
Sob o título acima, a Tl'i- angariassem assinaturas pa- el b f
'

a orou, ace a esse acon· existentes, cerrando fileiras, vindicações joinvilenses, (;:

huna Llvre, de Joaçaba, pu- ra um livro com que procu- tecímento uma polítíca e
.

t f... ,. s- em conj un o, para a
. utura que não seja indicado p21G

blica o seguinte: ravam desprestigiar êste Di- tritamente municipa I i s t a, governança do Estado com atual grupo econômico-fi- BRASil E BOllVIA EM ACORDO"Conforme anunc i á mos retório e ferir, - como se com o c n t d to graçamen o e o - um candidato Que possa SH- nanceíro que detém o pode.
em nossa edição de 20 de isso fôsse possível e para tal dos os partidos políticos lá tisfazer as mais justas rei- rio governamental"
'março tendo, o setor poli- tivessem idoneidade moral, .......--..._.........._............................�....�

. . PETROLlfERO
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...

[··-.·a
....�..........

�"""""""""''''-_ohh__ RIO, 12 (V. A.) - Tendo tre o 'Brasil e a Bolívia sobre

que diz respeito ao governo mem a quem a nossa Cidade N sido noticiado que o couve- a saida e-aproveitamento do

do . sr, Iríneu Bornhaus�n, deve Imorredoura gratidão
nio firmado a 25 de fevereiro petróleo boliviano. O próprio

bastante nublado. por relevantes serviços pres-
de 1938, entre o Brasil e a Embaixador da Bolívia. no

Como demonstrou o regís- tados à comunidade e que, O Ministro da Ouerra Impediu. rAlllcla 'do' ���UV��i:doobre pPeeltoróleOgO'vefrÔnrao Rio de Janeiro já fez uma

tro eleitoral nas eleições de conquanto afastado do Par-

P d
II declaração pública neste sen-

1950 para o Govêrno do Es- tido,f oi um dos seus maiores . reli ente� Ca.D.dld.a,tura rorte. Bac'laraoo-e.. J,���l,e�ep��písos��mo',ãoO'mfl?rui'sOt�r10- tido. Há apenas um pedido

tado, Joinville foi um grande esteios e, quiçá, o construtor RIO 12 (V A) O .

II com o. objetivo de torná-lo

t' d ela vitória que elegeu ao Go _
.. ,'","

- ves- d�SlgmO� �lVI�OS, na repara-, rumos a que a campanha es - Raul Fernandes, titular. da atual. Este pedido está sendo

baluarte para a vi óría u e-

vêrno do Estado o senhor
pertíno Tnbuna de Im- çao de tnjustíças que nunca tá sendo conduzida".,

'

pasta das Relações Exterio- estudado pelas autoridades

nísta, porém, face o já ete-
Irineu Bornhausen. pr�ns�" div�l�ou no alt� da me despertaram rancores e O sr. Etelvina Lins, como res, que fez as seguintes de- brasíleíras competentes e se-

tivado rompimento do Dire- prrmeira ,pagma a segumte I jamais me abateram o aní- se vê, conforma que sua can- clarações:
tório Municipal da UDN com A cons.tatação dêsse fato E' t 'E d

'

rá objeto de negociações di-

.

no a: speran o a renuncia mo. didatura é mesmo definitiva, - "Não foi denunciado o plomátícas, entre o Itarnaratí

o . governador Bornhausen rumores sôbre a atitude da d íd t C f' FOIIo presi en e a e '1 10, o Enfrenta-Io-ei, aos meus Aliás, no mesmo sentido, Já acõrdo assinado em 1938 eu- e a Chancelaria boliviana".

para o próximo pletto temos policia, de que se ocupou o O Id A h
.

,

.

sr. sva o ran a passou brutais acusadores, e firme- se manifestam os SI'S, Artu:;'
como certo um resultado não jornal "A Notícia"; provocou

•

em claro a noite de quarta- mente. E agora ouçam: a tu- Santos, presidente da UDN.
muito compensador ao can- enorme reacãc nos meios f' d trê

.

.

,

,. " ena e res, em sua resr- elos abrtretminha viela publí- ,walter Peracchi Barcelos e

.
didato da grei dominante, udenistas locais, impelindo- dencia, em companhia de ca e particular para' o mais

I
outros proceres políticos an-

haja visto a carta redigida e nos a uma atitude drástica, '

A' 'I'
,.

diamigos. VIgl la cívica is- severo exame, a começar pe.. tí-juscelínístas.
.

•

enviada pelo industrial Lau- para a qual também concor- I lt d d50 véu-se a a, ma ruga a, la declaração de bens, que ...
1'0 Carneiro de Loyola, pres- reu, não há dúvida, a posítí- quando 8,S. mformo�l aos me foi pedida pelo deputado "

TEUPOtigioso prócer e presídente da vação de que, enquanto a- presentes que acabara de sa-. Adauto Lucia. Cardoso, se
.

a O �
secção

.

joinvilense da UDN, guardávamos sua palavra de bel' que o general Lott, mi- campanha assumir aspectos Previsão do tempo até às
ao sr, Heriberto Hulse, atual ordem, forças .governamen- nístro da Guerra. se opusera círerent-s Q:1e preguei, • 14 horas do dia 13,

Secretário da Fazenda e pre- tais agiam no sentido de ím- <1 renuncia de Café Filho". tão logo fui escolhido cari-l Tempo _ Boni.
sidente do diretório estadual pedir qualquer conciliação, didato, responsabilidade nã.lJ' Temperatura _ Estável.
do respectivo partido, e que forçando-nos a aceitação cio CAND.lDATO AO GOVERNO me caberá, Saibam descie já Ventos _ Do quadrante
abaixo damos conhecimento, rompimento que nos impu- DE MINAS que os ladrões publicas, JS: Norte, frescos.
na íntegra, aos nossos leito- nha o sr Governador me RIO 12 (V A)

.

O I. '-" .
- sr. negocistas, os corruptores f. Temperaturas - Extremas

res: dicla que, a tal altura dos a- Bias Fortes foi escolhido, por a corrupção não serão e nem; de ontem: Máxima 24,2. Mi-
"União Democrática' Na- contecimcntos, se nos apre- unanímídade, pela comissão poderão ser' poupados n03

;
nima 17,4.

.cíonaí sentava COlTlD a mais consen- executiva" do PSD mineiro

Diretório Municipal de Jo- tânea aos nossos brios de ,io- para candidato do partido ao

inville invillense�, ciosos de nossos governo cio Estado nas elei-
IImo. Senhor fóros de cultura e civilização, �ões de outubro, Numa reu-

Heriberto Hülse Lamentávelme'nte, vimos 11ião que durou 50 minutos, a

DD. Presidente do' Diretó- plenamente confirmado o eomissão executiva pessedis-
rio. RegiQnal da U.D.N. que havhmos observado na ta. ouviu do sr. Benedito Va-

;!' - Rafael Corréira. de Oli'veira, o vígoroso colunista

Flori.anópolis - santa Ca- Convencão 'Regional: "-- o adares, inicialmente, a lista
(lo Diário de Noticias, do ,,Riü, assim t�nnina o seu artigo

tal:ina _ precoric�bidO espírito de do- ias nove nomes indicadm
de domingQ 4ltimo, entitulado 'Qm hOn}.em fioou. de- pé:

o

Senhor' Preslodente·..
-,

'ri'" oi ... t'd t
- "'Não e�;:rueçamos. "Ol'i-"-l, o homem ·que>. nes'te .doniu1!!:6

1'111. 10,ue rar 1 o po1' --prO' ,e peI(f"PR'c PSD. Elli .ílcgiüda, ..... ..' , -

Téndo em vista o entend�- do 'grupó chefiado .pelo" se- o �r, José Màrià AIKmim .16 'Pasc a:ressw·g.r il�s -tI: as. -em pIeUa..4'Ol:JI.....'l i'ã

menta que com Va. Sa. tive nhor Go'V&rnador e a ratifi· )I'OPÔS que se considerasse a-
(la política brasiie!r:t. O sr7Nerêu Ra.mos.não perdeu coiu

nessa Capl'tal, no Hõtel Lux, caca-o de seus propo'sitos dp d
a compostm'a nem se (leslumbl'ou com as fantasias do

_
"

., �)enas os nomes os srs,

_ no dia 16 do corrente, logo hostilizar e· afastar da agre· 3ias F Jetes e José Pena, sa-
férrllô conclave. Não quiz ser candida.to à )lresidên-cia ,la

após o encerramento da miação ,seus mais antigos e ientando que a maioria dos República, Não entl'OU no bailado,

Convenção Regional, do prestigiosos servidores, com') dirigentes do PSD apoiava o
E agm'a, nos ocone aqui uma interrogação oportuna:

qual parti.cipou meu amigo e o fizeram com Aristiliano primeiro, porque o PSD se opõe. sempl'e ao nome do sr. Nerêu Ra-

correligionário CeI. Alire Ramos, Adolfo Konder, Rupp A indicação dos dirigentes
mos quando se trata de eleição presidencial? Em 1946, co-

Borges Carneiro, era-se lícitn e Wanderley Júnior, do partido foi homologada
mo líder da maioria, na Cmlstituinte, êle foi um rigido ho-

esperar que, enquantq não com facilidade pela comissão,
mem de pal·tido, �em combinações nem acôrdos que pu-

obtivesse sua
.

comunicação, E com isso tambem o re.. tendo a mesma resolvido, dessem enfraquecer os seus coneUg-ionál·ios. E de ta.! mo-

prometida para o dia 23, em gistro, mais entristecedor, d'l ainda, marcar a data de 29 do se im})ôs à confiança e à estima do PSD que êste o ele

cuja data reuniria o Diretó- esdrúxula situação em que se do corrente para a realização geu vice-presidente da República, Em 1950, -já na che�ia

rio do s.enhor Governador d� encontra o Partido, em que da convencão estaduaL O do partido, teria mal'chado t:-aonquilamel1te para a s.uce's·

Estado, para com o Diretó- não é ouvida e acatada a voz sr. Bias Fortes abordado pe-
são do general Dutra se este, pelas limitações do seu ra

rio de Joinville, por' intermé- ele seu ilustre Presidente, la reportagem manifestou
ciocínio polítiCO, não houvesse adotado as soluções de com

dia do Comitê aqui organi- merecedor da confiança de .sua sa tisfação pela inclÍcação padl'esco, O l'esultado dessa verdadeira traição do PSD ao

zado sob seus Il;uspícios e re- todos os brigadeiristas, um"!. de .seu nome, tendo, entre-
SI'. Ne.'êu Ramos 'foi a elt>ição do sr. Getúlio Val'gas e isto

conhecidamente seu porta- vez que os jovens turcos( se, tanto, declinado de adianta�' que aí está - o Joca da GlÍve:l desl11malizando o Brasil

voz oficial neste Municl'pl'O, gundo o cleputado Wanderley interna e externamente.
qualquer plano de platafor-

Nessa persuação e a ela

I
Júnior) dispõem da agremia- ma eleitoral. Ag·ora., em '1955, o PSD levaria tranquilamente à. presi-

fiel, interrompi minha via- ção a seu bél prazer, dela dência da Rellública. o mais eminente de seus lideres se nio

. gem de retôrno de Floriano- usando e abusando par::\ sa- F'ORTE A CANDIDATURA ielliasse l'epetir' a aventura ridícula e debochada de 1950.

polis em Barra Velha, onde

I
tisfação de seus interêsst!s, RIO, 12 (V, A.) - O go- Porque, então, essa permanente hostilidade' a.o sr, Nerêu

passei ,as festas Carnavales- caprichos e ambições pes- vernador de Pernambuco ge- Râmos? POl'que s� h'ata de um h.omem digno que restitui-

cas, sem exercer qualquer a.. soais.
_

neral Osvaldo Cordeiro de I'ia a })residência 'lo Brasil aos niveis altos de outrora.

tividade política. ,Diante do que relatei, co- Farias que se tem como prin- ,O sr. Nel'êu Ramos não quiz ser o ca.ndidato das artt-

Atender.do a nossa cambio- mo há de reconbecer Va. Sa"
I
cipal arquiteto �a ca�dida� I culações atl'.ibulaJlas que desagua�am, afina�, llas_ ansieda

nação, vim para Joinville no não poderia haver ambientp. tum do sr. Etelvmo Lms ades agt'adecldas do general CordeIrO de Fanas. Nao entrou

dia 23, aguardando sua pro .. p�.ra protelamento. de deci-I pr�sidencia da Re?��l�ca, fez! em �evitaçã� �OI1�O o sr. Etelvino Lins, .Não se alvoroçou

metida comunicação e o re- sao e esta deveria ser toma.. hOJe e,stas declal(i,çOeS, a em extases hrlcos como os SI'S. Afonso Armos e Artur San

sultado àe seus, esforços dt} da de imediato, desaparecido proposito de deliberação das tos, Não i'odou ii, volta do Joca da. Gávea como os srs. Jua.-

pacificação. que estava, totalrnente, o fa� forças anti-juscelinistas: l'ez TávOl'a e Jânio Quadros, Mas ficou firme no seu lugal',

Desejo esclarecer, por de- tal' confiança imprescindível "Vai tudo bem." lluma ilhota de solo firme, bóas á�'uas e árvOI'es de rica' MANILA, 12 (U,PJ - Ab- 1° do corrente causou a mor-

ferência, a Va. Sa., que reco- à conciliação almejada. DECLARAÇÕES seiva. los sísmicos que se registra- te de 432 pessoas no mínimo

nheço, imbuído de propósitos Estamos, portanto, senhor RIO, 12 (V. AJ - "Não é Esperamos que o seu exemplo nilo...!ie perca na exube- r�m, ontem em extensa zona e deixou milhares de pessoa.'l°
1eais e dos mais elevados Presidente, diante de um« brutalidade apenas, porque l'ância (las ambições e do canalhismo que nos avassala. d<l derrubaram casas residen.. sem teta. Tremores de inten·

llentimentos, os motivos que situação de fato provocad,t ultrapassa apropria hedion- cima para baixo, e, também, de baixo para cima.,." ciais, abriram brechas nas sidade de 3 a 6, na escala

levaram o Diretório Munici- pelQ senhor Governador do dez, a exploração, que res..
li! * * estradas e causaram ainda maxima de 10 semearam o

paI a tomar a deliberação Estado e seus áulicos, aos surge a -esta altura" - de- "
- Eliciomar Maria da Lapa era professor.a no Ri- ferimentos a núme1'o não pamco em � cidades, 6 das

magna que adotou, não aco- quais, unicamente, cabe a clara o sr, Etelvina Lins re- beirão. Na semaha passada a inlustríssima diretora do De- sabido de pessoas, na zona quais em Mindanao, Que é' u.

lhendo a solicitação de adia- responsabilidade do ocorrido, ferindo-se a revivescencla partamento chamou-a ao gabinete para comunicar-lhe que segunda ilha em tamanho;.

menta formulada em,seu te- Ao entregar a Va, Sa., o dos sangrentos acontecimen- seria dispensada. Seria,., mas podia n&.o ser. Se ela fôsse meridi�nal das Filipinas, já de acôrdo com o que infor

legrama dirigido ao CeI. Ali- texto original da declaração tos de Recife de quandO e1'''' !J.presentar-se ao chefete udenista local. sr. Oscar Silva, e bastante castigada l?or

011-j
mau o Serviço noticioso daR

1'e Borges Carneiro, com que êste Diretório tor- interventor em Pernambuco aderisse, não seria! Do contrári,o, seria! Já deve têr sido". tros tremeres' de terra ocor- Filipinas. O.s tremores come-

.. Ao chegar a Joinville, na nau pÚblico o seu rompimen- e durante os quais foi morto porque o preço da liberdade é a e'tel'Jla vigilância! ridos a 1° do corrente, Não çaram à 1.40 da madrugada

�arde do dia 23, encontrei a to com o Govêrno do Estado pela polícia o estudante Di�- Possivelmente o líder do govêrno, na Assembléia, darú se sabe por enquanto se hO.1,h e duraram de 10 a 45 segun-

cidade intranquila e verifi- e bem assim uma cópia d� mocritod e Souza Filho. uma pi'odigiosa explicação sobre o caso. ve mortos, O terremoto de dos.
.

quei, sumamente surprêso, ata da reunião que éfetuoll "Eleito senador, mal com-
'" * * ",'

que �nquanto Va. Sa. comú a 23 do corrente e da qual pietava a idade exigida por '"
- O Plano de Obl'as está recebendo das "Iasses- pro-

cheIe. cio Partido e figura resultou aquela deliberação, lei - continua o sr. Etelvino dutoras do Estado a mais veemente repulsa, por que se

proeminente do Govêrno, a- cumpre-me r e n o v a 1'-1 h I� Lins - nas eleições de 2 ele rlindamenta no aumento de impostos, vale dizer, no au

tuava em favor da solução meus protestos da mais alta dezembro de 1946: governa- mento do custo de vida.

harmoniosa do "affaire" Jo- estima e distinta considera· dor de Pernambuco,' com o Os pronunciamentos, até agora unanimes, das Assocía-
-

inville, _ em sentido contrá. ção. apoio de todas as forças po- ções Comerciais e Industriais, pesam pelo valor, esponta-

rio, trabalhava o Deputado Saudações Cordiais líticas do Estado, a ÚDN in· neJdade e isenção política.
Paulo Konder Bornhausen, (ass.) Lauro Cal'neiro de clusive, a 26 de outubro de Esses pronunciamentos estão sendo lidos na Assem-

filho do sr. Governador do Loyola 1952; candidato hoje à pre- bléia para ficarem nos anais. Opondo-se, a seu. modo, a

. Estado, que aqui esteve para Presidente do Diretóril) sidencia ela República, nas eles, os deputadOS udenistas lêem da' tribuna artigos polí-

estimular atos hostis por Municipal de Joinville". condições em que fui indica- ticos e matéria paga, pubü"a.dá na imprensa carioca,

parte do Comitê, fazendo x x x do pois levei minha recusa ao O valor dos documentos está bem balanceado:' em prol

com que membros dêste, a- Ainda conforme declarou o mais alto grau, em reumao do Plano manifestações partidárias e artigos de matéria

companhados do Delegadu sr. Lauro Carneiro de' Loyo- de duas horas a fio, soment,} pagai contl'a. o Plano, a livre opinião ,las classes j)l'odutc

Regional de 'Políéia, como la quando de sua recente poderei�atribuir essa rapida ras, isentas de influências políticas.

element.o de il1tirnidaç.ão, cBta.dá Hc2ta. eid(i-d'2, Jojnv"ille .':lscensão IJóll'tiéa �DS- altos Qualo.é o "iajQ� "ue "!ale?

A Assembléia Legislativa, cuja. preSidência se deu no

durante a presidênCia do sr. último ano da legislatura
Protógenei: Vieira, inaugu- passada - de 1951 a 1955.

rou, no Gabinete da Presi- Segundo sabemos, dentro em

dência, a galeria dos presi- breve o presidente BraZ Joa

dentes anteriol;es.
'

quim Alves pretende inaugu
Onze já são os retratos que rar o retrato do ilustre ex

integram a citada galeriá, presidente Osvaldo R, Ca

cujo 11° é o do sr. Protógenes bral, cuja atuação na Assem

Vieira, bléia Legislativa deixou

Já está quase pronto o I atrás de si traços indeleveis,
quadro com o retrato do dr. pela eficiência, probidade e

��_�",_.....",.__.....;
Osvaldo Rodrigues Cabral, I ardor combativo.

Política deJoinville

N ótulas

.
"'

'":
,"
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NESTA CAPITAL OS SRS.
NEREU RAMOS, DEPUT
FONlÁNA E JOAOUIM Rmt!�'�

FRANCISCO GALLOTTI
Conforme anun,e i fi ln o s nísta e o �r. deputado Joa

chegou ontem a esta Capital, quim Fiuza Ramos.

procedente do Rio, o nosso De véspera, chegara a esta

eminente conterrâneo, sr. Capital, procedente de Con

d,r. Nerêu Ramos, ilustre Pre- I córdía, o sr, deputado Atili'J
sídente do Senado, ! Fontana,

, Em companhia do preclaro No aeroporto da Base os

Chefe catarínense, chegaram ilustres políticos receberam
os srs. dr. Francisco Benja- votos Ide boas vindas de avui
mín G�llotti, Administrador tado 'numero 'dê amigos e

do Porto da Capital Federal correligionários, desta Capí
e prestigioso procer oposícío- tal e do ínteríor.

EM FLORIANO'POllS O VICE
ALMIRANTE CARNEIRO

O vice-almirante Carlos Pôrto União, Caçador, Tan
da Silveira Carneiro chegou gará, Videira, Capinzal, Pi...
sábado, 9 do corrente a FIQ- ratuba, Campo Alegre e

rtanópolis, e seguirá na Sombrio, completando o tra

quinta-feira, dia 14 para o balho preliminar em todos
ínterim', em visita aos mu- 'os municípios eatarínenses
mcipios do Oeste catari-! trabalho que 'consistiu n�
nense, pretendendo, caso seu

estado de saúde o permita, visita pesséâl, palestras ex

organízar as comissões em plicativas, distribuição de
Chepecó e nos 8 novos mu- panfletos e questíonârtos e

nicípios desmembrados dês- o organização de comissões
te, e mais Concórdia, Seara, dirigentes.

NÃO HOUVE GREVE NO- RIO GRANDE
.um caSOi>apenas/�,entre émpre'gados e

,

'�,·�e.mpre_oàdQre$
.

PORTO' ALEGRE, 12 (v. noticiado, Trata-se, apenas
AJ - Hegressoll de Rio de entendüÍlentos entre em

Grandf? o delegado regional preg-�dos e empregadores,
do trabalho, sr. Luiz ,Assun- ,para a selução ele um assun

ção, que para ali se dirigira to que só a eles diz respeito.
sabado passado a fim de co- Há, em estudos, disse-nos o

laborar nà solução de um ca- titular da DelegaCia do Tra
so surgido entre empregados balho, duas propostas. Espe
e empi'egadores em carnes e 1'ao-se que ainda esta seman�

derivados, por questão de seja encontrada uma <solução
a.umento de salarios. para o caso, Finalizando,

disse-nos o sr, Luiz Assunção,
que alguns empregadores,
antes mesmo. de qualquer
reivindicação se antecipn.
ram a uma melhoria salarial
aos seus empregados.

Falando, ligeiramente a

reportagem, o sr, Luiz Assun-·

ção teve oportunidade de in
formar não ter havido greviJ
em Rio Grande, como foi

VISITANTES ILUSTRES
\

Os srs. Perícles Virmond e 'dência da Assembléia Legis,·
Herberto Furuk, . industriais lativa, em conferência com

progressistas do 'município o presidente Braz Joaquim
de Rio Negrinho, estiveram, Alves, com quem trataram

ontem, acompanhados do de vários assuntos do inte

deputado Estanislau Roma- rêsse daquele importante
110ski, no Gabinete da Presi- municípiO.

ABAlOS SISMICOS NAS FILIPINAS

GALERIA DOS fX-PRES,IDENTES

J
j

.

-'�..

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



4 Florianópolis, Quarta-feira, J:; de Abrii de 1955 o ES'l'ADCJ 1
'.

""

do Triangular
SELEÇAO DA CAPITAL X CORITIBAf �O JOGO IINAUGURAl- DOMINGO A PUGNA ENTRE OS.cAMPEÕES DO PARANA'

S-ANTA CATARINA

Sábado

e Lauro Alves civil Nazarenc
Simas. Do lado do Figueira
entre

.
outros, o então selo

Presidente,
-

o jovem Osma:

Cunha, que hoje está a fren
te do Govêrno Municipal. Fo

CAMPEONATO
VARZEANO DO

PALMEIRAS
Prossegue animado o "Cam
peonato do Palmeiras", sujos
jogos se realizam aos domin
gos, no período matinal, no

Campo elo Largo General
Osório.

Domingo foram disputa
dos mais dois encontros, am
bos interessantes, sendo que
o Universal derrotou o Curi
tibanos por 5 x 3 e o Palmei
ras empatou com- o Palmeiri
nha por 2 x 2.
Numeroso público presen

ciou os matchs.
A CLASSIFICAÇÃO

1.0 lugar Universal,
com 2 empates e 1 vitória

1.0 lugar - Curitibanos
'3om 1 vitória e 1 derrota

'

l.o lugar Palmeiras,
20m 2 empates
I.o lugar _:_ Palmeirinhas,

"2 empates e 1 vitória
2.0 lugar - FerroviJ�o,

'om 2 derrotas ..
'

PRO'XIMA RODADA ...

Palmeiras x Ferrovíárto
Palmeirinhas x Curitiba

nos.

'Deverão estar nesta Ca

pitaÍ .depois: de amanhã os

conjuntos cÍó ..Coxitiba e Ca-
. . . .

�

xlas, campeões paranaense
e Catarinense 'de 1954 que

com a Seleção da Capital em primeira mão, o torneio ctos dois Estados visinhos e I Toda a cidade aguarda sístências, sendo provavá
disput�rão ? tão comentada: lerú. início sáb��o com a n� próxima terça-fei.ra se- i com .interêsse incomum os vel que a pugna Caxias x

'I'orrieio 'I'riaugular de

FU-, pel�.la entre .CorltIba � Se- II ra enc�rrado o tor�elO com elet:'lzantes choques ,q�e de- Coritiba sup.ere. tod�s os re-

tebol. leçao da Capital. No dia se- a peleja entre Caxias e Se- verao levar ao estádio da Icordes de b ilheiteria,
Consoante já dívulgamos ] guinte jogarão os campeões 'Jeção, I Praia de F'ôra enormes as- Aguardemos!

......................................8•••••••••••••••e•••••f' .....�Q....aV,..........�....·v'-..... 1••••••••••�8•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

"O 'Estado" Esportivo
.........................................................................................................................................

l!jlott���:l>l>(*"· """u-,'k�· "{"'·'.iiifitl,;--"'".,·,"'H"""-,_ .

Comluma atuação que não cen- A RONDA DO PASSADO
Pelo Faixa Branca

venceu estreou a se I eça""o ...WATTER-POLO - Já riga: Tenente Rui, Sargen-
. abordámos êste assunto, tos João Francisco da Ros:

Enquanto esperam o Cam- pate traduziria com fidelida- fundir com Teixeirinha), Sa- lance alto, Adão foi atingido mas... agua mole em pedra
peonato Citadino de Futebol, de o seu desenrolar. Mas, dinha (Galego e Jaeger. na cabeça pelo díanteíro dura etc ... etc ... Por isso

vão sendo realizados amisto- Lauro é teimoso, e nos der- Arbitragem satisfatória ele blumenauense e numa atitu- voltamos a carga: A nOSS!l

sos, destinados a não prívai cadeiras minutos, quasi ao Oswaldo Meira. de desleal e covarde revidou ronda regride no tempo e pe-

o público da sua diversão apagar das luzes, conseguiu com um soco ·em pleno rosto, netramos nos anos de 1939 e

predileta. Leléco teve a idéia burlar a vigilância da zaga DUAS EXPULSÕES ficando Sadinha em deplorá- 1940. ,Num domingo ensola-

de formar uma seleção da zontráría e atirar rápido e I vel estado, com o nariz san- rado sôbre velhos trapiches
cidade,· afim de enfrentar c seguro para vencer a perícia Como se não bastassem a grande abundantemente. A- de madeira que então exís-

Palmeiras, Coritiba e Caxias, de Juca, consignando o gol mediocridade da pugna, dois dão foi expulso do gramado- tiam no espaço que fica en

êstes dois últimos em dispu- la vitória. No primeiro tem- 'I fatos larnentáveís vieram co- e quando se 'dirigia para fora tre o Miramar e a Alfânde
ta de um triangular, nesta po o marcador foi de 1 x 1" laborar ainda mais para o da cancha quasí se atracou ga, havia muita gente, pols,
Capital. gols de Sadinha e Jacó. I' seu fracasso. Valéria, que em luta corporal com o ar - naquele, dia, após várias pro-
Domingo passado fomos sempre foi um modelo de queira visitante que o provo-I vas de natação, em vários es-

ver estrear a nossa seleção. OS QUADROS E I disciplina, conheceu, peh cou. Ao que parece, dada a tílos, e provas de mergulho,
enfrentando o forte eoníun- ARBITRAGE1\'l primeíra vez, o caminho eLo gravidade da falta, Adão Se- numa festa promovida pela

, ... HOMENS RÃS - A exis
to esmeraldino de Blumenuu. vestiário, ao ser expulso d(t -rá. dispensado da seleção. Associação Atlética Barrtga No Rio B t f A'. - - tência de um corpo de poli-

- o a og'o x me-·

Paro- tanto, muito pouco SELEÇÃO - Tátú, Adão, cancha pelo árbitro, após ter Verde que competia com o rica
I

. cía para salvamento, impor
ensaiou a seleção e no jogo Wa dir e Danda; Vico e San- . revidado com um ponta-pé PRELIMINAR FIGUEIRA NATAÇÃO CLU-

I ta, é evidente, no interesse
que travou com os palmei- .ord ; Plácido (depois Wil-,

desleal uma "rasteira" vio- BE (desenvolyemos,. parece,
e prática par parte dêsse

rístas não rendeu o que se .on) , Betínho _ (d-epois \ E'ri- lenta de Zé Gaúcho, logo nos . Na partida preliminar, em desportos aquáticos, co-
esperava, isto em vista de co), Valéria, Giovaní e Jaco', primeiros minutos elo perío- travada entre os' esquadrões mo cola de cavalo _ para

elementos, de todos os des-

1
. portos que se relacionarr;

não terem os jogadores se- (depois Lauro). 1;: . .

do. complementar, passando de amadores, o Postal Tele - : baixo!), realizou-se renhido
PALME R,' �

. , I' com a agua. A criação ele
guido o sistema de jogo ado- 'I· AO.

- Juca, De-. .� ,s.elecão a jogar com um gra.fico der.rotou o Treze de encontro de. watter-polo en-

I G d h
. Corpo de Polícia de Praia, artado por Leléco. l\{as a im- ucas e ar In O.; Lázaro, Ze I elemento a, menos. Aos 3'7 Maio por CInCO tentos a qua- tre as equipes do Barriga

G
'

h L
.

I
que se sabe, da parte do Co

pressão deixada não foi de a�c o e
. u�erclO;,.:�onas, ; min.utos, num,. encontro GO!�l t�'o, No primeiro tempo re- Verde e l"'igU��ra. Competi- mando da polícia Militar, É

todo má. Aos poucos irá o Lazínho, TeIXeira (não con - Sadmha, na disputa de um glstrou-se empate de 3 x 3. ram, na ocasiao, pelo Bar-

quadro rendendo até estar
.... assunto resolvido, faltandc

meiras
________.......,,....,..._...,-:-_____________

apenas, para sua consolida
em condições de .jogar de --...,..,,...-------- - --------.---- Em São Paulo - Santos x:

igual para igual com seus
cão, a parte que toca ao mu

Fluminense

pr�:i���n�;���:��o��alizan- Aldo ,.LU'l·'. o'. e' u' a-o R' ·llIa·ch1ielo/ o� v·encedor da -reg,ata �����;ta���� ��!��Scer�����f No Rio �O�:�i�a x p�\:
po a atuação dos pupilos de H U que nao haverá dificuldades

guesa
pois 0- nosso atual Prefeito .

Leléco, dois somente satisfi-

ESClARECIM-r::NTO FEZ O AlVI RUBRO CINCO PONTOS NO
'

lTIMO P' R'EO
Em São Paulo - Corí n-

zeram. Queremos nos referir
.

,- .

.

.

[: H. -
..

I
'" U A ..

.

.Iesporttsta que é ex-pra- tíans x Vasco.
a Vico e Sanford. Êste últi-

" cicante do watter-polo um .....-

mo, vinculado ao Atlético OBRI'GATO�R'IO PARA'T,O,DO'S OS CLUBES D-O ESTADO jespoJjo que está nos fazen· Esgrima ciã' PÕ'Üct�Iilitar,
elo talta, não deixará, pen- facultado ao civI's (le an1bosPara n a e n s e, encontra-se" "

nesta Capital em goso de fé-
. Foi o Clube de Regatas : *�'i!li1if..;çi�\!1i?p'-:,;J '4�" ,,-, E o vitorios.o foi o clube aI- '8amos, de ver a dupla vanta· os sexo.>;, O éurso em aprêço

rias e atuou atendendo fl. Aldo Luz e -não o Clube a regata, por solicitação do I pita]. Assim, obtendo o úl-· 'i-rubrp que alcançou três gem dessa instituição f funcionará tres vezes por se

ingentes pedidos dos respon- �aútico Riachuelo o vence- Aldo Luz, uma reunião da timo lugar, ou seja o ter- vitórias contra duas do Ria- )l'estar, assim, um duplo ser- mana, das oito as dez horas

sáveis pela seleção. Ambos:):o 101' da competição remística entidade e clubes, na qual ceiro, o Aldo Luz conseguiu chuelo e Martinelli: viço a sua terra: dotar nos- da manhã.

médios jogaram uina enor- de sabado, eis o que acaba LOI revelado que a vitória: 5 p.ontos, sendo esta a con- A decisão da F.A.S.C. fez
sas praias de um policiamen- . .. CAMPEONATO TIH.A

midade e graças ás sua:,_ .te no.s revelar a Federação l:oube ao Aldo Luz, visto tagem de pontos:' Aldo Luz com que surgissem os pro-
to eficiente e um bem apare, DENTES - A Polícia Militar

"performances", notáveis sob Aquática de: Santa Catari- que no último páreo em
I
e Riachuelo 52 (empatados) ,testas dos dirigentes ria-

ihado serviço de salva-vidas realizará, nesta semana, o

todos os aspéctos, a seleçã,a la. out-riggel's a oito remos,: e Martinelli 50. De acôrdo chuelinos.
3 engrandecer os nossos des· seu campeonato interno ele

poude fugir a um desastre Esclareceu o nosso infor- era obrigatória a participa- � com o regulamento, em ca- Assim, o C. R. Aldo Luz
portos; pois sendo a agu:J "sgTima. A sª,la d'armas será

total, pois foram eles HE nante que é alto paredro ção de todos os 'clubes do 80 de igualdade de pontos, foi proclamado vencedor da
o elemento essencial de açã( franqueada ao público e o

únicas peças que se adata- Ia enÜdade naútica bar-' Estado e somente tomaram' vence o clube que maior primeira regata oficial do
dos. salva-vidas, claro está 'Jrograma deverá' ser publi-

t
.

d t h'd
' I t t

A

I b d C
' :jue eles terão que criar, pr3.- �ado brevemente.

ran_l ao sis ema de ,Leléco. t'lg'a-ver e er aVI o apos I par fé!' os Tes c u es a a- n úmel'O ,de páreos vencer. ano.

Vico parece-nos que recupe-
ticar e incentivar todos ') ... PROVA CLASSICA TI-

rou sua antiga forma, poi� Valerl·o convl-dadn para tre- ar no Vase
desportos que com a agua <;E �ADENTES =- Dia 21 de

-

I n O relacionem. �bril, á FESC deverá fazer
�����d��ma� ����sd�:�r::r�� .

.

'. . .. QUER APRENDER ES 'ealizar numa arma um tor-

ca Joinvilense.
GRIMA? Aprove.ite fi neio da prova clássica. São

SEGUE HOJE PARA O RIO O EFICIENTE ME'DIO DO PAULA RAMOS ���I:�I:\�a�:'de:e d�i���h�� ���)u��n���n�é�:r��g�ie��.j�c�:
Domingo, por ocasião da

l Capital
e o .Palmeiras, ,�e rde �o�vers�r com o médio afiJ� de fazer uns testes no para aprender um desporto qa, o Lh;a, que após haver as

pugna entre .a seleção da Blumenau, tlvemos ocaSlao Valeno, vmdo recentemen-I conJunto cruzmaltino e pos- elegante e beneficiar a tua segudando o vice-campeona-.
te de Porto Alegre, onde es- sivelmente hoje rumará pa- saúde a prática regular de to, vem perdendo terreno, e o

te�e em experiência no Grê-I ra a Capital Fed.eral, tendo e�ercícios me�?�icoS e tec- Doze que melhorou e prome
mIo Porto Alegrense, tendo espel'anca de brllhar e sa- mcamente amgldos e que te melhorar ainda mais.
agradado aos responsáveis I tisfazer' o renomado técni-I

são ministrados no Curso de Aguardemos.
pelo "onze" gremista. I co e ser contemplado com

.

----

gr��::e-:�s ár�:I�!l'iOLa;:I:� umQl�:m s�f�1t;:I��' o jovem
I OS JOGOS URUGUAI X ARGENTINA,

Bartolomeu, recebeu um e futuroso paulaíno, são os I Des�e 1!H 7, uruguaios e' 1923 - Mon tevidéu - AIt_
convite de Flávio Costa,' nossos ardentes votos, al'gentll1os, defrontaram-se I gentina, O x tJru-

17 vezes, pelo campeónato guai O
-_-

�Illamericano, tendo os "ori- 1924 - Santiago Urú-
entais" vencido 8 e os ar- guai,' 2 x Argenti-
gentinos igual número,. e na, O
mais dois empates, Damos 1927 Lima - Argentina,
abaixo uma relação compie- 3 x Uruguai 2
ta dêsses jogOS, não se en- 1929 Buenos Aires
contrando' alí os numerosos . Argentina 2 x Uru-
am'istosos e os encontros guai O
pelas Copa.s Newton e 1935 Lima - Uruguai,
Lipton, que dariam uma ex- 3 x Argentina, O
tl'aordinária margem favo- 1937 - Buenos Aires
rávtl à Argentina. Uruguai, 3 x Ar-
1917 - Montevidéu - Uru- gentina, 2

guai, 1 x Argen- �

tina, O 1941 Santiago - Arg'en-
1919 - Rio de Janeiro - tina, 1 x Uruguai

Uruguai, 3 x Ar- O
gentina, 2 1942 Montevidéu - Uru-

1920 - Valparaiso Ar- guai, 1 x Argenti-
Segundo foi-nos revelado, gentina, 1 x Uru- na O

o extrema Lauro esteve em guai, 1

11945
- Sa�lÚagO _ Argen-

O esquadrão do Flumi- uma derrota diante do Fer- RESPONDEU O A. VERDE Porlo Alegre na últirpa se- 1021 ,Buenos. Aires -... tina, 1 x Uruguai, O
nense, do Rio, encerrou, an- I r0viário «1 x3), o tricolor I Ontem mesmo, o presi-I man2, conseguindo treinar Argentll1a, 1 x Uru- 1946 - Buenos Aires _

te-ontem, sua excursão ao carioca não foi além de um
I
cle!lle OI'estes Thá

respon-I· com.
agrado no Grêmio Por- g�ai, O

'

I Argentina, 3 x Uru-
sul do· país, enfrentando' na empate (3 x 3) frente aOR r]P,L] a consulta do onze ca- to AlegTense. 1922 - RIO de Janeiro - guai, 2

Apesar dos pesares a .se- c·idade de joinvile, o pelo- J'i()��l, estipulando em 400
I 1\'[::>, ;,0 que parece, o ex- , UrugllltÍ, 1 x Ar- 1947 Guayaquil _ Ar.

leção saiu vitoriosa por 2 x 1. tão do Caxias, Campeão Ca- ; ardorosos caxienses que mil cruzejros o preço do i trema canhoto do Atlético I
gentina, O

"

gel1tina, 3 x Uru-
O placard, sejamos justo, !tal'inense de 1954.'

,perdiam por 3 x 1, cedendo ':'.tb�.�tlO liberatório de Gri- não trocará o foot-balI ca- 1923 - Montevidéu - Uru- , guai, 1
--.....ni3a""o reflet.i�i o cf:Je f�iO'"'!tl-I.< V'i11l1o de _:1l11fÇ vitória sô- a�' emplTt: �nt�.-a fOTte pl'.es"

lo. _Q na nelo
_

à -pri-orid�,der, o II tn :ine11'se pel-o ·ga ucho. guai, 2, x' Argenti- 19Eí5 - Chile' -"- Argentina.
damento da partida. Ulil em·- i bre o Agua verde. (7 x 3) e sao dos ,J omvllenses. '."fIUbe paranaense nao fez \Tomos esperar. na,. O .I

'6 x Uruguai 1

por isso, que nós do campc
de cá, dos desportos, ficá
mos esperançados quando nr

campo da política foi lança'
da a ideia, e para ela solici
tada a cooperação do Dr

Osmar Cunha para a críaçãc
dos "homens rãs".

TORNEIO RIO,·SÃO
PAULO

O Torneio Rio-São Paulo
�erá prosseguimento hoje,"
unanhá, sábado e domingo,
rendo os seguintes os jogos
orogramados:

BO.TE

Em São Paulo - Palmei
ras x Santos

'AMANHÁ
No Rio - Flamengo. x

Fluminense
�m São Paulo - Corin

tíans x Portuguesa
SA'BADO

No Rio - Botafogo x Pal-

Sanford não mudou. E' o

mesmo elemento técnico l'

combativo que vimos atu3,�
na seleção paranaense e a

pesar de não conhecer o jogo
dos companheiros, portou-se

��og��.�c��o;��� u:u��t��: NOVAMENTE EM LUTA SELEÇÃO DA
forçado, mas por -vezes domi- CAPITAL E PALM' EIR.AS.nado pelo nervosismo. Wal-
dir, longe das suas atmições H'" BIanteriores e Adão inexpressi- oJe a nOite, em um·enau,
vo e falho. Tatú sem muito
trabalho. Valéria, improvisa- a 'partidado como éentro-atacante
prendeu muito a pelota. Gio- Hoje a seleção""- da Capi- ADÃO AFASTADO

vani fez o que estava ao seu aI irá a Blumenau retri

alcance e os demais aquem
)uir a visita que lhe fez no Adão, que teve lamentá

das suas reais possibliidades, �dtimo ,dor;ningo o esquadrã.o I v� cond:lta n.a peleja, agre
especialmente Betinho, que elo Palmeiras, daquela. Cl- I

dll1c10 vIOlenta e . cov�rde-I CURITIBA, 12 (V. A.)
esteve irreconhecÍve.l. dade, que tombou, vencido men�e o atacante Sadmha,

J Q Agua Verde, recebeu, fi-
O Palmeiras t,ambém não ,.:101' 2 x 1. I sendo expulso da canc·ha' lUllmente, um telegrama do

foi lá grande coisa. Todavia Para o jogo que sel'á pelo árbitro Oswaldo Meira, I Bangú do Rio de Janeiro,
'em suas fileiras notou-se efetuado á noite, L'eléco não acaba. de ser afastado da pelo qual, o alvi-rubro cario-
'maior entendimento, execu- poderá contar com alguns' seleção, devendo ainda, ser ca revela o seu interesse pe
tando um bom jogo pelo cen - valores; entre êles Sanford,

I

julgado pelo 'Tribunal de la contrataçao do magnífico
tro do campo, isto no final. Valéria e Adão. IJustiça Desportiva. atacante Grilo, vinculado ao

O arqueiro é arrojado e pre.. plantel· ag-uaverdeano:- O
ciso; os dois zagueiros con- ., clube de Zizin'ho pediu prio-
vencem, mas a linha média ridade para a c011tratação
só joga quando livre. O ata· SEM VENCEDOR O INTERESTADUAL de Grilo, e solicitou, tam-
que é superior ao da seleção, bém, fixação para o preço
aparecendo em primeiro pla- CAXIAS X FLUMINENSE. do passe do joga�dol'.
no Sadinha que é perigoso e

infil trador.

GRILO, O JOGADOR MAIS CARO DO
FUTEBOL PARANAENSE

VITORIOSA A SELEÇAO

l'efel'ência na sua resposta,
citando somente que exis
tem outras agl'emiações in
teressadas pela contratação
do referido jogador, pedin
do, por conseguinte, um pro
nunciamento urgente dos
banguenses.

LAURO TREINOU
\

NO GRÊMIO

...)._
.

.
' ....

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



o ESTADO
Florianópolis, Qua.rl;a-feira, 13 de AIIl·i} de 1935 I

Expresso Florianópol" Lida.
�
Transporte de cargas em geral entre

flORIANOPOllS, CURITIBA E SÃO PAULO.

"

I

COM VIAGENS DIRi:'l'AS E PERMA NENTES EM CARROS PROPRlOS

MATRIZ: FLORIANÓPOLIS
Escritório;

Rua Padre Roma 5Q - Tern.'i)

Deposite:
Rua Conselheiro Mafra n. l:'I.'}

Fones: 2534 - 2.535

catxa Postal, 435

End. Telegráfico:
Sandrade e Transpolis

-0--

""L�: CURtTlBA FILIAL: SAO PAULO

Visconde do Rio Branco

11:I32i36)

Avenída do Estado 1666/'16

Telefone: 37-30-91
'l'elefone 1230

Endereço Telegrátlc:l
Santidra e Transpous

-o-

São Paulo - Capital - SP.

Endereço Telegráfico:
Sandrade e Transpolls

-"0- .

(Agência no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte com tráfego mútuo até

São Paulo com a Emprêsa de 'transportes Minas Gerais SIA.'

..

.

C· 1· tí J COn-TEIIA SOVIE-�-T'ICA Deseja ve-lo numa séde própria, confortável, nova,

le IS lCa
I

K majestosa, a semelhança do que ocorre com outros CLU·

'Oe I.S a 22 H.R R N
'RES, corno o GUARANY, em Itajai ou o CURITIBANO,

f�---- -- �*�

i

osa elo O aeroporto sem guarda de sentinelas
em ��:i!.��a�l;:l: �::s:i��Tt:����U�t��E DOZE fi-

Distribuidor· Rua 24 de Maio 906 (Es-
que nivelado entre os mais imponentes de nossa Estado

it )
ou'mesmo fóra dele?'

treíto ' VIENA, 11 m, PJ - Por xa Austria, para domingo,

À Cichstíca Rosa Neto ocasião da partida para Mos- dia 17, imediatamente depois
Deseja ter o orgulho de dizer que é associado do

(Antiga Oficina de Bici-: cou, da delegação austríaca, do regresso de Moscou, da
DOZE e que frequentará seus salões na nova séde?

I t N 1 t
Deseja que sua familia tambem frequente e compar-

e e as e y tem a gra a sa- i nxadap ara hoje,o aeródromo' delegação austríaca. O chan-

tisfação de comunicar ao militar soviético de Voeslu, I celer ulíus Raab e o Ministro
tilhe das recreações da. n ovn séde, em seus salões de [o-

'hl' ta at ai
-

teré d d t' I d R I
-

terl
. gos, de leitura, de palestras, cinema, quando será insta-

pu lCO. que con II - nao era guar a e sen me- as e açoes Ex eriores, Leo-

mente com uma equipe de la soviéticas, mas de poli- I pold Figl, tomarão parte nes-
lado aparelhagem para 34 mm.?

14 mecânicos especíaltsados I cíaís austríacos, anuncia o : sas manifestações. 'Deseja privar do salutar convivia do que será "o

em:
. :eformas e co�sêrtos i serviço

de imprensa POPUiiS-1 "

maior centro de recreações sociais de nossa terra 1

de bicicletas de passeio, cor- ta que pondera que "as au - No decurso dessas maníres ' Deseja vêr naquele trecho da Avenida Hercilio Luz,

ridas (meia corrida, cor torídades soviéticas darem tacões," acrescenta o serviço fartamente iluminado, atraindo a atenção de toda gente,

rida especial Triciclos, tíeo- essa ordem para fazer um
I de imprensa, "a população eh um edificio grandioso, com quatro enormes pavimentos?

ticos, carrinhos berços en- gesto de cortezia particular,
I
Baixa Austria explímírá a, Deseja mesmo, consócio do CLpBE DOZE, que este

de ciclismo. mente amistosa para com o
I
sua vontade ele não abando- anseio se concretize '?

Possue um grande e va- Governo rmstl'íaco",
!
nar a luta pela plena Ifber- É muito fácil :seja proprietário desta magnifica

dado estoque de peças des-'] Por outro lado o serviço' dade e indepenclencia da realização, desta obra suntuosa que ficará por séculos,

de sua filha EDITE, com o de uma simples borracha de imprensa populista anun-
I
Austria, até' que os Quati:o através ele gerações e gerações, fazendo com que os que

senhor Roberto Paulo de para rodas de triciclos até ela que grandes manifesta-.' Grandes hajam cumprido a vierem muitos anos depois de nós, sintam orgulho de

s bicicletas de corridas es- ções estãop revistas, na Baí-
I sua solene pr9m�ssa", nosso legado ... E como se tornar proprietário deste em-

peciais.
'

_

. . '/ preendimento que está em franca campanha para a sua

Seus mecânicos atendem concretização? Adquirindo UMA AÇÃO, nagavel em

com presteza e perfeição o,s
DEZ PRESTAÇõES DE CENI CRUZEIROS ou si for

.servíços. LIRA TE IS CLUBE
mais de uma, em prestações de duzentos, trezentos cru-

Estamos equipados com' zeiros, tantas prestações quantas forem as ações. que o

�rande variedade de ter-
assoclazlo adquirir ...

ramentas especializadas
As ações são de 1.000 cruzeiros, pagáveis em 10 me-

PartI·CI-paçao bem como maquinários.
PROGRAMA DO MtS DE ABRIL ses.

Serviço de Solda, Forno-
Os sócios novos que adquirirem UMA OU MAIS

DIA 10 - DOMINGO - Tradicional Matinée Infantil AÇõ
ALVARO DE LIMA 'TEIGA Vulcanização, Mecãn íca, ES, poderão descontar a.joia (Cr$'3.000,OO) em rlez

da Páscoa - Das 16 às 20 horas. Distribuição de avinhas e
.

e .

Pintura Ralacões e breve-
prestações,'

,.. bombons.
-"". - .

--E,,-rrA- GIL-'V-'EIGÁ'
" -- mente Pintura à.- FÔiO. Ninguém, amanhã poderá dizer, vendo a magnifica

\AL -DIA 23 - SABADO '''=' ELEGANTE ·SOIRÉE com fi. no-

Participam aos seus parentes e pessôas de suas re-
Atendemos às cidades do

tável orquestra do�consagrado CHIQUINHO (Rádio Nacio-
séde, em pleno fll11ciôi1amentO';---enc}ll'éna -, atividade soo

la.. ções o nascimento de seu f'i'lho ALVARO, ocorr-ido no
Interior pelo serviço de

I) 4 t' R d
cial. - "Porque eu não aproveitei e não entrei de sócio,

... " c
na e seus can ores, eserva e mesas na Joalheria Miil-

di'a 24-3-55 na Casa ele Saúde "São Sebastião".
fim tudo referente ao ramo

1 t' I 1 d b
quando todas as facilidades me foram favoráveis 1" ...

_ �
er, a par Ir (e 1 e A ri!. Ingresso avulso exclusivamente

Reembôlso. para associado na Secretaria do Clube, diàriamente.
. Depois, naturalmente, na nova séde, a JOIA SERÁ ELE·

À Ciclistica Rosa .Neto â VADA (:' as facilidades não serão como agora.
DIA 30 - SABADO - Soirée às 22 horas.

cficina Oficial da la Vclta As ações que neste momento são de 1.000 cada, futu-
AVISO - A soirée programada para o dia 10 foi an

do Atlântico. ramente serão de muito mais, valorizadas Corno serão na

tecipada para o dia 9.
Atendemos pelo telefone nova séde social, dando ótimos dividendos ...

6230. PORQUE NÃO APROVEITAR ENTÃO AGORA,
COOPERANDO PARA O LEVANTAMEN'l'O DESTA
MESMA SÉDE?

A CAMPANHA PARA O EDlFICIO ONDE FUN
CIONARA O CLUBE DOZE DE AGOSTO, 'JA ror INI
CIADA ... INSCREVA HOJE MESMO SEU' NOME NA
SECRETARIA DO CLUBE, ABERTA DIARIAMENTE

DAS 8 ÁS 11 HORAS. POR(�UE AMANHÃ TALVEZ

SEJA TARDE DEM.AIS E O ARREPENDIMENTO SEM
PRE CHEGA QUANDO NADA MAIS É POSSIVEL
FAZER ...

C' RAMOS S/A

Comercio - Transporte,
nua João Pinto, 9 Fpolí,

Partícípaçao
VIúVA VIRGINIA

MARTINS
JOSE DE CAETANO

Caetano.

o
-e

MARIA DE CAETANO
Participa a seus parentes

e pessoas de suas relações,
o contrato de casamento

Participam aos seus pa
rentes e pessoas de suas

relações, o contrato de ca

samento de seu filho RO

BERTO, com a senhorita

Edite Martins.
Rio de Janeiro, 6-2-55, Florianópolis, 6-2-55,

x x x x x x x x x

x ROBERTO e EDITr; �

x x

Noivos xx

x x x x x x x 'x .X

Auxiliàr de escritô ..

PARTICIPAÇAO
LÁZÁRO, GONÇALVES DE LIMA

E
MARIA DO CARMO RUS-SI DE LIMA

Participam aos seus parentes e pessôas de suas' re

lações, que está em festa o seu lar com o nascimento de
um robusto garoto, que na pia batismal receberá o nome

de Marcos Antônio, ocorrido a 30 de março último.
Rua Bulcão Viana, 87.

PRECISA-SE

rio, com prática.
Iníormações na"A

MODELAR"
.

5

(com vários e recentes cursos de espeCialização)
-." -�.

� ....... r.i; Operações'da Mca, gengivas e maxilares e extrações difí�

TAC.•Transpo.rtes Ae'reos
eeis - dentes ineJúsos Tratamento atual da Piorréia

.

por opel'a-ção sem dôr
. J

C
Pesquizas e trat.amento dos fócos de infecção 1)a raiz do

a tarinense S.A. de�te,. pelo método "BADAN" -:- (curso com o próprio
auto!' Prof. �adan) - tratamento efiri�nte râpido e com

teste J::mteriológico e contrôle radiodóntico
Dent.aduras: Magnetizadas e sem abóbada palatina,

quando anatomicamente indicadas .

Pontes: móveis e fixas

CONTRA O REI AHMED
Seif EI Islam EI Abeas, 'foi
preso, mas que o rei Ahmed

perdoou "todos os soldados

mal orientados", qúe parti
ciparam da tímtativa de de-

CAIRO, 11 (U. P.)
Fracassou um golpe deste
'harlo contra o Rei Ahmed,
jo Yemen, pelaR forças ar

madas favoráveis ao seu i1'

mfio,. príncipe Abdullan, e a

ordem foi reslabelecida em

tono o isolado reino árabe
do Mar Vermelho. Um por
ta-voz da Embaixada Yemí
n íta nesta capital informou
que o comandante rebelde,

posição.
O rei telegrafo4_ também

ao primeiro ministro Seif

EI Islam EI Hasham, que se

enc011tra no Cairo, infor

mando que reina a paz em

tpdo o país.

Ass. dos Jornalistas Profis
sionais de S,la. Catarina

EDITAL

CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL

De acôrdo com as determinações legais e estatutá

rias, convoco' a todos os srs. Associados para a reunião

de Assembléia Geral especialmente destinada a resolver

sôbre a seguinte
. ORDEM DO DlA: Transformação desta Associaç�o

, em Sindicato de Classe.
-

-

A reunião deverá ser realizada na séde social à rua

Tenente Silveira (Casá Santa Catarina), no dia 15 às 20
horas.

Florianópolis, lO de abril de 1955.
MARTINHO CALLADO JOR. - Presidente.

Avis.o aos Srs. Acionistas
....:--'

. ,Acham-se à disposição dos senhores acionistas, no

escritório desta Sociedade, à rua Felipe Schmidt 14 nesta

Capital, os documentos a que se refere o artigo 99, do De
creto-lei nO 2,627, de 26 de setembro de 1940.

F'lorianópolis, 9 de abril de 1955,
Luiz Fiuza Lima.

Daetor Guperintendenle"

'NA ARGENTINA UM MANIFESTO
NACIONALISTA

BUENOS AIRES, 11
.

(U.. tra fonte energética, devem

P.) - A Union Cívica Ra- ! ser atribuicão exclusiva do

di�l1l reiterou, numa decla- tEstado".
-

ração, sua posição com res-I Acrescenta que "devem a

peito ao petróleo argentino, , pioveitar-se integralmente
em parte:

- I as fontes hidrelétricas da

"0 radicalismo sustenta .Repúbl ica, para. diminuir as.

que a extração, índustriali-
I
necessidades de combuatí

zação, transporte e comer-
I
veis e chegar-se à

-

naciona

cialízação do petróleo, co- líza ção absoluta dos servi

mo o urânio e qualquer ou- ços públicos de eletricidade,

Campanba para a nov_/Sédedo
CLUBf DOlf Df AGOSTO

O caro leitor é associado do CLUBE DOZE ,DE

AGOSTO?

DR. INGlETTO
Diagnóstico-Trato. Clinico e Cirúrgico das Dtlenças e

Afecções de Adultos, e Criariças. .

PediatJ'ia. -'- Ortopedia - Traumatologia - Tisioiogia
Ginecologia - Obstetricia - Urologia - Endocrinolo&-ja.

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

CIIWRGIA PLASTICA: Estét1ca e Reparadora ..

Consultório: Rua Fernando Machado, n. 6 - I" andar.

Telefone 22-27
Horário: Das 14 às 18 horas (exceto aos Sábados).
Pela 1\1anbã e aos Sábados atenderá' 8Õmente com hora

marcada.

-----------=-----------------------------=-,____

Dr. E. Moennich
Cil'urg. - Dent,

RADIOPONTIA - DIATERMIA - FISIOTERAPIA
,Atende só em hora previamente marcada
-Clínica:
Rua Nerêu Ramos n 38 - Fone 2.834
FLORiANóPOLIS �,"Pela mallhã-sÔil1eL""'lt""'e�-.-�

'�;��'- •.
&i

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



preciosas, mas comuns e o

navio tôra a pique Com o

conhecimento de tôda a tri-

I

o ESTADO Florianópolis, Quarta-feira, 13 ele Abril de 1955 I

/

/

.C!l�,-=-....�;,

Composiçã.O· por sexo na'
:população tio rasil

Há no Brasil nove Esta- lar, influência nas desigual- onze Estados em que preva
dos em que o número de ho- 'dades notadas na composí- Ieee o sexo feminino (casos
mens é superior ao de mu- I ção por sexo das populações típicos: Sergipe, Alagoas,
Iheres : e onze Estados em I dos diversos Estados. Assim, etc.) se caracterizam como

que, ao contrário, prevale-; os nove Estados em que é os que fornecem con tingen- O afundamento do navio ,pulação que receberia uma
ce o sexo feminino sôbre o

. maior o número de homens tes ele emigração, constituí- cargueiro brasileiro "Santa parte, quando o seguro de
masculino. No prtmeiro ca-I (casos típicos: Paraná, Ma- dos, em grande parte, de Marta" que a polícia técni- milhões de cruzeiros fôsse
so, as proporções máximas; to Grosso, etc.) são os prin- tÚtbalhadores que buscam ,:<1 está provando ter sido I pago. E se, chegou a saber

aparec_em na população do I c�pais P?n�os de convergên- melhores cOJ1od!�ões de �id.a cr iminoso, vem reforçar a como se dera, como ocorre
Paraná e de Mato Grosso era dos imigrantes, quer na- .em outras regroes econorrn- oninião de que atravessamos I

ra, com uma bomba relógio
com, respectivamente, .... turais do país quer do es- eamente mais desenvolvi-. .ima época de falta de mo- estourando, dando tempo a

.. 51,59% e 51,93% de homens. trangeiro ; ao passo que os das. ral, de senso de responsa- que todos se salvassem.
No segundo caso, as propor- oilidade e vergonha. O vil Não parece filme policial
ções mínimas masculinas es- metal é a que "mais alto se destes que os críticos cíne-
tão em Sergipe (47,61%) e vlevante.". Na hora d-e ga- matógráf icos registram co-

!,2,m Alagoas (48,17%). En- VIVER!!! MORRER!!! ilhar muito dinheiro, os mo "sem originalidade"?
tretanto, as diferenças re- Depende do sangue, o sangue é a vida! meios podem ser quaisquer. Acontece porém que é pu-

H O J E N O P A S S A D O'gionais práticamente se anu- 1
�. Mesmo que se tenha de a- ra realidade: - AconteceuSANGUENOL - 'I'ônico c'ks conva escentes, tomco lU ,

Iam no conjunto do país, em dos desnutridos. Contém excelentes elementos fundar propoaitadamen te mesmo e a polícia está no
13 DE ABRIL 1811 e 1820. Era natural

que a percentagem corres- tônicos: _ Fosfato, Cálcio, rm navio, desfalcando a encalço dos culpados para. daquele Estado lindeiro.
pondente ao sexo feminino é Arseníato e Vanadato de 56- nossa já desfalcada frota trancaria-los na cadeia, em- A data de hoje recorda-nos _ em 1.877, pela lei n. 434;
apenas levemente superior dío. mercante. bora depois a justiça os sol-

que: a freguezia de Palmas tem o
à Ido sexo masculino... .. . OS PALIDOS � DEPAUPE- Parece até filme de "gan- te... predícarnerito de vila. En-
(50,18%) para 49,82%), a- RADOS'- ESGOTADOS _ �'sters", de mistério. Vejam Isto_demonstra que oBra-I _ em 1775, uma esquadrt cravado em território cata-
tingindo-se quase o comple- MÃES QUE CRIAM _ IVIA- só se não é: - Um navio 3i1 está mesmo progredindo, ,lha espanhola, do mando de rínense, como o provam os
to equilibrio. GROS _ CRIANÇAS RA- nercan te, carregado. de pe- até parece os grandes paí-

I

Morales, força a entrada da documentos hístorícos e o

Essas observações, cons- QUfTICAS receberão a toni- Jras semi-preciosas, com 1 ses onde existem organ iza- Lagõa dos Patos, sofrendo o confirmou em tres luminosas
tantes de uni dos "Estudos fícação geral do organismo seguro de alto valor, nau- ções de crime. . . I fogo das baterias portugu�- sentenças o Supremo Tribu-
Demográficos" do Labora- fraga. Quando tudo parece E vem provar que atra- sas pois os luso-brasileiros nal Federal, o territorio de

_ . ,

d
I

tono de Estatística do I.B. está encerrado pois o inqué- vessan�os uma época e

I já -havíam ocupado solida- Palmas ao norte do divisor
G.E., prestam-se à elucida- dto marítimo dera mesmo o decrepitude moral: - Nada, mente a entrada elo Rio das águas dos rios Chapecó
ção de alguns interessantes , aful�damento como ocasio- mais interessa senão o di- Grande do Sul na margem e Chopim, este afluente do

aspectos da população do! ral, surgem suspeitas de ter nheiro que infelizmente norte. Os fortes castelhanos Iguassú e aquele do Uruguai,
Brasil. Elas explicarq, por I sido proposital. Então a po- -eompra tudo! da margem sul protegem a promovido pelo ex-presíden-
exemplo, que, embora. a 1 iicia técnica se põe a campo E ainda dizem que situar entrada dos navios; te Wenceslau Braz, passou a

proporção dos sexos nos nas-
I

IU,S investigacões ... E vai o' Brasil a beira de um abís- - em 1831, largou do por- ser paranaense:
cimentos se mantenha apro- I

FALECEU A FAMOSA "VAMP"
desl idan do tôcÍa a trama: - mo é chavão, é pessimís- to do Rio de Janeiro a díví- - em 1898, faleceu em

xímadarnente constante, no ! As 'pedras não eram semi- mo... são mixta anglo-franco-bra- Londres o ilustre barriga-
espaço e no tempo, com sen- �l slleíra, levando o .Imperador verde Trajano Augusto íem-

sível excedente masculino, THEDA BARA abdicante Pedro I e sua fi- po
. -o primeiro construtor

às variedades podem decor-
'

.

lha D. Maria II, jovem rat- naval da Ameríca do Sul. 11'-

rer da proporção nos óbitos, nha de Portugal Desembar- mão de Alvaro de Carva-

assim como da proporção HOLLYWOOD, 11 (U.P.) Brabin, e sua irmã, Lorí Ba- : caram em França de onde lho, um dos heroís .do Ria-

nas migrações internas e - Theda Bara, a famosa' ra, As enfermeiras a encon- -D. Pedro foi a Portugal com- chuelo (11 de junho de. 18651,
nas migrações ínternacio- "varnp" do cinema silencio- 'tr'aram morta em seu leito. bater o irmão D. Miguel bravo oficial de marinha,
naís, so, faleceu,a noite de 7 num: Theda Bara deixou o ci- afim de assegurar o trono á doublé de escritor teatral pe-

Em nosso país, o f'enôme- hospital desta cidade, de-' nema há 29 anos e sua en-: filha; lo que foi dado o seu nome

no migratório tem partíeu- 'pois de uma luta de 18 me-
! fermidade a levou ao leito - em 1844, foi elevado a ao nosso teatro, até 1894 de-

.

ses, contra o câncer. I de morte justamente quan- rreguezía o terrttorío da co- nominado Santa Isabel, Tra-
, "

,
, Após ter sofrido yárias Ov" do Hollywood projetava sua. lonia de São Pedro de AI- jano de Carvalho tem no Al-

, CONGRESSO. EUCARIS- per-ações intestinais e de- volta à tela. Os estudíos da cantara, fundada em 1828 mirante Henrique Boiteux o

'1 lCO
'.
A Agen.c13 da Real pois de 13 dias em estado

I Columbia desejavam filmar pelo presidente brigadeiro seu biografo, pois que em

�erovlas, convida a todos os de coma; Theda Bara mor- � fi história de sua vida, com Francisco de Albuquerque "Santa Catarina na nossa

interessados a tomarem par- 'reu só ')OUCO depois de ter! o título de A VAMP e a Melo; Marinha" descreveu-lhe a

te no Congresso Eucaristi- recebido a visita de seu es-
I atriz concordara: tleptlis' . de '

" �.,

� em 1.851, morreu no Rio viela pontuada sempre ele

eo, para fazerem suas reser-
poso o

'

ex-dirétor. Charles
I
dois anos de recusa. -de- Janeiro o general Bento atos -que muito o enobrecem,

vas desde já, evitàndo assim
-, - '.

.

-

TIDAS PQ'R
Correia da Camara, um dos' desde quando simples, apren-

atropelos de ultima hora. _��'_'
' _._'_. . .__,' IN5TITUICOES MAN " chefes brasileiros que mais diz de carpinteiro da ríbeí-

':,. �'-

'

IU'MA R.'EVIST-A'.
- -. se distinguiram nas campa- ra, no estaleiro do velho

nhas de nossas fronteiras do Wenceslau Costa.
Rio Grande dOI Sul, entre André Nilo Tada,�co

ÉPOCA DE DECREPITUDE
MORAL

(SNA) - O dr. Daniel A.

Poling, de Filadélfia, editor

da revista "Christian He

ralcl", conseguiu levantar a

Rádios, Transformadores, Amplificadores, Motores quantia de 12_ l'nil dólares

Elétricos, ,Gnzolina, Olco Crú, Cofres e Fichários de Aço, que foram destinados à edi

Radiolas, Máquinas de Costura, etc. etc.
/ ficação de um salão para

Bombas Elétrieas, Motores para Bicicletas, .Toca um lar de órfãos refugiadOS po para l1:eninos.

Discos Ventiladores, Medidores de Luz e Força, Material na aldeia Faling, em Hong O pastor batista está, ha
Na séde da Administra- G I I L F' KOl1g_·. quatro semanas, numa via-Elétrico em eral, nsta ações uz e, orça �

ção da Loteria, á rua Tra- No último _ ano, a revista, ·gem pelo mundo a fim dr;Instalador licenciado pela D.O,'p. - Téc1}.ico forma- -

jano 23, foram pagos os se- enviou à referida instituição estudar a situação esplritu-do na Europaguintes premios maiol'ees: a quantia de 30 mil dólares, aI do mundo livre, inspeeio
Duzentos mil cruzeiros, a

I
I'ROPRIETÁRIO: 01'OMAR riEOR'GES' BOEHl\1 por conta da qual foram nando os orfanatos manti,

snra Irene de Pieri Dias, re- Hegistro: Inscrição 211 construídos dormitórios e dos pela revista, e fazendo Q;i

sidente a l'ua S. Geraldo 643- outros aposentos. ajustes preliminares para o

I
Fone:

eem Tubarão; extração de Êsse orfanato. e doze '011- conclave mundial ela moci-
Rua CeI. Pedro Demoro, 1657

10 de março pp.; l'eferente I, tros no extremo oriente são dade evangélica, da ':Chris,
Estreito - Florianópolis - Estado de Santa

ao bilhetee nO 6965,' um de- < mantidos pelas ofertas 111en- tian Endeavor", que se;'i:J.

I Catarina - Brasil
'

cimo bilhete 3166 com dez, ,�ais dos evangélicos. realizado em Suva, Fiji, nG
, VENDA À VIS'l'A E A LONGO PRAZO.mil cruzeiros extração de 27 , .

I
Antes de chegar a Hong prOXImo ano, e em Briri.l�,

27 janeiro, ao snr. Elestbão I ��"__�,�.�_,
.__'�

Kong, para quatro dias de Líbanó, no ano de 1958.

da Silva, residente em Join- I .

ville; Vinte mil cruzeiros I

P'R'ODUCA"'Q DO CIMENTOa� bilhete nO 8420,. ext�'a-l "',
'

"

'

_...,..
çao de 3 de Feven:ll'o, pa- -

pft1$ ,'--,.',:" cO.lgos pela agênéia de Joaça.ba ; �

por conta de tereeir�s; cin-l Aumento consideravel ,$co decimos bilhete 4633 com! .

15 mil cruzeiros, extra.ção I R�O, 11 .(V. A.) - -!'- pro- . viço:.. de Est��í�ti�a. da. Pro- \.l/ ,II', ',''''�.de 24 de fevereiro,- ao snr. ! rluçao naclOnal ·de CImento
I du.çao, do lVll111steno .,da A-

*Luiz Carvalho Wildner re- I Portland comum alcançou" gncultura, no ano fmdo o, - ' 0JJfIAIfTE TODO DItA
sidente em S,. Francisco; I em -1954, um aumento de I valor do pl�od.uto foi de ... / " nO� I J /I rtFJO t:.
Quarenta mil cruzeiros, ao 3�7.207 toneladas_em �ela-I Cr$ 2.536.608.000,00 em 1953

l '" >-. "'..�

.

� ...... l-tl<,_
.

J
snr. Pedro Lopes da Silva, l2ça0030ao totatl de I�9d03, pOIS de

I cont1r9a._3cr$C Lf6�8,3tO�.000,�� J,

DJft�,i*residente em Joivile,' pelo" ,,418 oue a as passou

I
em .0., on ton a os.

•.
-

bilhete 3001 extração de 3 para 2,405.6�5. a!gar�smos em apreço, verl- ;' , �?;�., :

de Março pp; cinco decimos Segundo mforma o Ser- flea.:se um aumento � �
.,

iíIl' �.iI �'�
bilhete 4633 premiado com

.___
� �j � �

15 mil cruzeiros, ao snr. di- ,
_._

�.
go a snra. ZHda Olivettí, re
sidente em S. Francisco, ex
tração de 24 de fevereiro
pp; cinco. decimos bilhete

�567 premiado Com 25 mil
cruzeiros, extração de 10 de
março pp. ao snr. Bento Pe
reira, residei1te em Timbó;
cinco decimos do mesmo bi
lhete ao snr. Cassiano das
Neves, Agênte em Blume
nau, por conta de terceiros;
15 mil cruzeiros a agência de
Joaçaba, por, conta de ter

ceiros, pelo bilhete 1108, ex
tra ção de 3 de março pp; é,
300 mil cruzeiros ao snr.

Carlos .Jorge Mase King, re
side11te em Joinvile, pelo bi
lhete 5243, extração d� 3 de

"Março' pp: "

Loteria �o I flasa "Eure'
.

'ka'"Estado B,U
Pagamento de

.

premlD�

visita, o dr. Poling lançou. a
pedra fundamental em Tai-

chung, 'Formosa, ela princi· S · N" I d ApaI construção de, ?utroprO'1 ervlço aCiona e pren-jeto ela "Christian Herald'

Inaquele lugar, a qual con- d.·zagem ndu"tr.·al
tará com seis casas de cam-

\ '.. ��

}

Participação
OSMAN HENRIQUE SILVA E SENHORA

Participam aos parentes e pessoas amigas o nascimen
to de seu filho OSMAN, 'CESAR, ocorr.ido 4iu a do corren

te na Casa de Saúele e M'aternidade São Sebastl:i,i).

Florianópolis, 11 de abril de 1955.

Concurso
o SENAI, por seu Departamento Regional, torna pü

blico que se encontram abertas, até o dia 25-4-55, as ins
crições ao Concurso que promoverá para o preenchimento
de uma vaga 'de INSTR:UlrOR DE AJUSTADOR MECANI
CO da Escola SENAI de Joinville.

Vencimentos iniciais: - Cr$ 3.600,00 (três mil e seis
centos cruzeiros) mensais, com direito a gratificação anual
correspondente a um mês "de vencimentos, aumentos quin
quenais, promoções e cursos de aperfeiçoamento.

-

Condições paTa a inscrição:
aJ - Idade entre 21 a 35 anos;
b) - Quitação com o Serviço' Militar;
c) ,_ Apresentar duas fotografias 3 x 4.

As provas _versàrão sôbre:
ar - Conhecimentos gerais;
bJ - Conhecimentos técnicos;
cJ - Execução de uma peça do ofício.

As provas serão realizadas na cidade de JOinville, du
rante a la. quinzena de maio, em data préviamente de-
terminada.

-

Outras informações sôbre assunt03 relacionados COl'!l

o Concurso serão prestadas aos interessados, na séde do
Departamento Regional do SÉNAI, rua Tenente Silveira
25, em Florianópolis e nas Escolas SENA!' de Blumenau e'
Joinville.

'

Florianópolis, 5 de abril de 1955.

No - Estaleiro Arataca

NASSER, NO 'EGITO
KARACHI, 11 (U .P.) - dade, via aérea, para uma

O primeiro ministro do Egi- visita de três dias. Foi re
to, sr. Ganel Abdel Nasser, cebido pelo primeiro minis
acompanhado de seu assis- tI'O do Paquistão, lVIoham

te:lt�, major Salem e outr�s I med Ali e outras personali
mllllstros, chegou a �sta CI-. dades.

PA'RA O RIO O CORPO DE BOETTNER
FRANCFORT, 11 (U. P.i) ataúde será tl'anspo�'tado a

- Chegou a esta cidade o manhã, por via aérea para o

ataúde contendo os despojos Rio de Janeiro de onde s.erá
mortais do dr. Victor Boet- levado, a bordo de um avião
tner, Embalxa·dor do Para- especial ao Govêrno do Pa
guai em Bonn, falecido há I mguai, para Assunção onde
a :guns dias em co::sequên- I de�erá chegar na segunda
ela ele ataque cardlaco. O

I
feIra.

TORNEIROS

CASA

FINANCIAMENTO PELO BANCO
MUNDIALPrecisa-se NAçÕES UNIDAS, 11

(U. P.) - O presidente do
Banco Internacional de Re-

caita propondo a criação de
uma corporação internacio-
11al de financiamento. Dita
entidade, que terá um ca

pital de ,100 milhões de dó
lares, dará :financiamel1to a"
iniciativa privada nos paí-;

"

SERlRALHEIROS
Mii:CANICOS

Tele,fônes: 2.266

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



uma entidade das classes produtoras
aumento de imposto previsto pelo

A �ss.ociação elas !nc�ústrias I
clonado "PI.an�". A opinião I d� aumento de :t�xa_ de. im- unânil:lel11ente, aínua hoje gando o imposto adicional Cl3 mesmos fins, mais um ím- mental' o custo de vida com

Mecamcas, Metalúrgicas e desta associaçao se resume po.sto. Esta associaçao Julga concluímos pela absoluta renda, e o chamado imposto pôsto. novo encargo de ímpôsto e

de Material Elétrico de Blu- no seguinte:
.

que ainda hoje continuam inoportunidade do aumento' único de Eletrobras, bem co- O mesmo se diz da taxa de novo sacrifício para a bolsa

menau, endereçou ao sr. Pre- I) - A respeito do aumen- existindo as posstbilídad s de de taxa do ímpôsto de ven- mo o chamado impôs to único educação e saúde, e do acôr- do povo.

sidente da Federação das In- to de 20% (vinte por cento) um substancial aumento de das e consignações. sôbre combustíveis, e a taxa do com o Ministério da Agrf- Este o nosso ponto de vis-.
dústrías, a seguinte comuní- no impôs to de vendas e con- arrecadação do ímpôsto ele II) - O Plano de Obras e rodoviária. Estes tributos so- cultura, com referência aos ta e é o 'que nos cumpria ma-

cação, datada de 5 do COl'- signações, parte intrínseca vendas e consignações, nas Equipamentos, muito embo - mados, montam a muitos dois outros fins apontados nifestar a V. Excia.

rente: do "Plano", já existe unâní- formas das indicações feitas ra de real importância e i milhões de cruzeiros arreca- no "Plano". Atenciosas Saudações.
Excelentisstmc Senhor Pre- me pronunciamento das naquela convenção, sem ne- digno de encômios, visa em dados anualmente neste Mu- J III) - Na época atual, to- Associação Profissional das
sidente: classes produtoras de Santa cessidade de se recorrer a 80% (oitenta porcento) o nicipío. Ainda estamos para J do e qualquer aumento de Indústrias Mecânicas, Meta>

Têmos em mãos o ofício de Catarina, manifestado na um aumento de taxa. Não progresso em transportes e ver os primeiros resultados custo das utilidades, vem ta- lúrgicas e do Material Elétri
V. Excía, de 1° de março, e convenção de Blumenau, em vemos como desconsiderar as I em produção de eletricidade. práticos desta tributação. talmente encarecer o produ- co de Blumenau.

cópias do chamado "PLANO Julho de 1952, quando o Go- conclusões daquele conclave, Ora, para êstes mesmos de- Não vemos razão porque pa- to consumido. Não se com- J. H. Zadrozny - Prêsíden
DE OBRAS E EQUIPAMEN- vêrno Estadual apresentou entidade respeitável, e assim, clarados fins, estamos pa- gar mais uma vez, para os preende que se queira au- te.
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nunciamento desta associa- aumento de arrecadação do

cão à respeito do "Plano". impôsto de vendas e consíg
Tratando-se de assunto rele- nações, aumentos que pode
vante, teve lugar reunião riam ser muito maiores ao

conjunta da diretoria e con- de 20% pretendido, se con

selho fiscal desta associação, cluia unânimemente, e em

havendo-se chegado à per- harmonia com os represen
feita unidade de ponto de tantes do atual Govêrno Es
vista com referência ao men- tadual, pela inoportunidade

A reunião do dia 11.. Empossado o
�

de,. Tupi Barrete, Contra
impostos. Telegramas .. Oradores. Outras notas

Sessão do dia 11 'te, manifestando-se contra o

I
paga), O dep. Romanovískv, e industrial deste município da�o final do Projeto .Q3-54

Lida e a�rovada a at� e li- aumento de impostos para as do PTB, trouxe ao conh.eci- que ta.mbém é manifesta.nte;_ Autoriza a abertura de

do o expediente da sessao do despesas do Plano de Obras menta da Casa do seguinte contaria a aumentos' de im-
I crédito especial de '.

dia 11 do corrente, foi dada do Oovêrno. Foi requeI:i�o telegrama: Mafra, 26. N. 6 - postos .no prese�te momen,-/ C,:'$ 140.000,00_ para instala

posse ao suplente de Depu- pelo deputado Osny Régts Temos prazer levar vosso co- to. ASSIm conflamos vossa çao de Grupos Escolares no

tado, dr. Tupy Barreto, da para que constasse dos Anais nhecimerito que esta Câma- atitude nessa casa em defe- vos. Aprovado.
UDN, por motivo de licença da Assembléia o citado ofício ra Municipal hoje reunida sa nossos reais interesses. pt Discussão e votacão da Re

elo titular, dep. Luiz de Sou- do Sindicato de Tecelagem caráter extraordinário resol- Atencioamente. W a I t e r dação final do Projete 0-34

za. A Presidência deu ciência de Blumenau, O líder do Go- veu manifestar-se contrária Schultz, presidente, Antenor - Declara de utilidade pu-
aos senhores deputados das vêrno, dep. Nazareno Neves, qualquer aumento de ímpos- Furtado, 1° Secretário. blica uma área de terras no

informações que prestou ao da Trfbuna, disse que não ia tos e especialmente ao sôbre -0- município el€ Tubarão. Apro-
sr, Plinio Travassos, com re- fazer, prõpriamente, um dís- vendas e consignações cujo O deputado Mário Bruza, vado.
terêncía à Lei n. 197. N60 curso, mas ia dizer- da gran- projeto está em estudos nes- da UDN, falou sôbre a estra- Em explicações pessoais, 0-
havendo nenhum orador i113- diosidade do Plano de Obras ta Assembléia. Devemos sa- da 7 de setembro a Capinzal. cupou a Tribuna, o deputado

"DIA PAN AMERICANO"
_�i crito na Hora do Expediente, etc. na parte que se refere às lientar nossa resolução foi Entre outras coisas, disse Epitácio Bitténcourt, do PSD,

ocupou a Tribuna, o deputa- estradas. Afirmou que a ím- tomada após longos debates que os trabalhos estão sendo para tratar da estrada, Ima
do Osny Régis do PSD, para prensa da Capital da Repú- sôbre matéria tanto interes- efetuados com alguma moro- ruí-Tubarão.
ler o ofício do Sindicato de blica, teceu comentários no- se tem despertado neste mu- sidade, mas apesar de ter uni Para tratar do mesmo as

Fiação e Tecelagem, de Blu- táveis em tôrno do Plano ele \ nicípio com apreciação ainda só trator trabalhando ali, sunto - Estrada Imaruí-Tu-

menau, publicado no jOrnal, Obras. I correspondência que recebe- pretende, o Govêrno, até o barão, ocupou, também, a'
"O Estado" de 10 do corren - (O Jornal, do Rio, matéria . 1I10S da Associação comercial fim do seu mandato, cum- Tribuna, o dep. Olices oar-

prír a promessa que fez ao das, do PTB. Entre outras
povo daquela zona. Foi a - considerações, leu telegrama
parteado pelo dep. Antônio da Associação Comercial de
Almeida. O dep. Pedro Kuss, Tubarão.
do PSD, leu da Tribuna, te- Como último orador, o

Pres'.-g.-OSOS prõceres neste Cap.-'�I Iegrama identico ao do dep, dep. Rui Hülse, da UDN,tra-
• � I lu Romanovisky. O dep. Paulo tau do mesmo assunto, lendo

Afim de participarem de I Peixoto; Celso Lopes, Zeferi - Laguna: Dr. Paulo Carnei- K. Bornhausen, da UDN, telegrama da Associação Co-
uma reunião política convo- no Carvalho Neto, David Reis 1'0, Pompilio Bentõ, Antônio trouxe ao conhecimento da mercial de Criciuma.
'ada para que nela o emí- dos Santos, Luís Santi 'I'elles Filomena e Arguimedes Fa- Casa, .que tinha recebido dois

.tente Senador Nerêu Ramos e deputado Valéria Gomes. ria. telegramas de Mafra a res-

.ízesse uma exposição dos a- Palhoça: Deputado Ivo Brusque : Dr. Ingo Renaux, peito do mesmo assunto. O
"Quando duas correntes já têm sido comentados. Fa- contecimentos nacionais, n- Silveira. dr. Carlos Renaux, José da prímeíro era de teor igual MATSU E OUEMOVcontrárias se enfrentam, di- tos são fatos e não admitem

.

. gados ao problema da suces- Bom Retiro: Arno Oscar Costa Miranda, dr. Roland aos trazidos ao conhecimen-
vídindo os que defendem e contestação por mais que �ão presidencial, encontram- Meyer e Alfredo Wagner Jú- Renaux, dr. Guilherme Re- to da Assembléia pelos depu-
os que atacam, em trínchei- queiramos diminui-los, lbse entre nós delegações de nior. naux, Tiago A uquerque. tados Romanovisky e PedI'O TAIPEI, Formosa, 12 (U.
ras equidistantes; há que Há, porém, no planeja- . .

B 1 Bh D Ud D ktodas as zonas catarmenses, Caçador - SIqueIra e o. unnenau: r. o ee e, Kuss. ,O. i'e.gu.ndo el.·a. o_'e um
I P.) .-

O Ministério d.e Defe-
se notar no aceso da luta, mento da nova administra- b' t C 1 B h I .

Entre os ilustres políticos IbIrama: I a Goi acazes "ar os ue e e. correlIglOnano �eu oe lv1afra sa mformou ontem a noite,
um exagerado índice de ter- cão municipal, um esquêma . C b

.,

A t'
.

Fdi'<
-

que ora nos visitam, a repol'- dos ReIS. am onu: n amo a e. (UDN) que solicitava fosse que as baterias nacionalista.;
rol' de ambas as partes no de trabalho que está sendo P 'd t G t'l' F OIS I S d" Itagem anotou as seguintes reSI en ,e e·u lO: ran·· r eans: amue an rIm. ratificado os termos do tele- de Quemoy bombardearar:1
tocante a seus ideais. Lan- executado. O - sr. Prefeito delegações: cisco Ax. Braço elo Norte: OSwaldo grama enviado a êlé deputa- : com intensidade 10 embarca-
ça-se mão, de tudo. Semeia- Osmar Cunha, vê-se, está São Joaquim: Tomás Cos- Rio do Sul: Raimundo Westphal e Turibio Schmidt. do I-aUlo Bornhausen. E' q1Je 'ções comunistas de junto,
se ''1. mor:te como se prepara :l1limado dos melhores e 1 J' W ld G bb(

.., . ,ua, Hermelino Palma, Libera- Mayr Sobrin 10, Otacilio Mu- aragua: a emar ru a o correligionário de Mafra afundando 2 delas. Um co-

um terreno pal'a cultura. maIS sa·dJOs proposltos de Uno Castelo Branco Urgel cedo, Antônio Naschenme113, e Mário Tavares. votou contra o aumento dt� municado diz que os barcos
�ada se toma em considera- dar à Capital uma situação I Nunes José Souza e deputa� Raulino João Rosal' e depu- São Bento: FFrancisco impostos porque não sabia, foram divisados perto de Ta ..

ção. Transforma-se o bem condigna entre suas Íl:mãs do Ed'mundo Rodrigues. tado Orlando Bertoli. Roesler; Henrique Schwarz, na ocasião, do que se trat.a- teng, pequt'na ilha em poder
em mal e vice-vel'sa. no país. Ilhéo, eleito por Urussanga: Rosalina Da- Taió: Germano Húcher. Alfredo Klimek. va, segundo sua afirmação. dos comunistas entre Que-
Assim, as paixões políti- uma expressiva vitória elei- miani, Vitória BÚl'igo e Tor- CóncónUa: Deputado Ati- Ituporanga: Hoyedo d� Ordem do Dia moy e a terra firme. O comu-

cas partidárias. Vão ao ex- torai, cercado de uma equi- Quato Tasso. lia Fontana e Estivalet Pi- Gouveia Lins. Discussão e votação do nicado não faz conjecturas
tremo. Chegam ao exagêro. pe que muito o ajuda e com Tubarão: Manoel Brigido res. Pôrto Belo: Antônio Fran- Projeto de Lei 94�54 - Cria sobre se os barcos transpol'-
�os ataql1es e defesas não ele colabora, muita ha que Costa. Dilney Chaves Cabral Joaçaba: Guel'ino Dalca- cisco Peixoto e Leopoldo Jo- cargo 'no Quadro Unico jl) tavam abastecimentos ou

ha meio têrmo nem conside- se esperar em benefício, de e Idalino Fretta. nale, dr. Paulo Rümmel e sé Guerreiro, Estado - Retirado da 01' - realizavam outra missão. Os

rações a medir, nem cólera nossa terra, Os munícipes, Curitibanos: Salomão Ca!'- deputado Oscar da Nova. Em nossa próxima edição dem.do Dia em virtude apl'e- aviões nacionalistas levant",-=
a reprimir, \'el'dade seja dita e sem re- neiro de Almeida e Anacleto Callillzal: Edgar Lancini. daremos a constituição da3 sentação de emenda. 1'a111 vôo, em busca de objeti-
Pensamos de modo di- buços, têm colaborado com Antunes de Souza. Campos Novos: Gaspal'ino delegações dos demais muni- Discussâc e votação da !te· vos no estreito de Formosa.

ferente. Observamos com se- o sr. Prefeito. Com êle tall1- Lag'es: Vidal Ramos Júnior Zorzi, 'João Gomes le Cam·· cípios.
l'enidade os fatos e, incóiu- bém. colabora o povo em, ge- e deputado Osní Régis. pos, Anselmo Nino Gl'anzot·

mes ,quanto ao contágio da ral bem como as classes con- Joinville: Ademar Garcia to.

cegueira partidária. limita- sel'vadoras. e deputado Heitor Alencar lnclaial: Germano Brandes

mo-nos à verificação da ver- .' Tudo isso pode-se obser- Guimarães. Júnior, Henrique Hanem-

dade, procurando não de- vaI' e as impressões que co- Criciuma: Ado Fal'aco, mann e Hilário Buzaredo.

turpa-la, dando -a Cesar o [hemos neste sentido são de Elias Angeloni e deputado Guaramirim: Gustavo Hi-

que é de Cesar e a Deus o :nolde
,
a formularmos as Paulo Preiss. enzen, Alfredo Jacobsen e

que a Deus pertence. Não mais otimistas previsões. Al'arang'uá: Alticimo Tour· Kurt Mank, Ricardo Wuitt e

ficamos a olhar sàmente Florianópolis acertou, tra- nier, Otávio Ramiro, Apoio.. Vitor Bramowski.

uma face da moeeda .. ,

I
zendo para a Prefeitura o nio Cardoso e deputado Le- Itajaí: Arno Bauer e de-

No caso que pomos agora sr. Osmar Cunha. cian Slowski. putado Bahia Bittencourt.

em fóco, quanto à adminis- _ O tempo dirá se temos ou Chapecó: Dr. Serafim Enos Nova Trento: Nicolase Ba-

tracão municipal não nos I
niio razão." Bertaso e deputado Lenoir do, Joaquim Batisté Archet',

dei�amos impressi�nar p�lo (Do jornal "A Semana") Vargas. Eliseu Tridapalli e Irineu

que ouvimos e pelo que nus

M I I t I
Xaxim: Luís Lunardi, Joa- Busnardo. tração.

djz�m. OS CiI mor a quim Leoncio e André Lu- Imaruí: Pedro Bittencourt, Para assistir ao auspicioso

Slm, pelo que vemos,
- nardi. deputado Epitácio Bitten- ato é convidado o nobre povo

Sob os auspicias da Varig,
S I ta Xanxerê: Adilio Fortes. court. florianópolitano, cuja coope-e, por exemp o, nes s

a Rádio "auarujá apresenta-
1· h f

.

1 d
' Araqual'í: Itamar' Cordeiro Rio Ne"'ri.uho: Pericles Vir- ração com a Prefeitura vem

111 as ormos eva os a rá, hoje, às 22 horas, mais
'"

f·
-

d P f' e José Nunes. : mondo sendo um fatoT decisivo do
a Irmaçao e que ore' el- uma audicão de MUSICA
to atual nada ,tem feito, in- IMORTAL.

- São Francisco: Olívio Nó- Pôrto União: Alfredo Met3-

correríamos em êrro e nos brega. ler e dr. Jaime Mazemba-
,

'd' I
1)0 programa de hç>je COl1S-

TiJ'ucas: Dr. José Gallotti cher.'
/

expol'lamos a um 1'1 ICU o tam a Valsa em dó sustenido
sem precedentes num julga- menor, op. 64, de Chopin,
menta cuja resposta está 11a com José Iturbi ao piano:
cara de toda a gente. Sinfonia n. 1 em dó menor

Se, por outro lado, exa- op. 68, de Brahms, com a 01'
gerarmos nas n-ossas consi- questra Boston Paps; Alva
derações, julgando. que tu- roda da ópera "Lo Schiavo"
do já está feito, seria a mes- de Carlos Gomes, numa bl'i
ma· coisa, por que em' ver- lhante execução da Orques
elade, mujto há que se fa- tra do Sindicato Musical do
7.e1' ainda, Rio de Janei!:o; Polonaise 11.

Não 110S esqueçamos en- 1, de Chopin, com Grande
tretanto, que o atual Gover- Orquestra Sinfônica e final
nadar da Cidade, tem, ape
nas, quasi cinco mêses de

administração e pelo que
tem feito, não temos dúvi
da em afirmar, que já fez
bastante.

R$l.I�tar aqui IlS_ realiza
ções' tl1unicipais efetuadas,

repetir fatos
leitol'e .

Mais

,

Florianópolis, Quarta-feira, 13 de Abril de 1955

O Professor Oswaldo Ro-
.

r á, no Salão Nobre daquele
drigues Cabral, proferirá no

I

estabelecimento de ensino'
Salão Nobre da Faculdade

I
superior, uma solenidade

de Direito uma palestra, na I comemorativa do "Dia Pan
solenidade que ali será rea- Americano" que transcor-

Iizada, rerá naquela data,
No dia 14 do corrente, às Na oportunidade falará o

20 horas, a Direção da Fa- Professor OSWALDO RO
culdade de 'Direito realiza- DRIGUES CABRAL.

•••••••••••••••.,••••••••••••••••••e••••••••••••••••••••••••11•••••••

Reunião Polítlca
Em .íôrno de 'ullla:
adUlinlslração

Nota do Gabinele
do Prefeito

O sr. Prefeito Municipal de
Florianópolis fará inaugural'
no próximo dia 17, domingo,
às 11 horas da manhã, a

ponte de concreto armado na

localidade de Abraão, entre I

Coqueiros e Capoeiras, e que Ié a segunda inteiramente
'construida em sua adminis-

surto de progresso por que
passa, atualmente, a noss;),

capital.

a Bolivia quer alimentar seu povo

mente, Sinfonia n. 5, em mi
menor. Op. 95, ele Dvorak,
com a Orquestra Boston
Pops.

O programa MUSICA

IMORTAL, como sempre, é

apresentado . pelp locutor.
Acy Cabral Teive, tendo Ma-

tola desesperada do -Ooveruo para dar 8l1m8Dtaoã�
LA PAZ, 12 (u. P.) - o nas para sustento da propnu

governo. está projetando a' vianos discutem a possibili-l fa_milia. Eis porque a Bolivü

migração paulatina de seus c1ade de imigração européia.

I
tem de importar alimento,

lavradores indios para' cult,i- Apesar dos 18 meses de 1'e - num valor anual de, no mí

vo de novas terras na região forma ag�'ária, não se conse- nimo 25 milhões de dólares.

oriental do país, a fim de I guiu a produção suficiente de Em sua crise inflacionária,
superar a escassez atual de

I
alimentos para suprir os 3 recebe de favor dos E&tados

alimentos. O presidente Vitor milhões e 100 mil bolivianos. alimentos no valor de mi··

Paz Esten,,,ol'o indicou, em I São necessários muitos agri- lhões de dólares. Alguns ob

entrevista Que para o cultivo mensores para dividir CiS servadores estrangeiros, mes
de tais terra,::, é l"lecessari::t <, I grandes lotes de terra clesti- mo os mais tolerantes para'

migração dos pmJ)l'ios 'boli- n::tdos ao cultivo. Além diste, com o govêrno de Paz Esten-!vial;1os, ·em vez de se reé01.'- o indio boliviano deve:'á ser soro, dizem que �areform::t a
re1' à imigraçi'J,o ele colonos convencido cle< que eleVe por gl'ária nJ.::J te /1.0 t':xito e põe!·) I
estrangeiros. Entretanto, dis- d.e l�do o, ?ostume centen.á-I e�11 dúvida sua futura efieá-Ise que os {iYLciomiTio" boti - no nê CUJtlVfU' a terra ape.. Cla.

noel Passos como. seu c.:úll-
troieI' de Bom.

contra o

lanc.

A sexta-feira santa é sempre um dia de recolhi
mento e de respeito. Data de luto universal, nela fi,

humanidade se concentra e procura ser melhor.
Aqui nesta. nossa Ilha, nesse dia, um curioso tev'3

a idéia de contar, da fila da procissão, nada menos de
11 carros oficiais cheios de senhoras e de guris.

E isso apenas nas ruas por onde passou a procissão,
sem que o estatístico deixasse a fila.

Esse número indica que a lei Aroldo Carvalho está
sendo bornhauseanamente cumprida.

Os carros chapas-brancas que não estavam na

procissão, estavam passeando, por ai, a consumir ga
solina a. Cr$ 5,00 o litro e óleo a Cr$ 40,00.

Há, ainda, uma curiosa especificacão: todos esses

carros servem ao Executivo. Os outros poderes cum.·

prem a lei.

Imaginem só se o Plano passàr e o govêrno adqui
rir os 300 j eeps eleitorais que pretende!

Quem é que vai ter coragem de sa.ir na rua, aos

feriados, domingos e dias de procissão?
O que está faltando aqui é um pl·ocessão. Enquan

to isso, nesses dias, o dr. Aroldo Carvalho deve tomar
o máximo cuidado para não ser atropelado pela sua

Lei.

_.
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8 Florianópolis, Quarta-feira, 13 de Abril ele 19:í5 o J:STA.D(l

CINE SAO JOSE'
A.3 3 - 8hs.

Rosario Granados - Ti
to Junco - em:

UMA MULHER SEM
AMOR

No programa:
Cine Noticiário. Nac.

Preços: 10,00 - 5,00
Irnp, até 14 anos

1.•••'
As 5 - 8hs.

"Penultimo Dia"
CINEMASCOPE

Richard Burton - Jean

Desenvolvimento
.

in�ustrial
�e,Nova: I�uaçú

Nova Iguaçu, cidade de obra industrial. O apareci- multiplicação de seus esta-

58533 habitantes, é mais po- mento ali de um desenvolvi- belecimentos fabris que, de

pulosa do que cinco capi- do mercado de trabalho es- 121, no ano de 1949, se ele� Senhores Acionistas

tais de Estados: Teresina, tá atraindo um número cres- vam a 230, atualmente. I Satisfazendo as exígências legais, submetemos à VOSS:l

Vitória, F I o r i a n ó p o I i s cente de importantes estabe-
__

apreciação o "BALANÇO GERAL" e a demonstração da

Goiânia e' Cuiabá. Entre lecimentos fabris.

·Edl.'al
conta de "LUCROS E PERDAS", referentes ao exercício de

1940 e 1950, a população no No passado, o Município de 1954, com o parecer do Conselho Fiscal.

distrito-sede quase triplicou, Nova Iguaçu era conhecido São estas, senhores acionistas, as informações que nos

sob a influência, em grande por sua abundante cultura apraz oferecer sobre as transações do exercício ele lfl54.

parte, dá rápida expansão citrlcola e ainda recente- De ordem 'do Sr. Presi- Agradecendo a confiança que nos dispensaram, colocamo-

urbana do Distrito Federal, mente (ano de 1952) se dente, na forma do ·art. 19
nos à vossa disposição para os esclarecimentos que julga

que vai transformando as mantinha em primeiro lu- dos Estatutos, convoco os
rem necessários.

localidades mais próximas gar, corno o maior produtor sócios do Centro Acadêmico Videira, 31 de dezembro de 1964

nas chamadas "cidades -dor- de laranjas, entre todos os VIII de Setembro para' a Saul 'Branc1alise - Diretor

mitório", onde fixam resi- municípios fluminenses, cor- Assembléia Geral .Ordinârta André David Brandalíse - Diretor Adjunto

dêncía milhares e milhares de respondendo a quantidade de eleição dos representan- Angelo Ponzoni - Diretor

pessoas que exercem sua ati- produzida a 13% do total cio tes dei Centro no Conselho Achylles Emílio Ponzoni - Diretor Adjunto

vidade na indústria ou no Estado e a 18% do total nu- da União Catarinense de Es- BALANÇO GERAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 1954

comércio carioca. cíonal. Nos últimos anos, se- tu dantes, a se realizar dia A T I V O

Mas esse mesmo afluxo de gundo dados reunidos na,14 d: abril, quinta-feira Imobilizado

novos moradores, ao razer manografia que acaba de p. v., as 17,00 horas, no Co- Imoveis .

ampliar -sc a área resiclen- ser publicada pelo Conselho IlégiO Catarmense, Construções Novas .

cial de Nova Iguaçu, respon- Nacíonal de Estatística, o de- Florianópolis, 9 de abril

de também pela transrorma- senvolvimento industrial de de 1955.

ção que se está operando na Nova Iguaçu se processa 13m I Dilza Délia Dutra

base econômica do munici- ritmo rápido, como atesta ala Secretário

pio, que conta 145649 habi-

tantes, dos- quais cêrca de

10% constituem a mão-de-

�immons - Victor Mature
- Michael Rennie em:

O MANTO SAGRADO

'I'echn icolor

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

_l!1Il'WI
As 8hs.

Victor Mature
Blanchard em:

O PRINCIPE
BAGDAD

DE

As 8hs.

Gary Cooper - Phíllys
'I'axter em:
RENEGADO HEROICO

'I'echnícolor .

No programa:

Paisagens do Brasil. Nac�
Preços: 7,00 - 3,50.
Imp. até 14 anos

As 8 horas.

"Sessão, Popular"
Gary COOPER em:

VOLTA AO PARAISO

Technicolor

No programa:
Fatos em Revista. Nac

Preços: 3,50 - 2,00.
Imp, até 14 anos.

As 8 hs.
Abott e Costello - Oharles

Laughton em:

PIRATAS DA PE.RNA DE
PAU

'I'echn icolcr

,No m;.ograma:
Vida Cal'i�ca. Nac.

1,00 - 3,50.
anos.

Com a Biblia na Mão

QUARTA-FEIRA, 13 DE ABRIL

\

:íl:les entraram e não acharam o corpo do Senhor Jesus,

(Lucas 24:3). Ler Lucas 24:1-9.

No "Calvário de Gordon" em Jerusalém, contemplei o

túmulo que muitos acreditam foi aquêle no qual o corpo de

Jesus foi despositado, após a crucífícacão, Ouví os soluços
de muitas mulheres que me precederam na visita ao tú

mulo. Ao entrar, senti um pêso no coração, pensando que
naquele lugar Êle teria sido depositado. "Então recordei-me

daqueles outras mulheres que vieram ver o sepulcro na

manhã da ressurreição. pensei na sua tristeza até o mo

mento em que ouviram as palavras: 'Por que buscais o vi

vente entre os mortos? Êle não está aqui, mas ressusci-

tou."
De repente, ouviu-se a voz de nosso guia Fuad 8aac1eh,

um cristão do Oriente Médio, voz que era mais forte que os

soluços. Aquela voz, cheia de emoção, relembrava-nos I,)

verdadeiro significaelo do túmulo e da Páscoa, Triunfal

.nente, disse êle: "Mas lembrai-vos sempre a glória de tu

Jo é que êste é um túmufõ vazio."

Nosso Redentor vive; ftle está à direita do Pai e vive

também em todos os que nêle crêem e os livra do poder' do
. pecado e da morte.

ORAÇãO
Nosso Pai, que o túmulo vazio nos fale de vitória de

Jesus sôbre a morte. Permite que não l�OS esqueçamos ja
mais que nós também somos imortais. Ajuda-nos a viver

como pessoas destinadas a viverem para sempre, Em nome

do Cristo vivo. Amém.
PENSAMENTO PARA O DIA

Só o cristianismo .pode gabâr-se de um túmulo vazío,
de um Redentor vivo.

Mari HAROLD E. BUELL (Flórida)

•
•
•

TAC.-Transportes Aéreos
Calarinense S.A.

Aviso aos 81's. Acionistas
�iJ��'�·-·""'"
;"{l+

.. Acham -se à disposição dos senhores acionistas, no

escritório desta Sociedade, à rua Felipe Schmidt 14 nesta

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

creto-lei n> 2.627, de 26 de setembro de 1940.

Florianópolis, 9 de abril de 1955.
Luiz Fiuza Lima

Diretor Superintendente

Ponzoni Brandalise S. A.
Comércio, Indúsl�e' Transportes

>�
--

Estável
Moveis e Utensilios .

Veiculos e Semoventes .

Maquinários .

Rêde Telefonica Particular .

Caminhões e Pertences

Avião PT-ATP ..

Cauções

Realizavel a curto prazo

Estoque de .Mercadorias e de

Matéria Prima .

Devedores Diversos .

Compradores .

Titulas a Receber .

Promessas de venda de Câmbio

Disponível
Caixa .

Bancos .

Realizavel a prazo varíavel

Participaç.ão em outras Socie

-dades, por quotas e ações
Imposto ele Renda-Adicional Lei

1474 .

Deposítos e Premio de Seguros
a Vencer .

Contas em compensação
Ações caucionadas .

Valores segurados .

Bancos c/títulos cauciono

Bancos c/trtulos cobrança

PASSIVO

Não exigível:
Capital:
de 22.800 ações ordinárias

de 4.000 ações preferenc.
Reservas

Exigível a prazo vartavel
Credores Diversos .

Fornecedores .

Bancos c/Correntes .

Representantes .

Titulos Descontados .

Títulos à Pagar .

Dividendos:
de 4.000 ações pref. . .

/

de 22.800 ações ordinárias .

Contas de compensação
Cauções ela Diretoria .

Seguros .

Titulos Caucionados .

Titulos em CObrança .

HDA

.-""-ira:

Videira, 31 de dezembro de 1954

Saul Branclalise - Diretor

Angelo Ponzoni - Diretor

André David Brandalise - Diretor Adjunto
Achylles Emilio Ponzoni - Diretor Adjunto
Bruno Braga - Guarda-Livros Reg CRC. ·}3518

Relatório da Diretoria

9.109.142,70
4.349.393.50 13.458.536,20

761.956,80
795.387,40

4.699.818,00
49.183,90

2.308.258,00
2.150.736,20

850,00 10.766.190,30

134.407.924,20
DEMONSTRAÇÓES DA CONTA DE "LlJCROS E PERDAS"

DÉBITO

98.414,70
242.790,30 341.205,00

35.168.333,60
12.499.680,40
18.803.563,70
2.525.000,00
59.630,70 69,056.208,40

4.722.600,00

591.019,70

251.602,00 5.565.221,70

30.000,00
26.791.000,00
8.218.279,10

181.�33,50 35.220.562,60

134.407.924,2u

22.800.000,00
4.000.000,00 26.800.000,00

31.371.344,70

58.171.344,70

18.549.607,90
3.423.939,80
9.401.076,20

55.854,50
5.918.970,00
450,568,50

480.000,00

2.736.000,00 41.016.016,90 i

30.000,00
26.791.000,00
8.218.279,10
181.283,50 35,220.562,60

Secção Granja - Aves - desp. de Insta-
lação . .

Despesas Gerais '

'.

Despesas Bancárias
.

Gratificações Pagas .

Imposto de Renda .

Fundo de Depreciação .

Fundo p/Devedores Duvidosos .

Fundos de reserva legal .... . , .

,Gratificações da Diretoria
.

Fundos de Reserva p/Aumento Capital
Fundo de Reserva Estatutário

.

Fundo de Reserva Especial .

Dividendos:
de 4.000 ações preferencias .

de 22.800 ações ordinárias
.

33.333,10
1.163.913,90
1.461.229,10
2.176.201,70
1.424.707,00
1.050.550,90
l.880,356,40
870.151,10
870.151,10

3.480.604,20
:l.480.604,20
5.485.510,60

480.000,00
2.736.000,00

26.593.313,30

20.361.756,80
'

171.626,00
259.959,70
346.175,00
861.389,60
130.132,60

,:0.209.391,50
L252-.882,1o

26.593.313,30

PARECER DO CONSEUIO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal de PONZONI BRAN

DALISE S/A - COMÊRCIO, INDÚSTRIA E TRANSPOR

TES, com séde em Videira - Estado de Santa Catarina _

óra reunidos e abaixo assinados, depois de terem examina

do meticulosamente os livros, escrituração, balanço, con

tas e negocies de Ponzoni Brandalise S/A Comércio Indús

tria e Transportes, relativos ao exercício de 1954, bem co

mo o rélatórío da Diretoria, declaram ter encontrado tudo

em perfeita ordem, e, assim opinam e propõem -aos senho

res acionistas que sejam aprovados, sem restrição, as con

tas e os atos da Diretoria, referente ao mencionado exer

cício.

CRÉDITO
Resultado geral das operações das Secções:
CORTUME - FABRICA LOJA

E I I O I "d d
ARROIO TRINTA - SERRARIA

xce en e . por uni a e ��:,�:,:�f;�:b�;ZMIN�ÕES
O Departamento de Vendas da Tocldy do Brasil S. A, Descontos Recebidos

.

oferece ótíma oportunídade a dois rapazes, solteiros, d« -_·uelOS e Perdas
.

28 a 35 anos de idade, que estejam'dispostos a viajar por l"ilial Baurú C/Lucr��"""""""""
todo o Brasil. Cartas enviando fotografias, dando refe- Filial São Paulo C/LUC1��"""""""
fêncías e càpácttação' bem cerno salário -desejado, para. a Eu.nelo. p/DevedOl�es Duvidas'o�"""""
T10ddy do Brasil .'3. A. - Rua, dtl'$\' Inválidos, 143. I

- RIO DE ,TANEIP.o -

Videira, 26 ele fevereiro de 1955
David, Titton
Luiz Leoni

Dr. Oswaldo Pereira da Silva.

';$;:�*.�...�, -

Ass. dos Jórnalistas Profís·
ti �

SlonalS de Sta. Catarina
EDITAL

CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL

J De acôrdo com as determinações legais e estatutá-

rias, convoco a todos os S1'S. Associados para a reunião
de Assembléia Geral 'especialmente destinada a resolver
sôbre a seguinte

ORDEM DO DIA: Transformação desta �Associação
em Sindicato de Classe.

.

.

A reunião deverá ser realizada na séde social à rua

Tenente Silveira (Casa Santa Catarina), no dia 15 às 20
horas.

F'lor ian ópol is, 10 de abril de 1955.
MARTINHO CALLADO JOR. - Presidente.

Dr. E. Moennich
Círurg, - Dent._

(com vários e recentes cursos de especialização)
Operações da bôca, gengivas e maxilares e extrações difí
ceis - dentes inclúsos Tratamentn atuàl da Píorréia,

por operação sem dôr
Pesquizas e tratamento dos fócos de infecção na raiz do
dente, pelo método "BADAN" - (curso com o próprio
autor Prof. Badan ) -- tratamento ef'ie ienta rápido e com

teste bateriológico e contrô le radiodóntíco
Dentaduras: Magnetizadas e sem abóbada palatina,

quando, anatomicamente indicadas.
Pontes: móveis e fixas

RADIODONTIA - DIATERMIA - FISIOTERAPIA
Atende só em hora previamente marcada
Clínica:

Rua Nerêu Ramos.sn. 38 - Fone 2.834
FLORIANóPOLIS - Pela manhã somente

DR. INGlETTO'
Diagnóstico-'l')·ato. Clínico e Cirúrgle« das Doenças e

Afecções de Adultos e Crianças.
�ediatl'ia - Ortopedia ---: Traumatologia _ Tisiologia
Gínecología - Obstetrfcía _ Urologia - Endocrinologia.

Curas de emagreclmente e engorde.
Doenças da velhice.

'

AL�A CIRURGIA
CIRURGIA PLASTICA: Estética e Reparadora ..

Consultório: Rua Fernando Machado, n. 6 _ l0 andar.
Telefone 22-27

Horário: Da" 14 às 18 horas (exceto aos Sábados).
Pela Manhã e aos Sábados atenderá somente com hora

marcada.
.

r�..:��"

LIRA TENIS CLUBE
,�

, PROGRAMA DO Míl:S DE ABRIL
DIA 10 - DOMINGO - Tradicional Matinée tnfantil

da Páscoa - Das 16 às 20 horas. Distribuição de ovínhos e
bombons.

,

DIA 23 - SÁB�DO - ELEGANTE SOIRÉE com a no
tavel orquestra do consagrado CHIQUINHO (Rádio Nacio
nal) e seus 4 cantores. Reserva de mesas na Joalheria Mül
ler, a partir de 11 de Abril. Ingresso avulso exclusivamente
para associado na Secretaria do Clube, diàriamente.

DIA 30 - SÁBADO - $oirée às 22 horas.
AVISO - A soirée programada para o dia 10 foi an-

tecipada para o dia 9.
.

RepresentaçõespãraS�aulo
Aceito representações de firma que queiram espandir

s�v�lume de �egócios em São Paulo. Disponho de loja, 'de
POSltO e selecionada freguezia.

_ D91,! l'(�Jere�e�ª§ Cpmel'ciais
..

e bancarias.
Cartas p/ Luciano L.·M�' Colameà - Rua Camo�il. 131

-- SÃO PAULO -_
,
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