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Assembléia Naclonnl pro- anos e 8 meses ele prisão. A

i
ser informado, na cela da in'! eoraunícou onctalmente condenado", sterra declarou

Jiunciou pela culpabilidade Assembléia ao processá-lo o i prisão da Guarda Nacional, a sêrttença, disse que Guiza- que Guizado estava vestido

do ex-presidente José Ramon suspendeu do mandato. A! às 10,20 horas da manhã da do atírmeu: "Quero que to- de branco e parecia muito

Gi1iza�lo: como c:umplice no, Assembléia tambem retirou! decisão da prisão, G�ü.zado dos saJ.1jam aqui prese�1Le:J j sobressal�ado ao se inteirar

assassll1JO do seu antecessor, I do réu, que é engenheiro ci- , reafirmou a sua inOCenCI!L O Q.l!& condenaram a um 1110- I do veredícto. Soube-se que

o presi lente José Anton�0; vil e conta 56 anos de idade, I secretário da Assembléia, cente. Já esperava isto d,t os ajudantes médicos da prt-

Florianópolis, Quinta-feira, 31 de Março de 1955 Cr$. 100

zou-se a experiência em um documento, que ainda n§,o
vida, vindo ag'rav:U' ainda mais o soí'l'im:mto ramal da. linha BOl'dens- foi dado à publicidade, �e-
do povo, nãó podel'ia a-ptová-l0. Henday�. nos Lanctt:,s. g�ndo se diz consta de 30

Iiir�li pit1 ......11& ,ncl-tl" páginas..
•

4lÜe. s� re�te:jll de tfulJor
•

neia, r,jlle, 11:l.l:.l-
vias do cndÍlla.to du P. .e. I!:m fa,(�e �, �

" ..'-. O-:d�pti�g" RDbles· �tr,
. W?i � :.< ,,..., ,:�" i ,,; . .,;t· ·mou ..q-,li�·;IlãQ,se;çl-í..\!.cllttlJ,i,,"ma, .

qual a atitude: que, n.a Assembléia, vai assumil'
.

DES:.f\RMA�IEN'r() "'I>eri�'írla1or que Ú}':al'fOt;b�r'\ >

(J l'e)n�sentant.e pedecista,? Contra o govêrno \ -
.

.

nao h{\ver ambiente entre os
ou cont·r"'. o can(lida'o". Com o """"erno e "011· - UTA'........."'GTON· 3m (U... , .. .., � fY O�L� i:".. Clep'\i�ªdd:; ',pàra Uma pena
ira o- }Wvo? Qual o pl'onunciamefito do F.D.C. - A Itaha....propos, hOJe, qut' .U1ais� Sl:ível a. A aC\\.�àcão,

..

''ti-'
"m fa.ce (lo pronunciamento do seu.caiulil'Iato? 'ás 9 nàções ocidentais SE, ·P.oba recomendado. unl.-· total
Com He 011 eontr:l.. êle'l re�nam el1: par'ls, dmante (, ci; 3'5'anos _ o máximo de..!ja
O povo está vigilantt e. curioso no a.ssunto.; que mes de maJO, para lançamen- (_lnos por llómicídio;'''ITuils 15
'se apresenta. como te�te oportuno para atife· tl'l das base le e f .

,

RIO, '30 (V, AJ - Na úl- I altar-mor, pôs termo a exis· '(.
. s'(

.

unla on. e·' por se,'tl'àtal" do prlmeír�'
. :l f'

.

I t i I l '

t }·,'l' � sl'llcerida,le desses 1)l'OnUlícl· ...ment,o"' e li l'enCla do ele"" "nnllmenta 111
.

.

tlma segunca-,en'a, uma se· ,encia, ingtrúco i>.erl'lvel o· - "".
" ..... ,.

.

.,' nt.a�.istrafÍo da.naçã,o a vi'ti-

nhora, lJor clesgtlst�s �nÚ111os," xico. Violada assim aquele coerência dltS �tituaes decol'1'tmtes. -Com êle;. terna.clOna com u ,;parti.ema· má .. O \r'éredicto' ela ASS'éÜ1-
compal'eC'eu li, Igreja Gruz elos" templo,�mõn-senh6r Henriqil.e ,vamos aguardar os fatos. çãO da R(Jssi�l. bl�ia' sigl)if\ct'i qU� iiiéa.l,:tlô·
Mílitares e', depois de oral� no

Ii
'Magalhães, na exercício dú ----

,---'o

: Arias Espinosa pel'ma'l1ec'êra,
- ---- cargo de vigario geral ds nà pTesi(lência até o dia 1.0

..

tu, o governador Ildo Mene- ADIADA ARMA' ElETRONICA. arquidiocese, fez hoje a COUl-
.

. Pl\LA'CIO iiTACADO 'de outubl'O de 1956. Arias,
ghctti enviou à Assembléia 1\.

CAIRO, 30 tU, P.)- - A- petente purificação, de acor-
_

que era 2.b", vice-pl'esiclente..
Legishtíva uma mensag�m - WrASHINGTI"\'l>.T,· 30 CU. p) congnominado "F a'l c o n" SAIGON 30 (U P) O

nuncia .a imprensa que foi a- do com o estabelecido no _. .
' "

-

no. gove.rno de Remon, subs-
solicitando a\ltorização para O EE UU d ·t 1 t'

.

1 r'o'o'o do b 1.-1
•

cliada por algul1s dias, em Direito Canonico. O ato con-
- s ". . eram a co- mUi o eve e que es a senlO '" s re e iles llTomneu tituia Guizado ao ser êste

que o E.�tado avalizasse f\ h.... 'J_ b l'd "n-t'dad ;nesneradam t t
consequência da discussão sistiu na lavagem do templo, n ec!!!' uma nO\'l1 arma a a- proc UZl a em qu" 1 e,;; � to: en e em orno acusado.

COllll)ra dos 60 bnibus, no que L
. 1 t

•

n'; elo pala'CI'O d ).
.

ti
'

sôb·re a política exte�'lOr, que com agua lustral, pois estava se (e mecal1lsmos e e TO ...
- . o 11'1111elrO 1�- Em fonte bem informada

foi atendi lo por unãnímicla- .. . .

t cos que' pode achar precisa- consideráveis como primeir{l nisiro esta madrulrac1a. A
se dl'z

de da Casa.
devera imclar-se hoje" 11,) o mesmo 111 erditado desde

t.t d
� que ao se aproximnr

Pai'lamento sirio, a visita do o moment.o do lamentável mente o seu objetivo. A novo, linha da {',efesa contra av.iõe" a I u e dos rebeldes -prQV6· do seu fim o J'ulgamento elp.
Ontem, a respécti'va lei foi "

l ',. '" ma' ln t perlo ae'reo bombardeiros. cou uma aca-o da'p 1" Iministro sirio do Exterior, sr. gesto de desespero da referi- ....r , e u 01' CI _.
.

'.
. o 100a. n- Guizac;lo, Arias manifestou

encaminhada à sanção do· formo I • 1t{haled EJ Azem. da senhora. �
_

l"se que quallro 80 -

Chl,l.'amente aos deputados
governador do Estado. "laclo� naco l' t f '

�

l IS \ lOna IS l,l.S
.

oram que não exercia pressão al-
Ao ato ela assinaturR desse ANTARTICA REGRESSO mortos. -

-----.--......,. ..,
-

I ,
� gu�a em fa.volo de unl Vê're ...

documento efetuada à tar- h 30 (U P CAL 'u P
,

30 (U P) N I 'nf .

WASHINGTO!'I, .

. ,I ,A, eru, ... opa aClO I Ol:mou-se que dieto contra ou a favor Q

de no gabinete de trabalho

An a'1· sas
--A Casa Brlj,nca anunciou -Regressou de �ua ptrilmei- o. hPrim.eil'?1 mld'nistlt'O NtgO I

eram livres de votar �o���
do sr, lido Meneghetti, esti-

l' que uma nova expedição a- ra viagem expenmen a, em D111 �alU I eso o a e.ntac o. lhes parecesse e que abando-
. veram presentes o deputado

.

-

.'._
�" ..

.

mericana partirá para a .-\n- alto-mar: a balsa construída TodaVia, em outros clrculos nada seu alto cargo 'o:::
Helio Carloma�no, relator da

"

,'. tártica, no mês de.�ove!11Qro integralmente de "tptora", �e lev�nttm � Possibilid�cle fôsse absolv!do Guizacto. Cf��
matéria na Comissão de Fi-

A EI' h d' A -I
prÓ'Ximo, para �rep�rar a lt1a tqU�1 dois jt�vens rPeruall10s a!� ter Sido flelt'1do. T1Ud? 111- Aeputados pareciam abatid'Yl

, ancas ela As:.embléla, vel'eá..
ec a. e- .

qUI es participacão, dos Estado:; en ara0 repe U' as açan las (ICa que a u a poe era ser ao sair do Palácio d J ,,'1_

:qr Iwberto Landell de Mon-
.

1 H d h' W'll'
...

cl t
a lLt.

Unidos no programa do án0 de T 101' eyer a 1 e I Ia r�111ICla 'i, no momen o em Qac. Apenas duas vezes _ no

ra,-'lJl'esidt>nte da Cámara f" W'll'
.

d t b ldinternacional de geo- lSle,�,
j

·1 1S, umn a a cos a, perua- que. o� re e es reagruparem início é nu fim das delibe-
Municipal ele Pôrto Alegre, e Além, ele outras que possa ter, o Sr. J_orge LaCi!rda, em '1957-1958.'

.

na à Polinésia. - su:.\s rorças. rações _ ouviram
.

_

C!I'st'nguI'do eQpecl'al- nt' :1
.•

l'd d
- ------.---.�-��---�.,,---.---,,- •• -""�� .. �-"-��.

os Jorna

pel� pl'efeito I�al�o<elmVearga� 1 poss�; 8�:�r�.ranc e gna 1 a e.
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lis.tas alteração de voz: Du,.

lJara assistir à assinatura dai Sua vida politica é,um jogo cte cartas marcadas" di<>S::J -leVe, ancarla '
lante o processo: os advoga-

.. " . dos da defesa afirmaram ql1p.
lei, e srs. Adail Morais e Fa.. não faZ' mistérios..

.

•
-

. o presidente Guizado_ era vi-
vorino Mercio, reswctiva- E' Lntl'ftl"alista em Itapiranga, 'udenista na Câmara Fe-

SI' -d
.

í t' d
-

-

.

���ted�e�'����.�o� sub .. "€cre- detal e peéh:cista como candidato. ,eis mi emprega' os protestam pela l;;��; �O��ã�o�:;i::�����=,'
Joga corn 3 ases, e, se a chance lha favorec�r, aceitará

.. .. I"dr
da ao cargo de prit�l€jro v�-

TEXTO_DA LEI as boas graças de um coring::t. ptl�aA d:a ADZe' I eres 'e president I 11 d
Ent'!.�l·a. St",.l- d s princípios democráticos'aclora a plllI''', _ � 9" .:I V .'.,

'
I,; -

,ó_ ' ,_e, o �r:a ;
1e a"

E' o segu·lnie o texto eh L,' -
"

.
' ,

, va at'esso a pl'BSldenrua
Lei ontem sancionada e pro, Iidade ele partidos. . .' - ,SANTIAGO, -30 (U. P') -. las conseguencias do '111m, i -

I principal
casa de credito d,.),

.

mulgadn pelo governaelOl" Il-
.

De 'cada um clêles possue ideologias, cheg�d.o.a pre:, .As �dades do Banco do' mento que canti1luará "até, país, atende agora apenais ao _._'--__

do Mencghettl: ver l'evoluções ele operários." ,

f ,�.� ..E&tado foram }1l:Ji'a.l�das, que sejam postos em liber- pagamento de 'letras. O RISO DA CIDADE...

"Art. 1.0 - E' o Estf\d::J Bom filósofo e calcuJí�, declara-se de acôrdo com es ontem, pela greV'e de 6 mil dade os companheiros deti-

autorizado ::t as,mmir a ;'1.'5- cores locais. empregado,,!, em pl'otesto pe- elos'. Impugna:J'am as Ilcusa-

[lonsabilídade ;)olid�liia pelo Em m� EelEi "paü'ícios" é ortodo�'{o e c.QAser",ador.. "r�sãQ de 11 dos seus lide· I çães· de que' Sfl trate de 11l0-

aval que o Banco do Rio l!;m çmtnl.s horas, passa a evOWdo e universal, des- res. J{ greve terá dllra�ão in-l vimento pq.lítreo. A disputa
Grande (lo Sul dará <10 mu- cendo 'dos. santuários helênieas- às relíquias de 'iítpma. determinada. O goveFno dlf'-tcome<;ou no ,sábado, quando

Homem polimorfo, nas l'odás palacianas d\)�nta. "(lS elarou não estar disposto tl. j os -empregados suspenderam "

planos governamentais para nas festas populares Joqr-se, tolerar' "a atitude intransi- 0,9 .seus tl'abaUlOs para solu- .. ·PARIS, 30 'rUo P.) � In

ger:_uflexo, ele lança em riste, c911tra... o i govêmo que )!lede gente e ileg,al" cios grevistas, cionar Uln prohlema com res-. forma-se que a senhorita

IRÁ A IUGOSLÁVIA aumento de impostos (*). I consi(:ler�nâo .0 tnÇJViJ;nento peito a snládos. Foi en�ão Ellgênia Ma�la de Ouro Prê-

BELGRADO, 30 (o'. pJ - Sua Excelência é um modélo da época. Desta nossa:) de inspiraç:ão anti�clemocra� quandl'J o goverho ordenou J. to, filha do falecido embs,i-

Anuncia-se, oficiallnente, que época sem diretrizes formac1as, 'OlÚ\'.é1 e sem horizontes tica. Acr�cent(),u. qlÍe nã-o l)tisão dos chefes -sindicais.
I
xador do Bt,ásil na França" e

o sr. Adnan Menderes, pl'esi- �lefinidos. será permitida qualquer a.çãü 'Não foi efetuada a greye da senhora Ouro Prêto, des-

ciente elo govêrno tm.::o, ira Aos embalos dos fluxos e refluxos das marés irá ele que leve á subvers&.t); de solidariedade anuncja,d�. posará, & 18 de abril - vin-

à Iugoslávia, no lillClO dê por aí, poelendo ir muito longe se na resistênci,a �s velhos Por $la vez, os cheIes . in· 611tem à noite, pelo chere81 douro, e,n Arcangues iBai-

convite do mfll'é(:ha� rochedos não naufrag:uem suas a·mbl�s.
-

dicais declaI'aram que assu- ela. ConfedeTação dos B:1-nca- xos Pirineus), o wnde d'Ar ..

..:__:j �. lW:;a mem a req�.IOnsat'iiidade pe- rios. O Banc.o do Estado, a., cangues.
.

'

Edição de hoje 12 paginas

Governo "Gaúcho
colabora com a Prefeitura

mcipío de Pôrto Alegre, para
gnrantía ele compra de se",

senta ônibus e- tias peças so

bressalentes ela firma Evans

and Ec1ell, com sede em Nova

Iorque, Estados Unidos da
América elo Norte.

Art. 2.0 - Durante o pra
zo de Vigência da garantia
assumida pelo Estado, os

ônibus a serem adquírídos
deverão ser mantidos em re

gime de exploração direta

I pelo Município".

Porto Alegre, 30 (V. lU
_ Tendo em vista as defici

cías elo transporte coletivo

de Pôrto Alegre, o sr. Ilclo

Meneghetti, quando prefeito
da capit,'tl-gaúcha, determl
nou que a Irispetoria, elos Ser

viços Públicos Concedidos,
dirigida, então, pelo sr, Ger

mano Petersen Juníor; abri."
se concorrência pura a aqui
sição de 120 ônibus, destina
dos a' solucionar, definitiva·
mente, o angustiante pro-

PORTAS ABERTAS PARA
QUALOUER INVERSÃO

O assunto, todavia, em NOVA IORQUE, 30 (U. P.I capital estrangeiro na índus-

tace da inexistência de díví- - O sr. Attílío Vlvacqua de 'j iria petrolífera, sempre e.

sas, demandou muito tempo clarou que o Brasil mantém quando se respeite o mono

na esfera federal. Diante elos suas portas abertas parn re - polio do governo.

apelos formulados pelas au- ceber qualquer inversão es-

torídades municipais, a str- trangesra, às quais oferece as PLANO DE DEFESA
MOC resolveu conceder li- mesmas garantias concedidas BONN, 30 (U. P.) - O se

cenca para a importação de às empresas nacionais. Vi- manárío "Del' Spiegel" pu

apenas 60 veículos. A' con- vacqua acrescentou, numa blíca o plano de defesa, da

conêncía aberta pela Pre- entrevista que concedeu à Alemanha Ocidental, apre

feitura portoalegrerise apre- imprensa, que em toda a, sentado pelo coronel Bo

sentaram-se doze Ih-mas, �istória elo Br�sil não se re- guslav von Bonin ao. s.er�i�o Isendo vencedora a Evans gístrou um tmJCO caso de I "Blank" futuro MUllsteno

and Ec1ell, com sede em No.. desapropriação sem incleni- Federal da.Defesa. Esse pla- ,

Iorque, e representada em zação e qU� �sta-- 10l'ma-� c: no t:a:fiu. sido re,ieitad,o pcl') 1
..
_

� l'to Alegre pc la Dl'ganiza ..

I condu,ta esta ,1l}�02'pora:da 'fI.' t sen'�ç�. Blq,nlq. e o �etl autor
�

./ Sulpra S. À.
, I go:'� a C�nStL�l�lÇuO F'tdeJ'rd; ,tlemlb�o, �a �e�nana passa-

o Municipio negociou, en- FllSO� re�pond�ndo � um..:, i da: por tel _Pl,�cur�d? can

ião, com o Bà11CO do Rio G. ! !)el'gunt�, que na.d� m�pede, I Cjmstal' a opmu�o pubLIca pa"

do Sul um empréstimo pam
no Bra�:ll, a pi'.rtIclpaçao ct) ra a sua causa.

a compra dos 60 ônibus. Dl-
ante elas exigencias da firma

vel1ceclvl'a da concorrênci8., :1

Municipalidade solieitou do VIOLOU O TEMPLO COM SUtCIDIO
Govêrno do Estado o re.Sí)er
tivo aval para o financia

mento elo negócio. Após o

tramites lEgais, e depois cll;
ouvidos a Secretaria da Fa

zenda e o Tribunal de Con-

N ótulas
O petróleo hrasfleirn, jorrando no Amazonas,
ecntagla di.' júbilo a, Nação inteira. Dessa, pu
ü·iõüca alf'gT1a partilhamos os que, desltgados
de intromissões avermelhadas, apoiamos sem

pre a tese nacionalista e os que, apesar de
contrários a ela, preferiam ·outra. solução, com

sinceridade e patriotismo também. Só os en

teeguístas Iígades aos trustes. escravocratas e

aos grupos econêmleos externos é que estão
tristes.

Nada mais natural que o petróleo de Olhula

exigisse uma comemoração, aqut na Capita.l.
Realizaram-na, entusíástlca, na Churrascarta

Monte-Castelo, no sábado último.
Vários diseursos, todos eloquentes, exaltaram

li, confiança nos destinos da uaeíenalídade,
'

Qua.ndo falava o SI'. Jorge Lacerda, candidato
oficioso ao Palácio do Govêrno, o deputado
João Colodel, líder do P.T,B. na Assembléia,
desviando-se um pouco da finalidade da reu

nlâo, eU,l aparte, solicitou a optnião do 01'ad01'

sôbre ° Plano de Obras e Equipamentos
e a questâe do aumento dos impostos.
O deputado Jorge Lacerda teceu, na sua res

posta, várias constderaeões em tôrno do Pia

no, elogfando-o em termos gerais.
Mas, declarou que se êle exigia aumento de

fmpostos ti obviamente aumento do custo' ele

dar sedativos para que esti
vesse preparado a receber
sem excitação a notícia.
A votação pela culpabili

dade e sentença de Guizado
foi de 45 contra 8. A lei exí-

gia um mínimo de 36 votos

do total de 53. Os deputados
começaram a deliberar às 19

horas de ontem, depois de
uma pausa de 6 horas, ao

terminar o julgamento que
durou 8 dias. O veredicto. foi

pronunciado depois de 14

horas e meia de deliberação.
Guizado, que substituiu a Re
mon depois do seu assassínio
a 2 de janeiro ultimo, foi

processado politicam e n t e,
suspenso do mandato e prêso
pela Assembléia a 16 de ía
neíro, depois que Rubén Mi

ro, advogado de projeção so

cial, confessou o assassínio
e mencionou o então presi
dente de cumplicidade. De
vido à sua alta posição como

presidente. da República,
Guizado pôde ser julgado a,

penas pela Assembléia.
O processo foi iniciado sob

a acusação do delito de ho
mícidlo. Se a Assembléia (

tivesse absolvido, isto pode
ria significai' que poderia re

clamar a présídência a qu
foi elevado duas semana,

antes de ser acusado, logt
depois que assumiu o pode:

sassínado no Hipódromo.
O deputado Rogélio Ro

bles, presidente da Comissão

que redigiu a decisão da As

sembléia, declarou que a pe

nalidade, de acôrdo com a lei,
era de 10 anos, mas que foi

concedida a reduçào ele um

têrço, por não ter Guizado
antecedentes criminosos. A

lém desta, Guízado terá di

reito a outra de 29 meses
mais se rór boa sua conduta
110 cárcere. Isto quer dízer

que, em realidade, cumprirá
5 anos. Em geral, períodes,.
de mais de um ano são cum

pridos na penitenciária da

ilha Coiba.
A Assembléia pediu ao E

xecutivo que determine o lu

gar onde Guizí1.clo devera

cumprir a sentença. Outras

13 pessoas esperam senten
ças dos tribunais ordinários

por estarem írnplícados no

assassínio. Entretanto, ainda
não roram fixadas as datas

para os processos. Carlos
Ivan Zuniga, um elos 8 de

putados que votou contra a

culpabilidade do réu, disse
aos jornalistas que seu grupo

opinava que m'elhor' seria
absolver a um homem que
mandar um inocente ao cár
cere. Os deputados se reuni·
ram em sessão secreta no an

dar superior do Palácio da

Justiça. Apenas alr,.,.Y)� f1111_

cíonáríos e jornal:
ram acesso à Prr :"

sa, defronte do e\

que deliberaram ')"

dos.
.

Os jornalistas f',,"',

vigilância tôda a 1\(,1

praça e às � e m-:

drugada souberan

dicto. A's 7 horas n,.s�::lll"C.�

foram empregados na reda

ção do documento com a

sentença da Assembléia. O

RECORDE
BORDEUS, 30 CU. PJ

Pouco. depois de meio dia ::.

locomotiva elétrica "C-7 107'
rebocando tres vagões, cada
qual com o pêso de 34 tone
ladas e meia bateu U111 novo

"record" mundial de velocí
dade em estrada de ferro, a

tingindo a velocidade de 32C
quilômetros horários. Reaü-

se

STA�
.

EVGÊNÍA
OURO ,PRETO

- De plano, plano ..

vá louiauo!
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O sr. Vidal Ramos Júnior
é diretor-presidente da

Companhia Catarinense Fôr

ça e Luz S. A. e tudo tem

feito para que Lajes possa
servir-se de cada vez maio

res reservas de �el'g'ia elé

trica, reclamada pejo seu

espantoso progresso mate

rial e social.
Com êsse propósito, o sr.

Vidal Ramos Júnior .deve
rá fazer instalar, em bre-

!ustria is, en trevi '1 ta s re- i_�íão serrana,

o ESTADU2 Florianópolis, Quinta-feir:l, :n de J\'I::tri'O de 1.955
------�- .....

Lajes
,

Tivemos ocasião de man- :
ter interessarrte palestra
com o sr. Vitial Ramos Jú

nior, em Lajes, onde s. s.

reside e onde sempre viveu
a serviço de sua cidade na

tal, quer através de grandes
iniciativas e realizações
particulares, quer como ho

Ulem público, no desemp -

nho das funções de Prefei

to, em que atuou com extra

ordinár io proveito para

aquela região catarlnense.
O ilustre coestaduano fa

lou-nos da ernprêsa em que

agora se empenha, com o

fim de dar a Lajes maior

-potencial de energia elétri

ca, de modo a corresponder
às necessidades de toda uma

larga área produtora, 'que
reclama a força elétrica

para o seu acelerado desen
volvimento econômico.

terá triplicada a sua energia elétrica
.áde, mas também o muni- cen temen te na VIII Exposi-
ipio. 'ção que ali se rr-a lizou. E
Com êsse aumento de po- tudo' faz crer qu s, Com o

encial, a energia elétrica aumento da potência elétri
le que disporá a cidade de cu, ma iores impursos ga
.ajes e que atualmente é nhar âo as ín iciatfvas 'dos
:le 1.150 HP, elevar-se-á ao industriais serranos, de
oral de 3.265 HP., o que cuja capacidade d,� ernpre-
'epresE'nta considerável endimento e espírito pro-
acréscimo. gressista muito se deve es-

A nova turbina hidrá u- perar.
lica deverá pois, chegar a Aqui deixamos, portanto,
.ajes prepara-se dessa for- depois da palestra que ti
-om o restante

__
material vemos com o ilustre presí

uiço, num pêso total de .. dente da Companhia Cata
,6.,'384 quilos, rinense FÔ1_°ça e Luz S. A"
Como se vê, a cidade de de Lajes, a fi uspíciosa no

.ajes se prepara, dessa for- "idade para os que, 'com ín
na, para enfrentar as suas terêsse, acompanham a

mensas possibilidades in- íll'osperidade daquela- re-

HOJ E NO PASSADO MOTIM f'C . B"bl� MN
LINCOLN, Nebnsk,l, �O .om a I la na. ao

«No t.euaculo»

Jarmacias- de Plantâo
2 Sábado (tarde) - Farmácía sto. Antônee - gua Fe-'

lipe Schmidt 43,
3 Domingo - Farmácia Bta. Antônto - Rua

Schmidt 43.
8 Sexta-feira ( dia santo) - Farmácia Oatarmsnse

Rua Trajano,
9 Sábado (tarde) - Farmácia Noturna .- RU3 "úajano,

10 Domingo - Farmácia Noturna - gu"', 'I'ra iano,
16 - Sábado (tarde) - Farmácia Esperança ---- Rua Con

selheiro Mafra,
17 Domingo - Parmácia Esperança - Rua Conselheiro

Mafra.
21 Quinta-feira (feriado) - Farmácia Nelson --- Rua Fe

-Iípe Schmídt.
23 Sábado (tarde) - Farmácia Moderna - RUQ João

Pinto,
24 Domingo - Farmácia Moderna - Rua João Finto,
30 Sábado (tarde) -- Farmácia Bto, Antônio - Fi'ElJ8

&hmWt�,
-

O serviço noturno será efetuado pelas farmácias SLo,
Antônio e Noturna, situadas às ruas Felipe Schmidt n. 43 e

Trajano.
A presente tabelá não poderá ser alterada sem pré

via autorização dêste Departamento,

ve, nova turbina hidráulica, bem como material elétric� 'I'anto a turbina, como verão estar instalados até
-la fam?sa _ESC�E�WYSS,

I

procedente ,da Suíça, fome-I �;se l1lat:rial encontram-se: agôsto elo corr.ent.e ano, pas
de fabricação Italiana e cido pela firma Brown Bo- ja em Porto Alegre, a ca- sando a servil' então con

G0111 potencial de 2.115 J:IP., verí S. A. Iminha de Lajes, onde de- I
ven ientemente não só a ci-

31 DE MARÇO
A data de hoje recorda-nos que:
em 1560, chegou a São Vicente, depois de expul
sar os franceses' do Rio de Janeiro, Mern de Sá;
em 1621, faleceu o Rei Filippe III de Castela e tr
de Portugal, que reinava desde 13 de setembro de

1.598r' Segundo Rio Branco era filho de Felippe
II, que morreu coberto de piolhos e éra tão mal

vado que os franceses o apelidaram "demonio do

sul" ;
em'1667, em Lisboa, foi assinado um tratado de

aliança ofens iva e defensiva, por dez anos, entre

o Rei D. Afonso VI de Portugal e Luiz X1V de

Franca, contra Carlos II dê Espanha;
em 1712, aportaram no Desterro, hoje Florianó

polis, os navios franceses "Saint Joseph" e "Ma-;
rio" vindo a bordo de um deles o engenheiro ho-,
drografo Frezier;

- em 1784, na Bahia, nasceu José Lino Coutinho_

um dos mais ardorosos oradores das Cortes Cons

tituintes de Lisboa em 1822, Ministro de Imperio
de 16 de Julho de 1831 até 3 de Janeiro de 1832,

Falüüeu na mesmn cidade em 26 de .Tulho de 18Jô,J
quanelo Conselheiro; , condiçõe3 para serem ap:',3· -

I d'! D
'

d
---em 1818, te\'ü inicio o ataque de São Carlos, pelo on,çao nos nossos ares, pe- !nc o a eus que seu amor 0-

,entadas às autoridades do '

General Chügas Santos, tendo o inimigo evacua-,' 1111l1e supremo em nossos corações, nossas mentes e nos-
estabelecimento penal. '

1
do a povoação que os nossos tomaram;,

1
sas Vlf as.

,

C t
' cu, PJ O R A ç A- O

em 1829, nasceu em Florianópolis, Santa a a-' -----'--'----
._

rinfl o bravo l° Tenente da Armada, Alvaro Au:·

V d
Todo-pGdel'o-:o Pai Celestial, nós louvamos o teu nome

gust'o de CarvHlho, um dos herois da Guerra do' en
'

e-se-,POí'fJue
�li és de ilifinila misericórdia, � teu gran�le amor Regl·slro de Ra'dl·os·Paraguai, Perpetuando-lhe o no�e deram aol permanece para sempre. ,concede-nos VIver de acordo com

Teatro ela capibl catarinense e a uma das ruas o· Um terreno c/S casas; 1 a tua vontade, aceit�l1do teu amor. redentor ]lois queremos 1
seu nome; ,sendo 2 de madeira e uma ,ser conl'adm1 como fIlhos no leul'emo. Em nome do Senhor. A Dir4õt.ria Reg'iollal dos COl'reios e Telégrafo'! de S;ln-

em 1876, foi ina ufful'ado o marco de limites da
I

de tijolo. Medindo a aréa i Amém. ta' Catarina, avis:t aos sel1hal'cs possuidol''8S de re,'cptol'es

Pedra-Branca, na Lagôa de Cáceres entre o B11ll- de 876,20m2, no valor de PENSAMENTO -l'ARA O DIA de rádio-recep�ão, que o prazo para o registro sem multa

sil e a Bolívia; I Cr$, 40.000,00. Tratar à Rua 1 ,Ser dirigidos pelo amo]' (le Cristo, cria em nós o c1e- destes fl-}lal'elhos, eX}liral'á a 31 do corrente mês de marco

em 1877, foi instalado em Florianópolis, Santa- Fellpe Schmidt nO. 44, o Im- se.lo de obedecer a sua vontade. A pal'til' de 10 de abl'il sél'ão registrados com multa �i�
Catarina, o Instituto dos Professores Públicos' pério das Toalha�. ReVIRA F. OLIVAREZ (Texas) Cr$ 25,00.

Primários; \ t. " .. � � � � � � "". �....-;-� � .-•.
-

..

-

..-.-'-.-,..-.-.-.-.-.,--,..-,.. --.-------
em 1884, foi extinta a escravidão africana no �.������'����������
Amazonus por resolução de sua Assembléia Pi'o- �t" .�_
vindal, decl'eiando medidas em admiravel antece- �t· ..�,
dencia ao ato do Governo central. �t'" ..

:..
'

em 1932, no Cemitério ele Ma1'iú, em Niterói, éra 411:,.- +l
�j;:�i�:d�ll�Ç��I:e�lddoO oat;�:�����Ql��q��'I�iSca���:i 1: Indu's'trlea e Com'e'rel·u de

:�-
cerrado as portas, homenageando o morto. �... �

_, Ú':É N��O TAD�SCO ; I

�Casa "Eure�ka" I ladeiras Battistella 8. A. I
Rádios, Trahi)fol'nJai.iores, Amplificadores, Motore �t� .�

Elétricos, Gazolina, Oleo Crú, Cofres e li'ichários de Aço, :t'- .;.
}{adioias, Máquinas de Costura, etc. etc.

, �� .�.Bombas Elétricas, Motores para Bicicletas, Toca �.'i ....
� I

'

..

'
Discos Ventiladores, Medidores de Luz e Força, Material �:... •

Elétrico em Geral, Instalações Luz e Força .. � 't
Instalador li'cenc�od�1:�:r���'P'

_;_ Técnico forma-" :.t. Serrarias �róprii1s Cornpra 't1 Venda de Madeiras de Pinh(J e lei ..i:
PROPRIETÁRIO: OTOMAR Gf<}ORGES BOElIM .,; .;'

Registro: InsCl'i(;ão 211 l /' �i·
Rua Ce], Ped:O°��moro, 1657 \ .!: Fábrica de Caixas ._. B�neficiamen1'ode, Madeiras e M,�rln,' !:::i'" er� nf.:irp� ":�

.:.
• I Li �" \oi' lu;) i • t �V u. to.... '

Estreito - Florianópolis - Estado pe Santa
�

�

Catarina - Brasil �t; :�
VENDA À VISTA E A LONGO PR(.ZO �:� .;','

--'"

C A S A--=:------
-

13: Lajas (x. Pü\la I 149 - End , Te leg r.: BATTlSTEllA San! 11 Cata rina j
PROCURA-SE, COM URG1!:NCIA, CASA PARA ·i. :��

ALUGAR, PREFERENCIALMENTE EM BAIRRO RE-,' �t. .'

..��
SIDENCIAL. &'_* ' I

Tratar no Lux Hotel AptO 5U-3 ", ""'-'"� ....�..__t_•..._.'+;.-�...� �J � �. � .. "� .,- � 't .�-� .... ,.,- .... ·_�.v r __

-_ .

� ..

-

� "._"..,�.....,.................. ' ...........�T+'"'."..�_ ��._....�.�.":'+�..�>liH.��-«.�.��.:� �.. .,.;.....:..;...)+:�; :�;..:...:..:....:...:..'.:.....:+�:#:....:...!'i-�:'H:'" �!'$ ,.,:H':....�

(UP) -Onze pr ses da pe-

nitenciárra dste l!�,;;t:.J.d,), mu

nidos de tacas rudimentares
QUINTA-I�EIRA; 31 DE MARÇOpreparadas clandestínamcn te

em suas celas, revoltaram-se Deus é amor; e aquêle que permanece 110 amor per

contra o tratamento que lhes manece em Deus, e Deus nêle. (I João 4:16). Ler I João

é dispensado e ;,equP'it!'rU'.Fll 4 :15-21.

tres guardas, de cujas písto- "Ela é Jesus '!" perguntou-me meu filhinho de' três
las se apossaram, - anos, quando ti prof'essôra de Bíblia saía de nossa casa,

Nove dos onze revoltados "e após rápida visita. Foi isto que uma criança pensou de

entríngeiraram em -tIl.1'\U clus uma mulher devota que sempre terminava as visitas com

secções da penítenciarta Ie- uma oração e orava de joelhos.
pois de expulsarem da ines ..

'

Todos que são governados pelo amor de Deus- expres-
ma os outros doix, po,: ,:r,w-i· sam, de, uma mane ira ou cutrac êste amor. Mesmo dentre
dcrá-Ios "peso morto" e�

..
t,..,<), lID.:t 'mI Itirlão, em ger�d;. podemos -des tacnr aquêl es que

que não (luis aderir i'. r�bc- l;ossu�lTi a iuz do amor de Deus, muitas vêzes 'êxpressan
lião. do-se num sorriso fiauco, em palavras bondosas e em olhar
Os sublevados declara-arn : sem mácula. Os que p l'm�lneCem em Deus revelam paz.

que ferirão os tl'es guarc]r.s se de consciência, auto-confiança, valor moral. Encontram
forem atacados, felicidade quando o amor de Deus domina suas vielas.
Segund;) declarou o (�l[':�[:ol' Nestes dicls da quaresma, elevemos ser contados en-

da penitenciária, 0S 1'8lJelde:, ire os tais, homens, mulher�, jovens e crianças nos quais
estão redigindo uma sél'i.' c:e habita o amaI' de Deus, Pl'e(;isamos de humilhar-110s em

.Agradecimento
JOÃo ROlHÃO SARDÁ

'A vi uva, irmãs, cunhados e sQbrinhos ele João Ro
-rrão Sa rd á

(J'óca ) l1indcr compung'idos pelo prematuro
.alechneuto do seu ente querido, vem por este meio, agra
lecer de puhlico, o Sr, Goyel'nador do Estado que se fez'
j'epl'esentar no sepultamento, a Fedel'açào Espirita que
:�mp,II'eceu as cel'imonias fúnebres, ao Dl'. Osvaldo Bul-
ii.o ·Viana, pe!r-s palavras sinceras -e comovidas pl'onun-"
'iadas ao baixar o corpo a sepultura, ao Dr. Polidoro
;antiago, pelo desvelo e cuidados dispensados dUl'a11te a
:nfermidade e, em geral, a todos que enviaram pesames,
flores, e ncomp:1nharal11 o extinto até a sua ultlma mora- \"
da.

Biguaçu, 28-3-1955
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o ESTADO
_� •• _. _,_. .. � _____. ._ •• " d • _

, , .:::2!=�::::._--.:-,,�....._.
r ��.a�fi.e�881il�.&••iJe.e�••8"."i.il.�.".��K-''W","��HJ(i.i aw.� I A.1�I�ERSÁRI?S _ _.I enra. Henrique MOLliz

I Zury Ma6'lll,!;:,lido e ' Na data de hoje vê trans-

I -

"* u· � <ii.. � correr fi do seu aniversário BOMBOCADO DE CHO-
))

--- -=--

'<, natalieio a exma. snra. d. COLATE

I ACONT-=CIMI=NTOS SOCIAIS' 'Dulce do Livramento Morí- tste dôce muito gostoso é

L L tz, esposa do sr. Henrique mais próprio para os climas, I

Moríts, do alto comércio des- cuja a temperatura permita I
.1»•••Ii••••4i•••.A.a�. ••• iJ & i

ta Praça.. I
"

i
o uso de sobremesas gela-,

l-Dama virtuosa, com qua'li- das. Expérimente e verá co-

Amaral Antônio Andrade, .dades excepcionais, a aní-
mo é realmente saboroso.

Celso Ramos Branco, Romeu versariante goza de real lNGREDIENTES:
Vieira da Costa, Pedrinho prestigio na sociedade 10- 250 gr. de chocolate
Lisbôa Nery Carvalho., cal, motivos pelos quais 200 gr. de manteiga
Ibrain 'Simão, Dr. José Bot- ,muit�s ser.ão as homenagens, 200 gr. de açucar
tini, srt. Marília Campos e de slmpatia e apreço com 4 ovos

srt, Ieda Antúnes Vieira. que ver-�-� cercada.
.

2 colheres de sôpa de fa-

Foi para mim prazer eleger O ESIA�O respeitosa- rinha de trigo
as elegantes de Lajes, pois mente form�ll� os melhores MANEIRA DE FAZER:

tive a grata satisfação de votos de fehcIda�es.. 1. Ponha o chocolate der- I

notar que minha idéia foi Sta, Moema Lopes �a Silva reter numa caçarola, junto
bem acolhida. Voltarei, pois Vê transcorrer, nesta ,da- ii, manteiga e ao açucaro À

no próximo ano para a elei- [a, mais uma. risonha prima- parte bata 4 gemas e 1 ela

ção das Dez Mais ,Elegantes, vera, a graciosa e pren�ada ra e farinha de trigo o que

dessa Simpática e hospitâ- sta. Moema Lopes da SIlva, depois se deve juntar à rnis

leira cidade de Lajes, cogni- distinta aluna do Colégio tura anterior, mexendo bem.

minada "Princesa da 8e1'- 'Coração de Jesus" e diléta 2. Passe manteiga numa

ra", filha do nosso prezado con- fôrma, forrando ainda os

terrâneo sr. Manoel Born da lados da mesma com um pa

Cock-tai] - : Na resíden- Silva, alto funeionârio da pel impermeável amantei

cia do simpático casal Sr. e Firma Hoepcke, e de sua gado. Derrame dentro o cre

Sra. Nelson Vieira do Ama- exma, esposa d, Maria de me já preparado, deixando
ral , foi, oferecido á comissão Lourdes' Lopes da Silva. cozinhar no fôrno em banho

organizadora do Concurso Muito benquista na socie- Maria durante mais ou me

"Mie Santa Catarina", um dade local, aplicada aos es- nos 1 hora. Tire da fôrma e

excelente "Cocktail". Nesta tu dos, a distinta aniversa- deixe na geladeira até que I
reunião desfilaram as can- riante, pelas demais qualida- esteja convenientemente ge
didatas ao titulo Máximo, des e virtudes terá ensejo lado, de acôrdo com o gôsto
representando a cidade de de se certificar do alto gráo de cada um.

Lajes e Clube 14 de Julho. de estima nas homenagens Com acompanhamento, pó
São elas: - srt. Marília que lhes serão prestadas na de-se usar massa de suspiro,
Campos, Ione Vieira, e Dil- data de sua natividade. feita das claras restante.!
va Arruda. Os anfitriões ti- R;rt. Djalma H. da Silva Fica uma delícia! (APLA)
veram a honra de receber 'I'ranscorre, na data de ho- ---.----===---...............

ainda em sua residência: je, o aniversario natalicio

Otrlta Fialho, Helena Car- do nosso conterrâneo 8gt.
valho, Hortêncía Pain, De- Dja lma Hipolito da Silva,
lia Gutierrez, Sra. Gutier- do Exército Nacional e 3'81'

rez da sociedade de Curiti- vindo no 14° B. C.

ba. Srt. Olga V. Lima, Srt. Destacado esportista, ha

Tereza Fialho, Candidata vendo já. conquistado in ú

,10 Concurso "lY{iss Santa meras vitórias para o nosso

Catarina" pelo Clube do Pe- Estado, o aniversariante go

.ihasco. Fizeram companhia za de vasto circulo de amí

ao Sr. Nelson Vieira do I
zades nesta Capital, onde

Amaral os Srs. Dr. Vitor todos lhe conhecem as qua
Gutiérrez, Luiz Fiuza Lima, lidades e as virtudes que 01'

.n-ganizador do concurso que nam a sua personalidade,
.scolherú a mais bela cata- notadamente como' Militar,
rinense, o jornalista Do- �ozando de grande prestígio
mingos F. de Aquino, repre- no seio de sua classe e a

sentante do Jornal i, O ES- considerção de seus supe-

Para mocinhas um conjunto juvenil. Blusa listrada com rADO" Dr. Dib Cherém, riores. Notícias publicadas nos

golinhu alta e 4 bolsos embutidos, bordados a pesponto. Dr. Ciro M. Nunes. �r. .Bo- Ao Sgt. Djalrna as' felíci- Jornais americanos anun-

Saia estampada, bem franzida. neu Vieira Costa. Dr. Val- tações dos qu-e t.fabatha·m n� �i.am-que a Ford 'liderou. em

-0- mil' Bittencourtt. O serviço ESTADO. ]954, o mercado americano

d L· V d S I te bar e copa nada deixou de automóveis, pois naquê-
À Cidade e bJes na I a-&.o d a desejar. FAZEM ANOS. HOJE: le periodo foram registra-

Baile de Gala: - sr. Vinicius Gonzaga, dos em todo o terr-itório dos

Na noite ele 19 do corrente a cidade de Lajes testejou Antversârío: Dia 25 do- ,lPssôa muito relacionada I Estados Unidos 1.387.344

a "VIIIa Exposição Agro-Pecuária". O Clube 14 de Julhe orrente, pOI' ocasião do seu nesta Capital; . TI.OVOS automóveis, Ford, o

abriu seu salão para receber a sociedade local e visitantes. .n iversár io S. EXIl. O Sr. - ar, Osny de Lima Veí-
I
que vem acusar uma vanta

Em meio a música, a elegância e o luxo imperaram. A se- Irineu Bornhausen, ilustre ga, ativo representante co-
f
gem de 25.257 unidaeles da

lJ110rit:l lvlal'ili:l Carnpos, representante da beleza de Lajes, governador do Estado, reCe- mercial; I quela marca, sôbre o tot�l
1ez a entrega da Corôa e faixa à senhorita Enezita Ramo:', ')eu em sua residencia gran- - sr. Luiz Carlos de de 1.362.087 de seu competl-
Neve.:;. Logo após a ·coroat;ão, a senhorita Enezita, agrade- de numero de pessôas ami- A.raújo Idor mais proxllllO.
ceu em poucas palu.v:'âs :l sociedaéle cle Laj�s. Foram prin gas. _ sr. Alcides Fia lho An-l Essa cifras referem-se ás

cesas as encantadoras senhoritas: Vannza Waltricki e Neu- dujar; entregas efetuadas em todos
Z!1 Lopes. Uma v:llsa oferecicl:l à Senhorita Enezita R. Ne· UM JANTAR E UMA FES· _ sta. Maria do Carmo i

O'l estaelos americanos e es-

""s, rainha da VIIIa Exposicão Agro-Pecuária, deu inicll TA NA CIDADE DE Dutra lpecificam o total de vendas
ao grande b:üle, Compnr'ece:'am representantes ele outra:.. LAJES _ sr. Paulo Holanda efetivas ao público, o que é
sociedades e cidades vizinhas. Na residência do casal -r- sta. Maria Antonio um meio de medir a prefe-

Anotamos a presença dos casais: Sr. e Sra, Nelson Vl- Sr. e Sra. Dr. Olinto Cam- Vargas lrência de uma determinada
-

eira do Amal'!1I, pre�ic1ente elo Clube 14 de Julho, a Sra. VI
.10S, foi oferecido um jantar _ sta. Marlene Gertrudes m:1I'ca ele automóvel. Estão

eira Amaral elegantemente vestida. Sr. e Sra. Romeu Vi
00 ci'onjsta, por sua encan- Leal lexcluidos dêsses totais os

eira da Costa, Sr. e Sra. Ibrain Simão, Sr. e Sra. Des. Ivo .adora filha Marília. A se. _ st.a. Maria Di Bernar-
I
veículos em uso pelas pró-

Guilhon, Sr. e Sra, Dr. Celso Ramo� Branco. A presença d, Ilhora Campos, afitriã, 1 di . prias companhias fabrican-
Sr. Governador Irineu Bornhausen, Sr. e Sra. Dr. Osma 't t j W ld

.

H F
.

t
.

;om mm o gos o, preparou 1- sr. a emll'O . errei' es, aSSIm .Çomo por seus 1'e-

Cunha, prefeito da Cidade ele Florianópolis, Sr. e Sra. Ne
,)ra tos deliciosos. Acompa- ra .

I vendedores.ry Carvalho, Sr. e Sra, Sálvio Arruda, Sr. e Sra. Pedro L'is tharam o crol1,ista: srt. Va-I _ sr.' Jonas Qarvalho, Os dados acima foram
bôa, Sr. e Sra, Dr. José Bottin, Sr. e Sra. Antônio Castl·,

nuza Waltricki, Tereza Fia- I
funcionário público esta- compilados pela agência R.

Andrade, Sr, e Sra. Ernani Camizão, Sr. e Sra. Dr. Olinth
ho. Dr. Ciro Nunes Dr. Jo-

I
dual, aposentd'do e pessôa 'L. Polk & Company, a única

Campos, Srta. !ta Guilhon, Josélia Vieira, Aracf Arruda; io Preto de Oliveira, Dr,'muito relacionada na socie- I firma especializada em es-

Sr. e Sra. Benjamin Jorge, Srta. Olga V, Ltimad, srtla·bIeo1· )ib C�erem � o grande hu- 'dade locnl gozandn de mere-' tatística de registro de au-

A
..

Vl'el'l'a Ter'esa Fl'all'o representan e o C u e t L .

t D'I d 1" I. '. 1- 1'" b t d['auJo c, • , ,

t.' S F' I mons
a am o, que e ICIOU Cldo conceltt:l pe as suas e e- tomovelS que co 1'e o o o

P h o no ConCllrso '''Mi�s Santa Ca arma". r. lUZ fL • ,I '
• ,.

d EdU'en asc
.,

�

� .

. .' os presentes com cOisas dI- 'vadas qualidades de carater terl'ltol'lO os sta os lll-

Lim:1 Sen1101'a Ottlla Flalho &1'. e Sra. SampalO da

socle'1 1 t 'd � d
C'ad�' de Tubarão Sr. e sm: Arggeu Medeiros, figura ele tv;r.sasA( e seu tVUds o rMepe�- e e ooraç&o. os.

, .,
_ . 01'10. encal1 a ora a1'l-

r'edntllle na sociedade de Tubarao. Rei,1resentando a SOCle·
l' t d dl "_H ""._ ._

•
, , •

ta mos rou-se gran e an-
dade do Penhasco, Dr, Dl!) Cherem, Dr. Cno Nune"" Dl.

.. A"- I,

1 1 d FI
.. CIuma. leUUlao pro on-

Valmir Bittencourt elementos da SOClee ae e e • ortanopo, -

t' lt h d' '. . d -', gou-se a e a as oras a
!is, Dr. João Preto ele OltveJl'a, Tenente Fernan o Vlega",

noite
elementos da comitiva elo sr. Governador do Estado. .

A Festa prolongou-se até ao amanhecer.

.Miss Santa Catarina: Lajes, r escolheu as duas mo

cas que em maio próximo virão representar a sociedade

La,ieana para a disputa do título de "Miss Santa Catarina".

São elas as encantdoí's SItas. Marília Campos e Ioní Vieil'<1,

Lajes está ele parabens peia escolha.

Jantar: No luxuoso apartamento do sr. e Sl'[t, Antôni.o

SOUZt1, foi oferecido ao cronista um ,ial1tar; .Dona Isaura, a

anfitriã serviu-o com apurado gôsto.
A. Cidade de Joaçaba: Escolheu sua candidata para re

presentar D Clube 10 de Maio no concurso Miss Santa AC�,
tal'ina, em reunião organizada pelos senhores: Dr. Antomll

N. V:u'ela, S1'. Domingos F. Donatto e o Sr. Getúlio Ivr. cl2

Cuwargo.
Jantar Americano: POi' ocasião do seu aniversário, :1

srta, Teresa Fialho recebeu em sua reside�cia pessoas Ín

timas, às quaiS ofereceu um jantar americano. Compare
ceram Nice Faria, uma das dez mai� elegantes. Sr. José Le

mos, Dr, Orlando Vannj,er, Vera Fialho e o cronista.

--o--

LAJES E AS DEZ MAIS de, Lajes, tem ambiente
ELEGANTES sóciaI que se iguala ás de-

No agradável salão Ido ruais cidades que têm esco

Clube 14 de Julho, em uma ,Ihido su�s elegant:s. Sem
I

animada soirée, escolhí
..

às �!1edo e erro .escol��. �s sen- ,
Dez Mais Eiegantes da clda- horas - Nelson Vlell'a do I

Ultima 'Moda

Florianópol1s, Quinta-feira, 31 de Março de 1955

Experimente hoje: I·

PORTO AUmRE. Em Ui1E

viagem que dura apenas 90

minutos, a Real Aerovías,
transportará você à bela ca·

pital gaúcha. Venda de pas

sagens, Conselheiro Mafra, 6.

1.387.344 automóveis
entregues em 1954 pela
Ford ao público amertca
no. Diferença de 25.257
unidades sêbre o compe
tidor mais próximo.

NOIVADOS
Joaquim F�l'11ancles da Si'lva e sua esposa Maria Es

mer:ddina d:1 Silva têm o prazer de participar aos seus

parénfes e ás pessôas de suas relações de amizade, ,
o

contrato de casámenJ'.o de sua filha ESAL DA SILVA
Noivado: - Ten1ío o prá- com o Snr. Walmir Espíndola, filho do Snr. Antonio

zer de noticiar. em minha, Florentino Espindo'la e de sua Exma. esposa d. Maria
('olllna, o noi'\(ildo da senho- José 'E«pindola.
ritH Nilda Cordeiro, fino 01'· Participam, outrossim, q_ue sua filha LETl DA
nfimento da SOCiedade local, SILVA tambem tem seu casamento contratado com o

com o Sr. João Alceu Ra-ISnr. Roberto Birabeau Ribeiro Matos, filho da. Exma.
mos, alto funcionário do I Viuva D. Jurací Ribeiro Matos_.
Banco do Brasil. SãO José, 26 de março .de 1955

AVENTURAS DO

8
-------_..-.._---------------

o que de bom

UNDO e [L[GANTf
cnnu a moda DE INVERNO

para senhoras, homens e crianças
retebeu

"A MODELA
a casa melhor sortida!

a casa mais barateira do Estado!
---------------����---_.._-�

Beleza Eterna
ERNESTO XAVIER DE SOUZA

Admiro a lua que ilumina a terra,
Astro hendíto que no

-,

céu fulgura,
Cheio de -Brilhos, meditando a altura;
Dos verdes troncos, con templando a serra.

'I'ambern admiro o sól quando descerra
Os rá ios luminosos de ternura
Por sôbrc os montes ele brflhante alvura
Da humanidade vil que na vida erra.

Admiro o canto do poéta errante,
Que vibra á noite sob 11m luar brilhante,
Com a sua doce vóz harmoniosa.

Mas, de tudo isso o que no céu tem brilho
É a linda nora de um Rei Andarilho,
Que em Spada era a moça mais forrnosa ! . , .

Particípacao
Nicolau Est:fano Savas

'!
Rodolfo FeUhl'meiBter

Branca Moraes Savas Berta Fuhrmeíster
Tem o prazer de partici

par aos parentes e pessôas
de suas relações o contrato
d e casamento __ de sua filha

Evangelia com o sn r. Rícar
do Rodolfo Fuhrmeister

Tem o prazer de partici
par aos parentes e pessôas
de sua relações, o contrato
ele casamento de seu filho
Ricardo Rodolfp com a srta,

Evangel ia Moraes Savas

Evangelía e Ricardo Rodolfo
Confirmam

Florianópolis 25-3-55 Porto Alegre

ELETRO-TECNICA
Industria e Comercio S.A.

A::,SE:\li:U..:JA CERAL ORDlNÁRlA
SI\.o ('011'\ ir[:dú::> os senhores acionistas ã se reuni

re.11 em t\ssel1loléicl gt'Lt[ ordinária, às 20 horas do dia
tc-l de abril do cOll'eJÜe ::1110, na séde Social à rua Tenen
,I:: Silveira nO 28, ,1 fim ele deliberar sôbre a seguinte

Urdem elo dia

1) LeitllLl, ex:,me, dj�cl'sÚO e deiiberação sôbl'e o

,'el:ttól'io (]:, dil'i'tvria, b-abnço geral, conta de lucros e

,et'(h", refel'enlt'$ ao eXC'l'cício ele 1954, e o parecer do
ol1:;clho fiscnl;
,2) Eleição do Conselho Fiscal;
8) AlteI �Ição dos estatu,tos;
4) Eleição de membro da Dil;etoria;
5, A�SUlltoS de interêsse social

F'lorianópo'lis, 29 de março de 1955.
(Lc'onel T. Pereira) Diretor-presidente
(Juy·enal N. Pereira) Diretor-gerente

Srs.lndustriais e Co-merciantes
Para: MECANIZAÇÕES CONTABEIS, Sistema FRONT
FEED'E RUFF -

Revisões, Planificaçô2s e Auditorios Contáb·i'is.
Organizações ele Sociedades Anônimas e Oufras Es

péeics Jurídicas de Sociedades Comt'reiais;
DIRIJAM-SE

A ORGANIZAÇAO CONTABI.L LTDA.
Cx, Postal 150, TIna 15 de Novembro 73, - Lajes

S:nd. T�l.: CONDE Santa Catal'in:l
Rcsp. Técnico Hesp. Juridic::l
L. Lisboa - Cont:::dor Dr. Evilásio. Caon, Advogado
Aceit:ll110s sel'vi�o.s e consultas pará todo o Estado da

Santa Catarina-

ZE-MUTRETA
��-

lUO

\

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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o ESTADO

Teve início domingo o

Campeonato do Palmeiras.
No encontro entre Universal
e Palmeirinhas não houve

vencedor, já que as duas e

qutpes se igualaram na C8,n

cha.
Os do Palmeírínhas lugo

de início sofreram um goal,

/ aOS,elOiS
minutos de luta, mas

nem assim deixaram dE' lu
tar,

, Hamilton, o j07e111 goJ.eiTo
do Palmelrinhas agradou ao

público aü presente, C'Ol2:_sua,
classe de bom goleiro.
No Universal, Wanderley,

Córinho, Péres e Rosinha LI ..

rarn as melhores figuras.
O prélío teve inicio ás ....

a horas e 30 minutos T,'ve
corno juiz o Sr.,......,.Panta 1e5.0,
com um desempenho rngu.ar.
Aos dois minutos ae luta, o

Universal, abril o ma rcador
pelo seu ponteiro Córinho.
Aos vinte e oito minutos João

A Federação Catarinense outros, arírmarn os seus di- José, aproveitando bem uma

de Tênis, dando eumprímen- a 15 anos); e Juvenil - mas- grande, pois além do título rigentes, dificilmente per- falha elo beque, converte cm

to ao seu Calendário 'I'enis- culíno e feminino (de 1 fi a 18
i
e' medalhas que serão dispu- derá o Campeonato. 'Todavia, goal para o Palmeírrnhas.

tíco para 1955, fará .realizar anos). tados, há ainda a honrosa os clubes de Blumenau, tta- No Palmelrínhas, Vílmar,
nos dtas 9 � 10 de abril pró,'! ,Segundo 3sld1[�(JS .n

c'

E;lD.- incumbência, atribuída nos jaí e Joinville, tambem es.. Natalino, Gonzaga, Bíbi e

xímo, nas quadras do Lira dos, os clubes de .Julr'i,il1e, vencedores, de representar tão em intenso treinamento João José foram as figuras
Tenis Clube, o prímeíro Blumenau, Itajaí, e desta ca- i Santa Catarina no Campeo- e não escondem à convíceão de destaque,

'

Campeonato Estadual Intan- 'pital, filiados à Fed.eraCúG,! nato Brasileiro que será.rea- de obterem esplêndtdas .

VI' As duas equipes aS'JÍ.m e;,-

to-Juvenil. Constará. esse estão em ínten : 1:3 preparatí- l lízado 110 Rio de Jan01"o, em tórías. tiveram constituidas :

grande certame de partidas : v,os destinados a apresentar, I julho próxlmo. i Aguardemos os dias 9 e 10 Palmeirinhas - Harr UtCI1,
distribuidas POl: três classes' cada um deles, uma eocül:·e' O Lira Tenis Clube. com de abril, que nos dirão qual, Gonzaga e Vilmar; l'�eh,ll1,

difel:eútes,: a) 12 anos: In, i ínranto-juvenü preparada I uma �bn10gênea equipe, ?n- os campeões do Estado c Natalino e João; Bibi, .Edsen,
fan�ll. fraco -: l�asculI:lO .§;, para levantar o calnp�0na-,' d� brllh.�n! P.aulo Ferreira, nossos representa.nt,es no Nesio, Jocio e João J0'32.
renunmo: Infantil forte ,-'- to do .,E�,t,ado. O entusiasmo

I
LIma,

.'

Henrique Flermng, Campeonato Brasileiro (ir,' Universal: Valter, Vandec-
maseulíno ,e feminino' (de 13 entre a garotada e juvenis é I Edson Goeldner, Rose Beek e julho. , ley e Coca; Silvio, Rosinha e

Acíoli: Mario, Córínho, José,
Péres e Ceceu.

_'

P, Allósíolo

MEXICO, 29· CU n i t e d prata, 17 de bronze; México
Presa) - Com a presença' - 14 medalhas de ouro, 11
de cem mil pessoas que agi-

I

de prata, 24 de bronze: Chi
tavarn artoches, terminaram' le - 3 medalhas de ouro, 6

domingo os Segundos JogOS' de prata, 15 de bronze; Bra
Pan-Amerícanos. "

, I sil - 2 medalhas de ouro,
A bandeira dos jogos, a '3 de prata, 14 de bronze;

olímpica e a dos países ame-I Venezuela - 2 medalhas de

.

rícanos �ue competiram, fo- louro, 4 de, prata, 8 de bron
ram arriadas vag'arosamen-I ze ; Canada - 2 medalhas de
te enquanto uma banda de, ouro, 2 de prata, 2 de bron
musica tocava uma marcha 1 ze; Colombia - 2 medalhas
militar, A ultima bandeira de ouro e 1 de prata; Cuba
a ser arr-iada foi .a do Me- - 1 medalha de ouro, 9 de
xico, país sede dos segundos prata, 7 de bronze; Pana

jogos deste ·,coritin.ente, ao má - 1 medalha de ouro,
som do I-lino Naci�fial dêste 1 de bronze; Guatemala -

pais, cantado pelos. pre$�n-, r me9alha ,de ourb ; UruguaiI. �,'.' ,

teso - -.6 medalhas de prata e 2; Rea.lrzou-se uommgo dia qua l idàdes, pode ser util
O presidente da Republi- de 'bNH1ze;'Jamaica - 2 me- 27, mais uma movimentada para qua'lquer quadro pro

ca Adolfo Ruiz Cortines en- dalhas de prata e 1 de bron-
! partida entre as duas melho- ficio]1[�i,-da cidade,

viou uma saudação ás dele- ,ze; Porto Rico - 1 medalha 'res equipes varzeanas atu-: A za:gã muito firme com

gações participantes que foi
I de prata e '3 de bronze : 'I'ni- almente do Estreito, 'I'ra- .Edson '�e Liherfi, este muito

lida pelo microfone do es-1nidad - 1 medalha de pra- tando-se mais de uma par- 'firme .qlostrando ser atinjo
tadio. Em seguida falou o

I
ta, l tida revanche por parte do : cabeceador, desfazendo mui-

presidente dos segundos io-I---:---
---. Oswaldo Oruz, pois em par-" tas, tra;n'j'-a& -� do adversaria

gos o senador mexicano lVia- L E O N IDA S t�das anteriores :0 Ta�ba; Ipe�o� -a.lto:ÇNa linha media
nuel Guzmaoz para anun-,

te vel1ceu 3 empatand<;> 2: p_:a�'I).1.e'�,�U1to esforçado-e
ciar que em 1955 realizar-se-' Escreve a Revista "O Cru- Na peleja de domingo firme n'�' marcação, mnnici-
ão os III Jogos em Cleve-

I zçiro", em seu 'último nlune- mais uma vez o Taubaté de-
I alldo I�tíito bem o ataque,

land,
.

Irq:, . mOl1strando espidto de luta Zko !lj:' centro da interme-I "N'"OTlel Á'RIO DE InDA PART''E'o Lfo"'o ohmpico" foi ex-
I
\ '�Manuel Pí!reim só pod:a invulgar colheu' mais uma

I
diilrL�'1 bom ddblador com :'. ,J.J... , .• \:J'

.

I .

tinto ás "i8,46, Pour,o depoIs· tet naSCidO'.! no Salto do vitóri�, derrotand'o seu' an- :'pf\sses �ertos, seg;Jido de
era enhegue á delega.ção Iguaçu: é uma cachoeira jo, tagol11�ta peJa ,co�1tagem de pe1:to por. Teodomlr.o na ArqlÍeiro peruano para o gos do bi-campeão carioca,
dos Estados Unidos a ban- gando futebol. Impulsivo:vi- 2,x 1, perfa7.endo um total.aza media esquerda, Pido Amél'Íca _ Uchôa, goleiro em gramados peruanos, To-
deirá olimpica, para que a goroso, macho, avassalador, de 4 vitorias, 'na ponta direita bom, pas- pe�·tlano, deverá cheg'ar ao davia" os dirigentes do ru- Valoroso, leal e d\sei\;liüa-

.

guarde até que a ·mesma se- ,imprevisivel, desconcertan- Os tentos foram assina-: sando para media direita Rio }1or êstes anos, contra- bro-negro resolveram não do dentro e fóra da,; can:'

.ia n.ovamente içada em Cle- te, desconhecendo obstácl.l'- lados por Vidomar, e Val- ; rendeu mais n�ssa �osição, tado pelo Aníérica. I, aceitar o �onvite, uma vez 211as, sendo aind't milit,ar

velando los e quédas, "vai levando", mor para os vencedores, e substitui do por Erivaldo no * * ;<, ,-'" que não poderá contar com dos mais briosos, Djalr:Ia
Terminando assim à fes- fazendo "gols" suprarrealis- 'relê, de Penalty, para ús segundo tempo, Dia] 3 em Porto Alegre, o todos os seus valores, in- conta com uma legiüo bem

ta e,;portiva da mocidade tas (de costas, de blciclE'ta, vencidos, Demostenes na meia,direi- Bal1gú, do� Rio _ Rio, 19: clusive os jogadores, De- considerável �e amigos e <1(1-

das Americas de 1955, as de- de viradas com mais ele 180 O Taubaté jogando á ba- Li grande elemento com um (V, A.) _ O Bangu vem de 'quinha, Indio e Rubens, que miradores.

legações' iniciaram hoje graus, catando cavaco, ás ve-
se de contra ataque aprovei- domingo de bola perfeito. assentar vários jogos amisto estão emprestando seu con- A's muitas felicitaç:Jes que

. zes como'que p'assando a bo- t' Ih t 'd E' � 't f ! '

I' d
'

ceb a' ilIntan10's as n "U'mesmo o regresso aos seus
1 t

'

d b I l' ava

n.1e
ar �s �p�r U111 ,a- '1110 no .cenoro mUI � es

01'-, so�; iniciado sua excursão curso ao se eClOna o ,cano- re er J ' dJ:,k;< ,�,

respectivos l)aises porem
a a raves o a come ::'0 eles, quando Jl1vesha fazia- ç.ado, tambem para Sel}S l_lo.le, atuando em Barra �ca, ,com votos çle muita p1'0Sper:-.

-

"

.
/ beque não raro driblando 03 E f' 1 I 1amanha e segunda-feIra dar- J

t
"

."
o sempre com perigo para: a 'I companheiros, ma mente, Mansa, contra a equipe da. Desta maneira, o F amen- dade.

se-á, em grosso, a volta das lou
ros te a) s� pl'opno ao meta contraria notando-se a

I
Vic10mar Iut eJlquerda mo�-I cidade que 'lhe empresta o

!
go c,ancelou a temporada, no:-l-n-'p-r-e-e-n-d-e-n-te---c-o-n-ta-g-'e-n-1-de

diversas equipes ás suas I mesmo e�po. um oesspor�,2 defesa do Oswaldo Cruz se
I
trou ser um eremento pen- nome, Os alvi-rubros joga- Peru, assentando a reahza-

,xl, aos 35 minutos da se
terras, de regresso aos seus Ctn. q.ue maos e �raçd DJ,,)

desdobrando para centeI' o' goso, autor do primeiro ten,- i'ão domingo em Juiz de Fo- '<:ii.o de um amistoso no pró- unda fase Matias Gonza-
lares, prOlbldos, tem es�llo� � li�- five atacante Auri-Ver_cÍe, Ito dando um'petardo de di- 1'a e dia 10 preliarão em ximo domingo, em Curitiba,

CLAFISSICAÇAO
dadas. pert�nce a bcota c o

I
Durante muito 'tempo no- I,reita venceu pela .Primeira Volb Redonda contra, o

I contra a equipe da cidade
saudoso Isalas, com re ooues

'I' W'l O
. ,

MEXICO, - E' a seguin- '

b' .. t' 1
- tuu-se um Oswaldo Cruz .10- vez o go ena I sqn, por- Flamengo, No dia 13, o Ban- que lhe empresta o nome,

ele Caxam u e ges leu acoes , 1 b t
�

t
.

t I'
, -

d ' , O b'
- .

.

.

te a classificação oficiosa, � .
.

d N" _

. gane o em no campo con ra- 'UI1lS a e ma lCIOSO nao an- gu irá a Pôrto Aleg:re, en- I 'r-campeao car,lOca JO-
. de Calmem Mlran a. O e,. ,

'd
.

d t d
'

. ,

b' P' t AIestabelecida no fim dos Se- t"
.

d' .' r d f',., _', r no, hrman o presslOnan- o regua ao seu marca ar, üentar o Internacional; se- 'gara tam em em. OI' o e-

gundos Jogo� Pan:amerl'ca-
llO I� :�CIP. ma. o L.na

!)L,I do constantemente mas a' contundido fói substituido " 1 'do. 14 " 'B I
I

gre . no próximo dia 6 de"
sua eflClenCla dlferente, que '" . gUlllC o la .' pala e em

. ' iOcaute, Gonzalez sofreu' es-
nos: Estados Unidos, 1.021; d t d 'l'd 1 1 retarguarda do Taubate re- por Vaimor que b.atendo do -Pará onde atuará a 17 ! abl'll, contra o InternaclO- -

I
.

c Io es aca a genera I ae t; . , I f lt d f di' ,

I "1 d f t' I quesao e a ca ma om a. gum
Arg'entina, 549,' México, 'I d ., C ,. t·, .o. slstia galhardamente ao uma a a e ora a a�'ea a 21 e 2f1 havendo possibili- nal, partIclpanc.o a's es 1-

. t ltlOS ema!'>. alIca ,UI a c:(, • " I.' I . " , cus o vo ,ou,
384', Brasil, 232,' Venezuela, t L"d'? B t�1 �. qUll1teto avançado, notava- mesma .chocoUrse com o

tra-I dades de dois jogos na Guia- vJdades de a11lversal'1O do * 7:' * .ou 1'0 eonl as, em, •.L V'.Cf.,
- .' •

h
..

.,

h138; Chile, 135; Cuba, 108; "t'l'
- ,

oder'na" se entretanto que'o Tauba- vessao mdo anm ar-se nas n'a Ino-Iêsa nos dias 27 e 29 'clube gauc o, 'p l' t C·uma es 1 Izaçao a m .,
. ,'. d " . 'd ,'�.

.

"
.x. ," *

. au IS as x anocas -

Canadá,98; Uruguai, 49; Diz Manuel que tem o apeli- t� recu,av� tambem pOI mo- 1e eil. Bo� _partI a, apez�r ,de abrIl e 3 de maIO, Hoje, no Maracanã, efetua-
Colôm.bia, 38,' Pôrto Rico, d

/

d nOln do "DI'a'mante bVOil tecl1lcos, e contra ata- de um lIgeIro des'enten,dl- 7.. ,'f * Derrota do' Botafogo -

d t to o e, '

" :, . " se o segun o encon 1'0 en re
31,' Guiana Holandesa, 27', "g o" desde os 11 ano'

cava nos momentos precI- mento entre alguns Jogado- Em Curitiba domingo· o Na peleja prmclpal do Qua- 1
-

d S- p' I1,eT,�, .
"

'" I
, , as se ecoes e ao au o e

Jamaica, 19; Guatelnala, 15; quando as bicicletas do

in-/
sos,

, l:es .motivado :n�IS pelo ne1'-

I F�am�ngo" - Rio, 29 (V,A,) c:rangulal: mmeIro, � BO,ta- do Distrito Federal, pelo
Panamá,12; Repú.hlica Do- ventar num infantil de Sal1- No fmal venceu o Tauba- \ OSlsmo dos hhgantes, es-, Fll1almente recebeu o FIa-I fogo enfrentou, dommgo, o

c· t B' '']', d
mll11Cana, 11', Trinidad,

.

ia Cat'arl'na Veio para' �' Â té, assim' como poderia ter tava em jogo a hegemonia meno'o resposta do Perú I quadro do Atlético, em Be- II FamtPbeolnaRo t��Si ellob e
8; _ .

- -

.
'

.

. "",

,..
_, I

U e o, epe uao os an-
Salvador, 5 Para�'uai, 4, mérica cedido pelo Palestr" ',v,el1cldo t,a��em o ,Osw�ldo alo. futebol varzeano no 'Es- confirmando' a propos. ta pa- I? HOrizonte, mas na.o fOI

�e-I deirantes o triunfo de do-
DISTRIBUIÇÕES DE Itália, de Curitiba, "Só ag(l· Cruz; a VitorIa �orrlU afmal trelt?, , , '

1'a a réalização de três jo- IIz perdendo P?r 3-2, e� VI�'- mingo passado em São Pa u-
MEDALI:IAS ra· estou voltando á ,minha para o Taubate que apro- B o a assistencla pre-

.. i

"

, , . I tu de de �lma Jogada Il1fehz lo?
-

'MEXICO, - A distribui- melhor forma, como no te!ll- veitou melhor as chances senciou o match, demons-I'
Edson e LIbertI; Jaime, ZlCO do zagueIro G'erson, quando 'ro * *

ção das medalhas de ouro, po em que joguei pelo scratch surgidas, trando a boa acolhida qúe e Teoclomiro; Pido CErival- o "placard" era de 2-2,
Austria x Tchecolosvá-

Prata, bronze dos Segundos L"lo Pa1'ana'., Sou mIlito visado Justa portanto a vitória desfruta o 'esporte rei no do),. Démostenes, Ê n i o, ·X'·:+"f

'E V' d'. qlua -:- 'm lena ommgo
Jogos Pan-Americanos ·en- mas' futebol é assim mesmo". Auri-Verde, Estreitç,' .

I
Darcí e Vidomar CValmor), Nocunte no prélio ,ç\.rgen- ultimo jogaram os Selecio-

cerrou-se domingo e foi a Modesto, educado, solteirc., No quadro vencedor to- No quadro vencido não há Oswaldo Cruz: Wilson, I tina x Uruguai -Por oca-
nados da Tchecoslováquia e

seguinte: com 28 anos, ainda é novo na dos corresponderam, como nomes à destacar, porquan- Hildo e L�lizinhQ4: Cezar, i
sião da pugna do. Campeona- da Austria, ,vencendo os

Estados Unidos - 78 me- carreira, Com o dinheito por exemplo Marreco 110 to todos atuaram num mes- Zilton e Fernando; João, I to Sul-Americano de Fute-
tchecos por 3x2,

da lhas de ouro, 53 de prata, que ganha, está compl'!;trlChl arco um espetáculo, salta mo pla11o, Os qua.dros joga- Joca., Marinho, Telê ,e Dil-
I bol, no Chile, entre argenti-! ',* * *

25 de bronze; Argentina. - casa para a família em Curi.- bem e denotou, muita cal- ram -com a seguinte consti- mo, I nos e llruguaios, em qu� os
Turquia 3 x Itália 2 _ No

26 medalhas de ouro, 31 de tiba", ma. Jogador seguro de suas t.uiçã,o: Ta.uba.té: Man:��o, F. Xavíér 'primeiros venceram pela Estádio Olí�pico, em Roma,
_rw�������'::J:'Ji;.f:t4l�,

/ ,

a seleção italiana foi' der
rotada domingo pelo selecio
nado da Turquia por 3 x2,

a 8rande
.

Parada BemisticaDomingo
TRflNAM ATIVAMENTE AS GUARNiÇÕES QUE INTERVIRÃO DOMINGO PRÓXIMO NA PRIMEIRA REGATA OFICIAL
DO ANO, ORGANIZADA PELA F.A.s,C. ALDO LUZ, MARTINELlI E RIACHUElO. COM' NOVAS FORÇAS, ESPERAM TU-

DO ENVIDAR PELA VITÓRIA.
'

"�C') ·E-;,RtQ(··"I.··.o" -E'SI····'")· (-'� .. � (AJ k .. _)
, ,.

rtivo
MODESTA A COLOCAÇAO DO BRASil

NOS JOGOS PANAMERICANOS
e .

-

DO MEXICO
Campeonato· Estadual Intanto

Juvenil de Tenis

TAUBATE "VERSUS" OSWALDO CRUZ ATLETICO x TAMANDARt NO
PRÓXIMO DOMINGO

Haverá jogo no estádio eh

I
no na divisão de Profissio·

rua. Bocaluva, domingo pro- nais da entidade da rua ':.'i-,

xímo, foi o· que nos informo"
I
radentes.

a F. C. F<' -

Serão"protagonistas o : ti..: Vamos aguardar o em:0f\ ..

mes dQ Atlético e do Taman- tro que promete muito mo

daré, este razemío seu reto:'- vimento e sensação.

l'ivo Barco Para o Clu�e 'de He�atas, AI�o luz
CHEGOU A ESTA CAPITAL O OUT-RIGGER A 4 REMOS SEM PATRÃO, DOADO AO CLUBE DE REGATAS ALDO

'lUZ PELO SEU PRESIDENTE DE HONRA SR. DR. i4DERBAl RA,MOS DA SILVA,'BENEMÉRITO ESPORTISTA E O MAIOR
INCENTIVADOR DO DESPORTO NÁUTICO EM NOSSA TERRA. O BATISMO DO REFERIOO BA'RCO' SE DARÁ SOLENE-

.. , -""� MENTE EM BREVES,DIAS.·
,

UNIVERSAL 1 X
PAlMEiRINHAS 1

,

DJALMA 'HIPÓLlTO
DA SILVA

E' com prazer. que regístrn
nos .o transcurso na data ,de
tlOje do aniversário natalir:l0
do nosso estimado conterrâ··
:Jeo sargento Djalma HipóBto
da Silva, elemento clestaeado
,lOS meios futebolísticos. \Oe:>'

tobolísticos e atléticos de
/

Santa Catarina, delei1Clendo
OIS cores do querido Clube
Atlético Catarinense.

ez, atingido pe'lo argentino
jande, foi ao solo, mas 10-_
;0 levantou-se para desfe
ir violento soco na face do
�l'ack pOl'tenho q lI'e roi a

* -i(- *

o São Cristóvão vitorioso
em Lima - O S�o Cristóvão,
do Rio, jogando domingo em

Lima, c011Íra o Sporting Ta.
bacco, levou a melhor por
3x1.

***

Vitória do Fluminense -

O esquadrão do Fluminense
jogou domingo no Paraguaí,
conseguindo bonita vitória.
sôbre o Naçional, por 4 x

2,

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Maldiçõ
DE PITI�RILLI I disse: "Quanta razão ten- .om cachets de arrtipir.ina e

Buenos AIres (APLA) - des, ó Habsburgo, de cobrir dormir sobre ela toda a noí
Os exemplos que citei, ao a cabeça e retorcer as mãos! e, e se sentiu aliviado como

tratar desse tema, podem 'Vossos filhos não reinarão se tivesse tomado o medica

parecer contraditôrtos , um
I
mais sobre a. terra!" E es- nento pela boca. Diante

deles é uma maldição que' tamos muito longe' da lesse exito, obtido substi
atua saltando sôhre milê- I

guerra de 1914, que selou o uindo o produto farmaceu

nios, sem perder sua viru- fim da monarquia austro- .Ico por "antipirina-perisa
lencia; outro, o malefício da

I

hungaro e dos Habsburgos. nento", levou o experimen
cigana ou o diletante oca-] Ela sentia que a série de lu- .0 até suprimir os pós e Co

sional da. magia negra, é ef i-
I
tas e tragédias duraria até oca r sõbre o travesseiro

caz enquanto dura a ação I a extinção de sua família. _1111 simples pedaço de papel
da vontade de um ser viveu-

. E viu, na realidade, a morte im que havia escrito "anti
te ou de uma associação de 'de sua filha Sofia, o fim de Jirina".
seres viventes. Decidamos, I

sua irmã queimada viva, o Emile Cadet publicou, no
poderão me dizer. ISUiCidíO do Rei Lúís de Ba- 'Boletim de Amigos da Ra-

Nessé� matéria é difícil es- viera, Maximiliano- de Aus- diestesia, em 1933, que o

quematizar. Quanto mais se tria fuzilado no México, seu rimples fato de pensar em

avança nas investigações I filho Rodolfo misteriosa- ·'chumbo." faz emanar de

c.ientíficas, em todos os se-
I
mente morto com .a senhori- .10SS0 corpo radiaç�s ca

tores, a esquematização que Ita Vetzera, para incitar a -acterísticas do chumbo. O

constitui a a base da velha I fantasia dos historiadores. .humbo existiria, pois, em

medicina (humores brancos I
e o gênio inventivo dos ar- )otência, dentro de nós.

e humores negros) e da ve-
I gumentistas de cinema.

-

O homem sobrecarregado
lha física (ar, água, terra e�1 Mas, não viu toda a série. de vontade que pensa "mor

fogo) faz-se cada vez mais Em ... 1867, em Budapeste, ce" tem em sí meios mortais
dificil. Os velhos reinos aní- 'seu mari-do foi coroado Rei em estado potencial. Aten

mais, vegetais e minerais da Hungria. Enquanto entre :;50!
dos antigos naturalistas grinaldas, trompetas e ban-

.

Não digo mais, e perdôo
transformam-se em confede-l deiras, Francisco José pas- JS leitores e a mim mesmo

rações de limites cada vez 1 sava entre a multidão para 1 moralidade final sobre o

menos definidos: na origem' rl irigir-se à catedral, levan- rem, sobre o amor e sobre o

de nossas enfermidades in- tou-se na tribuna da nobre- .)razer que deve nos propor
fecciosas encontramos se-

I
za uma dama vestida de lu- .ionar a feliciaade dos de

res microscópios que não' to, e lhe lançou esta maldi- mais. Final de crônica des

sa hemos bem se são parel1-1 cão : tínada a tornar a pôr de

tes dos animais ou das plan-
'

"ó Rei, pensa nos treze 10m humor o leitor e a man

tas, e os zoófitos têm condi- -

Ie Ara d, Treze dos teus de- dar para casa todos alegres,
ções do vegetal e do animal. lerão morrer de morte vio- cranquilizados � contestes.

A separação entre alma e enta, como morreram aque- """iti:1i':··i\�V'i"ÃS:··Õ··��
corpo, entre inteligência e .es",
instinto, entre os atos de que Era a esposa de um dos
somos responsaveis nós mes- .reze conspiradores de Arad,
mos, e aqueles de que esta- zondenados à morte, e aos

mos autorizados a fazer res- -luais Francisco José havia
.

ponsaveis nossos antepas-] legado a graça. Aos mortos

sados, entre os conhecimen- 'lue enumerei, se juntaram
tos adquiridos na escola e os ) Arquiduque Francisco
herdados, é arbitrário atri- ii'ernando, hendeiro da co

buír a parte justa que cor- -õa, assassinado em Seraje- de tal monta?
responde a nós e a parte /0 com sua mulher, e mui

justa do pobre bisavô, Nos- tos outros que se me esca

sos atos psiquicos, que .iam, mas que bastam e ao

era tão comodo atribuir à oram para completar e su

alma e tão comodo, para o peral' a dúzia.
adversário, atuibuir à me- xxx

caníca cerebral, parecem ho- -. Creio que to.do o. cerimo'
Rua 24 de Maio 906 CEs-

. .

fI t t i ia l da magia, o instrumen- rreíto)
je como energias : u uan es, n« À Ciclistica Rosa Neto
resistentes, operantes à dís- .o simbólico e' os objetos ou

(Antiga Oficina de Bící-
tância ainda quando o sujei- )S resíduos eorporias da vi-

cletas Nely tem 'a grata sa
to está sob:a terra, e quan- cima designada são simples
do o cemitério que o hos- �ol1densadores da vontade. tisfação de comunicar ao

público, que conta atual
pedou durante um período :l: a vontade que atua; a von mente com uma equipe de
mais ou menos longo se te- .ade, esta força ainda des

l4 mecânicos especíalízados
nha transformado em está- :onhecida, que vai do sim

em : reformas e consêrtos
dio ou "night-club". Os pró- rles desejo à fé, da tíbia

de bicicletas de passeio, cor
pr ios espíritas que man ipu- 'Tença ao fanatismo, Ten-

.les fe:, do tamanho de uma
ridas (meia corrida, cor

Iam, como .os magos, com es- rida especial Triciclos, tíco-
ta fluida e fugidia matéria, �rãozinho de mostarda, e

tâ d d
.

novereis montanhas, disse ticos, carrinhos berços en-
es ao em ssacor. o: os espi- v u

de ciclismo.
titistas depreciam os ma- Aquele que move a veloci-

Possue um grande e· va-
gos; se riem do espiritismo, lade vertiginosa, sem equi-

t 'f t
-

-ocar-se nem em uma f'ra-
riado estoque de peças des-

11138 cer as marn es açoes. de uma simples borracha
me pa recern destinadas a ;RO mínima de tempo, os as-

para rodas de triciclos até
conciliar ambas tendencias. ros no espaço e as cargas

s bicicletas de corridas es: Clínica Geral

Esta, por exemplo: a da- ,létricas no átomo. O Su- Especialista em moléstias de Senhoras e vias uriná-peciais. R
ma ele branco, pálido fan- iremo Arquiteto recomen- 'ias. ecebcmos e agradecemos a segu.inte comunicação:

d d"'d
Seus- mecânicos atendem C

. . -

-

"A - - •
'

V S
'

tasma que aparece a todos ia'Va uma vonta e IngI a, ,t f
. _ . ura radICal das Il1fecçoe� agudas e cronicas, do ,--.('\ 1:'\ aZ-n05 COl11UDIC;1l' a .. que, 110 dia 12 de

f '1' W't b A 1 d
om pIes eza e per elçao os Ih 't

.,. bit' '\'el' '1'1'0 I) P f( 1 't d d' 5 d
os membros da arl1l la I _ Clara o em. que a e que , .

. apare o genl o-unnarIO em am os os sexos. e � '. l1'.l111 c,el os e empossa os no la o
.

, ,elvlços. I
". -�.,� " I' "

,

telsbach poucos minutos ou falei é uma vonta·de, dll'i-
E t .

.

d Doenças do aparelho Dlgesbvo e do SIstema nervoso. 1116:; em CUI "o, o" novos (Ingentes desta Entidade para

l)oucas horas antes de sua �'ida para (). mal, mas sem- sdamos .edqudlPa °dS com
Horário' lOllz ás 12 e 2l1z ás 5 i o pel'iodo de 1955/1957.

{ran e vane a e e fer- " : .,
.

I Ao.....,
'..

_

morte, ainda que se trata de 1re é vontade. Vontade de
til. t

.

l' ad ConsultorIo: R. TIra,dentes, 12 - 10. Andar - Fone: • sSlm fICalam constItuldos os novos orgaos de ad-
,

" t'
1'a en as espeCIa lZ as· - . .

t
uma morte imprevista e vio- .10mJl1�o,_ vontade sa a�llc.a ,bem como maquinários. 3246. - ,

llllTllS ração.
lenta. Em 1728, Ludovicaa ,e qlllserd_es. Se acre.dItals I Serviço de Solda, Forno- Residencia: R. Lacerda Coutinho, 13 - (Cháca.ra HIPOLlTO DO YALE PEREIRA - Presidente

de Wittelsbach, que estava lele. Eu nao me oponho. Se-
I Vulcanização Mecâínica do Espanha) - Fone: 3248. AlVIANCIO J, PEREIRA FO - Secretarro

noiva do Duque Miguel de l"á aq:lele mesn�o Satau�s Pintura Raia�ões e brev�- HUBERTO MORITZ - Tesoureiro (Reeleito)
Bragança, casou-se por ob- .:rue nao.falava a esmo paI.a Imente Pintura à Fôgo.

Prevalecemo-nos do ensejo pal'fl reafirmar a V. S.

decer a seus pais, com o jo-· Jbtel' clientes quando dI- Atendemos 'às cidades do
os pl'otesto� de nosso alto apreço e elevada consideração.

vem Duque Maximiliano de da: "Serei iguais a Deus". Interior pelo serviço de VENDE.SE Cordialmente ,

Austria, No di:l do casamen- � Mas, em outro setor, numa fim tudo referente ao ramo
Amâncio J. Pereira Filho - Secretário

to, a duquesa Ludovicaa ras- li1:.eção oposta, numa ati- Reembôlso. Hipolito d,o· Valle Pereira - Presidente

gou seu vestido de noiva, di- :idade bem diferente. À Ciclistica Rosa Neto â Um terreno no Ba'lrro Bom Abr'lgo e
zendo: Aqueles que se interes- oficina Oficial da l� Volta

-

- Este Ínatrimônio e to- ·;am em radiestesia conhe- do Atlântico.
a casa da Avenl'da Herc'I-II'o luz, 18?dos os que dele nascem ja- :em pelo menos de nome o Atendemos pelo telefone J

mais serão benditos por "bade lVIel'11et, o radieste- 6230
Deus. sista de Jussy, Suiça. Um

,.

T ratar na mesma.
Um monge ouviu a maldi-' .lia procurava ouro num es

ção e tomou nota. Uma som- �onderi.io. lVIunido de sua

bra, que segundo alguns é varinha adivinhatória, re

do monge, e seguno/0utros mexeu em seu bolso e tirou

a da mal casada Lt1dov1caa uma moeda, a chamada "tes

apresenta-se Pl:\>Yá'--al{unçiar emunha".
as mortes. A mulher de - Veja que sua moeda

Francisco José, a Impera- não é d.e ouro, mas de pra.

triz Isabel de Austria, as- ta - disse alguem.
sasRinada em Genebra pelo - Que importa.? - res

anarquista Luccheni, quan- '\ondeu o grande radieste
do descia de um barco em sista. - Por mim mesmo eu

que havia dado uma volta rlecido que seja ouro.

pelo lago Leman, havia vis- Outro radiestesista tinha

to pela manhã, no aposento o costume de dar alívio a

do casa em que se hospeda- suas hemicranias com anti-
.

va, a sombra anunciadora. )irina, remédio bastante di-

Parece' que a imperatriz ;undido naquela época, an

havia mantido frequentes ces que se vendessem em

colóquios com esta sombra. :omprimidos os antinevrál

Uma vez lhe disse que mor- �icos. lVIas como a antipiri
reda à margem de um lago. na faz maI ao estomago, te�

Em um poametO � a impe- >,e a -idéia de colocar sobre

ratriz €gcrevia versos - J tra...-e:!seiro uma ca.ixinha

\
.'

es

gresso Eucarístico, a reali
zar-se no Rio em Julho deste

ano, reunirá milhões de pes
soas do mundo inteiro, sé
deseja também tomar parte,
faça desde já sua reserva na

"frota da bôa viagem" Real
Aerovías. Conselheiro Mafra
6. Fone 2358.

Cic'lislica
Rosa Neto

A C I T E
.Agência

de

r u blicidade

CASA
Vende-se urna de madeira

com água, luz, esgoto, toda
pintada a ól�o. Para vêr e

tratar na mesma.

Travessa Santos - 30-,A..
(Malária)

."-�- -_-

., \
A etlqueta Antversário de

Prata, signi.ica 25 anos de

contínuos aperfeiçoamentos
do Colchão de Molas_EPEDA.

Assim, nenhum outro colchão.
pode oferecer . tanta maciez,

tanto coomrto, quanto o

Colchão de Molas EPEDA com

seu molejo exclusivo, de um

só fio do mais fino aço,
estofamento de pasta de feltro

de algodão e acabamento em

finíssimos tecidos provenientes
dos mais famosos teares.

I)

NO SEU' ANIVERSIÍRIO DE PRATA

Epeda
o Colchão de Molas EPEDA

no seu Aniversário de Prata

é algo de extraordinário, de

excepcional e acima de -tudo,
é o ,Colchão de Molas de

.j
;

j

. ,

menor 'preço do mercado.oferece:
erA cada unidade:
o menor preço
ü maior qualidade

Preços vt solteiro ti partir de

c. $ I

Ú,... ,C03 i'Aífil.iCANH' NJ ãKA�IL

INDÚSTRIAS ·RAPHAEl MUSETTI S/A
jl�brl,ai: Ruo Cularina Braidil, 61· FOii€ 9·7118

( R e d e I n I e r 11 a) • S ii o "P (I u I íI

L o I g � E X jHH I � Ü o: R 11 a V i ii I r a d e C o r v li I h 0, 169
Fone 34·1691 • Stio Pliulo

Preços - São Paulo exclusive

d e s p e z o s de frete,
embalagens a taxasCOLCHÃO DE M:: LAS EPEDA

tem concorrentes mas... não tem equivalentes

Um produto da - melhor fábrica de Colchões de Mo/as da América do Sul.
_- ._--

------_.

Dr. Lauro Daura Federação dos Bmpregadosno
Comércio de Santa Catarina

'i'ORNEIROS

Precisa-se
No ESjaleiro Arajaca

MECANICOS

Sindicato dos Emprégados
DO Comercio de Fpolis.

SERRALHEIROS

Telefônes: 2,266 e 2.212.
ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA __----------------

Convoco os associados dêste Sindicato, para a reu-I �.

�uxl"ll"a' r de Es ... ,.
,�1ião da Assembléia Geral Ordinária, que terá a. seguinte UIal .� Crl.OrlO
ordem do dia. _ I A firmQ construtora Moellmann & Rau Ltda. preci-

10) Apreciacão, discussão e aprovacão do relatorio I sa de Moça com pratica de escritura cão Contabil. Orde-
do' exer�icio de 1954.

>

nado Cr$ 1.500,00.
>

2Q) Apreciação e aprovação da proposta orçamen- Apresentar-se das 16 ás 17 horas.
,taria para o exercicio de 1956. -'-;-�-------------_._---------

.

A reunião será realizada na sede dêste Sindicato, à «Bc r Pe rola)fil[l Tenente Silveira, 15 20 andar, Edificio Parthenon,
no próximo dia 31 (trinta e um), quinta feita, ás 19,30 Encontra-se novamente abérto e a disposição dos

horas em primeira convocação e as 20 ho.ras em segun- seus antigos fregueses e Exmas. familias, o Bar "Pé·
da convocação, caso não tenha número legai na primeira. I rolaH a pérola dos bars.

Florianópolis, 27 ,de março de 1955. \ (I Bar ··Pérola';; anéxo ao Restaurante "Pérola;;,
Amancio Per",ira Fiíhú - Presiãente Íic" loc2\Iiz.'ldJ á Eug 24 de Maio 748 - Estreito.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Industria e Comercio de
Madeiras'BatlistellaS.A .

.

RELATóRIO DA DIRETORIA

Senhores acionistas:
Temos a satisfação de, em obediência às disposições

legais e estatuárias, apresentar-vos o balanço geral e a

demonstração da couta de lucros e perdas, referentes UCl

exercício encerrado em 30 de novembro de H)54.

Para quaísquer outros ssclarecímentos, estamos ao vos-

so dispor.
Lajes, 27 de fevereiro de 1955.

Emílio Battistella, diretor.
Enio Mál'Ío Martn, diretor.

GERAL, HEALIZADO EM 30 DE NOVEMBRO
DE 1954

Emílfo Ba.ttlstelta, diretor.
Enio Mál"Ío Martn, diretor'.
E1110 Mário Marin, C. R. C., (S.C'), n. Juros ativos -'

'

..

0.785. Descontos ativos , � .

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE LUCROS E PERDAS, Comissões ativas � .

REFERENTE AO EXERCÍÓIO DE 1954 Verba de pôsto .•......... : : .

DÉBITO Bonificações diversas : .

Compras de madeiras 15.265.530,90 Compras de madeiras .

Secção ,põsto 144J95,70 Secção pôsto .

Despesas gerais :... 2.237.035,'40 Arame e pregos .

Despesas rínancelras 451.831,00 Selos vendas ,e consignações .

Despesas de vendas 4.380.089,70 Impôsto de consumo .

Impostos ,... 269.203,30
Seguros � 280.098,80
Fretes rodoviários 7.468.180,10
Fretes marítimos 5.294.945,80
Caminhões c/Movimento 259.992,30
Serraria Santa Catarina 1.612.840,!)o
Serraria São José 940.162,70
Fábrica de caixas 2.318.608,90
Provisão para depreciaçoes 1.405.531,80
Fundo de reserva legal 219.185,40
Provisão praa devedores duvidosos � 642.600,00
Provisão para indenizações sociais 277.232,00
Fundo de resgate partes beneficiárias·..... 398.533,70

BALA��ÇO

ATIVO
Ii'ixo

Pínheiros .

'

.

Máquinas e instalações ., .

Imóveis . .

Móveis e utensílios .

'Prédios . .

Veículos .

Dlsponível
Caixa .

:Kealizável
-

iPartic�pações .. '. . . . .. . .

Devedores a longo prazo .

Devedores a curto prazo .

Lucros nas participadas

Círcularrte

,Madeiras . .

Mercadorias diversas .

Compensação
Bancos c/Caução .

r, Bancos 'c/Cobrança ,
.

Ações caucionadas .

PASSIVO
Exigível

Responsabílidades por des-
contos .. .

Obrigações diversas .

eancos c/Devedoras .

Credores a longo prazo .

credores a curte- prazo

Não exigível
Capital . .

Provisão para, depreciações .:
Fundo de reserva legal .

Provisão para devedores duvi-
dosos . .

Provisão para indenizações
sociais . .

I\cdo n,sg:,te partes benefi-
ciárias . .

Resulta.do pendente
Saldo à disposição da assembléia

Compensação
Duplicatas em cobrança .

Duplicatas caucionadas .

Caução da diretoria .

-

LaJE'E, 30 de novembro de 1954.

Lucros

CRÉDITO
Vendas de madeiras

C,. 62.368.009,60 Força e Luz de Cresciuma s.a.· lova trequsncla para a

.

Rádio Guaruiá
.. I o Ministério da Viação e de instrumentos, supervisão,

Pelo presente ficam convidados os Senhores acíonístas Obras Públicas acaba de sendo exigido ao aluno cer- vigilância e aperfeiçoamen-
desta Sociedade a comparecerem à Assembléia Geral Ord,i. I autorizar a Rádio Guarujá, tificado de conclusão de to, qjue serão criados C011-

31.339.849,90 nária a realizar-se no dia 30 de abril. do cOlTen�e ano, as
desta capital, a instalar uma CUl'SOS secundários, 110 mí-: soantes as necessida.des da

11 horas, na sede social, a fim de deliberarem sobre a se-
estacão radio-difusora em nimo. ,emprêsa.

guinte FRE'QUENCIA MODULA- 1 Novos curs�s I Outros ôeta�hes,
DA, com potência de 250 I O Centro de 'I'reinamento ' Ao Centro também e con-

Ordem ,lo Dia
_ ,. watts e na frequencia de mantém também cursos de fiada a tarefa do estabele-

a) leitura, exame, discussão e aprovaçao do relatóric
88,90 megaciclos. . c.,9!ul)a.tes ao incêndio e de cimento de .contato com os

da Diretoria, balanço geral, demonstrativo ela conta de i A Portal'ia- de numero' contabilidade de petróleo, chefes de diversos serviços,
lucros e perdas, parecer do Conselho Fiscal e documentos !

207 de 25 decorrente, : es- sendo que o numero será para seleção do pessoal aI
Que acompanham o balanço' geral realizado em 31 ele oe- ,Lá assiin redigida: .! ampliado, com l1<ilVOS cursos,

:
ser. treinado. Por sua vêz,

zembro de 1954; "O Ministro de Estado a saber: formação "de íns-
.

os, chefes são treinados pa-
.'

• -_ .,. J atendendo ao que' reque- trutores de diversas produ- ra lidar com os trabalhado-
39853�7 -837412"9 , .. \ lei

-

d Dl'l'etol'j'''' e d�Cãn�"'Iho Piscal I'0_co, I
.

•
.' "'; o 1. , ", o, ,., � �l�ao a no�a '" �v..

. --"

;·et�. a S�ci�dade Rádio Gua- cões, segul'�nça c�rregamen-. i-es. _levando e� c�nta a pro-
Ia o exercício de 1955,

.. li:l1'l:l Limitada concessio- to, que serao criados -con- Jução da refiuarla.
c) ríxação dos honorários da Díretoría: I '. '

, •

'.
• .' Q'

'

nana pelo Decreto n? 39.809
1.574.134,60 d) outros assuntos de mteresse social. Ile 15 '[ O tul d 1945 I'

VISO'" (Ce u u )1'0 e

I· "
A

.

.

. I d? serviço de. l'a?iod!fusão .

, . - . . '. CIdade ele F'lorianópolís, Es-
I Acham-se a dísposlçáo dos Senhores acionistas, na sede

11 d d S t C
.

. .;a o e ii n a atarina e
.11.079:899,20

I
social os documentos a que se refere o art. 99, do Decreto-

.

t·. el d C'..

.

'
.

.

.

.

.

.

.

em VIS oH ° pa1'eeer a 0-

,Lel
n. 2.627, de 26 de setembro de 1940. I . -

T" d R'd'• • r- 11118sao ecnlCa' e .a 10·Cr$ 62.368.009,60 Crtcíuma, 25 de março de 1950.
. 903 d 28 d D !c, D' tó r<" "." I !numero., e e e-

----- S. de Rezende orrea - Ire or-oomercia . I. !
I zemhro de 1954, resolve

aU-j.

toriza 1', a titulo precário, a.

••••••� " I mesma sociedade a instalar
. .

l uma estação radiodifusora I Pelo presente ficam convidados os ,senh:ore:3 aclonístas
23.454,50 f'

".
d I d

I desta Sociedade a comparecerem à Assembleia Geral Ordr-
102.563,90

em

'd�=-d·quedncIFal T?O ;1 al.a, i nárla a realizar-se no dia 30 de abril do corrente ano, às
4 lI"' � na eI a e e ol'lanopo IS, i

-

- .• .

l'b. 1,00 P t d d S t C tari
9 horas da manha, na sede SOCIal, a fim de de 1 eraren;

. .ós a O· e an a a arll1a: e . .2.7-25,00 .,.' sobre a seguinte
5.000,00 I comtt a potência de 250, Ordem do Dia

s: 31" 93" 00 wa .s, operando na. f'requen- '

u. ". ;>,D a) leitura, exame, discussão e aprovação do relatório
684.57520 r-ia de 88,90 me." .

da Diretoria, balanço geral, demonstrativo ela conta dr'

PHEPARO DE TÉCNICOS173.909,00
PARA A INDUSTRIA DO

lucros e perdas, parecer do Conselho F!.scal e documentos
3.950,10

, PETROLEO que acompanham o balanço geral realizado em 31 de de-
564,70 zembro de 1954;"

------.
A refinaria de Cubatão b) eleição do Conselho Fiscal para o exercício de 1955;-

Cr$ 45.4·10.038,00 constitui verdadeira escola c) fixação dos honorários da Diretoria.;onde o aluno é pago para d) outros assuntos ele interêsse social.
estudar AVISO

.

SANTOS (Ag�nci� Na- [ Acham-se i dísposição dos Senhores acionistas, na sede
cional) - A Refinar-ia de I social os documentos a aue se refere o art. 99 do Decreto-

(S.C.), n. Cubatão mantém um Cen-I Lei n.' 2.627, de 26 de set�mbro de 1940.
'

tro de Treinamento, uma es- Criciuma 25 de marco de 1955
cola para formação de téc- I S. de' Rezende C�rrêa - Diretor-Comercial. ......

nicos, cujos resultados têm
sido os mais animadores.
Esse Centro, atualmente,
possui 33 alunos. Trata-se
de jovens que recebem uma

ajuda de custo de três mil
cruzeiros para aprender
uma especialidade. O apren-
dizado tem a duração de
mais dé einco semanas, com
oito horas de aulas diárias,

15.261.601,10
Q.724.772,20
422.630,70
226.484,80
980.150,00

5.119,801,00 27.735.439,80

109.216,80

2.770.300,00
92.079,70

14.000.991,30
398.148,00 17.261.519,00

5.318.935,80
862.999,00 6.181.934,80

10.670.779,20
9.120,00

400.000,00 11.079.899,20

1.829.101,60 '

728.073,30
4.900.046',40
17.965.518,50
5.917.110,10

14!.000.000,00
2.836.574,80
219.185,40

642.600,00

277.232,00

1.57.4.134,60

Cl'$ 45.440.038,06

Caminhões c/Movimento .�........ . .

38.991.633,2ó
128.604,00

o ESTADO

ASSEMBLÉIA GERAL ORDlNARIA

EDITAL DE CONVOCAÇAO

Sociedade Carbenilera
.

Próspera. S .. A,
ASSEMBLÉIA GERAL ORDlNARIA

EDITAL DE CONVOCAÇAO

Lotes à Venda

Lajes, 30 de novembro de 1954.
Emílio. Battístella, diretor.
Enio Mário Martn, diretor.
Enio. M:it'io Mar'in, C. R. C.,

0.785.
PARECER DO CONSELHO FISCAL

o conselho fiscal de Indústria. e Comércio de Madei
ras Battlstella S. A., tendo examinado o balanço geral, en
cerrado em 30 de novembro ele 1954, a conta lucros e per
das, os documentos, livros, papéis e relatório da diretbria
relativos às suas atividades do exercício de 1954, achou tudo
em perfeita ordem e exatidão, pelo que recomendá aos

s1's. acionistas à aprovação das contas da diretoria em sua

assGmblém geral ordinária:
Angelo Luiz Ortolan
Daniel Roberto. Menoncin

Últimos lotes, na pí:aia da Saudade, em Coqueiros,
ao lado do grupo escolar "Presidente Roosevelt", com

15 metros de frente, area de 400m.2, servidos de agua
encanada e luz.

Emílio I.aUl'indo Ca.sal'in Informações no local com ° snr. Gilberto Gheur.

Rua M. Thiago de Castro sin,

Mercantil Della Rocea, Broering S. A.
Concessionários: "DODGE'"

Cxa, . Postal
Fone - 253
Teleg.: - "VARGAS"

27
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ClassificaçãO �os [xpositor8S ôa·. VIII [x�osiÇãO Agro-Pocuária �8laiel
A bela e rica cidade de La- Mencão honrosa _ L. Ma- lho e branco). Reservada ele Campeã 2° lugar 257. LOTES DE GALP.:""I.O honrosa - Lote 174.

jes viveu, no decorrer da VII cedo.
.

23 Classe 258. Raça Gil' Raça Hereford _ 1° lug: r Raça Normand,) __ o 2° lu-

Exposição Agro-Pecuária, In- Raça Hamburguês 6a Categoria / Raça Abel'·kl!·l Angus 1 ° lugar 103. -- ns, 114 - LI 'i -. ;le, gar _ Lote Bê· j .. c,_]::>O

dustrtal e Comercial ali rea- 10 José Neves. 10 lugar _ 199. la Classe - � .. Categor.a Raça Nelore Raça Hohl.l'cle�,J. _ 1" lu- Raça Caracú - lU JH:;S:1r

Iízada nos dias 19, 20 e 21 20 Déco. 30 lugar _ Hi3. - 10 lugar _ Ln 10 lugar - 267. q;ar - ns. 133 ., - ):,'1 - leD. - Lote 268. 20 luga: - Lere

do corrente, horas de exeep- 30 B. Gevaerd. W' Categoria Raça Guzerat 2° lugar - 104. (;:1.111::(',:,; (h� : oi,:'" ',:\ cor 270-271-272. 1° lugar -.-. 1,0-

cíonal entustasmo e de ex- CONCUHSO DE AVES .

20 lugar Novilha - 161.
_. . '

,. . _' to - � � ::\' Ca' '1." .:,\" ,,'tS te 260 .. 10 lugar - Lo�c �.�[',3

traordmárío e legitimo 01'- O rnsult.ado foi o RegnlIlte 10 lugar Tel'neira
- 2(iO.

C h S' d d
'

�-a' 'I 'e;te Jl' q ('''111- (1 touro r 2 nc'/\'�,?,31 - 3J

gulho, Engu!anacla para re- Terno Le-gharn Campeão Júnior -- 19\), ampao a para a nova e e O� ;��;I.',C�� ,:,,,' �:aGD: rn\�;';8S :_. n. lugar _ Lote 265.

ceber a quantos fossem Expositor � Solon Vieira RAÇA JERSEY
,

'
109. Raca Flamengo vEl'meiho

atraídos pelo momentoso la Costa. la Classe

,(LUBE DOZ 1= _DE AGOSTO
LOTES A CAMPO - 2°-lugar - Loto :�:3. J,o _

certame, que reuniria, como Classificaçã_o _ não elas- 3" Categoria L Raça Ho'ci.nclf-sa Ip:'eto e lugar - Lote 2�[, (1 U1'..o'.

reuniu, o que de mais ad- síncado. 10 lugar __ 250. branco). Raça HolandÊ's vermelho

mírável e precíoso se possa Terno Rhod Island Bed 20 lugar _ '. c q O caro leitor é associado do CLUBE DOZE DE 3D lugar - Lote 13Q-l·�J- branco X Flarnrfl!':[l (:nc,',t1-

apresentar na especialidade Expositor _ Solon Vieira, 2!\ Cla:i,� AGOSTO? 1'11 - 3 anos _, 1vIGchos. co) .
- 2° lugar - Lote 286.

da Exposição, a encantado- da Costa. 8a Categol'la Deseja ve-lo numa séde própria, confortável, nova, 4" lugar - Lote 11'[ ·l'l�-
.

SLJÍN'OS
ra cidade serrana viveu dtas Classificação Menção 10 lugai Vac�:.' .-- 120. majestosa, a semelhança do que ocorre com outros, CLU- 142 - 2 anos _. 'Cv[f!.r:hos. Raça Caruncho - 1� Clas-

verdadeiramente assinalados honrosa. 30 lugar VC!.<.:i.t3 _- :b. BES, como o GUARANY, em Itajai ou o CURITIBANO, 10 lugar - Lote 147-1�6· 3e - 29. Categoria .- 1') lu-

para as suas atividades eco Ternos Plymouth Rock, 10 lugar Novilhas - 129. em Curitiba, para não citar tantos outros? 145 - Fêmeas. gar - Lote 421

nômícas e para o esplendor Branca 10 lugar Terneiras - 185. Deseja que o nosso VETERANO CLUBE DOZE fi- 2° lugar - Lote 220-',21- 2a Classe - 3a C'/"egorh
de suas riquezas. Expositor - Leila Vieira. 43. Classe que nivelado entre os mais imponentes de nossa Es1;ado 222 _ Fêmeas. - 1° lugar - Lote 4le. Men-

Com efeito, durante aque Classificação Menção 16a Categoria ou mesmo f'óra dele? Raça Schwyz ...- 1° h,gf!.r cão honrosa _ Lote 4'.1.

('fi; dias, que se tomaram honrosa. 10 lugar Novilha _. 187 Deseja ter o orgulho de dizer que é associado .do - Lote 105-108-107.
.

Raça Duroc Jersey .- la

inesquecíveis para a popu- Temos Plymouth Tpck Ba1'- Campeã (Vaca) - 120. DOZE e que frequentará seus salões na nova séde? Raça Flamenga oveír. -_

,

_jlasse - P CatAgol'ia
lação, o movimento de visí- rado

.

Campeã (Novilha) - 139. Deseja que sua família também frequente e compa r- 30 lugar - Lote1:;5, Menção honrosa - Lote -ií 1

tantes, vindos ele tôc1a parte Expositor - Lauro Ramos Campeã (Terlleira) --- !86 tilhe das recreações da nova séde, em seus salões de jo- Haça Flamengu vermelho - 415.
não só do Estado, mas aín- Cesar. Campeã da raça' _ 120. gos, de leitura, de palestras, cinema, quando será insta- - 3° lugar � Late ü)'l

dada ele outras regiões do Classificação Menção Reserv3.cla Campeã da ra- lado aparelhagem para 34 mm.? Raça Devol1 _ F' lugar -- Raça RGmney Marsh

país, emprestou 3. Lajes íné- honrosa. I ca _ 129. Deseja privar _do salutar convrvio do que será "o Lote 190. l° íugar -- i.ote ,a Classe - la Categol'té1
ditos aspectos de, graride Plymouth Rock Barrada (21- RAÇA FLAMENGO vER- maior centro ele' recreações sociais de nossa terra? 278. 1° lugar _ Lote l'JI. 'Jo lugar - -Lote 20L.

centro de atração do que Machos) MELHO Deseja vêr naquele trecho da Avenida Hercilio Luz Raç':;r Red PolIed -- :JO lu- Raça Lincoln - FI- Classe

mais representativo existe Expositor - Antônio Wal- 2a Classe fartamente iluminado, atraindo a atenção de toda gente: .'sal' - Lote 27e, ;::u lugar _- - lfl Categoria - 2ú lugar
nos meios comerciais, índus tríck Vieira. 5R Categoria um edificio grandioso, com quatro enormes pavimentos? Lote 28<1. .

- Lote 408. 3D lugar -- 1.0-

triais, agrícolas e pastoris de Classificação _ Não elas- 1° lugar 204. Deseja mesmo, consócio 00 CLUBE DOZE, que este, Raça Herefol'cl - 1') lugar te 409 _ Mençf\o honrosa .--

Santa Catarina. sífícado. I 2° lugar - 132. anseio se concretize? 1- Lote 2·1J (3 anos). 2') lu- :.ote 413.

A Associação Rural elo Mu- Plymouth Rock Barrada 3° lugar - 245.
'09.

É muito fácil .seja proprietário desta magnifica I gar
-� Lote 24.4 (3) anos, �u Raça Cara Negr.i la

nicípio de Lajes deve sentir- (Casal) Menção honrosa Co Ii
-

1 t b Ilug'ar
Lote 2<10 I" anos :ilasse - 1"' Categoria _ J.o

.

se bem recompensada do ,rea.lz.•�çao, ues a
_

o ra suntuosa .que ficará por séculos,
° ,'-" ,.,,:�;"

" .

Expositor - Antônio Wal- Menção honrosa �1O. atrav cs de gerações e gerações, fazendo Com que os que
1 lugar -=-

Lote LT ,. lugar - Lote 420 (7 meses).

enorme esforço que ínegà- tríck Vieira. �a Categoria' R Cu 3° 1'1"'\" 2a' C�tegoria - 2° lugaro vierem muitos anos depois de nós, sintam orgulho de aça:r
.

;;' L.b"",
velmente lhe custou a erga- Classificação - Não elas- 1° lugar - 101. nosso legado ....E como se tornar proprietário deste em-

Lote 230, ;3 lugur - Lote Lote 420 (5 meses) .

. nízaçâo do certame, a sua ,ificado. 2° lugar - 239. preendimento que está em franca �ampanha para � sua
232. 3° lUirar - Lote :.>88.

_

Raça Corriedale
-

I'eall'zaça:o,' e, s'oJ;-'ret'lclo, fi. Terno r,'�mbatentes �a C tegoI'j'a R N I M O Cl la C'''�e'�or'a
__

L • ",U .'

.) a concretização? Adquirindo U1\I[A ACÃO 'lU cravei em .aça e ore J enç� asse - "'� to 1

previdente atenção que sou- Expositor - Paulo Mello 10 lugar (Vacas) - 12:�.
DEZ PRESTAÇ,§ES DE CE11[ CRUiEIR'OS' �n si for honros9. .,- Lote 231. Mençao lugar - Lote 417

be dar a pequeninos porme.. Classificação - Não elas·· 1° lugar (Novilhas) - 1:34.
mais ele uma, em prestações de duzent.os. trezentos cru-

nores atinentes ao confort,) gificado. I Campeão Senior -. 204.

dos forasieiro,� atraldos pe- Combatentes (Casal) Campeão Júnior _ 101. zeiro3, tantas prestações quantas forem as ações que o

associado adquirir .. ,

la importàneia do con(;}ave, Expositor - Sérgio R. Ri- Campeão Terneira --- J:)4.
_ Faltaria a elementar dever beiro. Campeão da raça .. _ :::04

As ações são_ de 1.000 cruzeiros, pagayeis em 10 me-

de jUStiÇ8. quem deixasse de Classificação _ Não cl:?,�.. ReservaJo Campeão da ra-
"e8.

" Os s6cios novos (lue adquirirem UMA OrJ ""'AISconsiderar quanto de sacritl- sificado. ça _ 101. lU

cios e de devotamentos teria CONCURSO DE AGRICUL.. RAÇA FLAMENGº QiJEIIW AÇõES, poderão descontar a joia (Cr$ 3.000�,00) em dez

custado à operosa Associação 'TURA 2a Classe prestações.
'

Rural de Lajes o êxito ela O resultado foi o seguÍll- jit Categoria Ninguem, amanhã poderá dizer, vendo a magnifica
sua VIII Exposição Agro-Pe- te: Menção honrosa -- J !)'7. séde, em pleno funcionamento, em plena ativi,dade so-

euária, Industrial e Comer- 10 lugar __ Dr. Lauro Ru- 3n categoria daI. - "Porque eu não aproveitei e não entrei ·de sócio,
ciaL As diversas comissões mos Cesar. 20 lugar _ 196. quando todas as fa'ciiidades me foram favoráveis?" ...

que dilig�ntemente colima- 20 lugar Francisco A, 30 lugar _ 195. Depois, naturalmente, na nova séde, a JOIA SERA ELE-

ram a perfeita realizaçào do Pereira. :3" Categoria VADA p as fl1cilidades não seri'\.o como agora.

ceTtame merecem especial 30 lugai' Antônio Ro.. 10 lugar Novilha _-:- 244. As ações que neste momento são de 1.000 ca·da, futu-
referência" Tôdas se (\esin- drigues Lisbôa. RAÇA' RED l.'Ol'.U!O . I ramente seri'i,o de mllito mai-sr valor-izhclRs como sel1:ío na
cumbil'am inteiramente e 40 lugar - Ivadí ele Al- za Clasf:i�

,

nova séde social, dando ótimos dividendos '"

magnificamente das respec- meida, jn Categoria PORQUE NÃ,O APROVEITAR ENTÃO AGORA,
tivas missões e dessa perfei- 5° lugar - Rub Antune3 1° lugar - 202. COOPERANDO PARA O LEVANTA.MEN'.rO DESTA
ta cooperação resultou o que 6° lugar - OrivaI Mota. 2° lugar _ 102. lVIESMA�SÉD'E? ./
todos proclamamos, sem ,1'e- 7° lugar - João d� Araújo ?oaça Caracú A CAMPANHA PARA O EDIFICJO ONDE FUN-
servas a VIII Exposição Vieira. !f\ Classe - 51\ Categoria

..

-:;WNARÁ O CLUBE DOZE DE AGOSTO, JÁ FOI IN1-

Agro-Pecuária do Município 80 lugar José COl'n"ia 1° lugar - 269. CIADA ... INSCREVA HOJE MESMO SEU NOME NA
de Lajes marcou uma época \10ta, 20 lugar - 261. 3ECRETARIA DO CLUBE, ABERTA DIARIAMENTE,
de espleDdor na vida social 9° lugar CeIo:o EOJ.'gc� aaça Schwyz DAS 8 ÁS 11 HORAS, POnQUE AMANHÃ TALVEZ
e nos diversos setores da ati· �ONCURSO DE BOVINOS, la Classe - la Categoci�'\, 3EJA TARDE DElv.:AIS E O ARREPENDIMENTO SEM-
vidade produtora daquelas SUÍNOS E OVINOS 10 lugar - 109 PRE CHEGA QUANDO NADA MAIS É P08SIVEL
regiões que enriquecem o Cujos reS1lltados foram o" 3a Categoria - 20 lugar -- FAZER ...

Estado e estão contribuindo ;egllilltes: 110.

para a propulsão econômica BOVINOS ia Categoria - 1° lugar No-

do país. Raça Holandesa (preto é' vilha - 106.

Tendo à sua frente figuras nanco). 5a Categoria - 1° lugar

exponencias dos círculos re- la Classe 250.

presentativos das classes' ln, Categoria 2° lugar -- 249.

produtoras serranas, a gl'al1- 1° lugar 131). 69. Categoria _ Plugar ---

de mostra realizada nos dias 2° lugar -- 171. 251.

19, 20 e 21 do corrente em 3D lugar _ 178. 20 lugar - 252.

Lajes atingiu plenamente os �a Categoria Campeão SeniOl' -- 10:J.

seus cbjetivos e importou 1° lugar - 171. Campeão ela j·'taça
numa impressionante reve.. 2° lug'al' - 136. 109.

lação ele acelerael orítmo de 3° lugar - 166. Reservado de Campeão tif'.

'prosperidade que se vem im- 39. Categoria Raça - 251.

primillelo ao desenvolvimen- 1° lugar - 137. Raça lIel'ef�I,·.l

to regional.' 3° lugar - 168. .la Classe - 1'1 Cat�:goria
O resultado dos diversos l° Categoria - 1° lugar - 113.

expositores foi o seguinte: 2° lugar Vacas - 135. 2a categoria - 1° lugar --

CONCURSO DE PESO VIVO 1° lugar Terneiras - 13:t 114. 2° lugar - 115, 3') lnga,',
Para três vacas da mesma Menção honrosa - HiO. _' 116.

raça e elo mesmo criador. 2:1 Classe SI'. Categoria - 1° lugm' --

10 lugar: três vacas cruza 5a Categoria. llI. 20 lugar - LU. Cail\priío
de flamengo com zebú, per- lU lugar - 176, lenior -- ln, rumpe§o Jú-

tencentes ao criador sr. José 30 lugar _ 207. nior - IH. Cr,mpelo '�t'r-

Arruela Ramos, com o peso ;" Categoria t1eiro ,-- '. t 1. '.J ramle C,,!11-'

médio de 592,666 Kg. l° lugar 208. peão -- 11�. Rescrvac:c d,

20 lugar: três vacas cruza 2°, lugar - 177. xrande Campeão - IH.

Hereford com zebú, perten- 30 lagar - 164. Raça. Charolêsa
centes ao sr. Pedro Paulo la Cate{3Ol'ia .a Classe - 3a Categoria
Lisboa, com a média de

"1
1° lugar _ 287. lO lugar - 126.

589,666 Kg. ii 20 lugar - 227. 41'. Categoria - 1° lugar 'fer ..

30 lugar:, três vacas puro Mençf.J honro'!!' - 2'7;:;. leira - 128. Campeã Ter·-

sangue da raça Devon, per- Sft Categoria neira - 125.

tencentes ao srs. Cíceiro Ne- 1° lugar Vacas - ln';' taça nevoo

ves, com o peso médio 'de ,20 lugar Vacas - 1:<:',. la Classe .- F' CatEgoria
584,666 Kg. 3° lugar Novilha - 206. 1° lugar - 188.

CONCURSO DE COMPOTAS 1° lugar Terneira - 220 a Categoria - l() lugar
No julgamento de Compo- 3a Classe 259. 20 lugar - 159.

tas, o resultado foi o seguin- 10a Categoria 4a Categoria - 1° lugar No-

te: 1° lugGu' - l7::l. vilha - 158. 1° lugar Ter-

l0 luga:' _ Romeu Antu- lla Categoria 'leira - 258.

nes de Souza, 2° lugar - 169. :1'. Classe _ 61'. Categoria
20 lugar _ Cecí Granzotto. Campefio Senior .- 130 10 lugar - 165. 2° 'iug2"l'
30 lugar _ Pedro Kowa- Can1peão Júnior -- 172. ..89.

lski. Campeá.o ,!'erneiro - 137 Grande Campeão da Ra-

CONCURSO DE CANARIOS Campeã (",lca') - 16�, �a - 25�.

O resultado foi o seguint:e ,Campeã (terneil'al .- ::'l8 Reservado Campeão d�l

Raça Belga Grande Campeão - BOi. Raça - 188.

10 Idegar Fiche. Reservado Grande Cam :;ainpeão Seniol' - Jlill.

20 Ary Bl'oecher. peão - l:iO. Campeão Júnior - 25!)

30 L. Macedo. Campeã da l'aç'a _ :(U Campeã Novilha - 1 �d.

Menção' honrosa 1i'1'c1 Resel'vacta Ca!Upé�, -_. 1 :12 Campeã Tel'lleira - 2;-'11,

Adelin, Raça Holandesa' (vel'me- Campeã da Raça -- 158

I

OVUT03

----".----'_.�

Dr. E. oennich
Cirurg. - Dent.

(com vários e ·.recentes c ursos de especialização)
Opera�ões da bôeR, ,g'eng'iv.1S e maxilares e extl'ações difí
ceis - (Iente� inclG.scs Tratamento atual da Piorréia,

por operil,ção sem dôr

Pesqnizas e tratamento do .. fóços de infecção na raiz du

dente, pelo método '''BADAN° - (curso 'com o próprio
'autor ProL Badan) - tratn-mehto eficiente rápido e com

teste l.JaterioL�gk.(} fi contrôle ra,iiodóntico
,Oenh:rdLlI'a�: lVfclgne1tizadüs e sem abóbnda palatina,

quando amatomicamente indicadas.
Pont,es: móveis e fixas

RADlODO,NTIA - DIATERMIA - FISlOTERAPiA
Atendt> só em hOr.ll1 previamente marcada
Clínica:

Rua Nerôu RamQs. 11, 38 - Fone 2.834
FLORIANóPOLiS .;_ Pela manhà somente

-_'---- ----

CONTADOR
PRÁTICA NA A IVfO-PRECISA-SE COlVI.LO·TGA

D8LAR •

, --_._---- ... ----.-----��------

.Comércio de Dulu'móveis João Bualim S. A.
REVE'NDEDORES

Automóveis, Caminhões, T raiores e Pecas Genuinas
Dispomos para pronta entrega
Caminhões F-600 Mod.' 1955
Caminhões F-BOO - Mod.' 1954

GRANDE E VARIADO SORTIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA AUTO-
J

MOVEIS E CAMINHÕES �
.�

.�,
1 Oficina de Consertos - Aparelhada com Moderno' e Eficiente, Maqui�

nário e Hábil Corpo de Mecânicos �i�,\

TRATORES "FORD" e "FORD.SON MAJOR" Para pronta entrega
Variada linhrt de Implementos -- Preços Acessíveis

Pagamento
Facilidade

Consultem nossos Prec-os
'1 i"

-

..• ,

Demonstrações sem Compromisso
�

FILIAIS
':;.

:!.1.• (, .•.•

MATRIZ
Rua Mal. Deodoro, 305
Fone 259 - C. Posta L 4.3

LAJES

�

,. Bom Ret�ro
Curitibanos

Santa Catarina

\

de

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



_,...;;;;;;;_�8....__....._...=--= .. .. ====-",F..l..o""1'..ia..I""10,,,'],,,,}O..1"'jS.·,_Q.l..li..ll.l••I.-f.e.l.1·...1,_3.1_d..e.I\.'.«.1.·I;..o_ll..e_l.;),)IÍI·�:-"·'__======="""'="'=="""=-:""",=='.'_'_'= ._""."""'.;=,,,,,,,,�Z._

.

o E!!ADO Navio-Motor (-(Carl Hoepcken
ADl\1lNISTRAÇAO I .,

I Reda\ão e Oficinas, à rua Co�- RAPIDEZ - CONFORTO - SEGURANÇA
se lheí ro Mafra, n. 160 Tel. 30w2

V' t FLORIAN"'POLIS RIO DE JANEIRO1_ ex. Postal' U�. lagens en r. v..
Diretor: RUBEN', A. RAMOS. Escalas intermediárias em Itaja!, Santos, São S...

bastião, Ilha Bela, Ubatuba, sendo nestes quatro últl.
mos apenas para movimento ds passageiros.

As escalas em S. Sêbastião, Ilha Beta, Ubatuba nâ:Cí
prejudic,arão o horá:-io de chegada no RIO (Ida) ,

ITINERARIO DO N/N "CARL HOEPCKE"

INDICADOR PROFI'S,SlONAL\ D�. RO�fa�:ASTOS MÁ���T�çL_�RMO Dr. Vidal Outra Filho
: !COll! práticaME;:oICilOllJlitl&l São

A ESPECIALISTA EM DOENÇAS DE CRIANÇAS
DR. WALMOR ZOMER IFrancisco de Assis e nól "'�ntil 1\'1 É D I C O

CURSOS DE ESPECIALIZAÇAO NO RIO DE JANEIRO
GARCIA Casa do Rio de Janeiro I PEDIATRIA NEO-NATAL -. DISTÚRBIOS DO RECEM-

CLINICA MÉDICA CUNICA DE CRIANÇAS NASCIDO - ASSISTÊNCIA Tí,CNICA ESPECIALIZADA AOSnn�h�al do apRrelho rf'splratórlo �iplomadfJ pt;l� Faculdade Na· CARDIOLOGIA ADULTOS. PREMATUROS - TRATAMENTO DA INAPETJl:NCIA INFANTILI TUDERCULOS1!l clOnai de. Medlcma d� Unly ..r· Contultório: Rua \litor ltei- (FALTA DE APETITE) - TRATAMENTO DA ENURESB NO-j RADIOGRAFIA E RADIOSCOPIA Midade do BraMII reles 22 T I 2675 DOel!çaS Internas TURNA
.

EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES _ DISTúRBIOS

I DOS PULMôES ·Ex-Interno por con"-urso da )ra- Bo',·
e

S d Q CORACAO _ FIGADO _ PSICOLoGTCOS DA INFANCIA - ENFERMIDADES DA INl<"N-Cirurgia do Toru ternidade-Escola, ral'los: egun as, u..l'taa e - CIA DE MANEIRA GERAL
A

- MÉDICOS -

(Serviço do Prof. Octávio &0"1
:->exta fell'�s:. RINS - INTESTINOSCIRURGIA-CLíNICA IFormado pe.la Faculdade Naclo-

. dri2ueB Lima) Das. 1� �s 18 hora�. .

CONSULTORIO - }<'ELIPE SCHMIDT, 38 ..

GERAL-PARTOS n.�1 clt; l\1ed�clna. Tilliolor1ata. li
Ex.interno do Serviço de Cirur- .ReSl?encla: Rua Felipe Seh- Tratamento moilerno da CONSULTAS - DAS 2 AS 5 HORAS.

Serviçu ct:>mpletQ e espe�iali. 118loClrurgl�o do HOllpltal N.-
I:'ia do Hospital I. A. P. E. T C. 1�ldt, 23 - 20 andar, apt. 1 _ SIFILIS CON,.;tlT/I'A!'< Cf HORA MARCA!:'(\.: FONE U65

zado 'das DOENCAS DE RlilNHO- I reu Eamo.
do Rio de Janeiro

• leI. 3.002. RESIDÊNCIA - TENENTE SILVEIRA 180 (FONB 1166)
RAS, com moderno. método. de, Curso de especlallzaçi$ pela Médico do HOllpltal d.

.__.. -, _ ....-- -_.___
COl1sultóric. - Rua Victor' ATENDE CHAMADOS A DOMICiLIO

'

n.iagnóstic96 e tratamento. S. N. T. E�.interllo • 11::1:·alll.-
Caridade DR. HENIUQLTE PH1S"CO l\Ieireiles, 22. -----------

- .

_

�ULPOR('OPIA - HISTERO -- tente de Clnreili'do Plot. U'O DOENÇAS DE SENHORAS PARAISO A DR. NEY PERRONE I DR. ALVARO DE
SALPINGOGRAFIA - :W:iTAtO- Gulmariu (Rio). HOR_ RIO:

MUNDLISMO BASAL Cons: Felipi Schmidt, &8 -,

(' P�RTOS -:: OP�RAC()IiIS lH:UICO' Das 13 às 16 horas. , I CAHVALHO
Radioterapia por onda. Cllrt... Fone 8801 .ons. Rua J.oao PInto n. 16,

I Opera,ões _ Doen ...ae de Se- , I:
FOI mado pela Faculdade Nael I -

Éietrocoall'ulaçio _ Ralo,

Ultra,
Atende em hora mal'lllld..

. �:�a 1���hi8 l�t��d�l)�r::' nhoraa - Clínica ue. Adllltoa.
TeI.: Cons. - �.4I,;) -: Res. u801 de Medicina .Un;versl(l�de! Puericultura _ Pediatria

Violeta e Infra Vermelho Res.: - Rua Esteve» Junior, .

t H't I d I Curso de EapeCll4hzaçiio no 2.276 - Florlanopohs. do Brasll I Puericultôr do DepartameutoConsultório: Rua Traja�o. n. 1, 80 - Fone: 2395 gaa;�:andee no OSpl a e I Hospital dOIi Servidol'U do 111- A 'i �!O DBtJ,\NEI!.'CO ,Naci()nal da Criança. Ex-Assis-
10 d Ed'f" d .. t

.
_ .._-_. tado ' DR MARIO WEN pel elçoamen e na asa de' I -.an ar - 1 ICIO o ...on eplo.

DR YLMAR CORR. A Residência'
.

. I' �

S d S- M' I" I tente do Prof. l'rIal'tagao Gestelra
Horário: Das 9 às 12 hora" -

'. .

.IlIn. Rua: Gene'ral Bit.tencllurt n.
(ServIço do Prof. MarIano dei DHAUSEN Pro'tuF�rn��do I�g:ulino Ina Universidade do Brasil. Ex.Dr. MUSSI. CLn";ICA MÉDICA '101 Andrade)

r t 3
-,

Médico do Instituto FernandesDas 15 às 18 horlU - Dra. CONSULTAS dai 10 - 11 ho- T 1 f . 2692
Consultas - Pela roanlll'. no CLINICA MÉDICA DE ADULTOS n erno pord C.a1}08 .

do Serviço Fl"'ueira-Servipos dos Profs Ce-MUSSI raso
e e one,

:.. Hospital de CarIdade, I � .CRIANÇAS _. Prof ped ,ITUnn"

Iz,,7. Pel'netta'� Mário Olinto. _Residência: Avenida Trom- Rua Tiradente 9 - Fone MUi DR NEWTON
A tarde daa 1580 hs em dian. I

ConsultoTlo - Rua Joao Pln·
Esta o

.

e/o d. 1I0u.�� . no Rio de Janeiro. Ex-médico ea-powsky, 84. •

,
te no consultóno 'Rua NUph to. 10 -- Tel. M. 769. gl ni�oard �no na" ater-,

tagiáno do Serviço de Pediatria-- DR. JOSÉ TAVARES D AVILA Machado 17 :J:sQulnll d. Tira-I Consu.lta�: Das " à. e bOl"�.
Prol Otá .e

R E.�coIR L'
I do Hospital do Ipase (prof. Lui�.------�

CIRURGI G"'R L deutes Te127- Resldencla' Rua i:lltevu JIl- . VI0 odl1gues lma .

rDR JúLIO DOIN IRACEMA· A ... A ... "

.' 4li TI' 2812 Interno por ! "no do P�"nto I' o.rres Barboza) no Rio de Ja-
. Doenças de Senhora li - Prodo- I{esldencla - rua Prel1dint. nlOr, . e.

.
.

S nelro

VIEIRA :2J:���I� C�N���Si�RA� logia -: �Ietricidad� Médica. Coutir'\O 44.

I DR. ANTONIO BATISTA OPER1ç�ES - i Pediat�·a. do Hospital de Cari-
MÉDICO ., Consultoflo: Rua Vitor Mel- CLINICA CLINICA DE ADULT 1 dade. MediCO escolar do Centro

ESPECIALISTA EM OLHOS, f �'MSer�:ço N»:C1onal d. Doen- �eles n. 28 - Telefone: 8307. �e ..

,
JUNIOR DOENÇAS DE SENEOR-\ ')

. de Saúde de Florianópolis. Pedia�
OUVIDOS, NARIZ. GARGANTA ,çaChefe:�o�mbulat(,l o dll Hi ie- .

Consultas: Das 16 hora. em OLHOS - OmIDOS - NARIZ CLINICA ESPECIAI.IZADA Da CONSULTAS: No Hospild dt Ü'a da Assistencia Médico - SOa

TRATAMEN,TO li OPliKAÇOES ne Mental
II' diante:... .Iil GARGANTA I CRIANÇAS Caridade, diariamente das 8 às cia! da A:n:ada. .Infra.Verm'tho - Neblllllaçlo - i p'

.

t d H 'tal
ResJdencla. Fone, 3.422 DO Consultas das 9 ,. 11 hora. 10. I COllsnltono: Rua Tldarenteli

ultra-So."'l Col:���IIS::t'Anao O'PI -

Rua: Blumenau n. 71.

I
mt GlTERREIR� DA FONSECA Res. e Conl. Padre )(i�u.linh4: No consultório, à Rua João. 9. -

.

(Tratamento de Ilnll,h, um Convulaoterapia palo Iletro- DOENÇAS DO APARELHO DI- Chefe do �ervlço de. OTORI- 1�. 1 Pinto nr. 16 (lo andar) Consultas, diáriamente das
operação) h d' 1 I r GE3TIVO - ULCERAS DO ES- NO do llospltal de FlollanõPolil1 Diariamente daa 10 ã.. 12 e dai 1]5 horas em diante.

An,lo-retlnolicopia - ReC'elr.. de �i:q�al�r�:[e::;?a' ;.�!o\�ra�!- TO'l1AGO E DUODENO, ALIR·, Possue a CLINICA QS APARIiI- ADVOGADOS 114 às 16 horas. Residência: R. Tte. Silveira
Oculol - Moderno equillamllllto CONSULTAS: m�rça•• Quin: GIA-DERMATOLOGIA • CLI- �HOS MAIS MODERNOS PARA I DR JOSÉ MEDEIROS _ .�ESIDENOIA: - �. a Duarte I S/No Esq. Padre Roma.
de Oto.Ein�larin&olo&la (laico tas da. 16 à. 15 bora•. Sabado NIC� GERAL I'IRATA�ENTO das DOIlNNCAS

I
. ::,hutel, 129 - Florianópolis. I Te!. 2530

.

no EIItailo) Im.nhi) DR. JULIO PAUPI'l'Z dU,ESPECIALIDADII VIEIRA DR I N G l E T T OHor'rJo daa 8 à. 12 lloral II Rua Anita Garibaldi, Ilquina

I FILHO
. I Consultas - pela manU 110

- ADVOGADO -

da. 14 ... 1.8 hora.,
_ de General BittencQllrt. .

'
: ..

HOSPITAL. r!lixa Postal 160 - Itajal
•

Consultório: - Rua Vitor

iill'-1 RESIDENCIA: Rua Boc..itiva, Ex I�terno da 20· enfl!'rmar�. A TARDE - da. I &AI i -, Santa Catarina. Diagnóstico-Trato. Clínico e Cirúrgico das Doenças erelu 22 - Fone 2875. B9 Tel2901 e ServIç"o de gastro-enterologla no CONSULTORIO
... _ .

.

Ru. - Rua São Jor,. 10 _.
.

Iria SaI1tâ"'-Cas_a do Rio de

Janeiro'l
CONSULTORIO - Rua

40'j DR CLARNO G Afecçoes de Adultos e Crianças.
Fone 2'!l. DR ARMANDO VAL:t- ,(Prof. W. ·B)!rardinelli). fLHEOS nO2' . 'Pediatl'ia - Ortopedia - Traumatologia - Tisiolo"'ia

I
.

Curso "(le neurolo,ia (Prof. HESIDENCIA - Felip. Scb· GALLETTI ,_. . . . .

a
•

DR. SAMUEL FONSECA RIO DE ASSIS 'I AU5trege.slI0)·_' "

'

midt nO 113 Te!. 23611 _ ADVOGADO _

GinecologIa - Obstetrlcla - Urologia - Endocrmologm.
CIRURGIÃO·DENTISTA DOI Se.rvl�ol. de Clínica Illf.�tII .

Ex inteJino do '-Holpital

matl""I
,-.-

'f "I
Rua Vitor Meirelel, 60. Curas de emagrecimento e engorde.

Clínica - Cirurgia - Protui da AliMlitencla Mllnlclpal • Ho.- ntdade V.(�marar. . DR. ANTONkO MONIZ FONE: 2.468 Doenças da velhice.
Dentária pita I de Clrldad., DOENÇAS INTEItNAS. DE ARAGAO - FlorianópoU. -

C RURGRaioM X e Infra.Vervelho CLiN!CA MÉDICA D:I CBLlN- Coração. Estômago, -iut••tino., ALTA I IA
Consultório e Residência: Rlla ÇAS B ADULTOS fígado'e vias biliarea. RiUi, on- CIRURGIA TREU�ATOLl)GlA DR. ANTONIO GOMES DE CIRURGIA PLÁSTICA: Estética e Reparadora ..

Fel'nando Machado 5 - ,
- Aler,ia - rios- e útero.

1
OrtoPlJdla. .

ALMEIDA C lt'." R F 'nane! M h d 6 10 dT I f . 2226
.

Consultório: Rua Nun.. .._. Y.bnsulto.'rio' Vi.tol Ité.
irll.. Consultório:

JOã.
o Pint.o, 18.

. onsu 0110. ua e1 O ac a o, n. - an ar.

C�nes�I�:�: das 8,00 ,. 11,10 j'
ch;;,do, '1 - Conlultal da. 11 A.· ��.",

-.- -

e
_

• ,
Das 15 às 17 diàriamellte, ADVOGADO Telefone 22-27

e das 1400 ás 18 horall 18 horal'
_

bl!s -16 às l� bOTaI._ _

!\fe li os aos. Sábadoil Escritório e Residência: Horário: Das 14 às 18 horas (exceto aos Sábados)Exclusivamente com hora mar- Re�;dêneia: Rua Marecbai Gni· _�esidência: Rua BOI�ainvll 20. Res: Bocaluva 136. Av. Hercilio Luz, 16
P I M h-o S' b d t d

' "

t
.

cada. ./ Ihllrme, i - Fónt: 1781 Fone: 3458. Fone: - 2.714. Telefone: 11346. e a an a e a s a a os a en era somen e com hora
marcada.

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA
SERViÇO Fi-ORE§'i'AL

DELEdACIA �LORbSTAL
REGIONAL

"ACôRDO" COM O ESTADO DE
Uma casa de madeira, reeem construída, ainda não 8A:'II'1'1\ CATARINA

habitada, com uma sala de estar de 3x6, dois' amplça _ A V I S O

quartos cosin ha e instalações santtarías, lugar �ara A Delegacia �lOl'estal Regional.
construir garage, sito a rua Juca do Loyd, em Ooqueíros. no sentido de coibir, ao máximo poso Gerente: DOMINGOS F. D:i

.

d AQUINO.Preço 180.000,00 - parte fínancia a. sível, as queimadas e derrubadas de mato, afim de ímpe- Representantear
Um Wl'reno no centro da cidade, medindo 15 metros pedir os desastrosos efeitos econômicos e ecológicos que Repre sentaçôes A. S. L"ta.

de frente por 25 de fun dos. Otimo local para constru- acarretam tais práticas, torna público e chama a atenção i Lt.��a Senador Dantas, 40 _ 60
ção. de todos os proprletártos de terras e lavradores em gerai, andar.

Preço 280.000,00 - parte' financiada. para a exígêneta do cumprimento do Có<li!{O Fíorestat Tel.: 22-6924 -- Rio de Janeiro.
.

- Rua 15 de Novembr o 228 5°
Diversos lotes na Rua Moura, em Barreiros. Em (Decr, 23.793 de 23-1-193'.1) em todo o Estado. andar sala 612 - São Paulo.

prestações. QUEIMADAS 'E DERRUBADAS DE MATO
Uma casa com terreno em Sánto Antonio de Lisboa, Nenhum proprietário de terras ou lavrador pudera

com otíma praia. "': proceder quelmada ou derrubada de mato sem solicitar,

Informações a Rua Coronel Pedro Demoro 1541 -:-- com antecedência, a necessária licença. da autoridade rlo·-

10 andar � Estreito - Em frente ao Cine Gloria. restaI competente, conforme dispõe o Córligo Florestal em

Duas 'Casas - Sendo uma de alvenaria com 3 quar- seus artigos 22 e 23, respectivamente, estando os Infratores

tos, sala de visitas, sala de Jan tar, copa, cosinha e insta- sujeitos a penalidades.
lação completa de banheiro e W.C. REFLORESTAMENTO

Uma casa de madeirá, com dois quartos, sala de Esta Repartição, pela rêde de viveiros üorestaís, em

Jantar, cosinha e instalação saaitarla completa. cooperação, que mantém no Estado, dispõe de mudas e se-

Ambas localizadas n um terreno de 9xõ3. sito a mentes de espécies fl\)restais e de ornamentação, para. for-
Rua Santos Saraiva. nectmento aos agricultores em geral, interessados no reflo-

B 300 0000 restamento de suas terras, além de prestar toda orientaçãoase: . ,00

Quatro lotes de terra na cidade de Londrina-Para- técnica necessária. Lembra, ainda, a possibilidade da ob-

na cada lote Cr$ 45.000,00 tenção de empréstimos para reflorestamento lÍ(f' Banco do

Compra-se 'casa no Estreito até ·Cr$ 1.00,000,00 .Bi·asil, com jUl'OS de 7% e prazo de 15 anos.
.

duas casas, sendo uma de material de 5 x 10, com seis
_

Os int�ressados e�, as"S.ul1tos florestais, para a, �bie�- -0-·

Icae de marores sclarecímentos e reque t O leitor 'encontrar', nesta co-

compartimentos, outra de 'madeira medindo 6 x 12, com'
, .

rerem aa orrsaçao luna, informaçõea que nec : 'Iita,
t . -ti e tos ambos servidas de água de poço

de Iícençapara queimada e derrubadas de mato, devem diàriamente e di imediato:

\se e compar im n , '

di
•

'A
A •

FI t· M
.. ,.

d' t .TORNAIS Telefone
com I uz, toda fo�'rada e pintadas a oleo, ambas localiza-

< ll'lgn'-ste aRs get�c�as .tores al,s 11l1IClpmS ou ire .amen- O E d 3022
d t .. d 10 61': cms com árvores frutíferas te a es a epar içao, SI nada a rua Santos Dumont n", 6

sta o " ", .. ,..... .';
as em eu. eno e x [) .,

em Ftoríanépolts
A Gazeta , , ..�..

2.656,'sita a Rua Afonso Pena 11.: - 420 - Estreito.
'f 1 f

A 24'70 '

C. P tI' 9-
Diário da Tarde '... 3.579

..

da u uualuuer h •
e e one:

.
.

. --- aixa os a, 3 o, IA Verdade , 2.010
Pode ser visita a a qua quer Ola

I
,"' d t I 'fi . !\ "'1 Imprensa Oficial 2.688

P, C' � 220000
.,,11 ereeo e egra co .• gl'lSI va - Florianópolis, S. Ç.,·HOSPI'!'AISIeço 1.'1' • ,00. .

---- Caridade:
Um terreno sito em Pedra Grande Junto a vila re- (Provedor) , .

sidencial do 5 distrito 'Naval medindo �3 x 14

V'
.

,

I
(Portar-ia) .

Prece Cr. QI! 50.000,00 lagem' com segur�n"a �elr.êu Ramos , .

Doi� lotes'il'de terreno, medindo cada um 10 x 30, na
. -

,

.

U Y
I S�olt�:b��tiã�'" (C���' 'd�

cidade de São José, em frente a Caixa D'Água, e ..rapidez Saúde) 1.1113

I Maternidacl:
Doutor Car-

Preço cada Cr$ 10.000,00. los Correa ,.,.,. 1.121
se NOS CONFORTAVEIS M1CRO-ONIBUS DO CHAMADOS UR-

, GENTES.

lAPIDO ,<SUL-BRASILEIRO) �Z,:ei�Ode r!�mb(iR��la'��: 1.811

ções) , . 2.404

I Polícia (Sala Oomissária 2.088
Polícia (Gab. Delegado).. 2.1í9.

ICOMPANHIAS DE
TRANSPORTES

I AÉREO .

ITAC , 1.700

WH�����IÕi.";Ijjj'" __

ryr'
,Cruzeiro do Sul ..•..... 2.500

----
_ ,_.,. �-.----,_. �=""_""�.::."',"":__::_- IPan�ir 8,51í3

, Val'1g 2.326
Lóide Aéreo ,........ 2.402
Real .,.................. 2.31í8
Scandinl;1vas 2.500
IWTÉIS
Lux .

Magestic .

Metropol .. , , .

La Porta , .

Cacique , , .

Central , .

Estrela .. , .

Ideal .....•..............

I ������l�.� .... , ...•.. , •..

A IMOBllIARIA "MIGUEl DAUX"
INICIANDO AS SUAS VENDAS OFERECE

ASS1NArunxs
NII c.'lIltai

Ano .. " , 17Q,OO
Eemestre Cr$ 1l0,00

No Interior
Ano .. , , .....• Cr$ 2�0,OO
Semestre , , .. Cr$110,00
Anúncio mediante r-ontréto.
Os originais, mesmo não pu

blicados, não serão de+olvídoe.
A direção não se responsabiliu

p e los conceitos emttidos nOI ar

tilroll assinado•.

INFO�MAÇOES
UTEIS

2.814
2.036
1.881
1.167.

Agência:
_....

Kua Deodoro e8quina�da
Rua Tenente iSilveira

Móveis Florianópolis - Itajaf -- Joinville - Curitiba

����"�� ��=m.a__����__

,

Por motivo de viagem vende-se por ótimo preço, um

finíssimo conjunttT de quarto para casal em imbuia, aca
bamento de luxo, quase novo, com uma cama, 2 mesa.s de

cabeceira, um guarda vestido e casaca com 3 corpos e um

camiseiro sapa.teiro.

2.021
2.276 I
3.147 j3.321
3.449 I2.694
3.371 !
1.ti6ii I

ue

'l'elefonar 6.625 --�--------.-----=-��---------------------------

FARMACIA DE PLANTA0
lVUl:S DE MARÇO

26 Sábado (tarde) - Farmácia Esperança - Rua Con
selheiro Mafra.

27 Domingo - Farmáeia. Esperança - Rua Con. Mafra.
r -.�� _

DRA.�YSLAVA
W. MUSSl

DR. I. LOBATO
FILHO

•

DR. ANTONIO DIB
MUSSI

o E�TAnf'
�-�-_.- .e;&at····

Restaurante NapoU
RUA Ml!orechal Deodoro 50.
Em Lages, no sul do Brasil, o melhor I
Desconto especial para os senhores víaíantesr

_WIIIlMii#o(" .

e.. III......., DOM"'.�'1.. L' •••• , ".,
_. ••.

• fONU.. a.&Ii Ga c;.w. '00104 0541 '.
"'.,TIM

.1.1\,.�"'.
r",GUJU, PII05EaRAa ,. -'<Iié". ..�,

--�----

Raios X
lipat'elbagem moderna e completa para qualquer exame

radiológico.
Radiogrl\na� e radioscoplas.
Pulmões e coração (torax),
Estomago - intestinos e figado (cGlecist�grafia).
Rins e bexiga (Pieloguafia).
Utero e anexos: Histero-salpingografia com insufla

ção das trompas para díagnéstteo da esterilidade.
Radiografias de ossos em geral.
Medidas exa"as dos diametros da bacia para orIenta

ção do parto (Rádio-pelvimetria).
Diàriamente na Maternidade Dr. Carlos Corrêa.

Lavando com Sabão

'Virgem ESllecialidade
da Ola.

-

IITZIL INDUSIBI1L--Jolnvllle. (marca registrada)
ecoDcmiza-sekfempo e dinbeiro

-\
I
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o ESTADO .,Flol'inllúpoli':J Quil1ta-fe'n\, :n de Março de 19&5
----� -.,......

-....---_�----;-�-------.----
____ ----_._------

-_-0-

�.,i .. -,

a gestão do .dr, Osni Régis,'
iniciou, no ano passado, O,"levantamento cadastrai da

cidade, que está em franco

nrosseguimento, quase a con

�luiI'-se, sob a direção do en

genheiro Artur Ulbrícht.
Aeroporto

A frente da admtnístração centrou a mais franca coo·

municipal de Lajes, o elr. 0,,- peração municipal, tendo a

ní ele Med.eiros Régis, que Prefeitura custeado em gran
atualmente exerce brllhante- de parte as díligencías e ati
mente' o mandato de d?pu - vldades prorüatícas que tan
tarte na A .semblsia Ü';!,J,'l]:;.- tos beneficios trouxeram às po
tíva do K;tado, teve uma pulações da cidade e das zo

atuação que muito lhe exa;- nas rurais.
Não só o campo de pouso,çou as qualidades de gover

nante, pondo-Ihe à prova [i

extraordtnáría acuidade ad. No exercicio de 1�;54, o 611·

tão Prefeito Dr. Osni Régbmínístrattva. Todos os pro-
criou nada menos de dezes

blemas que solicitam alt a

ateneâo do Prefeito, toram sete escolas municlpais, qua .

• ,

se toda � situadas ê111 "'OU3"
por êle tratados com exata" ,;) ., ':

�. �

visão de .cada um e porísso ,rurais. Essas E'5C01�S: �omo �s
ninguém se surpreendeu demais do MUlllClPlO, sao

com a elevada votação que instal,adas em c�sas que_,�a�".
do O

.

R" h' -. n
sam por obras ue adaptaeào

o r. sni cegis cnceve, na- -T
i

-"

N
'

.

- à sua f nauuaue. ave es-
quera comuna, para o mar�o. ...

t f _.
limpeza.

ao t t
" colas ja exísten as oram

Um potente conjunto deia o que o rOU2€"a 1..S8e1:'1·· � •

bléía Estadual. ����:�'a��s�ê���: �!e����'n� ampliadores de som foi íns-

O atual Prefeito, sr. Eu -

. o _ o • talado para uso da Estação
elides Granzoto, vem, por ças em lQad�. es.colar. Cerca

de passageiros. O calçarnen
sua vez, conduzindo os ne-

de q�atro o

mu aJunos. foram. to da rua que. dá acesso "ao

gócíos do Munícipío com
matrlcúlados, n,a�ue�e ano, Aeroporto está concluído, o

muita dedicação e capacída-
nas escolas m_umclpals. que representa grande obra

de, continuando, assim, a
Cumpre salientar que el.

de embelezamento e comodí
obra administrativa do dr.

Prefeitura tem cuidado es-
dade pública.

-,.E.:
O Ld M

'. D" pecial em dar a tais escolas 1-." ..U-.,.,.,lN,AOCs.O v.. -L"F,,"'lu.IC_·","V" snl e edeiros .L-�egis, seil . ,.... - --"'''- .i:1

as condições de eüeíencía DDS -DISTRITOS
pedagógica, mediante o 'for
necimento de mobiliário e

Eihwação Pública
'ii.i8 foi melhorado, mas ao

estação de passageiros, que
foi elegantemente mobíüada,
tiveram a atenção do Prefeí ..

to osní Reéi:3, que fêz des-

tacar para aquele setor tl:t

ndmínlstraçáo do Muníciplo
um administrador, um ope
rárlo zelador e uma empre

gada para os serviços de

operoso antecessor,
Os distritos de Campo Be

lo do Sul, Capão Alto, Painel,
Anita Oaribaldi e as localí-

Documento vatíoso
'remos em mãos o porme

norízado relatório que o dr

Osní Hégis apresentou, re

centemente, à Câmara Mn,"

ntcipal de Lajes, à qual deu

material moderno.

','. dade de Encruzllhada e Cel
·.30 Ramos já possuem ilu

minação pública, graças ao

•

, ...�'------- --_ .. _.

A BELA CIDADE DE LAJES

contas dos seus atos, como

Prefeito, referentes ao exer

cício de 1954. E' um do
cumento de grande valia,
por evidenciar, através de
dados ínsotlsmá veis, a . me

rítóría conduta do ilustre

íJ��·.�i.'. -'"""'-�.�'JI!���""\::�
.-,----.... �- -

da tão do dr. Osní de Medeiros tem valido ao ilustre P!'(�fei, losni Regis apresentou a nístrador honesto, a quem
que Regis, dando prosseguimento- to' e ora Deputado Estaduul Câmara Municipal e reto- Lajes soube consagrar nas
ou à marcha por C;1\I; s. 11a "h as simpatias das populações 'rente ao exercício ele 1954, l urnas com elegê-lo honrosa
de [á' acelerado (J progresso de! serranas. .

. I.cumpre, portanto, realçar mente para seu representan
Lajes, foi, sem cl:tV'.IH. vL1J I Nestas referências ao rr.i- ainda e sempre a operosída- te na Assembléia Legislativa
das mais- Jecundas. o quo nucíoso relatórío que o dr. de e clarividência do adml- do Estado.

Prefeito, agora Deputauo E:;

tadual.
Situação financeira excelente
Abre o relatório ínteres-

sante exposição ac8rca do

----- ---- --�- . --�==-=----------

Luiz Gonzaga de Oliveira, Ült.imos lotes, na praia da Saudade, em Coqueiros,
Manoel José dos Santos, Mar- ao lado do grupo escola r-é'P'reaiden te Roosevelt" com
ttnho C':l'doso, Moyzés S(.;h-jcl-õ metros de frente, area de 400m,2, servidos d� agua
mtts, Ozono da Sllva e \Val- . encanada e luz.
dir Sllva I 1- f -

TI ormaçcss no local com o snr, Gilberto Gheur.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Comércio e

FILIAL

SCHENECTADY, Estado locacão e funcionamento conclusão que o problema
._ de Nova York (Globe Press) dos· cabos submarinos a' só poderia ser resolvido com

,

- Será iniciado, no começo grandes profundidades, Suas um cabo telefônico transa
, Lia próximo verão, a constru- ! experiências deIr{onstram i tlântico colocado no fundo

d
' · t;�o. do primeir� c�bo tele-' que era posível, pelo menos, : �10 mar. E, depois de mui

�
n u c·tr Ia lOIlIC? tran,satlanhco, que estender os. cabos em águas

i
tos. anos-de trabalhos de la-

� tambem sera o maior do de profundidade média ten- boratório conseauíu-se criar'
� � " 'I ''''

� �, mundo, segundo revelou, ra- d?' a Bel! Company esten-
I
um cabo capaz de resistir à

lan do num programa radio- dl do três cabos, submarinos tremenda pressão das gran
tônico da General Electric entre Cuba e a Flórida, nu- : eles profnndidades, "que es

Company, o Sr. Karl Hona- ma distância de 100 milhas. I

ma aam um submarino com

man, ela Belle 'I'elephon,
.

Nos anos que- se segui-
I

a mesma facilidade com que
Antes de explicar os por- ram, os estudos e experiên-

!
a gente esmaga uma casca

mcnores do projeto, o Sr. cias tinham, alcançado tal de amendoim".
Honaman esclareceu algu- ponto que se começou a pen- Foi e.scolhido o verão co

mas idéias confusas que sar seriamente a lançar um mo a ocasião mais apropria
exiatem a respeito da 'ques- cabo telefônico através do da para o lançamento do ca

tão. Salientou êle que as co- Atlântico, principalmente. bo, uma vez que, naquele
muuicações telefônicas atra- tendo-se em vista os proble-

I

período, o tormentoso Atlân
vés do Atlântico foram in i- mas apresentados pelo rá-

I

ti co Setentrional costuma
cia das em 1927, mas eram dia, tais como a interferên-

I
gozar algum tempo de cal

feitas, como são até agora, cia provocada pelas man- 'ma. No verão de 1956, será
�)elo rádio e, em consequên- chas solares.' Ilançado outro cabo telefô
c ia rl isso, ficavam sujeitas Os técnicos Chegaram à nico, em direção contrária.
às perturbações que afetam
IS comunicações pelo rádio.
O primeiro cabo transatlân-
cíco foi colocado em 1866,
mas êle, e todos os demais,
transmitem

.

apenas sinais

DE LAJES
-:

IMPORTADORES E ATACADISTÁS
- FERRAGENS -LOUÇAS - FAZENDAS - MAQUINAS EM GERAL

Agentes da üa GOODYEAR DO BRASIL E GENERAL MOTORS DO BRASIL S, A,

'End.-Tel. HOEPCKE
Matrjz em Florianopolis

Bancl�do lIrasil S.I.
COMUNICADO N. 36

A Carteira de Comércio Exterior torna público que,
de acôrdo com a resolução tomada pelo Conselho da Supe·
rintendência da Moeda e do Crédito em sessão de 10 do
corrente mês, acolherá pedidos de importação de enxofre
em bruto, originário e procedente do Chile, amparados por

promessa de venda de câmbio em dólares elo convênio com

a Finlânelia (US$ FINL) desde que convenientes os pre
cos e comprovada, em cada caso, a concordãncía elas au-
. ,

toridaeles finlandezas.
Rio de Janeiro, 26 de março de 1955.

(a) Inácio 'I'osta Filho, diretor.
(a) Luiz de Oliveira Alves, gerente.

COMUNICADO N. 37
A Carteira de Comércio Exterior, toma público que o

Conselho da superíntendêncía ela Moeda e do Cré llto re

solveu, em sessão do dia 22 elo corrente, com base no ano

26do decr. 34.893 de 5-1-195'1, autorizar o licenciamento clr

importação de cobre, pagáveis em moeda ele outro país que
seja o da origem ou procedência do metal. Esclarece aín

ua, l(ue a emissão das respectivas licenças ficará condicio
nada à satisfação das exlgncías regulamentares, espací.il
mente no que concerne aos preços declarados,

Rio de Janeiro, 26 ele março de 1955.

(a) Inácio 'I'osta Filho .díretor.
aO Luiz de Oliveira Alves, gerente.

cimento menos exigente.
O Ministro Candido Mofa

Filho acentuou, finalmente:
"A portaria 18ü foi moti

vada pelo imperativo da

elevarão dos padrões de en-

sino, � fim de que o Brasil

7iÍiiQsaia da sua situação de um I.

Ados últimos colocados em '._ .

m_uté..tia do total d_� aul�s em.__......,�_ .,.- :

all0 'letivo".

ura Dcuro
Clínica Geral

talegráficos.
Agora, trata-se de um ca

'io de tipo diferente, e tor
nou-se necessária a coope-!
ração dos governos da Grã
Bretenha, Canadá e Estados
Unidos para o êxito do em-

I

preendimento. I
A idéia não é nova e vi- j

nha sendo estudada e discu- ,
tida desde 1!H9. Durante

aquela ocasião, cientistas e

técnicos abordaram todos os

aspectos do problema da co-

•

•
•

Com isre valdV' fJ. S,
ob .. i..ã. I.Imo. cónra que

,:1���.lIíiil.�:-lhe ..erider� jut'o com-

"I penso.dor
e

= leve...i. pd�!I. suo. rfsidên.

,
.1 eie, um lindo e útil pl"êS6nt�:

um BELISSIMO eOFIlEde AÇO eROMADO.

APr'ÓCUI"! beje o NOVO
.

CO GRICOLA
�r7�,16

.... • F-I..ORIANÓPOUS - "$ANTA CATARINA H.C:&.

NOR'l:E DO PARANA. O El

dorado Brasileiro, está a seu

alcance, a "frota da bôa via

gem" da Real Aerovias, seàe
a todo o norte do Paraná
Reservas R. Conselheiro Ma

fra, 6.

DOCES
J\certam:se encomendas dp.

docinhos em grande varie
dadE': T01'i.f1S e Bolo de Noi

va, Sa;:;;adinll0s para Batiza
dos - Aniversários e Casa
mentos.
Rua :'::eL Melo e ·Alvin. 17.

'reL 3,416

anas,

-

VIO• DS"OL aR I'
'

Especialista em moléstias de Senhoras

O AN�L�IVUO T��I AGO-.Par'icipação rias.

HA CENTO E OITENTA I
. Cura radical das infecções agudas e cronicas,

DIAS I Helc.io Chav�dian Esteves
.

.rparclho gen ito-ur inár io em ambos os sexos.

Fixado pela portaria 180 o e Eun ice M�r�a de Souza. Doen ça s do aparelho Dtgestivo e do sistema nervoso.

número de aulas _ Fala à Esteves participam aos pa- Horário ! 101;2 ás 12 e 21i1! ás 5.

imprensa o Ministro da Edu- :rent:s e pessoas amig,as o ,Consultólio: n, Tiradentes, 12 - l°. Andar - Fone:

cacâo e Cultura InascImento de suas. filhas 32'16-

RIO· (Agência Nac!onal), Denise e lVly:�am, ocorrido I Residencia: R. Lacerda Coutinho, 13 - (Chácara
_ O Ministro de Educacão, ,clIa 25 do conente. ido E�,panha) � Fone: 3248.

Sr. Cândido Mota FiÍho, I_F_I_01_.i_a_n_ó_po_l_iS_,_2_5/_3_/_5_5 <
_

pela portaria nO 80 de 19 .

de fevereiro último, fixou
em ] 65 dias o número míni-

Carlos Sanchez Há, por exemplo, na cida- mundialmente famoso Ho-
I .

NOVA ORLEANS- Esta de, a Fábrica de Material tel Jung, o maior de todo o

� :1 mais .pitoresca das cida- 'Belico Michaud, que conta sul dos Estados Unidos, é

.Jes il!aneesas nas An1.édcas.1 e-om 43 ac i-es de equipamen- outro estabelecimento, ser

. .1. combinação do antigo e 'to de refrigeração, proje- vida pÓI' um sistema de ar

Jo moderno assegura a No- .tado e construido pela Wor- refrigerado Worthington. E
ia Orleans o papel de atra- i thin gton Corporation, uma a melhor prova dessa "teu
�nte l im ina r do Rio Mis- ; das maiores fabricantes de .lênc ia à refrigeração" de
.iss ipi, curso de água que, lequipamentos para ar con- Nova Orleans é o fato da
la Hemisfério Ocidental, só

I
dicionado do mundo. E a Igreja de São Mathias,

.em corno rival o caudaloso estação da Union State, a assim como muitos outros

. ,.I,.mazon.a-s. unrca estação ferroviária. edifícios religiosos da cída-
e VIaS urma-

Cid d
.

t d ti t
.

d d 1 t 1 d d·1 a e em que se nus u- o con men e amencano 0- e, ser e o ac a e ar con 1-

d [ram
a arquitetura e o san-

I ta da de ar condicionado. O c iona do.
o

gue francês e espanhol, No- .

va Orleans, com ruas es- ------------....;_----'---

treitas, seus balcões gradea
dos e sua famosa "Vieux
Carr é", ou Praça Velha, ho
je conhecida popularmente Icomo Bairro Francês, é uma

cidade que vale a pena ser

visitada.
Nela ainda se festeja' o

Carnaval, O Mardi Gl'ass, ,

;) mais romântico festival da
América do Norte, faz com

L[ue as ruas da Cidade se

encham de animação, de
música e de alegria.
Mas, ao lado dessa Nova.

Orleans pitoresca, alegre e

romântica, há a Nova 01'
leans que é o centro finan
ceiro do Sul, com sua parte i
industrial, em crescente·
pl'ogTesso, ,e com seu centro
de navegação l'rlercante que
acolhe as bandeiras de 80

companhias de navegação e

3.000 navios por ano. Há a

Nova Orleans que se tornou
uma das cidades do mundo
em que o condicionamento
de �ar se acha espalhado.
Virtualmente, todos os edi-.
ficios de escritórios do cen

tro da cidade são dotados

',' desse grande aperfeiçoamen
to.

CENTRO EXCURSIONISTA "ARNOL.f}()
,

-WEDICIQ.,,�,ABIQ:""
FUNDADO EM 16-9-54

JOVEM CATARINENS.t !
.

AGORA QUE SURGIU A TUA SOCIEDAOf.\ TERÁS
..

.

'�!\tÚRES OPORTUNIDADES DE CONHECER A

TERRA CATARINENSf, NÃO PERCA TEMPO, EN-

VIA- NOS HOJE MESMO. TEU NOME f. tNuEAt:

CO A {CAIXA POSTAL 489'· FLOR!ANé�ÕOLlS-S.C

CONTADOR
PRECISA-SE COM LONGA PRÁTICA NA A IVIO

DELAR

:t\.uxiliar .Ide Escri'ório
A firma construtora Moellmann & Rau Ltda. preci

sa de Moça Com pratica de escrituraç.ão Contabil. Orde
nado Cr$ 1.500,00.'

Apresentar-se d'RS 1-6- ás' 1� horas. ----......;"""""_.........
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o ESTADO Florl.anúp�lis, Quinta-f4l1nt. 31 de Mareo de 1955 11

No Brasil- melhor entre as melhores.
-

, ,

Declarou D sr. Umberlo Monteiro ao relerjr�se a Dgencia Ford de nossa cidade

Afável 110 tratar, cuito e

figura de realce nos meios
econômicos do país o sr,

Humberto Monteiro, que fi
cou hos-pedado no Palacete

Ford, foi visitado por cres

cido, número de pessoas, in
clusive o ajudante de ordens
do SI'. Governador do Esta

do, que apresentou cumpri
mentos em nome do Chefe
do Executivo Catarlnense.
Dotado di} invulgar inte

Iigência e admirável .capa
'cidade de trabalho o ilustre

patrtcío foi mel'ecidanleIl-i::€
distmguido com a honrosa
incumbênc-ia de gerir os rie
gôdos das Indústrias Ford
no Brasil.

Procuramos ontrevtstá-:o
e fomos lf:ellti] e cnvalhet
rescamente atendidos, pron
tificando-se o sr, Monteiro
a prestar tô(�as in-forma ..

ções. I

'Declarou-nos: "Venho a'
Santa Catarina numa visI- me deslumbrar CDm os ad
ta. de amizadee e não me miráveis encantos dessa

preocupando no momento' maravilhosa Ilha, ião pro
os negócios das nossas in- diga em belezas naturais.
dústria is. Aproveito, assim, Há dez anos que não vinha

alguns dias de férias, para a.essa terra de um povo-tão

Florianópolis hospedou
sexta-feira última o emí- i

uente patrício e conceitua
do homem de negócios' sr,

Humberto Monteit-o, dinã
mico dirigente das podero
Sdl Indústrias Ford no Bra-
-s.il.

Esta do tr-m merecido a pre- "motur e da cúpula .í»: veí
ferên ia pela excelência do CHIos, Dedicamos especial
'l"íc nroduzhnos, tão elogia- �nbr_,;ão ao rabrico de !Jf_
io ;> recomendado -no mel"

;

ças, convindo destacar que
�?,!o mundial. Muito "rios rtezoíto engenheiros b.usi

(Ji l"_.C .. .upn a fitbrlC�U?80 ue lcli'03' tl"abaUâdil l!!.; .....').;;! ob-
2ddinhóes,- na maior produ- jetivo, sendo que ;;I�un,l tr

,;;,_) possível, porque, êste versm cursos especialtaadr.s
;-cl�,ulo é essencial ao es- 110S EsL:.dús União s, e P03-
.ror.mento da r-iqueza de oe' af'irruar já estsl;LO':l eC0-

nossa Pátria, abrindo no- �'Ünr:zando 10 milhões ue

ve.s perspeetivas para a dólares e fabrícnn.Io cinco

i';'l.rortação da madeira ,'3-, d seis mil peças I]ií'el'elltes.

iE,!_iz:mdo" assim, fabulosas Ao
í ína í iza.r quero satisf'ei

unprnrâncias para nosso to dec.arar que li,." trczen

.iomércio. Reconheço que 03 Li») s gcutes da FOH,) no

pn'çQS dos caminhões são Braaíl nenhum super.a a tir-

21.ey'ados, mas isso 313 deve ma ,RIVIÁOS AML_\', pela
!inicamente a. política carn-

1
comr.reenaão, trabalho, de

hia l. Basta mencionar que dicacão e honestidade com

J a g io de Cl'$'50,00, em um que or ien ta os nossos negó
sn o apenas, subiu para ,.

'Li''-'; em Santa Ca';annê�, ,)

'�r$ 175,00, I espi;:"u soc ial de Espert-
Cumpre-me

-

ressaltar com d ião e Dahil Amin, sempre

;�l"l(lde a legria o desenvoí- prontos em acolher chospe
vimen to sempre -rresceute dar, no Palacete Fci':á., f'igu
da nossa indústria de peças 'ras de realce n\1- polrtica,
no Brasil, que diminuindo nas. Fôrcas Armada s e na

'1S importações, economiza I cultura braslleira, muito
divisas e creio que dentro

I
cout ríbue para um perfeito

je q_llLITO anos a ms.i-r par- .

entendimento entre os ho- -

te do s veículos a moto}' .'le- "men s que sempre estão com

rào tabricados no 110SSG los olhos fitos na. gr m deza

país, do Brasil".
Sessenta por ceu f) das

I

Despedimo-nos do sr,

peças são comprad..» de Humberto Monteiro agracie
fornecedores independentes, cendo a gentileza com que
A- FORD en car rega-se do 1�03 tratou,

,
_.

o SR, UMBERTO MONTEIRO, LADEADO DOS SUS, E5,
PIRIDIAO E DAHII, Al\UN, .DINAMICOS AGEN'I'ES DA

FORD EM NOSSA CIDADE

generoso e trabalhador e Governador Ir'ineu Bornhau- nistrador de grandes mérí
sinto-me jubiloso e radian- sen a quem me ligam laços tos, que vem efetuando
te 'em aqui chegar exata- indestrutíveis de uma grau- magníficas realizações que
mente no dia em que come- de estima, Reconheço no engrandecem Santa Catari
mora seu natalício o meu

'

Governante catartn ense um na.
"

grande e velho amigo se, 'notável estadista' e admí-] Nossas negócios com o

Gerador
Peltizzarl

_._.....,-..._-----'--�_._-.--�,-----

l'LIRA TENIS CL'UBE ,Fisc-ais ban-
,

.

,

LfUA 'fENIS CLUBE

.

'. -- doleirus '

.

, BAGÉ, :10 (V,A,) - S8gLIH

P-::>ü"i:) /. �

I) lV-""§ DE- AB-R"I
-

. � de �eI)Ortagem dívulga-Ia pelo

I-to
,...-lH,>.AIA)( I",

.

..
' L I

-

I>lcoueio do' Sul" ox fLe,ti,

,
"

I ABEHTURA DA TEMPORADA - DE FESTAS DE L95-5 aduaneiros continuam come

� PLANO DE R01�OVI�S aSSJm Pal�ntí sela s,alv.a da
I Dia ]0 _ DOMINGO __ Grandiosa Soirée de Aleluia

l tendo tôda sorte ele: tropelia,
l'LUlVIINENSES E A SAL- morte, pois recebera direta-

D' t .n
'-

d -

'

'2° h '

.

I al�;)1 ele prntk8.l'en1 novos (
- -

'DE - 'b f: d ,.; - IS lllnl1çao e premlOS. as ,:, oras, -

.

-. ,VAÇAO DA CIDA .. mente o a e,Jo o 1110g_Le-s- -i D" -1;7' B"l\ILINr'0'- '1' __1" �l 1\,- t'
, ; .. -I'�" v-ióf@Y'-�os atentado"

.

V::Ul<l_
I !, b d' � t t ,: ,�_na -

- -

"",nr: '" �- r...uHHon..... ,';1 ... .+l-1-&8-........_'l- -
.: .

,

--

DE PARAT so an,enane e era. uma
t'l 1 P D 17' 21' D'··"'· ·pessoas tem Sido "tt·�,o'l"l··

'. _ ,_ �
" ,-J (a asCoa - as as .1Oras, istrwUlcao de'

. " '-- d. " �

Nenhum programa nos a- salda, uma llgacao maIs pra 'I b b.
"

I' I)clos fl-SCnl'" 011� P'1il)U-.I'il'-tr"
-, '

'

. 0\'1n 'IOS c-
-

orn ons,
. ", ", -" ,

,.
- " -

grada mais que abnr estra- tlca!N com � restAo, do BraSIL
i

--

I arm�s de guerra, d��_fSl:?
das., .Se e"se plano fOI executado,

D''-''- oAB· DO El t S"
, ,depnmentes ql1P Se Vdn 1"

,
I

_ 1\,T', 1 C
I la '-;) - o

. A - egan e olreé eom a 110ta- .. - _ o

Som0s entusIastas da fra- o Governador lVJ.Igue outo, I

I tIl "Ch' 'h" R d petmdo e estao ('l'jCi.llU,) �,,)J'

se de Washington Luiz "go- terá salvo a antiga litorâ- ve Ol'ql1e� 1'alh,( o, cMonslalgrac o t'
1

qdU111110 d' A,ebse.11'va e

li biente ele prevenc"'to e eX1:-'::C
, mesas na Joa ena u e1' a par Ir e e 1'1 , '.

-- -

vernal' é abrll' estradas" a 11ea.
D'. "O S-'\B!:\..D()' S ','

-,
2" 1 I' tatlva, parecendo que a (lUal-

<
.

'" I E f'
,

-

A

t 'd't
JLI v

-

_'1. - ou ee as ,:, l!Oras, I
'

-

que a,'ôl'eScelltamos paVl- ,
lcara com es e cre I o 'quer momenw -taemo:i di? 1'e-

mentadas", Por isso qual- na pauta. de serviços à ter-
__ .._,_�,. � _

gistl'ar eenas ele sangue, poi,
quer governador que dedi- ea fluminense! o nidifel'entismo cios 1',3-,)JU!i-

CH-se ás rodQ�iàS, merece- : -Foi DO IGUAÓÜ-:-C��h�

V d
' sáveis pelo Pôsto Fiscal de

,

t' E a ne \ Bagé, constitui estími.ilo aosnos slmpa la. essa -

ceI' aque:-:1 mal'::tvilha, é obri en e se
-- ,

'd d t do Bl'a - '

,

,"ez1080s'" funeionários - (,' �l('ceSSl a e premen e ,-"

gacão, Procure. a AgênCia da _

sil I
•

I atacam inelistintamente na
• - ,

..

I Real, Cons, Mnfra, 6 e façt, IEstamos, lendo a mensa-
uma bôa viagem, na "frot�

estrada "'Bagé-AcegLlá", A-

gem do novo Governador do da bôa viagem",
1 Sala de Jantar, lindíssima, nova, com 12 peças; i guarda-se proviàéncúl, das

I]" I ] R' M' I C 1 Dormitório para casal, novo, com 8 peças; : autoridades responsáv,;tS l)oj�'.stac o (O 10, 19ue OU-'. -----,-.---_ I

1 P ., d O"
1 Trio estofado, moderno, novo; 1 colchão de molas, a época n:1) �') 'ljJci'tH nú'1

��v��!,��' d:Ô��;r� rll���n;�� re'cel ,O O .Ia de casal; 1 Rádio "ZeniUi" transoceanico, de pilha e tões e pL,'GlélrO, \�.'r I�

se, O Estado que e dos me-, luz; diversos transformadores de corrente; 1 Aparelho I ,---.---- __ o

lhores 11êste setor porque: EM BEM DA TRANQUI-
..

Je Ja�t�l', de pOl:celnna, completo; 1 Mesa genicologí-:ReslrlOU'iilSe ?
nêlé COiTem as melhores es- .

-

LIDADE cp; ] 1 no de cadeIras de corda para varanda; 1 Lampeão III

tradas brasileiras como a I ,As vêzes o exame radio- 'Aladim" com suporte; 1 Fogareiro elétrico de 2 bocas; !
Rio-Petrópolis-TeresópoÚs e: lólógico dos pulmões não re- i Aparelho de barba, elétrico; e 1 Cadillac 50 de luxo:

parte da Rio�São Paulo, COl1- !vela fi tuber�ulose, Entr�- Ver e tratar na "Casa da Torre" em Coqueiros
tará, se o govêrl1o conseguir I

tanto, decorrIdo algun� me

realíz-ar o seu programa,; ses, novo exame podera sur

eom rêde de b0as rodovias, i p�eencler a doença.
Com as Estradas Niterói! Faça examinar seus

_ Campos (com o trecho já i pulJuóeg pelo� raios �,
navimentado até Cabo Frio), }Jelo menos de seIS em seu.

Niteróí-Friburgo, com a pa-
. meses. - SNES,

vime-ntação da Rio-Niterói ,I IMPUREZAS 00 SANGUE '(
através de IVlagé pelo fun40· _

�

da B�hja de Gua?ab�ra" es- I nlXIR �f H�r.Ufi�A
estam o Eetado do RlO hga- ,�

lJ 10.10,",
d:? ao Distrito �ederal, com l!!- �UX, TRAT, SIF�
toda. sua zona. mdustrlal, e ---

�__�__

tôda sua Z011a de produção .

E FI
· ,

1l1li Lld��;::�:�:::��nét��f:rp:� _
xpresso onanopo IS. - 8.

���-.�- ���(I;�.#:'I.�.�". .

de praias, de lagos,' e de

T d
-

monta.nhas.
. rànsporte: e cargas em geral entreHá outras eestradas que

serão pavimentadas, a "Rio-
Campos ligando-se a Rio FLORIANÓPOLIS, CURITIBA E SA-O· PAU'LO·,.Bonito, e Rio-São PauJo li-

gando"se- a Mangaratiba,
outros trechos importantes
econômica e turisticí.lmen te,
Uma nota que podem pas-j MA'I.rP.dZ:_, FUHn�N(JPOU!s

tiar despercebida é sôbpl a li,scrltorio,.
Estrada Paratí-Cunha. para-.jl

Rua Padre Rom,a. �o - Tefl'é'o Viscond.e do Rio Branco Avenida do Estado 1666í76

ti é a eidade cuja tendência
'

,pep,oslt\1, , .

(�:i2/36)

,

d fal-ta de nua Conselhcll'o Mafra n. 131) Teletone: 37-3u-91e esapareeer por () _

. -
-

t d
Fones: ",[)34 --- 2535 'f'elefone 12:{O

comunJCaçao com o res o o
'

P
.

t' I' 'd
Caixa Po"tal, 4:-Hl

país, - ara Ir-se a e a so e

tA
A Encl, Telegráfico:

lancha, duas ou res vezes
Sandrade e Tran:,:pajj_;;

por semana. A antiga cida-
de está morrendo á mÍ'n-
-{':ua, A (mica solução era li- � "

1
'

- (,-...genc il no Rio de JaneIro e fem Rdo Hori:wnte {'om tráfego mi'rtuo at,é
gar-se Paratí - Estado do .

'"
-

p
.

.,ão �lo coro a Emprêsa de Transportes Minas Gerais ShU
Rio, a Cunha-São Paulo. SÓ! I

".,, ,,�.�

,

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

90 KVA.

Ventie-se gTUIJO cl mot_ui' GM 6'11, cl gerador Pel1iz:zari
9'0 liA'..;;;. 1-200 RI�M ,--f.íl 6t 220 volts c/-reguladm' de vol-
tag_ern e -ill,';tl'umcll to,') cÜiliííletos, ãÍíúla enC!UXílfado,

- Cr$ 550.0iiíl,GO

CINPAL - Cla. Inell. Peças pi Automóv�is S,1\',

Rua Américo Brasiliense n. 420

Fones:
-

32-670 e ª-3-9()71

SÃO PAULO"

•

O "Satosin" é excelente

para combater as conse

quências dos resfriados:

initações dos bronq li ios,
tosses, catarros, Péça ao seu

farmaeêutico "Sat.o5in 'o, in

dicado, nas traqueobron
lluites e suas manifesta-Um terreno n9 Bairro Bom Abrigo e

-a casa da Avenida Hercílio LUZi 183.
Tratar na fnesma,

ções, Sedativo .:Ia tosse

expeetoran te,
,-----,-----�----

16a C. R.
<�r •

\.,.
f

'!-". '-l�
O Chef," da 1(}3.. C, R., so

licita o �omparer;il11ento, tom
urgênCia, na la, secção da

quela repartição, afim ele
tratar ele á�Ó:i.mto de �,;u in-

PerolQ)

teréSf.f, elos iJegui ntf:,:i c Ué>'
ctãos:
Luiz Gonzaga de Olíveira,

M:moel JG�é dOil Santos, Mar
tinho Carr,oso, Moyzés Sch

mitz, Ozórlo da Silva e Vilal.,.
dir Silva.

Distribuidor

C RAMOS S/ÁCOM VIAGENS OnttTAS E PEUMA NEN'FES EM CARROS PRÓPRIOS

i Qua.rto de casal Comercio Transportes
tiua João Pinto, 9 i'poli ..

FlUAl,: SAO PAULO

--0--

Endereço Telegrátic:l
Hantidra e TI-a-nspollg

-o-

São Paulo - Capital - SP,
Endereço Telegráfico:
Sandrade e Transpolis

Vende-se rOl' ótimo _prl�ço
um belíssimo conjullto Ilara
quarto de casal de jmÍinhl
composto de cama, duas me

sas de cabeceil'u, um gm.tl'da
roupa i\,l'àncle e mn \,ami§ei-

r
' 1'0 sal>!i-teil'o.

Telefonar - '6225 .

CASA MrHCiLANiA-dí�t';i.
j b .. \dGt,. doa 1tM1o. !l.C.A.
í : V1�o1', Valnl"•• DiIlCQII_

0, Bar "Pérola", anéxo ao Restaurante "Pé_rola",
fica locaiizarlo á Rua 24 de Maio 748 - Estreito.

«Bar
-0-

, Encontra-se
_

novamente abérto e a disposição ,dos
seus antigos freg'ueses e Exmas, famiiias, o Btlt "Pé
rola" a pérola dos bars.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



o PLANO r:. AS CLASSES PRODU.TaRAS
Con ider ç es da A sociaç- Comerc·.d ru qu·e

Brusque, 18 de março ele deste Orgão, quanto ao "Pia-
I
elos Invesbímentos ele tama- do ue o Govêrno é de opi- 3) A Educação e Saúde

*CfíCiOS
de a resultantes, iC- DE OBRAS ]i! EQUJPA'v'JEN-

1955. no de Obras e Equipamentós" nha monta. ,nião que deverá dar Início à com os .recursos resultantes jam de mcl;!i€: a pei n �'i" a TOS.
Exmo. Snr. Celso Ramos. -qde o Gnvêrno do Estado I Abordaremos o assu� em obras vultuosas 'nos setores da Taxa de Educação e saú- cobertura uas despesas ele :.Renovando os J!ro,�!2l> '.'5 (;1'
MD. Presidente da Federa- pretende encaminhar à As .. , tópicos dístmtos, de modo g Rodoviário., de Eletrtf'ícacâc, de;· Capital ele prr-neírc estnbele- estima e elevada co ãídera

ção das Indústrias do Estado sembléía Legislativa. permitir 111113 análise segura Educação e Saúde e Agrteu'< 4) A Agricultura - Na fase cimento e juris respectivos cão, flrrnamo-rios
de Santa Catarina. Depois de acurados e u- do nosso parecer em relação tura, entretanto, como não inicial bastaria ser Intensttl- Estas, Sennor PI esírlente, Atenciosacie-ir
Caixa Postal, 4._ dos, consultadas todas a, ao "PL NO". dispõe de recursos para aten- cada, com os meios exísten- as consíderaoões l,l\,) acha-j Sindicato d&'i JJ1(Ii'I.,lri:.,�
Florianópolis (SC). fontes de que díspunharnos I 'RECISAO DA ARR DA- der tais obras, pede a mujo- tes convenientemente aplica- mos oportunas apresentar. e de Fíacão e TE.:,c::lagem de
Senhor Presidente: para analisar o Plano em çÃO - O projeto prevê a ar- ração de impostos, dos, uma assístêncta -naís di- assim esperamos ter atenrií- Brusque.

'

Confirmando nosso ofício causa, chegamos às conclu .. recadacâo do numerário ne- Somos ele parecer que :;e reta ao Colono, já que I) :VIi- do a solícltacáo de V 6. no Guilherme Rens.u x .- Pre-
n. 19-55, tle 7 do corrente, sões abaixo, as quais, quer cessarro ao plano, m.ante deverá julgar se o sacrifício nístério da Agricultura tem que diz respel«. ao PJ.A:-\O sidente.

�.

permitimo-nos .hoje voltar à nos parecer, aproximam-se o aumento de 20% (vinte por imposto ao contribuinte é contribuído e por certo con

presença de V. Excia" para ao maximo, ela realidade, cento) no ijJlpôstO sôbre ven : justificável, tendo em vista tríbulrá mais ainda com ma ..

transmitir o ponto de vista om que devem ser encara- das e conslgnações, pelo pra, os benefícios que se pretere.. terial suficiente para alcan-
20 ele 10 anos, a partir de de alcançar, com a re'11.12<1- ca.r <tI:esultados satisFató1::os.____.............__...,."....................."'.....--....-WM......- .....·.-.........-·
1D55. cão das obras planejadas Concluídos, então, os estu-
Nada se poderá dizer a res- Sí estas obras pudessem dos e projetos deüníttvos. te-

peito da previsão constante ser atacadas de imediato e rá chegado 9,' éplJ:'� "em 'Iue
elo plano, por não se díspôr prosseguídas à medida que SE' se deverá providenciar a res

dos números corresponden- efetuassem as respectivas 'l),- peito dos �'8:lIi'SO:" 11c<;e:',,:1,
tes às arrecadações dos últí .. recadacões, poderia, sem eh- rios, para a l'paliz::;.çãe (:0
mos :1.110S, em que se baseou vida, a elevação do ímpósto plano.
a previsão. A curva de cres- encontrar justificaçãol! Tai, Tais recursos poderão ser

círnento ela arrecadação a· entretanto, certamente não obtidos de várias maneiras:
presentada, não obedece:l acontecerá por falta de estu- 1) Peta m.uo-nc,o de
lei nenhuma. dos completos e respectivos írnpôsto, '�om) a apontada

Suponde-se, entretanco, projetos definitivos. no Plano;
_

que houve ligeiros enganos Por outro lado, quer r.>JS 2) Por ln �i,) ele financia-
na' i1rc.is -es p-ira os anos parecer, que os recursos exis- menta;
de 1958 e 1964, a referida tentes ou já assegurados, ele- 3) Por solucào míxta,
curva apresenta um índice veriam ao menos, permitir, (i A solução do ítem 2° 8pr:",

_.;;o."&',�1iB, te crescimento percentual pagamento das despesas l!0111, a nosso "':)1', pi'�;fl','5,vf!l j.ara
;>rogressivo equivalente à esse planejamento, ou se la.. grande parte do plano (Ias
15% (quinze por cento) de I 1) O Plano Rodoviário --- obras, dentro do ponto ue

ano pata ano, aproxírna.la- com os .recursos do Fundo vista hoje con.ínante, de que
mente. Ainda por fana de Rodoviário; qualquer inir;i:üiv'l, tamlém

I elementos .nào podereruos 2) O Plane de Eletrificação a de origem Governamental,
dizer si esta tendência se h- - com os recursos resultan- só se justij'i,�:t, ",'15) traga ':e

proxírna à realidade. <tes ela arrecaFlação do il11- sultados eCOl � '1kanH'ni,' sa-

PERCENTAGENS PAR,d_ FI- pôsto único; tisüüórios, '.st,) c, l�áS(; O� Ij(:'-
NANCIAMENTO - Na:L\ 1)0-::..
deremos dizer quanto as

ceu.

A oposiçQo, com a simples leitura da

justificação do famigerado plano ele Obras e Equipamen
tos, deu-se por satisfeita - e' não foi preciso usar de mui

ta ac.uidade para descobrir o que nele é tão transparente
Quanto uma camisa de nylon: - o engôdo eleitoral. das já foram suficientemcE-

Demais a mais, não pareceu a quem quer que fôsse, em te estudadas, isto é, não se

lmhas gerais, que o dito plano governamental fôssê um

amontoado de asneiras grossas, o que aiiás não seria de

admirar, dada a sua fonte originária.
Os defeitos do plano não são de origem técnica, De tu

do' o que nele está contido neceSsita o Estado: - estl'atl�s,
energia, produção, escolas.

Não haverá, sôbre o assunto. duas opmlOes ..

Portanto, para explicar a ,parte puramente técnica do

projeto não havia, como não há, necessidade de convoca

ções do Secretariado ao Legislativo.
.

Onde divergem as opiniões é justamente na parte po

lítico-administrativa, e já foi assunto arnplamente ventila

do por esta mesma coluna, em mais de um come_ntário.
Tem o sr. Irineu Bornhausen lastro e crédito suficien

tes para assumir a paternidade de um plano administra ..

tivo que"outros se encarregarão, de amamentar e criar? "iam ainda em vigor no (',)l'-

Sua atuação em quase cinco anos de govêrno lhe dá 'ente exercício, pois, peLl ló-
autoridade para isso? ;ica dos fatos, dar-se-ia a

PodE' o Govêmo cobrar um aumento no impôsto.de :levação imediata do cmto

Vendas e Consignações, sem que a Lei de Meios o 'tenha Je vida;'
devidamente consignado?

,

Ficam obrigados os seus sucessores a estimar o tama

nho dos seus passos pelo rítmo do tambor bOl'nhauseano,
tanto 'mais barulhento quanto mais vazio?

A tudo isto só cabe uma resposta: - Não.

E não haverá Secretário, por mais brilhante que seja,
que consiga riscar esta negativa no seio da opinião popu-

lar.
,

O que se verifica no plano não é uma deficiência téc- --------

nica _ aliás já foi apontada mais de uma por um elemen-. ,;,
- "Sem enh'armos no

to da Câmara Municipal de Concórdia - que -.Q impossi- ,� ,;, mérito do reannamento

bilite ou contra-indique a sua aceitação. Com pequenos 1'e- alemã.o, é necessário assina

, lar êstes perigos que se vão

tornar cada vez mais agudos.
Quando um ex-cabo chama

do Adolfo Hitler se reunia,
nas cervejarias de Munique,
e preg'ava um ideário fantás

tico, os assistentes sorriam e

l)ensavam
-

tratar-se de um

simples esquizofrênico à sol

ta }IOI' tolerância dos médi- LEI N. 22, DE 8 DE MARÇO ele 1954, que criou o distrito

coso Todos
- sabemos, o que DE 1955 da. Praia de Camboriú.

êsse esquizofrêni�o fez e 50- Artigo 2° - A presente Lei

bretud,o desfez. Revoga a Lei n. 18 de 20 entrará em vig'or na data de

A História
.

ensina muito

I
de ?ut�b.ro de 1?54. (Criou sua publicação.

lJOUCO porque a ótica dos �o- o Dlstl'lto da PraIa). Sala das Sessões da Câma

m,ens va,ria e a. memória can- "Eu, Guí Ang'elino Vieira, ra Municipal de Camboriú,
,a breve. Contudo os a.conte- Presidente da Câmara Muni- em 22 de março de 1955.

cimentos estão demasiado cipal de Camboriú, faço sa- Guí Angelino Vieira, Pl'e-

próximos e foram demasiado bel' que a Câmara Municipal, sidente da Câmara.

cruéis, pal'a, que alg'uém se votou e eu sanciono a seguin- Acácio Bittencoul't, l° Se-

.pel'mita esquecê-los de âni- te Lei: cretário ela Câmara.

mo leve. Artigo 1° - Fica r.evogadü Francisco Alipio dos San-

Ao que julgamos �ntes de a Lei n. 12 de 20 ele Outubro tos, 2° Secretário da Câmar"t.

(IUalquer remilltal'ização tal-

A "LEI DA PRAIA" NA POLICIAvez se imponha uma deSlla-
.

zificação de fato em linha /

hOl'izon.tal e vel'tical. MILITAR DO DISTRI'TO FEDERALE' uma precauçã,o mÍllim:" '.. .'

� do interesse de todos. Pois A "LEI DA PRAIA" NA PO
um exército dil'ig'illo por an- LICIA MILITAR DO DIS-
tig'os e novos nazistas é uma 'TRIT.O FEDERAL

força que tentará lima deci

são llesesllera(la pulitíeamen ..

te amoral e incontroláve'l, ca,
l)az de todos os jog'os, e in ,.

sanidades p�H:t at.ingir U�

seus fins e nat.uralmente in·

capaz de conceber um mun

do de harmonia })o,is os seus

interesses e ambições reptlu-

Florianópolis, Quinta-feira, 31 de Março de 1955

lotas & Comentários
A QUARESMA NA ASSEMBLÉIA

Eu nunca vi dizer que, em qualquer ·;re
gíme, os Ministros e Secretátíos de Estado

tivessem sido algum dia convocados ao Par

lamento pelas próprias fôrças que apoiam o

mesmas. Jantares no Lux
•

A pal'Ur de hoje, o "LUX HOTEL" oferect"l':i
à sociedade i1hôa, ..as quintas, sábados e do

ming'o jantares dançantes.

govêrno.
Sempre que o titular de uma pasta �

chamado a prestar esclarecimentos ou a di

rimir dúvidas junto aos representantes do

povo, o faz a requerimento das minorias,
pois é de supor-se que 0S esteios parlamen
tares do govêi'no tenham sido antes ampla
e perfeitamente informados, pelos seus res

pectivos líderes, das intenções governamen
tais.

Nào foi, certamente, o que aqui aconte-

paros, passa. ,

Mas, isto sim, é o onus que recairá fatalmente sôbre as

administrações futuras, se aprovado o projeto como está,
lJois não há dúvidas que de imediato surgirão os emprésti
mos por antecipação de i'eceita, os contratos com firmas

que já se estão 'constituindo para explorar o rico e novo

filão, que agora surge, as sociedades de economia mixta,
que irão explorar aquilo que vai ser construido com o ca

pital do Estado, equivale dizer, com o produto de impostos,
que são a carne e o sangue do povo, a cujos acionistas g'a

rantirá ainda o Estado, mesmo que tais emprezas sejam de

ficitárias, o dividendo máximo permitido por lei!

Isto é o que está errado, redondamente errado, meri
dianamente errado e não haverá sermãos qUal-esmais dos

Secretários que destruam estas apreensões que a opinião.
pública não esconde, cômo' escondidos andam os interêsses

que movimentam tôda esta insofrida pressa de ver o plano
aprova.do sem n1aiores exan1es. \

Os Secretários ele Estado foram convocados à Assenl

bléia pelas próprias fôrças políticas que acompanham o

Govêrno, A oposição não achou tal convocação necessária,
tanto que a respeito não teve á iniciativa. Logo resta a con

clusão de que o Govêrno sentiu necessidade ele reforçar a

fé nos seus fiéis, com as pregações que nas novenas legis
lativas foram confiadas aos cônegos mais categorizados do

cabido governamental.
Só assim se compreenderá a convocação dos imediatos

auxiliai'es do Govêrno, alguns dos quais co-autores do pIa ..

no na sua parte técnica, pelos próprios partidários, quando
o que está em jôgo não é a dita parte, mas a outra, que
afeta muito mais diretamente a coletividade.

Sôbre essa, quem falará?

Quem procurará abalar a convicção popular, Ja que os
manifestos e os celebrados telegramas de encomenda, que

já estão chegandO, não despertam senão a desconfiança da

opinião pública? I

PLANO DE OBRAS f<� E

QUIPAMENTOS - A exe�l,_'
ção de obras, como as apon
tadas no PLANO, rea1111e;1:<:
seriam de grande bellt}:fícit)
ao desen volvimento do E"ül
do.
O plano, entretanto, nã':,'

esclarece si as obras indica-

:j: ::: :;:

Tm..ne a noite mais agradável jantaml0
"I.;UX" - o reca.nto social da cidade

no

Arborização da es rada
da Base

Além de asfaltar a estrada do aéroporto, o Prefeito
Osmar Cunha ordenou que se fizesse, às margens, arbori
zação. E temos certeza de que, no futuro, asfaltada e ar

borizada, essa estrada dará uma fil'iOnomiá bem pitoresca
ao forasteiro da capital catarinense. Falando à reportagem
desta rôlha, visitado que foi lá no Hospital de Caridade,
onele se encontra convalescendo de um acidente que sofreu
há bem poucos dias, o sr. Cunha nos informou que preten
de, para dentro em breve, assim que rôr concluído o asfal
tamento na' estrada do aeroporto, iniciá-lo na Avenida
Mauro Ramos, o que, inegàvelmente, será mais uma pro
vidência elogiável ele sua administração. Vem trabalhando,
pois, afanosamente, o Prefeito, que, em curto espaço de
tempo, já levou a efeito trabalhos de urgência, que tanto
reclamava a população florianópolitana. Está trabalhando
o .. Prefeito, e aí, para demonstrção �stão se concretizando
seus ótimos' planos, apesar de, volta e meia, a imprensa da
oposição querer provar .o contrário. Ao completar seu pri
meiro ano de govêrno, o sr. Osmar Cunha, convictos esta
mos, há de revelar ao povo multo de suas' obras, umas

prontas, outras por serem iniciadas, porque o Prefeito não
pára.

/ L.
I'
I

Poucas mesa'S para um melhor ambiente.

Houve, de fato, num café: uma troca de idéias só...
bra palavras que faltam nos dicionarios. Gustavo Ne
ves; intelectual, deu o exemplo dos léxicos russos, no"

qllais" não figuram os termos Deus c Liberch,ac.
O deputado Paulinho Bornhausen, furibundo com

a coesão do P.S.D. - êssc bloco granitico que o pai
cuidava em dissolver em pouco tempo - opinou, com
a raiva de. crianço inculto, que no glossário pessectista
não ..se encontram as palavras Personalidade e 111(1e

pendê�cia.
O dr. Mario Carmelo Faraco, presente à reumao,.

contou-me que o lideI' Laerte R. Vieira, no morl1.ento"
dera o seguii1te aparte:

- Em todos os dicionários, de todos os partidos,.
sempre falta um?i ou outra palavra, No nosso, da.
U.D.N., não existe o substantivo candidato!

x x

OS SI'S. Laerte 'Ramos Vieira, Celso Ramos Branco
e Jaime Arruda Ramos, todos da turma do che:;'a de
Ramos, e mais os Neves, Sebastião e Rubens Nazareno,
associados e constituidos em Colonia Lag-eana Gover
nista, estiveram reulúdos no l.ux para trocar idéius .

sôbre os últimos acontecirnentos políticos.
O assunto principal ela conversa foi a frieza polar

com que Lages recebeu e tratou S. Exa., o sr. Gover
nador, na sua recente visita, por época da VIII Ex
posição.

Analisando os fatos, não encontraram explicações
para a atitude elos lageanos: tudo estava sendo feito'
por Lages. A prova ali estava, neles mes1110s, poi:,; um
era Secretário d'Estado, dois eram líderes parlamenta
res do situacionismo e os dois restantes presidiam di
retórios elo Partido, aqui e em São José,

Além disso, várias outras medidas foram recorda
das, todas evidentes nos _benefícios e nos agrados à
cidade serrana.

Depois disso, a reunião se tomou secreta. E os

cinco conten-ãneos passaram fl redigil' algo ele miste
rioso e extenso.

A nossa reportagem política, ponelo .. se em campo"
após esforços inauditos, por obra de mero acaso, C0i1-·

seguiu ler o »rotocolo então redigido.
Trata-se de uma espécie de memorial ao sr. f(,T(.I'

vernador. E' um documento cheio de cOl1sitlel'anllo." nos::
quais os subscritores estudam o panorama lagea�1:OJ e SUj'"

gerem seja enviada mensagem ao Legislàtivo l,?Rd'i.Tltl@; ao

aprovação para a seguinte lei, que copiaJ:U;o.s_ na inte
gra.:

::: !;:

RESERVAS NA POR'IjARIA.
sabe se as mesmas, ou parte
delas, são exequíveis ou não,
Somente os_ respectivos Pt 0,

jet.os e orçamentíls dc!::iaiti
vos permitiriam �.ll i 'lIga ..

mel/to. As estimativas ':e
custo allresimtadas Podem, ....fi.. lJQti� � Que J.:_ Os- ':Dr. Osn.ru;_ CunJ..-.a.-Lamen

pois, ser apreciadas por fnl- mar Cunha, Prefeito de Flo- tando grave acidente ocorri ..

ta de elementos. rianópolis, 11:1\'ia sofrido aci- do vossencia, forinulo since·
Em consequência da expo- ciente, chegoll até à capital

sição acima, se nos depar� a mineira, Belo Horizonte, ten- )'OS votos pronto restabei�ci ..

seguinte situação. do o :prefeito Célio Neto Aze.. mento. Saudações. Célio Ne-
1) A mh,joraç�o do impõs- vedo lhe dirigido o seguinte I to de llzevedo, Prefeito da

co, com todas as suas CO!l�;) - despacho telegráfiCo: Belo Horizonte",
1Uências desastrosas, entra-

"Lei n., ..
O Governador do Estado de Santa Catarina"
Faço saber a todos os habitantes deste Estado; iq_tte

a Assembléia Legislativa decreta e eu sanciono a se

guinte lei:
Art. 1° - Fica transferida de Floi'ianópüUs para.

Lages a Capital do Estado.
Art. 2° - Esta lei entra em vigo]' na data ela sua

publicação, revogadas as disposições em contrario".

tELEGRAMA DO PREFEITO DE
BELO-HORIZONTE

2) As obras apontadas, ou

variantes das mesmas, so
mente poderão ser atac:ict2.S

depois de definitivamente
projetadas, o que, sem dúvi
.ia, levará alguns anos

Isto posto, fica evidencia-

CR$ 200.000,00
._--------- ---

CAMARA DE CAMBORIO

PORTO DE FLORIANÓPOLIS
Continuação.da dragagem

O Pref")ito Osmar Cunha, i entendimento elo Prefeito
quando ele sua última vi'agem I com o Ministro da Viaçào 1'8·

a Belo Horizonte, esteve em sultou que êste providencia
contacto com as mais altas rá os recursos para que se cl2
figuras do mundo político

I
seguimento às obras de dla-

brasileiro,' inclusive com (J I '

Ministro da Viação, para o' gagem, tão -necessárias e d8
qual revelou a paralizaçã0

I
tanta urgência. Mais U:11

elos serviços de dragagem do

I
serviço prestado pelo Prefei

pôrto de Florianópolis, em to à coletividade florianópo
face da escassez de verba. Do litana.

Lot·eria. do Estado
HOJE:

Mais um oficial da Polícia

há mais de 2 anos nos Esta
dos do Rio, São Paulo, Para
ná, Ri9 Grande do Sul e ou

tros, em o norte do País.
Trata-se do 1° Tenenbo

:\1ilitar elo Distrito Federal, Médico reformado Dr. Pédro
vem de ser promovido na Chaves de Figueredo, pl'omo
'e�pectiva Reserva Remlme- vido ao posto de Capitão. por
ada, de acõrdo com a Lei fe- �to ele:!3 do conente, cio
deral n. 1.156, de 12 de Julho

I
Exmo. Sr. Presidente da Re-

I
de 1951, extensiva às Policiàs, pública, conforme publicação
Mil�ta,l'es.:... e

. c�nhecjda COl1_1O,' n� "I?iál'io de Notícias" do
"Lei na J:'nua"; em execüçao RiO, ete ante-ontem.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


