão Orça- Grecia. A seguir, o Dep. Os- Sala das Sessões, 29 de már·

!mentária à "amará.' .

nY'R-egiwde> PSD de Lajes, CiQ de 1.955..",, _
,

:

.�--

_._ --------

Florianópolis, Quarta-feira, 30 de Março de 1955

Representantes aroentinos em contato com
os madeireiros cat8rine,ns�s .

cebidos pelos dirigentes dos

órgãos representativos da

classe madeireíra, no aero

porto. A noite, no Lux roí

lhes oferecido um jantar
que, decorrido num ambíen
te de alta eordíalídade. foi

ensejo para que, a resneít-i elo
comercio madeireiro, E� ex

ternassem opiniões recipro-

Acham-se em nosso Esta- Tanto os ilustres vísitantes
elo, estando hoje em Jolnvil- como os madeireiros esperam
le, os srs. Jorge Valle e J'lr- que da troca de idéias e e�

ge Zavalia Lagos, respectiva- tudos agora processados, re ..

mente sub-gerente e assessor sultem decisões vantatosas
técnico da CIFEN, organiza- para o comércio dêsse produ
ção autárquica <:!"l Argentina, to da nossa exportação, tais
encarregada da compra ele como o aprimoramento dos
madeiras. métodos dê transporte, e a

Os distintos runcíonários supressão de causas e falhas
do país vizinho vão percorrer que redundam em menor caso

tôda a zona madeireira do rendimento elas operações. Os representantes argentí
nosso Esta·:lo, do Rio Grande Os srs, Valle e Zavália, de- nos seguiram para Itaiai e

do Sul e do Paraná, afim cie pois de estabelecerem conta- Joinville, devendo amanhã
estabelecerem contato direto

I
to C0111 os produtores de La-, alcançar Curitiba. A sua vi

com as fontes de produção e jes, rumaram sábado para sita foi recebida com espe
os órgãos da classe.

'

esta Capital, onde foram re- cial satisfação pelos exporta-
dores

.

catarinenses, C] ue se

mostram confiantes nos re-

"REAlIZACOES MUNICIPAIS"
,

,

ALVIÇAREIRA PRUIAZIA 1 nele depositada pelos que o

Logo nas primeiras s-ma- elegeram ...

nas que o Dr. Osmar Cunha Agora mesmo o Oovârno,
assumiu o Govêrno Muntcí- Municipal. depois íla.; prepa-

fregueses portenhos.

pal, os citadinos começaram
a vêr algo quase que inédito:·
as ruas serem calçadas em

larga escala, dando à fisio

nomia urbana, utt: aspéto
devéras promissôr.

1'a camaclll, de asiaJt-) da e:)

trada que nJl ]PV1. al' Ao':)

porto, sendo estrt uma AI. \11-

ÇAREIRA PRli\I!\;,IA ft!ca�1"

Ruas que dêsde ':1 antiga
DESTERRO, eram cal.'oinl1os
lamacentos, esburacado:" fo

ram inteiramente cf\lçadas e

hoje já se pode vêr ll,uitH.

éoisa que por dezenú's e de

zenas de anos, deixaram de

seI' feitas. E o CJ.](;i:HYlentu
continúa, como ainda ontem
tivemos oeasião de ooser-

mismo do Di'. Osma!' Cunld,
110SS0 ilustre Prefeito ]\·hmi
.cipal ...
A estracl,l. CI.L!

da, mas not') ,se f]l.r: o pior
trecho, o aB,is IlTegulac. J

mais cheio lle pl'obJe[",as té'\:
nicos a enfrentar, é o éjue to
cou a Mli!!ho:pl�lida(ln, '�t;e
terá, a cu.,;';:: de seu;; phrec�

var ...

0_ contribuinte gosta. de sa

ber aonde o seu dinheiro é

aplicado.
Gosta de vêr S119, t.el-ra

limpa e arrumada, u g;eito de

out,ros gr::tndes centJ'(;� ...

Apenas alguns meses e j á a

Cidade apresenta ou:r:t fisio
nomia. E si mais ainda não
foi feito, é porque os Iecur

sos financeiros são exi�l10s.
Mas assim mesmo ° Govêrno

E' um fato inédito rariL o'

Ilhéo, 'acustumac!o aos CfL

minhas hmacento�

Municipal mostra que que�; I Reconfol'ta a gente ver que
fazer alguma coisa. Ciue quer há "homem no lCl.!(e" e qllt:
deixar legado à p:J8teddade, I a �á? �1 ..mieipal naveg,t ))10-
pelos menos de cerV'l. lmpor- l111SS0nmente rumo aos seu"

tância e retribuir d,t me -1 magnífi�os destir,()<; ..

lhor maneira, a confiança PEr,EH

SUBSTITUTO DO SR. ARTUR
BERNARDES

)

SAO PAULO lERA' UMA PASTA

REVISÃO DE
TRATADO

Loteria d.o Estado
AMANHÃ.

lembrou, à título de coope
ração, a riécessídade urgente
de atenderem os serviços de

conservação da Estrada La

jes-Florianópolis. E' que o

período das chuvas já se a

proxima e já existem atolei
ros no trajeto Bocaina-Bom
Retiro.
Como último orador da

presente sessão, opep. Le
noir Vargas, do PSD, tec-en
do considerações, ainda, em

tôrno da Convocação do Sr.
Secretário da Agricultura,
ponderou que navia- necessi
dade urgente ela regulamen
tacão da materia, pois no ca

so presente, já· surgiram as

dificuldades, por nada exis
tir sobre a maneira de au

diencia de Secretário, moti
vo porque não foram fixa ..

dos o tempo que disporá pa-
ra a sua exposição e o perío
do reservado aos senhores

Deputados para. formularem
perguntas ao Secretário con

vocado.

Sessão do dia 29

Os trabalhos da sessão dJ

ontem tiveram início à hcr.i

regimental, sob a presldnêcia
do Dep. Braz Alves.
Lida e aprovada a ata :;

lido o expediente, veio à 'I'rl-
buna o dep. Beneiitl) Carva
lho Jor., da UDN de Canoi
nhas, para apresentar, em

requerimento, um voto de

pezar pelo falecimento, em

Canoinhas, do sr. Alfredo

Mayer, elemento de destaque
do comércio lócal. Veio, tam
bém, a 'Tribuna, o dep. Joiio
Colodel d oPTB, para ü3so:'

ciar-se àquela manifest8,câ'_'
de pezar, pelo falecimento elo

sr. Alfredo Mayer.
Como oraeloi: inscrito, ln

hora do exp-ediente, o Dep
Erig, do PSP, reportando-se a

um Radiograma expedido pe·,
la Câmara Municipal de Con

córdia, teceu vários comen

tários em tôrno do Plano de

Obras, etc.

Logo após, falou o De].).
Paulo Konder BornhauSfl1,
para pedir que fosse tl'an3cri ..

'to nos Anais da Casa, o ofíeio
da Câmara MunicitSal de Lt'l

guna de aplausos ao Plano
de Obras, por ter sido incLUi-
do no mesmo, grandes mp

lhoramentos para a Laguna.
e ele elogios ao Govêmo CtO

Sr. Irineu Bornhausen. Foi

1°) Qual o valor, por ano,

d�} .

quotas do Fundo Rodc
vlano, entregues pela Umão
ao Estado, em 1951, 195�,
1953 e 1954, e'destinadas, !l�

forma da Lei n. 302, ao c a,; .

teia do Plano Rodoviário Es

tadual;
2°) Qual o valor, por ano,

das quotas do Fundo Roc.o"
viário, entregues· pela União
ao Estado, e destinaelas ao�

Municípios, na forma da Lei

302, para custeio do Plano
Rodoviário Municipal;

o Amazonas ameaça
Nova e catsslrófíca enchente
MANAUS, 30 (C.A.) _ As

I portagem que- as águas, ali,
populações rtbeírmhns e�L:�o já passaram uns 25 centíme
preocupadas com o mOVI· tros do barranco e continuam
menta das águas, que vêm
subindo, este ano, numa me

dia de 12 centimetros por
dia. O registro, sã bado, acu

sava a quota de 24,73 metros
sôbre o nível do mar.

° comerciante Constantino
Mosle, que acaba de chegar
de Tarauacá,

.

no Ternt6ri')
do Acre, informou ii, nossa re-

.subíndo. "Falba, apenas, um

palmo e meio para ,1tingir à

grande enchente de 195;3" .

frisou.
O sr. Mosler falou, preocu

pado, da enchente em 'I'arau
cá, dizendo dos enormes pre
juízos causados às planta
ções ele homens e mulheres
humildes. E concluiu af ir
mando que o rio surpreendeu
a todos pela maneira violente
"como veio este ano".

FRACASSO DOS
COMUNAS

RIO, 29 (V.A.) _ O sr. Luiz
Carlos Prestes divulgou mail
um manifesto, desta :e�;:,n pa
ra criticar acerbamente (',

seus correlígtonártos, a pro
pósito dos resultados melan
cólicos que os comunistas
vêm obtendo nos úrtímos
pleitos. O leader vermelho te

caliza, entre outras coisas, a

derrota elos "candidatos do

povo" em Pernambuco, ter·
. minando por dizer que a tá
tica alí empregada, (:01'110 de
resto em todo o pais foi "ti

mida, vacilante e I'st::e;f;a",
Temos, assim, que é o pr»

prío dirigente maxímo do
bolchevismo nacíona i a 1'('(;0-

nhecer o fracasso do seu cre

do no Brasil.

DESAGRADO
DAMASCO, 30 (U. P.)

Informa-se que os alunos 6.18 -

escolas secundárias fIUJ ::ifes
taram-se ante-ontem de ma

nhã, nas ruas daquela càr�i
tal, dando gritos hostis à

Turquia.
._-------_._--

êAIU O B-47
EL PASO, Texas, 30 (U.

P.) _ Dizem que um bom
bardeiro a jato "B-4'7" catu
no quarteirão �esielencial da
cidade. De acôrdo com as

primeiras notícias, morreram
os tres membros ela tripula ..

ção, mas não haveria outras
vítimas.

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

Regislro de Rádios
�..

A Dil'(;o!';;'ria Reglonal dos Correios e Telégrafo.; de S;,Ul
ta Catarina, avisa aos senhores possuidores de receptores
de rádio-recepção, que o prazo par� o registro sem multa

,

destes aparelhos, expirará a 31 do corrente mês de março.
A partrr de 1° de 'abril serão regtstrados com multa de

ces 25,00.

l��t+.��.,.:�.
,------------�

° ilustre deputado Júl'ge LGcercia e o humilde 1':1.

biscador destas linhas são velhos amigos desde os tem··
pos do Ginásio. Não recordo o fato porque ° Jorge se ..

ja- hoje candidato ao governo, com o apôío de tantas
siglas que chegam a sugerir certos produtos vitamíni-,
cos ou polivitaminosos.

Lembro a nossa amizade _ que só não é de in
fância porque nascemos em teLTas longinquas _ pam
que saibam que o conheço muito bem. De resto, nin
guem ignora que somos e seremos adversários políticos,
° deputado Jorge, desde os bancos' ginasianos, en

sutíl e maneiroso. Dir-se-ia que foi um dos percursores
disso de dar nó em gôta d'agua. Nas várias ciências, ao

contato elas teorias opostas e dos sistemas antagôni
cos, já tinha idéias politizadas: nem oposição siste
mática nem apôio incondicional. Não lhe agradavam
princípios radicais nt;Jl1 princípios ortodoxos. Preferia

. sempre a média eclética, coni. um pouco de lá e um

pouco de cá. Creio que veio morar numa ilha para nã')
se atirar nem tanto ao mar nem tanto a terra. A sua
acuidade acabará proverbial. Bela intehgência, rapo
seano do tipo de Laura Muller, nunca se deixa encur
ralar como rato em guampa. Os que pensam colQcá-lo
nos bicos difíceis de um dilema, eng'anam-se sempre.
Ele sai de fininho, silencieso, invisíveL Até profissio
nalmente, bi-doutor que é:

_ Dr. Jorge, o sr. quer atender minha prima,
nossa cOl;l:eligionária? Está com as dores do parto!

_ Meu filho, sou um simples advogaelo!
Mas, por outro lado:
_ Dr., o nosso amigo Pinta está preso: O sr, nàc.l

pode requerer um habeas .. corpus para êle?
- Meu filho, sou um simples médico!
E vai levando. A sua agilidade mental é macia,

deslizante e sorridente ..
Sendo do P.R.P., mora na chapa da U.D.N. e está

candidato do P.D.C.
Em 1946 esteve muito próximo do P.S.D. Conver

sou na porta e não quis entrar. Censurado por haver
perdido cinco anos, explicou -se:

- De fato. Mas tudo saiu como eu queria e 1)1'(,
via. Exatidão cronometrica nos meus cálculos e vigor
abso�uto nas minhas meditações . .o meu caminho não
era o P.S.D. Percebi logo �sso, com clareza solar. O
P.S.D. tem chefe ,e tem comandantes. Eu nunca toma
ria conta dele. Aí estão J)�ii$s. Meu destino era mes-
mo a U.D.N.! Desde 1945"CIuer6'u vi iudü!

.
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