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o Exército e as sêcas
. Orlados Batalhões rodos-ferroviários DO Nordeste

Nordeste encontrarão, ag,)�, cial de nível elevado, bem \

ra, maiores possibilidades. de I como estarão habilitados a

emprego mi abertura de 'no- prestar serviço militar no ín
vas estradas e. nas obras terior dos seus próprios Es

co�tra as secas, amparo so- tados. -,

RIO, 15 (V. A,) _ O pre
sidente Café Filho assinou
decreto criando, para orga

nização e ínstalacâo ímedía

tas, nos terrítórios da 7a e'

10a. Regiões Militares, Õ Pri

meiro Batalhão l�üno',ii�:i.o,
com sede em C<l.i<:l) fRio

Grande do Norte.", o Tercei
ro Batalhão Ferroviário, Com

.

sede em oampína Grande
(Paraíba) e o Quart·] Bata
lhão Ferroviário, CL'1U sede

em oratéus (Ceará).
Essas' unidades terão suas

organizações e efetivos fixa

dos pelo Estado Maior do

Exército, devendo ser rorne ..

cídos pelo Minístérío da

GUerra, dentro das dotações,
orçamentárias, os' recursos
militares em pessoal e mate

rial. O Terceiro Batalhão de

Campina Grande será orga
nizado com' elementos do

atual Sétimo Batalhâo de

.Engenharia' de Cbmbate, se

diado naquela cidade parai-

••••••••0•••••••••••••••••••••••••••••••••••

bana.

OBRAS CONTRA AS SEV.'\S

"A FRANCA NÃO DEVE TEMER A
t

ALEMANHA"

J••••••"•.•'.&jj"••••••••

o "BIG-BEM"
PAROU

blemas f asiáticos poderiam
ser resolvidos apenas por
intermédio de uma ideo

logia que se baseasse na hc

nestídade e na pureza Õ-:.:

principios. Membro do parti
do socialista japonês, a se

nhora Togano saüentou que
os principais problemas ela

Asia são: 1 _ defesa contra
o comunismo; 2 - mudan

ça econômica visando a um

melhor padrão de vida pn ra
milhões de pessoas.

J•••••••••••••••••••••

ENERGIA ATÔMICA
RIO, 15 (V. A.) _ A União

Panamerlcana volta a roca

Iízar, com entusiasmo, o fa
to do Brasil .estar faz�n(lo
preparativos para. '&sal'

.

011energia nuclear. como Ionte
adicional de energia elétrt
ca. Com aj uda financeira e

tecnica norte-americana j:.t
assegurada, os cientistas
brasileiros prognosticam (ji.le
a energia atômica podení. SP1'

utilizada para fins in�{uf, ..

triais mais ou menos em '

..

1960. (USIS).

A FAMILlA IMPERIAL BRASILEIRA
Não toma posição quanto a

sucessão presidencial
RIO, 15 (V. A,)·_ DDI11 da vontade do povo. "Não

João de Orleans e Braganca, se cogita, desse macio, da

que toi ao Ceará verífícar o 'formação de partidos rnonar

levantamento dos serviços do quicos".
Estado, disse que o mesmo •••••�� .

está praticamente conclui-
do. Depois, indagado pelos O MAIOR A JATO
repórteres sobre a sucessão BALTlMORE, 15 (U. P.) -

presidencial, disse, sob a in- O maior avião a jato do

sístêncía dos jornalistas: "A mundo foi dado a conhecer
família imperial não to -

.

nas instalações da Martin

ma posição quanto à ques- Aircraft. Esse novo avião e

tão da sucessão bl'estden- dotado de vários motores de

cial". I 'propulsão a jato, pode ope-
Dom João disse, por úrtí- rar com a máxima flexibiii ..

mo, que tanto ele corno seu dade, seu teto de vôo é de 12
irmão herdeiro não consíde- mil metros, desenvolvendo
ram o problema monarquíco aproximadamente 1.000 qui
questão de partidos, mas sim lômetros por hora.

.

mil pessoas foram inoeu.i:1clas

LONDRES, 15 (U. P,) - O com o soro contra !t ff�brfl ti-

"Big B�m", famoso relogio do
Parlamento de Londres, Que
dá as horas certas para toda
a I.nglaterra, parou por mais
de 5 horas, ontem, pela ma-

IMUNIZAÇão .

MEXICALI, ;,réxico, J!)

(U. P,) _ Calcula-se que oito

MAIORES POSSIBILIDADES
AOS NORDESTINOS nhã. E' a primeira vez, em

5 anos, que a "Voz de Lon-

Abrem-se, assim, novas dres" não se' faz ouvi!'. Ex

perspectivas para a zona plicam os técnicos que o me- BELEM, 15 (U. P.)·- O

compreendida no "polígonà canismo do l'elogio, que tra- governador do Estado in :1,n

das sêcas", com a criação balha há 95 anos, parou tal· dou organizar um pí'ogmma
dessas unidades de engenha· vez em virtude das recentes espeCial de homenagens '=Lue
ri,a do Exército, que, além de nevadas. O relogio parou serão prestadas ao ministro
suas funções específieas, pouco depois das 3 da ma- da Saude, sr. Aramis Atay
contribuição para a fixação drugada e só voltou a fun- de, por ocasião de sua cbE'f.ra ..

dos nordestinos no seu pró·: cionar de- novo às 8,52 da da à esta capital para presi
prio ambiente. Pois, à serhe_- manhã. A ultima vez que

I
dir a sessão ele encerramento

lnança do, que ocorre no deixou dç trabalhar' o "Big - do Congresso Nacional de
Sul do país, os brasileiros do 'Ben" foi em agosto de lS-1D I Higiene.

.

,

Guarda Nacional ém cercada
a casa do Presidente do Panamá

Ramon Guizado envorvido no
.

assassinato de Rémon. Prevista alé sua renuncia
I ' •

,

PANAMÁ, 15 (U. P.) _ A ,Guarda Nacional cercou on-
'

••••••••••••6II••••••et
,
tem a residência particular do presidente José Ramon Gui-

I· l°· ·

D·" i- zado, que assumiu a chefia da Nação após o assassinato do. DIRETOR

I::.
m�•• antigo I";' seu predecessor, José Antônio Remon, há doze dias.

Rubens de rio d. S. Catarina : Um porta-voz do quartel-general da Guarda N!,\cional
A,rruda Ramos I confirmou que a casa de Ramon Guizado se encontra cer=

Ano XLI

I
cada, isto depois que foi procurado e a quem o presidente

I
GERENTE 81 Guizado informou pelo telefone que aparentemente estava

Domingo$ F. detido em sua própria residência -,

I. de Aq·u·.no .1 .

.

N. fl.OI! satumíne Flores, subcomandante da Guarda Nacional,
anunciou-pouco mais tarde que a guarda colocada em tor-

1••••••••••••••••••••, ••••, no da casa presidencial visava apenas a sua proteção, ten-

Edição de hoje - 8 páginas. I Florianópolis, Domingo, 16 de Janeir'o de 1�.I5:3 Cr$. 100 do confirmado, por outro lado, que o filho do presidHlttcGuizado é um dos três homens que foram recentemen e

presos em conexão com as investigações sôbre o assassinato
do ex-presidente Remon.

A situação é, assim, de extrema gravidade, embora, a
parentemente, o homem da rua não tenha tomado conhe
cimento da nova crise, pois o tráfego permanece normal e

os veículos circulam livremente, passando pela frente do

quartel-general da .Guarda Nacional, cujas portas estão fe-
chadas. "

WASHINGTON, 15 CU" P.)
- A França eleve superar a

sua inquietação tradicional

quanto à Alemanha e voltar

se para a necessidade de vi

ver "num mundo novo e jo
vem" de cooperação e de sín

cerídade, disse madame Eu

genie Eboue, membro do

Conselho da União France

sa. Madame Eboue, viúva J�
último governador- geral da

Africa Equatorial F'r9,n';esa,
dêclarou perante 'a assem

bléia do rearmamento moral

que seria muito ..tinci.! para
as famílias francesas cnln'·
tadas pela guerra, pc':ité\r o

rearmamento alemão: �'mas

devemos não dar eurso a E'S
Estabelece um dos artigos ta repugnância pela nação

do citado decreto que os ba-.
talhÕes ora criados executa- que cegamente seguiu um

líder".
'.

rão serviços técnicos rodo-
Madame Eboue, antiga sererrovtártos e obras- contra as

nadora de Guadeloupe, f),
secas, por delegação de atrí- crescentou que o temor tra-
buições dos órgãos com�e- dícíonal francês Em relação
tentes do Mihistério da Via-

à Alemanha nasceu das con-
ca-o e Obr'as Publl'cas a' Dire-
- dições 'de "um \'el110 mUll-
toria de Engenharia do E-

·do".
xército. Essa decisão do pre-. Uma outra oradora,. ',1 se
sidente Café Filho assum'�

nadora japone:u Takeshi
excepcional relevancia para

Togano, afiançou que os !....Ortôda a região Nordestina 'o

haja visto o exemplo do Sul
do país, onde, coru mais de
meio século de atuação,. os

batalhões rodo - fe�Toviarios
construiram quase toda a l'e

re ferroviária ali existente e

grande numero de ,rodovias,
colaborando inclusive, na

BR-2, linha tronco do eixo
Norte-Sul.

foide para evitar Uina ei;i
demia que pode :mrgir (�m

consequência uas gru'ics
inundações verifka das ne�::;a
região.
•••0••••••••••••••••••

IRÁ À BELEM

Es,aece'u O pacote de diamantes
te,r sido roubado

dito Godoi, que procedeu a

lÍmpesa do veículo, encontrou
o volume embrulhado em pa
pel cor de rosa e.p coloc.oll no

deposito até que o d')nu o

procurasse.

/PARA UM GRANDE PAI,
UM GRANDE DIA

PRESOS' O FILHO E DOIS SóCIOS

PANAMÁ, 15 (U. P.) _ O filho e dois sócios da firma

comercial do presidente José Ramon Guizado foram presos
na noite passada, em consequência das investigações que
vem sendo feitas desde o assassinato a tiros de metralha
doras do presidente José Antônio Remon há doze dias atrás.

A mesma fonte acrescentou que, por êste motivo, fo
ram tomadas medidas para proteger a vida do presidente
Guizado contra qualquer reação popular e com o propósíto
de evitar novas tragédias, de consequências incalculáveis

para a -Naçâo,
Não se sabe até agora de onde partíram as graw.'s a

cusacões contra Guizado, embora este tenha dito pelo te ..

lerone que seu filho, ao que sabia, tinha sido detido, como
consequencia de uma '�confissão" feita por Ruben Miro, um
dos implicados no assassínatc do presidente Remon. •

TENHO A IMPRES-
SÃO DE QUE SOU PRISIO
NEIRO

.

Foram identificados como

Luís Carlos Hernandez e Jll
sé Edgardo Tejada. Este úl

timo, segundo as referências
fornecidas nos meios poli
ciais, estiveram ímplícados
com o levante dos cadetes na

.

- e pensou
RIO, 15 (v. AJ _ Conta

I
.

um telegrama procedente de Âo transitar por Campi-
Campina�: "Acreditando ter I nas deu falta do pacot!'. Foi
sido furtado em um pa�ote à polícia e e.sta se comuni·
contendo nada menos que a cou com o Escritorio da EI11-
quantia de um 'milhão de presa. O empregado Bene·
cruzeiros o vendedor de dfa-
mantes Tomaz Vilela quei-
xou-se a Delegacia Regional
de Polícia e, após um dia de
intenso nervosismo, foi leva
do à estação de onibu3 e la
encontrou o precioso volume.
O s·r. Vilela, residente em

Estrela do Sul, Minas, ven

dera �m diaIÍlente de cento
e setenta e quatro quilates,
embarcara num onibu3 do

Expresso Brasileiro com des
tino a Ribeirão Preto.

MANTIDO O SECRETARIADO
BELE'M, 15 (V. A.)·- O

prefeito municipal de 13e!em,
sr. Celso :MalcÍler, ouvido pe
la reportagem declarou que

não pretende· refonnar o :::e

cretariado municipal, pois
os seus membros estão eor

respondendo à confiança

que lhes foi depm;�tadil.
Esclareceu ainda o !)refei·

to de Belem quP. para hj!)5
está previsto um grande' pia
no de obras, notadamente a

construção de novas €stradRS
mumclpai'l, o que justifiea
plenamente a const'lvação do
atual secretariado.

PANAMÁ, 15 (U. P'). _ O

presidente José Remon Gui
zado declarou, por telefone,

NOVA IORQUE, 15 (U. P.)

I alguns
anos um magistrado que sua residencia se acha

_. Dominick Lupiano é um da Côrte disse a Dominick cercada pela Guarda Nacio
ascensorista da Côrte SUPle ..

·

enquanto viajava no eleva- nal e "tenho a ímpressão de
ma de Justica de Nova 101'- dor: "Algum dia ainda po- que sou prisioneiro". O pre

que, e exerce o seu cargo há derá acontecer que leves o sidente Guizado informou,
mais de quarenta' anos. Há teu próprio filho neste mes- ainda, que seu filho, José Re- pessoas, que continuam de

mo elevador ao recint.o da mon Jr., foi preso. Guizado tidas desde o começo das di

Côrte, COIUO o fazes comigo falou com o correspondente
Ndt-e p'a-íl'll nuncazse, pode sa- U-a ·U. P.. , de.saa elegante re
bel: o quepode acontecer". sidência particular em La

Ante-ontem, Dom i n i c k Cresta, depois de circularem
transportou no elevador o as versões de que altos fun
seu filho vícent A. Lupiano cionários do governo tinham
e o sonho de Um? veda dE' sido presos. Guizado disse PROGRESSOS "PR�
eSforços se transfOtl11C'.1 em que fez esforços para se pôr CIáVEIS
realidade. Dominic:\: come- em contato com o �mbaixn· PANAMÁ, 15 (U. fo.) ....:... In
g�ira pagai' os 3s:;ud08 do dor dos Estados Unidos, m'):s forl!1antes chegados ao� in
seu filho no coll!gi,o 'e na em vão, porque ninguem po- ve'ltig"dores oficiuis decla.
universidade, -e agor:l, ;'_lódi: de entrà� ou sair de sua re- ram, hoje, existirem màicios
vê-lo vestir a toga 'd� ma- sidência. Na conversa tele· de que se chegaram a pro
gistrado da nação! fqnica, Guizado informou que gressos al'I'eciáveis nas inver:;

lhe ha,v1am. explicado sÍ\'n· tigações do assassin lo '.10 pl't·
plesmente q,ue l1. 'Guarda Na- sidente José Antô!1:o Remon.
cional o protegia. Em tais fontes se diz ser .pos-CONDESSA ELIZA-. SOLDADOS Desde à noite circulavam sível que ,>e dê alg-unw. desc(l-

BETH I FRANCÊSES insistentes rumore;; em torno berta importante com rela-

. M_UNICH, 15 (U; P . .l :._ A

IMORTOS NÁ . pe importantes acontecimen- ção à detenção de pl1namün-
ll'lna da duquesa de h:ent tos que 'estariam por ·)cor- ses identificados .�\)m(l ex-ca-

(tia da rajnha Elizabet,h da TUNISIA rer, Guiza10 foi eleito pri., detes da Escola Politéenica da

TUNIS, 15 (U. P.) _ A- ,meiro vice-presirlente da Re- Guatemala. Oficialmente a

pública, como companheiro notícia não' foi confirmada,
de chapa de Remon em lP52. Tem-se como certo que, com

Assumiu, a preSidência na a prisão dos referidos cade
veres de cinco militares fran- madrugada de três de janei-- tes, os investígadores já en-

1'0,' seis horas depois de ter contraram a pista do assfts

sido'mortalmente f�rido o sino que usou como arma

chefe de Estado, no hipóc!ro- uma metralhadora alemã
mo de Juan Franeo. Schmeisser, de 9mm. O pre··
O coronel Flores, Chefe da sidente José Remon Guí�lado

Guarda Nacional, infol.'mcu manífestou seu otimismo
que as providencias foram com respeito à identifieação
tomadas, a fim ue prott!ger o dos assassinos. Entrementes,
presidente. O oficial da g'lar· continúa detido o cidadão a

da, ao ser interrogado Sóbre mericano, Martin Irwing Li
si permitiria a passagtm do pstein, preso corno suspeito.
embaixador, rt!spondeu sbn-
plesmente

< que as ot'nem: PREVISTA A RENÚNCIA
eram severas: ninguém pOr
deria entra_r.

finJrÂNUO
FÃOS

nunciou-se oficialmente, na

Residencia Geral, que foram
descobertos ontem os cad;i·

NOVAS' PRISõES

P,ANAMÁ, 15 (U. PJ - In

formou-se, hoje, que novas

prisões foram efptuadas. nes·
ta capital, enquanto 03 in ..

vestigadores empenhadoq na

descoberta dos assassinos do

presidente Remon, estão a

ponto de os identificar. Ao
meio-dia a Policla ja tinha
feito mais 20 pri8i)e3. Muitos
dos detidos. são p?rtidá
rios do ex-pl'esidente Amul
fo Arias, que já tinham sido
detidos há alguns dias, mas

depois soltos.
As investigações est.ã.o em

franco progressos, de:;c;e a

detenção de dois panamenses
que foram cadetes da :ii:sco

la Politécnica de Guatemala.

Guatemala, pouco depois da
vitória das forças revolucíc
nárías chefiadas pelo atual

presidente daquele país. Car
los Castilo Armas. Entre as

Iígêncías, se acham o ex-pré
sídente ,l\.l'nulJe. Artas, Cal:los
e Rubén Miro, Ml'\rtinB Líps
tein e, as duas mulheres,
Thelma l{íng e Olga .Yanís.SAN FRANCISCO, 15 .o

P.) _ Cinco orfãos japoneses
adotados por easais norte
americanos chegu!am a esta
capital e se'rão eduL'ac�s nos

Estados Unidos. Out�'os dez

orfãos,procedentes de outros
países do Oriente, tamhem a

dotados por norte ·a�neri,ca
nos, cl1f'garão em breve.

Inglaterra), cORdesila Eliza
beth von Zustoenning;jetten
bach, faleceu ontem à noite
em um hospital de Munieh,
após longa molé!';tici., anun

cia o alto comissariado bri
tânico na Alemanha. A fale
cida tinha 50 an,,:: dc ida
de.

cezes, no Djebel SelCoulll,
perto de Sbeitla, a' 200 1uila
metros sudoeste desta capi
tal.

PANAMÁ, 15 (U. P.)
Não se sabe ainda o que o

correrá quando o gabinete se

avistar com o president.e em

sua casa cercada pela Guar
'da NacionaJ" para Íllformá
lo dos. últimos acontecimen
tos.

Os deputados da ARsem
bléia Nacional comer.aram a

reunir-se na expectativa de
uma possivel convocaçã.o ex

traordinária, para apreciar
um também possível pedIdo
de renúncia do presidente
Guizado, pois, de acôrdo com

a Constituição a renúncia de
Guizado terá que ser aprova
da pela AssemQléia.
O segundo vice-presidente

do Panamá e o primeiro na

linha de sucessão é Rkardo
Arias Espinosa, atual minis
tro. das Relações Exter1ot'es,

FALE EU O'IRMÃO
DEPERON

BUENOS AIRES, Vj (li P )
_ Faleceu ante ·ontem, nes
ta capital, o sr. Mário Peron,
irmão do presidente da Re
pública, general Juan D. Pe-

Os corpos foram enterra ..

dos sem poderem ter sido
identificados.
Supõe-se que se trate de

quatro soldados franceses e

um oficial' (tenente) feitos
prisioneiros ,a 15 de jUlho elo.
ano passado pelos "feHa
ghas".

NA ANTARTICA
BUENOS AIRES, 15 (UP)

O quebr'1-gelo General 'San
Martin, da frota 8.i'gentina,
e outras unidades navais

continu:fl.m suas explorações
da região antartica,com base
1'I.a Penisula de Palmer. Se
gundo se afirma, a Argenti
na reclamará ,iürisdiçft,) t.er
ritorial sobre. essg zona que
também reclamam o ChLe e

a Grã-Bretanhu.. <US[I.

ron.

O extinto, que (lntem,a noi
te fôra submetido a uma in-
tervenção cirúrgiea, era di ..

retor do JaTdim Zoológieo
desta.... capital.

FALECEU
'NERAL

UM GE
RUSSO

MOSCOU, 15 (U. P.) _ O

jornal "Estrela Vermelha"
anuncia o falecimento do ge
neral de "tanks" Kalin�
Khmylov, membro do P:'.i'ti
do Comunista desde Hl31 e

her01 da ultimá gÜerra. A
centua o jornal. que o gene
ral Kaline Khmylov "91'esi;�)U
eminentes serviç03 íw aper
feiçoamento da instrlÍç<lo mi
litar e política do exercito
e ocupou postos de responsa
bilidades no comando".

TREMEU A TERRA
ORLEANSVILLE, 15 <U.P.)

- Novo' tremor de terra sc
. meou o pâniCO ontem à no:·

te, :entre os habitantes de�ta
cidade, onde morreram, em

setembro passado, vít.ima;, de
um terremoto, 1.5(!r. pessoas..

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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i BRASIL EM 1955
�...

A
.::. Prevê-se que no início do

.... �� próximo ano de 1955 a po-

.!. ,

.

... pulação do Brasil terá ha1:'
.J ...... \�. I cançado 57,8 milhões de a-

SUGESl'ÃO PARA O PRó- lhor desêjo de servir o
..�. �tl bitantes, segundo as estí-

XIMO PLEITO país, desinteressadamente. : �� mativas do Laboratório de

Um dos candidatos a de-
.

Não rés ta dúvida de que ·t+ J �:.� Estatística do LB.G.E. Man-

�:t��d�;�: D��;"i�,,;,��:; �� �;;�n��:��'�'�a�:':o�a::� i :. Conce'55 -10"nar -1'05 FORD .':';ir: ttCeo�mdmO�Sseoo,s�d!e:.:�c�u�ltPu�r�a�::la,et�l·n::a':.
por tôda a cidade verdadei- tuiram mais uma amofina- ��.."

'"

ras f ilas em busca dos títu- ção para o carioca tão cheio \..
t. '. Já em 1953 os 55,8 milhões

los eleitorais. Fôra, segun- de "filas", desde a busca de �{
',.... de habitantes do Brasil su-

do declarou, a última "fila" condução para sua vida ati- �... TEM PARA PRONTA ENTREGA �,�. peravam a população da

deixada por um 'Govêmo va, passando pela aquisição .:. :;'. Itália (47 milhões), a da

��leos�����:�\����np�'t�.:e� ��: asg!�=�o�ive�.�:e:���i�:� :�_ CHASSIS, CAMINH,A-O COM CABINE AMERICANA: :!� ��Da�ecS�adPean,(1�82a5'90(2�5ailnhmoÕ�e�m�õeqesu:e·
Justiça Eleitoral e esta se via demonstra que muita � �

atrasara com o trabalho de- gente deixou para última �:.. �-�#I �'-�� "", • ..".� .'

,

/ .,""",.
r

',\ '�:.�, no territqrio nacional se

vido à falta de funcionários hora o seu título eleitoral.

�t:" F-800 - 192" _ MOTOR 170 HP. _ MODELO 1954 �t��.'. contavam apenas 7,2 mi-

ou de dinheiro para pagar Mais de 15.000 só no Rio
"" F-600 _ 172" _. MOTOR 138 HP. _ MODELO 1954 ':

lhões 'de almas - até nos-

extraordinário. Parece que deixaram de buscá-lo. Não ..,
... sos dias, O aumento excedeu

os dirigentes, 'não estavam teria sido a dificuldade das

��
F-500 - 154" - MOTOR 1aO HP. MODELO 1954 .� de 50 milhões. Êste rápido

acreditando nas eleições e filas a causa dessa parte �
I F-35-0 _ 130" _ MOTOR 130 HP. MODELO 1954 'I�..l

crescimento tornou-se PQS-

não cuidaram delas com a da abstenção? É preciso fa- ��
.

• f sível graças ao nível ex-

antecedência precisa. cilitar ao máximo. Nem tô- .:.:, F.:.100 - PICK-DP - \ll30 HP. MODELO 1954 � cepcionalmente elevado da

Para êste pleito' não vai da gente pode largar-os seus .!� .FORD-RHEIN (ALEMÃO) '- 173" -110 �P. - ,COM EIXO )* natalidade, a qual há apro-

mais adiantar a nossa idéia,. afazeres, ou nem todos têm �
� xirnadarnente 100 anos de-

....
,

DE FORÇA - MODELO 1954
\

,4>."
Entretanto teremos daqui a paciência de esperar' tanto, �

�

um ano eleições para Pre- 'o que é lamentável em se ·t" FORD-THAMES (INGLÊS) - MODELO 1954 �:."
sidente da República e se tratando de tão importante �� CHASSIS PARA ONIBDS - DIESEL - 189" - 95 HP. :�:
poderá melhorar o serviço ato, decisivo na vida políti- : :'
convocando gente de outras ca do Brasil. �t� COM EIXO DE FORÇA �:."
repartições, ou mesmo bus- 'Deus queira que o bra- 4>." 4>.�
cando voluntários que, de- sileiro esteja criando uma '�e�

" CARROS DE PASSAGEIROS..
...••

monstrando patriotismo, tra- consciência eleitoral. Que ��� I��.
balhem gratuitamente. É um tenha aprendido a exercer o ..�. .!.
ponto que deve ser conside- voto. Que tenha o voto como ,�:. FORD-VENDOME (FRANCÊS) _ 4 PORTAS-MOTORV8- �....
rado pois já está havendo, um dever cívico. Só assim ,��. 110 HP. _ MODELO 1954

'��.
pelo menos em determinada partiremos para uma ver- : :
categoria de brasileiros, dadeira e honesta democra- �t· FORD-TADNUS (ALEMÃO) - 2 PORTAS '- MOTOR 48 HP. �t"
maior boa _vontade f) o me- cia! ...., ,�t"

�i.
- 4 CILINDOS - MODELO 1954 ,�:."

�! FORD AMERICANO - 4 PORTAS - MOTOR V8 11.5 HP: �t"
�•.., - MODELO 1953 4>."
�

� nascimentos sôbre os óbitos

y y

:1: ,SALA, DE EXPOSiÇÃO ,:1:
�1: ABERTA DIA E' NOITE ;;:
y �
:1: Rua Ooart·e Scbutel· D. 15., TelefoDes: 3605 ., 3347 I:�:
y

I �

t EOIFICIO FORD ;
:1= Florianópolis Sanja (ajarina ':�
�t.

"
��.

�'t" I �" \ '.' .;.
.......................................:..� +6+. * d.a t.:...J. 't....... .

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

LOJAS
Elelro-Técnica

(A ORGA'NIZAÇÃO ORGULHO DE
SANTA CATARINA)

Apresentam as exmas. sres. Danas de
Casa: a maravilhosa

ELG·I N
(A MÁQUINA DE COSTURA DE FAMA

I MUNDIAl)
Pelos serviços prestados ao seu lar e
pela valorização sempre constante,

ElGIN paga-se 'a si mesma.
DISTRIBUiÇÃO EXCLUSIVA DE
ElETRO-TÉCNICA INDOSTRIA E

COMÉRCIO S. A.
Rua Tte. Silveira 24 e 28 - End.' Te I.

ElETROTÉCNICA
Caixa Postal193 - Telefone 3.793
Flori\anópolls .- Santa Catarina

. t· Missa· de 30 Dias
ARNALDO BONATELLI E FILHA, ainda sensibili

zados com a morte de sua· inesquecivel esposá e mãe,
'OLGA FREITAS BONATELLI, vem respeitosamente,
convidar seu parentes e pessoas 'amigas para assi,stirem

Do missa de 30 dias que em intenção a sua álma manodam

rezar no dia 17 do corrente, ás 7 horas, na capela de São

Luiz na 'Pedra Grande.
'. I

Antecipadamente agadece a todos que comparece

rem a este ato de fé cristã.

Acy Cabral Teive

O nosso amigo Osvaldo Mello acaba de ser contra- (SNA) � O dr. Albert. O Dr. Schweitzer expres-

tado, para orientar o Serviço de Turismo da, Prefeitura Schweitzer, detentor. Ido II sou a confiança de que o

M icipal P" N b
' ..

um 1 • remio o el da Paz do l espírito da época atual é -O dr. Schweitzer disse
A escôlha do Dr. Osmar Cunha, veio premiar um ci- d 1952 f

A

'Iano e , ez um ape o capaz de criar a neces-

dadão que muito tem batalhado pelo engrandecimento fpara que se ormasse uma sária mentalidade ética. Ex-
de nossa' cidade. l'dnova menta 1 ade' de ética, pressou, também, a espe-

Jornalista equilibrado, homem de espirito voltado I'
.

h di AIa qua, sozm a, ISSe e e, rança de que seu apêlo se-

para o progresso, Osvaldo Mello será um grande colabo- poderá fazer da paz uma ria comprendído correta-
rador da administração do novo Prefeito de Florianó- lid d íbilit d

'

rea I a e, pOSSI I I an o as mente "no outro lado, do

polis. Nações Uni,das a cumprirem golfo".
. O turismo, c,omo dissemos em comentario anterior, sua missão.

déve ser implantado entre nós, a-fim-de-que
.

as pessoas Os vencedores das guer

que nos visi,tem 'póssam conhecer e admirar as belezfls !'as mundiais têm falhado

naturais .,da nossa Ilha, afórH outros atrativõs que a ci- em criar uma ordem justa,
dade póde oferecer, como por exemplo, o carnaqal. declarou o dr. Schweitzer. A

Nêsse particular, aliás, o jornalista Osvaldo Mello j.á pl'ésente ordem, disse êle,
tomou uma série de providencias, vizando a decoração contém o "germe de uma:

da Praça 15 de Novembro, e adjacencias, ao mesmo tempo -nDva guerra" em sua atitu

que está, organizando um plano ode propaganda para ser de de negar a centenas de

executado no interior do Estado e em outras capitais do milhares ,de pessoas o direi-

país. to ao solo onde vivem.
O llesfile dos préstidos das sociedades earnavalês- Declarou ainda que o na-

cas "Granadeiros da Ilha" e "Tenentes do Diabo", é, na .::ionalismo, em sua pior for
.verdade, qualquer coisa de espetacular para o turista, I

ma, era o maior impedimen
dàssificando os' nossos folguêdos como os melhores to para a paz nos dias )1 JI.l1.P:lI _.,

-, .

., _
do sul do país. t

. , . ,;�t.4Ii" .'li. - ....
.' a Ualg, e que esse naclOna- ..

A Prefeitura Municipal deu assim, um grande pas- lismo só poderá ser

SUbjU-ll_"�
I'" '" 1', II :

30, para a criação do seu Depa'l'tamento de Turismo. gado através do renasci- � ....�1I�4L•••"'.. \,� ofOxu._.,. ClIiM'� .

'-

O I_>refeito Osmar Cunha que, em menos ode 60 dias mento de um ideal hnr,umo. _ ,i ..,!>U.>,
""Ci&I.IIoA;raoUH.t8 / � .MAU _.:

,:le governo, 'iniciou. vários melhoramentos importantes
'

'para a nossa cidade, saberá, por' cérto, incentivar e pres

;igiar êsse novo órgão do Executivo Municipal, para que

êle não fique apenas no papel ou então desapareça entre

:1S cinsas do carnaval.
'

TURISMO NOVA MENTALIDADE NO TERRENO
DA ÉTICA

o ESTADO

via atingir taxas anuais de

18 a 50 por 1000 habitantes

e ail1da hoje apresenta ta

xas de 42 a 44 por 1000. A

mortalidade, nesse interva-
'

lo, desceu de 32 a 34 'para
18 a 20 por 1000 habitantes,
embora seja das mais altas
do mundo, sobretudo na in
fância. No primeiro ano de

ídade, morrem aqui 160 por

1000 nascidos vivos" em

comparação com 30 nos Es
tados Unidos, 40 no Canadá,
70 na Argentina e 100 no'

México.

O forte excedente dos

constitui o fator prímordí-
11 do desenvolvimento da

população do Brasil, caben
do à imigração exterior um

papel muito secundário. De
185b a 1950 o incremento de

mográfico de 618% no Bra

sil, enquanto nos Estados

Unidos, apesar da contrí- '

buição relativamente grande
das cOlTentes imigratórias,
foi- de 552%. No decorrer

de um século, do aumento

de 44,$ milhões de habitan
tes verificados em nosso
país, apenas 3,4 milhões fo
ram devidos ao excedente

das imigrações sôbre as

emigrações, enquanto 41,4
milhões, ou seja mais de no
ve décimos, corresponde
ram ao crescimento vegeta-
tiv�

.

que iria usar o prêmio de
33 mil dólares na compra de
ferro ondulado para os te

lhados dos edifícios de seu

hospital em Lambarene, na
África Equatorial France-
::;a •

MINISTERIO DA MARINHA
COMANDO DO 5° DISTRITO NAVAL

COLÉGIO NAVAL
Os exames para o Concurso de Admissão ao Colégio

Naval serão realizados nos dias 8, 10, 12 e 14 do corrente.
Os interessados deverãó c_omparecer, no dia 7, às 14,00

horas, na Divisão do Pessoal do 5° Distrito Naval, a fim
de receberem instruções .

:�'ir'
--------�------------------------�--

'F:J�p��i,aDópolis Lida.
� Transporte de cargas em geral entre

.
FlORfANÚPOllS, CURITIBA E SAO PAULO

I Silvio Regueira Peluso
.

e familia, Aristides Reguei
ra, ausente,'Heitor Regueira, aus'ente, Numancia Reguei
,ra, Osmar Regueira.� familia, ltalo Comberlàto e fami

.lia, ausentes, profundamente sensibiliza;dos, .agradecem
,as demonstrações de pezar recebidas pelo falecimento de

, sua, ines.quecivel mãe, sogra, ávó, irmã e tia,

MARIA -REGUIR"ç\. PELUSO

(' aproveitam a oportunidadé para convidar os demais

parentes e amigos para assistirem a missa de 70 dia que,
. em sufragio de sua alma, mandam rezar no dia 18 do cor

rente, quarta feira, ás 7 horas, no altar do Sagrado .Co-
ração de Jesus na Catedral Metropolitana.

'

Outrassim, agradecem a todos quantos enviaram flô

res, cartões e telegramas e, compareceram a mais esse

áto de f.é. crÍ_:>tã.

/

CLUBE
PROGRAMA DE JANEIRO

Dia 15 r- sabado - S<'lirée Carnavalesca. - Grito do
Carnaval ....:_ ás 22 horas

Dia 23 - domingo - Soirêe Mignon � ás 21 horas

Dia 29 - sabado - Soirée Carnavalesca - ás 22

horas

ATENÇÃO - Servirá de i.ngresso o talão do mês de

janeiro - Não !lerá permitida a entrada de pessoas es

tl'anhas· ao quadro social� Telefone 1230

FILIAL: SÃO PAULOFILIAL: CURITIBA

COM VIAGENS DIRÉTAS E PERMA NENTES EM CARROS PRóPRIOS

MATRIZ: FLORIANÓPOLIS
Escritório:

Rua Padre Roma 50 - Terreo

Deposito: .

Rua Conselheiro Mafra n. 135
Fones: 2534 - 2.535
Caixa Postal, 435
End. Telegráfico:

Sandrade e Transpolis
-0--

Visconde do 'Rio Branco
(932/36)�

V'ENDEDOB' Endereço Telegráik:l
Santidra e Transpoli;�

. Procur:J.-f;e um vendedor pracista viaja�te com mui
ta ,pratica de. preferencÚl. do ramo de tecidós. Desneces-
sario apl:esen tar-se sem �star habilitado.

.

R. S(wmorr -- rtlH Felip(! Schmidt n042 sobo Floria
,

nÓI!9lis.

/

Avenida do Estado 1666;''76

Telefone: �7-30-91

São Paulo - Capital - 8.1:",

Endereço Telegráfico:
Sandrade e Transpolis

-0-

,

(Agência no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte com tráfego mútuo até
São Paulo com a Emprêsa de Transportes Minas Gerais S/A.)

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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�o'-"��!A�Õn'�:�"��l(lI�ora preparada no 8xtarior, i �aVDlüÇão
,NO LAR E NA SOCIEDADE

E••• "San José calri"••• ,aflrmon elemento.1I .fo aos lovIsores,d(-tJosta Bica
MIAMI, '14 (U. P.) nhecemos o sr. Lee, mas sua §e que Teodoro Picado Fo. es- camos de acôrdo com seu I tacantes. Villa Quesada, fo�

Um indivíduo que declarou informação sôbre o preparo teve em Nicarágua, depois prognóstico de que Sa� Jcl"jrecapturado pelas forças go ..

ser. agente extra-oficial das de uma conspiração e soure que se formou em West sé, capital. da Costa Rica, e�- vernistas". O porta-voz se

forcas que tentam derrubar o adestramento do ExercIto Point. Já temos manítestado '

.

negou a fazer ccmentáries

o

.

governo costai-rlquense.. invasor em Nicarágua coín- que estava preparando um teja a ponto de cair. Pelo

I
sôbre os países que, segundo

declarou ser provavel que cide, por certo, com as ínrcr- plano de invasão, .na Nica" contrário, o primeiro ponto Lee, dão apoío moral à ínva-

San José caia dentro de � mações que tínhamos. S"l,be. rágua. Por certo que não es- de que se apoderaram os a- são. .

dias. Lawrence Lee, de ::,7

anos, que negocia em abas

tecimentos para antmaís do

mesticos em GlendHl:�, Calt

rornía, disse ainda ao che

gar, antem-ontem li. noite,
de costa Rica, que as forças
de oposição contam com míl

homens armados de "b,,-zo

okas", metralha':lol'as e mor

teiros e que é ericabeçada por'
Teodoro picado P".,. de :':7 a

nos, costarriquense, o aual

terminou os seus estudos na

EscolaMilitar ']1) west, em

1951.
Lee disse o seguinte aos

jornalistas: Picado tem (,,8-

tado a preparar a revolta.
:lurante 7 meses em um lu

zar da América Central não

;evelado. Teodoro Picado

oai foi presldnete da Costa

Rica de 1944 a 1948, quando
foi derrubado pelo atual pre
sídente José Figueres. O

rríncípal ajudante de Picado

S Francisco Calderon Guar

lia irmão de Rafael Gal.íe
ro� Guarda, que também foi

presidente de Costa Ríca, de

1940 a 1944. Os invasores são

membros do "Exército au

têntíco revolucionário anti

zomunísta". A guerra conta

20m o apoio moral de Vene
DAS mela, Nicarágua, Haiti, Rc

oública de S. Domingos, Gua
.emala e Honduras, porque

8'i'gueres tem estado a con

reder refúgio em Costa Rica

às pessoas que desejam der

rubar os governos das refe

'idas nacões. O exército de

Picado .chegóu a um local

.ião revelado de treino, dís

rareando-se os seus homens

em turistas e estudantes. O.

grosso das tropas desembar

cou às 2 da madrugada de

ante-ontem, em Puerto sotov,
la costa do Pacificó e :3 ho- ..

ras mais tarde capturaram
í.a Cruz, localidade do iute

dor que fica à beira da es

';rada panamerican!1. Puel'to

Soley fica a uns 9 kms, ao

mI da fronteÍl�a, com a Ni

�arágua, na párte noroest3
da Costa Rica e La Cru�, a

uns 6 kms. à leste de Pumto

Soley.
'

Lee declarou que tin1m es·

tado a fazer viagens de ne

gócios na América Central,
�om frequencia, desde 194.4

3 que em novembro pas,lUl!;:>,
Lãos, e a construÍr um mun- :lois meses com os revo\urio
do mais chegado ao Cl'istia- ,nários, enquanto se adestra
nismo.

Os citados delegados, na

maioria jovens casais, as

sinaram cartões de. com

promisso prometendo' reali
zar o culto doméstico em

"eus lares, assistir regular-,
mente os trabalhos de sua

igreja, levar ull1a vida de
reais cristãos no meio on

de viverem, aceitar a res

ponsanilidade de criar seus

filhos segundo a orientação
:;vangélica, dii' graças às
refeições, e procurar levar
a Cristo outras famílias.

O tema da conferência

f,oi "A Família Cristã"
A Espe\:ança do Mundo".

Abrahão, fi-
Francisco Ro-

Nom paiS de D()Slálgi�es 08voelrOl
Num país de nostálgicos nevoeiros,

De paisagens em lenta mutação,
Largarei de repente o meu bordão

E hão de pasmar os outros caminheiros.

Virias, como a lua nos outeiros,
Ao encontro da lenta procissão.
Porias tua mão na minha mão,

.

Amigos novamente e companheiros ...

Como se outI:as e extranhas' experiências
Não 'houveramos tido, anos inteiros,
Em duas diferentes existências!

E à sombra de uns fantásticos ulmeiras

Trocariamos falsas. confidências,
Cheias de sentimentos verdadeiros ...

'.

(Ext.)
-0-.

Ultima Moda �:�':�en��
_:_ sra,

REPOUSO ANTES

REFEIÇõES
Comer quando se está fa-

As listas estão sempre em tígado é prejudicial. O can
moda, quer no verão, meia saço geral reflete-se sõbre
estação ou inverno. Este o aparelho digestivo, pro
conjunto de verão por exem- vocando diminuição dos mo

plo, feito em algodão listra- vimentos do estômago' e do
do de côres fortes sobre (j) in testino e da secreção dos
branco é uma delicia. O ca- ilUCOS digestivos. Surgem,
saco leva nas' beiradas d� assim.va falta de apetite, o

abertura central e nos PUr pêso no estômago, a prisão
nhos das mangas. 3/4, uma "de v-entre e outras pertur
aplicação . de tecido bem bacões.
escuro. Por baixo, blusínha

•

Antes das, refeições e,
justa, branca, 'de golinha especialmente, -à tarde;
,alta. (APLA) antes do jantar, repou-

-0-- se alguns minutos.'

ANIVERSÁRIOS

)

FAZEM ANOS, HOJE:
- jovem Vilson-Joel S.

Coelho, primogenito do dis
tinto casal Gentil Coelho

Ibrantina de Souza Coelho,
atualmente servindo ao

,Exército Nacional no 140

B.C., onde conquistou largo
circulo de amizades por
suas elevadas qualidades;
- sra. Hilda da Silva

Cardoso, esposa ,do sr. Al
cenor de Deus Cardoso;
-

'

sta.
"

MagaIy Cardoso,
filhinha do sr. Alcenor de
Deus Cardoso e de sua

exma. esposa d. Hild-a da
Silva Cardoso;
- jovem Ney-Luiz, filho

do sr. Major Mauricio Spal
ding, da nossa Polícia Mili
tar;
- sr. Alcides Santos de

Aguiar;
FAZEM ANOS, AMANHÃ:
- sra. Izaura Beatriz da

Silva, esposa do sr. Arico
medes Esperidião da Silva,
funcionário da Delegacia
Regional de PoÍícia desta
Capital;
- menino

lhinho do sr.

\

AGUA
INGlESA
CnANAOO
Aperillva
TOnlca

forti(icánt�

.

Silva, industrial
em Biguaçú ;
Maria Joana Sil-

veira
- menina Lúcia-Maria,

filhinha do sr. Haroldo

ViUela, tesoureiro da Pe

nitenciária do Estado;
-sta. Avany Beck, dedi

cada funcionária da Cruzei
do do Sul em serviço na

Agencia desta Capital;
- s\,a. Elza M. Amin He

lou, esposa do sr. Espiridião
Amin Helou, da firma li"
mãos Amin, Revenderores
"Ford" ;

Preceito do Dia

Congresso
(SNA) - Três mil dele

gados � Conferência Meto
dista Nacional dos Estados
Unidos sôbre a VIDA DO
MÉSTICA se compromete
I'am, na sessão final, a tra
balhar com outras famí
lias no sentido de forma
!'em lares realmente cris"

Clioic9 8nbolante
(SNA) - Uma clínica

ambulante - quase um hos

pital sôbre rodas - foi d,a
da pelos metodistas a):TIeri
canos ao povo ,das aldeias
do Paquistão e está a cami
nho da ci,dade de Lahore.
Essa oferta fará parte do

equipamento do Hospital
Cristão Unido, atualmente
sob a direção do dr. Ed
mond L. Rice, missionário
cirurgião. �.

Essa clínica visitará re

motas aldeias do Paquistão
sob orientação de técnicos
e enfermeiras do. Hospital.
Foi um presente do "Comi
tê Metodista de Socôrro de
Alémmar" e visa auxiliar
os necessitados do Paquis
tão, região essa onde aInda
se encontram

.

milhares de
refugiados em precária si
tuação.

vamo

Em Washington, um por
ta-voz da Embaixada da C,1S

ta Rica declarou: "NãJ co-

-----0:- _-,_ -

Bletiva partlcl-
paeão la�ca ,

(SNA) - O Rev. Ken
Muto, pastor da Igreja Can
traI de Hongo, em Tóquio,
e destacado pensador cris
tão, foi eleito moderador da
"Igreja Unida de Cristo" no
Japão, (Kyodan), em sua 81\
Assembléia bienal.

'

A Assembléia também a-

dotou, por uma votação es

magad,ol'a, uma .declaração
de fé que explica aos japo
neses qual o significa'do ,de
IGREJA, BATISMO e de
outros termos. Uma Comis
são especial havia apl�e
sentado o projeto de decla
ração na última Assembléia
bienal, com'a recomendação
que fôsse votada na reuni
ão de 1954.
Outra nota marcante da

Assembléia dêste ano, se

gundo o "Religious News
,Service", foi a participação
laica nos assuntos da Igre
ja. Verificou-se êste fato,
principalmente, na compo-
3ição da recém-eleita Co
missão Executiva que com

preende 14 pastôres e 1_S.
leigos. Antigamente essa

Comissão, que dirige o pro
grama da Igreja, era cons�
tituída na maior parte de
pastôres.

'

16 DE JANEIRO VENEZA, 14 (U. P.) - O

I quanto de outros detalhes.

A DATA DE HOJE RECORDA-NOS QUE: corpo de Michele Cannaroz- Uma agerreía noticiosa .nror-

_ em 1504, 'D. Manoel fez doação da então Ilha de 20, o "terrorista doido de

An-,
mou que, o corpo estava com

São:João a Fernando de Noronha; cana", foi encontrado, numa uma bala atravessada no co-

_ em 1560, Mem de Sá parte da Baía com a expedi- correnteza perto daqui, ter- ração. Informou a Polícia

ção destinada a atacar os franceses no Rio de minando assim a maior caça que o funcionário da Guar

Janeiro ataque de que resultarta a fundação.' humana de após .. guerra. O da Marítima enloCJIle<:;_eu
s ,

,

at I fugitivo, que contava 49 anos quando indeferiram o reque-
portuguesa da cidade do Rio d,e Janeiro, a ua -

mente uma das mais importantes e formosas me- de idade, era procurado por rímento pedindo moraoía

ter atirado granadas num num edifício do governo. Ha-
tropoles do mundo;

cinema de Ancona, numa via .sído oferecida a soma de
em 1631, Pedro Teixeira Franco e mais alguns

terrível campanha de vindí- 3 mil dólares pela sua cap
Capitães destroçaram, nas proximidades de Olín-

ta. Desde 9 do corrente, an- tura, depois que jogou as 4
da, um Corpo de Holandeses ; dava desaparecido. granadas de mão, da galeria
em 1648, Salvador Correia de Sá' e Benevides,

de um cinema repléto., €m

procedente de Lisboa, assumiu pela segunda vez An�ora era sua terra nu- Ancona, no domingo de noí ..
o Govêrno do Rio de Janeiro; tal. O cadáver foi encontrado te. Duas mulheres morreram
em 165�, rendeu�se a Vid�l de Negreiros o Forte

numa pequena correnteza
holandes de Sah,nas, Recife ;

A perto da cidade de Porto
em 1773, D. Jose I, de quem o Marques de Pom- 'Gruaro. Não se sabe por en
bal era' Ministro, assinou uma Lei abolindo a, es-

cravidão do Reino de Portugal;
- em 1822, o Principe Regente D. Pedro formou o

primeiro Ministério, após a Independência, assim
constituido : Reino, José Bonifácio Caldeira de

Andrade; Fazenda, Miranda Montenegro; Guer

ra, General Oliveira Alvares; e; Marinha, Chefe

de Esquadra Farinha, Conde de Sousel;
� em 1860, faleceu em Nova Friburgo o Comenda

dor Jerônimo Francisco Coelho, nascido em La

guna, Santa Catarina, em .30 de setembro de

180G. Foi O fundador da imprensa em Santa Ca-'
tadna; .

\
l

em 1809, gl'avemente enfermo, deixou o comando

da Esquadrilha, em operações no Paraguai, via-

jando para o Brasil, onde veiu a falecer em 8 de

março do mesmo ano, o Almirante Joaquim José

Ignácio, Visconde de Inhauma;
em 1875, com 1500 volumes, foi inaugurada em

Diamantina, Minas Gerais, a Bibliotéca Pública

Municipal;
em 1919, morre no Rio de Janeiro o presidente I

..eleito � .I\f.\{lll.hlica •.co:nselheiz;,o Francisco de
Paula Rodrigues Alves 'fIgura respeitavel da po
lítica nacional. Nasceu o eminente brasileiro na

cidade elo Gual'atinguetá, Sãó Paulo, a 7 de ju
lho de 1834.

\ \
.-

HOJE·E AMANHA
NO PASSADO

. _.-

.

MORTO O AUTQR DA
EXPlOSAO NUM CINEMA

17 DE JANEIRO
A DATA DE HOJE RECORDA·NOS QUE:
em 1631, Pedro Teixeira Franco e outros' capi
tães destroçam um corpo de holanodezes em Ola-

ria, proximo de Olinda; I--: em 1640, ultima das quatro batalhas navais eh
trc a armada' luso-espanhola de conde da Torre
e a holandeza. Estes, foram novamente repeli-,
,dos e retornaram pura o Recife. O primeiro Nas

�au fez enfm'cal' alguns dos comandantes de na

vios, de cuja covardia se queixou o almirante

Huighens:
- em 1651, o padre Antonio Vieira ehe�a ao Ma

ranhão a bordo da caravela "N. S. das Cap.'deias",
na companhia dos padres Manuel de Lima, Ma.
teus Delgado e Man uel de Souza;
em 1809, nasceu em Queluz, Minas, Gerais o se

na,dol' JOllê,Joaquim Antão Fernandes Leão ex

presidente das provincias do Rio Grande do Sul
e da Bahia e antigo ministro da marinha' e da

agricultura:
em 1817, o capitão Elias de Oliveira, cumprindo
ordens do general Chagas Santo, transpõe o Uru

guai á frente ;de 200 milicianos e derrota o desta
camento que Artigas tinha e� S. Fernando, Mis-
sões;

- em 1824, foi entregue a Çaxias o. titulo de Cava
leiro da Imperial Ordem da Cruz;

- em· 1869, morreu em Humaitá em

do ferimento recebido na batalhà
bravo paraense general -Hilario
Antunes de,Gurjão;
em 1885, foi lançado ao mar {) encouraçado
"Aqui,daban", construido sob a fiscalização do
chefe da esquadra Joifé d.a Costa Azevedo, Ba
rão do Ladário;
em 1888, faleceu, no Paraná, o general José
Luiz da Costa Jr., que foi um dos oficiais mais
ilustres da' arma de cavalaria:
em 1891, morre no RiQ de Janeiro o barão de Ma
caubas (,doutor Abilio Cesar B�rges;

consequencia·
do !tororó, o

Maximiliano

e 40 pessoas ficaram rendas

por causa da explosão das
granadas.

'-

•

mais dinheiro
estudando

CONTABILIDADE

por Correspondência
Profissão lucrativa e de grande futuro, ao alcance

de quem- SAIBA LÊR e ESCR�VER. Peçam informa�'

ções ao I.N.C.A. - Práia de Botafogo, 526 - RIO.

(Recorte e remeta-nos êste anúncio - 3.024)

Traineira de'Pesca
Fábrica de COlserv.1

Traineira em bom 'estado, 'com' todos os apetre
chos, motor de 75/80 CV, ótimo negócio, vende-se ou

entra-se com o seu valor em sociedade de fábrica de
.

cõnservas de 'peixe: . O proprietário, illdus,trial em

Portugal presta assistência técnica à índústrta.. Re;, ..

posta para a Caixa Postal 5.017 ..:._ Rio de Janeiro:

- erp 1893, E' criada a Escola Normal de Barbace

na, Minas Gerais;
- em 1910, morre em WashiJ:gton, \ Esta.dos Uni

dos, o' eminente pernambucano ministro Joaquim
. Aurelio Barreto Nabuco de Araujo. Nascido em

Hecife a 19 de agosto de 1849. Bacharel pelo Co

legio Pedro II em 1865, ingres�ou, no ano seguin
te, na }<'aculdade ,de Direito de São Paulo, onde
fez os três primeiros anos, concluindo o curso em

Recife. Iniciando-se a 26 de abril de 1876 na car-

reira diplomatica como adido de ligação, serviu
primeiro em Washington e depois em Lisboa. Em
1879, era eleito deputa,do!geral por sua pr�vin
cia, marcando então o iniCio de sua extraordi
nária campanha em favor do abolicionismo. 'De
1882 a 1884, devido a circunstancias politicas es

teve exilado em Londres. Regressando ao Brasil,
foi novamente eleito deputado por Pernambuco.
Proclama,da a Republica retirou-se da vida polí
tica, dedicando-se ao estudo e col�borando na

"Revista Brasileira" e no "Jornal do Comercio".
Aceitou, porem, o cargo de advogado na questão
dos limites da ,Guiana Inglesa, na região do
Piara. Após o laudo arbitral, foi· nomeado, em

1905, embaixador junto ao governo dos Estados
Unidos. Presidiu em 1906, no Rio de Janeiró, a

Terceira Conferencia Pan-americana. Em 1909,
fez em carater oficial uma viagem a Havana pa
ra assistir à restauração do governo nacional de
Cuba. :Nesse mesmo ano, assinou em Washington
varias convenções de �rbitramento com os Esta
dos Unidos, Panamá: Equador, Costa Rica e Cu
ba. Deixou grande bagagem. !iteraria de valor
para o país, destacando-se: "Um Estadista do
Imperio", "Minha Formação", "Balmaceda e In
tervenção Estrangeira", "O Abolicionismo",
"Conferencias", "Discursos Abolicionistas", "O
Direito ,do Brasil", "Escritos e Discursos Litera.
rios", "Pensamentos Soltos", etc.

André Nilo Tadasco

AVENTURAS 00, .ZE-MUTRETA
\

..,

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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IVAN E' FIGURA MAIOSCULA DO
SANTOS FUTEBOL CLUBE

BONITO EMPATE CONQUISTOU O
VASCO DA GAMA

EM MAUS LENCÓIS O ATACANTE
. ,

LEONIDAS
Ivan Vicente de Mello" crack catarinense há muito RIO, 15 (V.A.) - O Juiz' começou sua. vida de joga-

radicado em São Paulo, figurou na Capa em côres do da 160. Vara. Criminal acei= dor nas "peladas". Poste
número deste mês da magnifica revista "A Gazeta Espor- tou a denúncia oferecida r iormente, passou a jogar
tiva Ilustrada" de São Paulo, Nas páginas 38, 39 e 40 de pelo promotor contra o [o- em juvenís, sendo final
mesma revista,' ilustradas com várias fotos do grande root- gador Leônida�,; ,do Améri- mente, conquistado pelo
baller, escreve o jornalista José V. Rebelo: 'ca acusado de com um sô- América Futebol Clube, on-

"Abnegação e disciplina são virtudes 'que, aliadas á' co: haver produzido feri� de' joga como centro-avente.
alta classe, fruto de grande calma, formam um craque, mentos leves no estudante Possui o vulgo- de "Leôni

digno de nota, COl\lO é este admirável rapaz: Ivan Vicente Jorje Souza' que o teria das" por ser, realmente, pa
de Mello. ofendido durante um treino recido como o famoso -Leô-

"Barrrga-Verde" da gema, nascido na cidade de Blu- em Campos Sales.' nidas da Silva".
menau, ainda pequeno transferiu-se para Florianópolis, I No seu depoimento no NÃO ERA O, PROV9-
onde veio a dar seus primeiros passos na carreira que A,- 150. 'DP, Leônidas declarou CADOR
braçaría: o futebol. que o estudante ao vê-lo chu- A denúncia do promotor

tal' vento. perdendo um goal contra Leôn idas está vasa-

Ivan, já aos 13 anos, era figura indispensável nas pe- certo, ridicularizou-o, ofen- da nos seguintes têrmos:
,

ladas da várzea, promovidas pelo F�gueira F. C. Sendo um dendo-o mesmo com pala- - 'O representante do Mi-
elemento de qualidades técnicas invejáveis, sua ascençâo foi vras obcenas. nistérío Público, em exerci-
rápida e, 'aos 17 anos, era filiado à F. C. D. para disputar Leônidas foi denunciado cio neste juizo, vem, pe-
pelo Ritz F. C. o campeonato, amador daquela Capital. como incurso nas penas do rante V. Exa., dar denúncia

Médio esquerdo de grandes méritos, durou pouco co- art. 129 do Código Penal contra Manoel Pereira, pe
mo amador; pois em 1946 assinava contrato com um dos

I (ide
1 a 12 meses de prisão). los seguintes fatos delituo-

grandes ,times daquela capit�l, o_u se.ja, o Paula Hamos F.?, .. PARECIDO COM LEô- sos: no dia 2/12/54, às 10,50
pelo qual veio a ser campeao cítadíno nos anos de 1946 e NIDAS no Estádio do América. F.
1947, sendo que neste último foi vice-campeão elo Estado,

_ Na saída, disse Leô- C:, o denunciado, jogador
n idas..o sujeito me insultou profissional, agrediu o es-,

'.-

Em ·1948 veio a se realizai' o Campeonato 'Brasileiro e outra vez e eu dei um sôco tudante Jorge Souza, pre-.
com -ele Ivan foi convocado, constatando-se aí sua maior nêle, sumindo ser a pessoa que,
emocão na carreira esportiva, pois não esperava, ainda tão O processo foi instaurado durante o treino realizado
jovem, defender as côres de sua terra ao lado de valores Tio 150. D. P. e no Ievan- lhe dirigira críticas e in
como Teixeirinha, Adolfinho, Saul e outros já de renome tamento da vida pregressa sultos. O agredido, que não
no mundo do futebol. Ivan saiu-se bem, tendo sua consa- de Leônidas, o investigador fôra o autor das expressões
gração, pois, atuando como um dos 111elhores homens" Lírio Conceição relatou o" ofensivas, sofreu, em conse
numa partida entre as seleções de Santa Catarina e Pa-i

senguinte ao delegado Arí. quência, lesões corporais,
raná, foi bem observado pelos srs, Gustavo Martini e João

Leão: estando assim incurso nas
Antunes Matos, altos colaboradores do Santos F. C. que "O indiciado, nascido e penas do art. 120 do C. Pe-
mais tarde conduziram-no para a bela cidade praiana. criado em Santa Catarina, nal".

I
RETORNO

Mais uma vez estiveram, da Gama apontaremos Polli
no último domingo, frente no arco com algumas .def'e
a frente, no gramado do sas de vulto, falhou entre
Abrigo ,de Menores,. as tanto por ocasião da con

possantes equipes juvenis quista do último ponto dos
do Vasco da Gama e do Pa- contrários. Claúdio na zaga
ladino. Apezar do fórte satisfez porem abusou em

calof que assola a nossa ca- demasia na sua confiança,
pital o jôgo teve um trans- em jogadas perigosas dentro
correr bastante interes- da área que poderiam in

sante, onde despontaram fluir no marcador. Amante
algumas jogadas de real no comando do ataque me

brilho de parte a parte prin- rece citação especial pela
cipàlmente Claúdio, Aman- sua larga visão do goal. Jo
te e Josué pelo Vasco .e sué esteve preciso nos pas
Francisco, Ornélio e um ir- ses. No Paladino Goia pra
mão pelo Paladino. A equi- ticou defesas de vulto in
pe do jovem \

Ronaldo Polli clusive uma de um chute de
começou jogando, muito fir- Amante em cima da hora.
me com um padrão de jôgo Osni na intermédiaria com

agradável quando avanta- uma produção razoavel e

jou-se no marcador por dois Ornélio e um irmão no quin
tentos a zéro, refletindo as- teto avançado com exibição
sim a sua bôa conduta nos muito bôa. Marcaram para
�inutos iniciais. Porém o o grêmio da Cruz de Malta:
clube do Abrigo de Meno- Amante 3 e Dilnei enquan
res sofreu radicais trans- to Ornélio 2 Francisco e

formações nascendo dai a um irmão completaram o

reação que culminou com a marcador. O clube Vascaino
vantegem no marcador por alinhou: Poli, Claúdio e

3x2. Com este placard f in- Zéquinha; E'rico Walmor e

dou o primeiro tempo. O China, Dilnei Maury Aman
Vas-co nesta etapa alterou te Saulo (Josué) e Badaco.
a posição de vários elemen- 10 Juiz foi o sr. Irmão Ro
tos o que surtiu efeito pois gerio que esteve muito bom.
com alguns minutos de jô- Anormalidades não houve.
go conseguiu Amante ba- M. Borges

_ lançar" às rêdes dos alví-
anis pela 3a vez. 3x3. Ca- •••••••••••••••••••••c

minhava o jôgo com êste
placard quando um irmão FLUMINENSE F. C.dos três que reforçaram

Depois de muitos mêses em 'que crescestes e tornastes a equipe Ido Irmão Rogério,
as tuas rórmas atuais, entrarás agora no teu elemento: O conseguiu desempatar o

MAR. Que as águas te carreguem bem, que as ondas te se- match com um{ pelotaço que

jam suaves 'e os ventos favoráveis B que dês ao teu co- Pol li não pou-de deter.. In

mandante a ventura de muitos bons !passeios. Assim em feriorisados no marcador a

nome de Netuno, .Deus dos Mares e Oceanos, Lagos e La_' equipe 'de Pol lí . em última

goas, Rio e Riachos, eu te batizo pelo nome de "YARA". tentativa avançou total-
Foi madrinha do '-'Yara", a senhora comandante JOR .. mente ficando na linha di-

dE' MOREIRA.
'..,

visória do gramado os

Foi grande a assistência que presenciou o lançamento players Walmor e China
do .duple proa, de propriedade e construção de um dos E diga-se que esta medida
mais arrojados velejadores de Santa Catarina, que é sem lhe foi benéfica pois Dilnei
favor algum o Professor JOSE' MARTINS NETTO. Dlvér- num belo arremesso iguala
sas garrafas de conteúdos misteriosos que o proprietária va novamente o marcador.
importou: do Norte ;contribuiram para o "bem estar" geral.. Agora com 4x4, arbos os ti
Não' faltaram também os técnicos para criticarem as ínú- mes procuram o goal deses
meras inovacões. .

.

I peradamente quando S.S.
O recem-nascído "YARA", é um .duple-prôa com 14 me- tr ila o apito dando por en

tros de comprimento, 3,20 de boca com 1,75 de portal e es- cerrado o duélo. No Vasco
tá' equipado com Rádio receptor, geladeiras, cosínha, 4

confortáveis beliches e todo aparelhamento para grandes
travessias, bem como- possue 2 velas que 'armadas tornam
o "YARA", uma festa para os olhos, quanto a silueta.

Felicitamos o' Professor Martins, pois, sozinho, isto é,
contando somente com a ajuda de seus extremosos filhos,
conseguiu realizar' o maior sonho de sua vida. Fazemos vó
-tos 'que o "YARA" corresponda à navegação como corres

pondeu à apresentação pré-batismo.
Esperamos que o Professor José Martins, leve até c

"CEARÁ", sua terra natal; as côres da vela Catarinf.'nse,
porque sabemos do quanto 'êle é capaz; dado o espírito àe
luta de que é possuidor. I

. Após o batismo, os barcos do Iate Clube e do Veleiros
da Ilha, acompanharam o recem-nascido, em seu prir!leil'o
passeio.

F�licidadeey pois ao "YARA:', orgulho de seu proprietit
rio e dos iatistas Florianopolitanos,

,DIVE,RSAS

Ivan chegou, treinou e agradou, mas acontece que'
naquela época a posição de médío-esquerdp do Santos F. C.'
era ocupada pelo grande Alfredo, 'jogador tambem de

grandes qualidades. Isto fez com, que Ivan voltass� a Flo-,
rianópolis.

.

Em fins de 1949, com a transferência de Alfredo para'
o São Paulo F. C., a 'diretoria do Santos ,F. C. foi buscá-lo
novamente, porquanto era sabido que só ele poderia ta

par a lacuna deixada pelo grande médio.

Rápidamente, Ivan se adaptou ao novo time, disputou
os Campeonatos de 1950 e )951, sendo que neste último ano

foi vice-campeão paulista.
Findo o contrato esteve para ser engajado pelo 'Vasco,

mas' acabou treinando no Palmeiras .. Transferiu-se daí

para o Linense, sendo um dos que conseguiram conduzir
o clube para a la. Divisão. Foi durante sua estada em

Lins .que Ivan teve sua maior desilusão no futebol. Quan
do da partida em que o Linense foi derrotado por altoes

core, foi tachado de indisciplinado por certo diretor.

BATISMO DO BARCO "vARA"

CONVOCAÇÃO: Convoco
os srs. associados e símpa
tizantes dêste Clube, para
uma Assembléia Geral, a

realizar-se no dia 16 do cor

rente, às 9' horas; errf"nossa
sede social.

'

ASSUNTO: Eleição da
nova 'Diretoria, que regerá
lOS destinos .desta agremia
ção, .no período 55/56.
NOTA: Só terá direito a

votar, o associado
com a tesouraria.
F'lorfanópolis, 14

neiro de .1955

quites

de ja-

NOVAMENTE NO SANTOS Adercio Domingues
Secretário '

Agora Ivan defende novamente as cores do Santos F.C.

Jogador de recursos que é, sempre foi chamado para vá
rias posições,' saindo-se a contento. Atualmente, defende a

zaga esquerda em lugar de Feijó, atuando com desemba
raço; em companhia dos outros de sua equipe, mantem (1

Santos em:honrosa posição no Campeonato Paulista.
Sua maior satisfação será o título de campeão do IV

Centenário, para o que está lutando muito. Viagem CO_" segurança
rapidez

só NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

aaPIDO ,<SOL-BURILBIRO))

eIvan, além de ser exímio profissional g.e futebol, é um

exemplo de cidadão; extre!TI-0so chefe de família, tem ver

dadeira adoração pela esposa, a quem deve grande parte
de seus sucessos, pois D. Cleide sabe estimulá-lo nos mo

ment.os difíceis, assim como sendo profunda conhecedora
do futebol_, aconselhá-lo nos instant,es que precedem as

partidas.
Em sua vida, Ivan" alélp de eoleCionar vários títulos.

de passar por alegrias e decepções, acha que a maior "aqui
sição" foi a linda Maria de Lourdes, nascida na cidade de
Lins. Para ela, Ivan tem voltadàs as suas vistas e o seu

carinho de pai. Por éla, Ivan esforça-se e luta. E com ela
- e mais a esposa - Ivan vencerá.

Florianópolis - ItaJaf - Jeinville - Curitiba

Agência":
�'"

Kua Deodoro e1lluina_da
Rua Tenente ,Silveira.

.

BARLAVENTO.
'

- Hoje, pelo Campeona- brar a dinastia "Grenal"
to Carioca, serão trav3!dos. (Grêmio e Internacional),
os" seguintes .prélios: levantando o titulo máximo. '

Vasco x América, no Ma- ')HH

racanã;' 'Madureira x Fla- Rio, 15 (V.A.) - Na ma-

mengo, Portugul!sá x Ban- nhã de ontem, em' São Ja
gú, Bonsucesso x São Cris- nuál'io, o treina;dor Flávio
tóvão e Olaria x Canto do Costa fêz as suas despedidas
Rio. Em caso -de vitoria o aos jogadores do Vasco, às
Flamengo se�á prpclamado sumindQ á diréção. técnica
Campeão do returno. do clube /) veterano jogador

Augusto da' Costa, até' -�n-
t

tão seu auxiliar. Em nome.

, Rio, 15 (V.A.) - Na pro- dos jogadores, falou Ade.
xima quarta-feira, dia 19, à miro Na parte da tarde, Au
noite, em General Severiano gusto compa�'eceu 'ii sede
o carioca conhecerá o Re- do edificio Cineac, onde
ner, Campeão Gaúcho de manteve> conferência" .com_
54 que em' "match" amis- Me'dtado 'Dias, qU'ando foi
to�o se exibIrá 'frente ao oficializado o seu nome pa
time' do Botafogo. Como se ra ocupar, provisoriamente,,

sabe, o onze sulino, conse- o cargo' de técnico dos pro-,

guiu depois de 25 anos, que- fissionais cruzmalti1Í'os..

CINE SAO JOSE',
As 2 4 7 9 horas.
Paul Henreid - Patricia

Medina em:

"A VENUS DE BAGDAD"
Preços: 10,00 - 5,00.
"Livre" - Creanças maio

res de 5 anos poderão entrar
nas sessões, diurnas,

1.lill
. -.

� --�

As 2 horas.
"MATINADA"

Shorts, Jornais, Dese
nhos, Comedias: etc,
Preços � 3,50 - 2,00.
"Livre" - Creanças maio

res de 5 anos poderão·en
trar.
As 2 4% _7/12 9/12 hs.
Uma gigantesca realiza

ção do cinema Brasileiro:
CHAMAS NO CAFEZAL
Preços: 7,60 - 3,50.
"Livre" - Creanças maio

res de 5 anos poderão en

trar nas sessões diurnas.

,t:fJj�HDI
As 2'horas.
Vesperal das Moças
1) - O NEGRO DE

ALMA BRANCA com: Hugo
del Carríll.
2) - VIDA DE MINHA

VIDA. com: Farley Gran
gel' - Ann Blyth.
Preços: 7,60 -'- 3,50,
"Livre" - Creanças maio

res de 5 anos poderão en

trar.
As 8 horas.
Guido Lâzzarini - Ange

lica -Hauff em:
CHAMAS NO CAFEZAL
Espetacular filme' Nacio

nal.

Preços: 7,60 - 3,50.

As 2 horas.
1) - ,'CAVERNA DA

MONTANHA - Os : Va-
2) - A IRRESISTIVEL

queirmhos.
SALOMÉ - Technicolor -.
Yvone de Carlo - Rod Ca
meron.

3) - GODY, MARECHAL
DÜl UNIVERSO 1112° Eps..
Final.

Preços: 6,20 - 3,50.
Imp 'até 10 anos.

As 7]12 horas.
1) - O CORSÁRIO DOS

SETE MARES John
Payne
2) - VIDA DE MINHA

VIDA com: Farley
Granger - Ann Blyth.
Preços: 6,20 - 3,50.

As 2 horas.
Yvone de Carlo - .Rod Ca
meron em:

"IRRESISTIVEL SALOME"
No Programa:
Noticiário Guaiba Nac.
Preços: 7,60 - 3,50.
"Livre" - Creanças maio-

res de 5 anos poderão en-

l traI'.As . 5 e 8 horas.
Paul Henreid - Patricia

Medina em:

A VENUS DE BAGDAD
Preços: 7,60 - 3,50..
"Livre" - Creanças maio

res de 5 anos poderão en

trar na sessão' de 5 horas.

"'_
��

.

Yitg
As 2 horas.
1) - SEU NOME SUA

HONRA ....<:. Róôert Taylor
- Eleanor Parker. -

2) - GODY, MARECHAL
DO UNIVERSO - 11 120
Eps.,

/

3)' CAVERNA DA
MONTANHA Os Va-
queirinhos.
Preços: 6,20 3,50.
Imp. até 10 anos.

As 8 horas.
1) - A IRRESISTIVEL

SALOMÉ, - Technicolor
Yvonne de CarIo - Rod
Cameron.

2),- O CORSARIO 'DOS
SETE MARES - Techni
color - John Payne.
.

: 620 - 350.
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DE PITIGRILLI. Espe- Epitecto, através da La Eu esperava, por uma vez, aquilo que não existe e se

ciaI para "O Estado" I Rochefoucauld até êsses fazer escrever por meus co- adivinha e faz pensar : nu-
Buenos Aires - (APLA) pensadores de redação, que lugas, vivos ou desapareci- ma página dêste álbum a

,..;_, Entre todos os gêneros utilizam os jornais para dos, esta crônica minha, en- parece, diagonalmente, a

de colecões, a maior parte encher no final de coluna chendo as duas colunas com firma presunçosa de Yus
das quais são manifesta- dois centímetros em branco, os pensamentos alheios, mas soupoff, o principe que ma

cões obsessivas dessa for- são reversíveis, e o leitor es-I já cheguei ao segundo ter- tou o malvado Rasputin; e

ma patológica chamada tê igualmente satisfeito, por: ço e vejo que não consigo.
I
um pouco mai.s adiante,. a

"mania colecionadora", a que não toma a sério os Conseguiria talvez com as firma de Mana Rasputin,
.'reunião de autógrafos é a pensadores, nem pelo direi- páginas prudentemente ar- filha do morto. O drama dos
mais nobre e inteligente; to nem pelo avêsso. rancadas e com aquela de 'encontros! O fascínio do in-

pelo menos, em suas inten- . I José Ortega Y Grasset,. em I visível!
Ao morrer repen-

cões e esperança. Um ami- Entre tanto convenciona-' que o colecionador passou
I tinamen:e A�na .Pavlova,go meu, apaixonado colecto- lisomo e tanta retórica, en- o líquido descorante ernpre- seu recital nao foí poster-

.nador que me apresentou centro duas notas senti- gado nos escritórios para gado, mas à noite, submergi
seu álbum, explicou-me que mentais. A bailarína Rosá- corrigir os êrros dos subal- ram o teatro na sombra, e

a dificuldade não consiste rio Guerrero, com uma gra- tornos e realizar as falsifi- enquanto a orquestra exe-

. em rastrear as pessoas fia deprimida e sem ador- cacões dos dirigentes; e êle cutava "A morte do cisne",
ilustres dignas de deixar os nos, que denuncia sua po- para evitar que as palavras de Sanit-Saens, o pano se

sinais de sua personalidade breza sucessiva ao antigo tornassem .a flutuar como abriu lentamente sobre o

nas páginas da coleção, mas, esplendor, confessa: "Bus- ,cadavéres dos afogados, palco, vazio e escuro. De re

sim, em defender-se das me- cando a felicidade me fui- calcificou QS últimos ras- pentea luz prateada do re

diocridades que têm a ma- pelo mundo e não a pude en- gos passando por cima al- fletor começou a mover-se,
nia de escrever qualquer contrarl : e Paulina Sin- gumas pinceladas de bran- como a seguir os passo da
coisa; e reconheço que êste german "Aqui, pertinho de co.

'

suhlirne bailarina.
colecionador se tem defen- minha irmã Berta! Que me- As' pág in as mais profun- Não sei quem - e já de-
.dido bastante bem dos "pa- lhor companhia?" das são aquelas em que não volvi o álbum ao proprietá-
rasitas", como se diz em Garcia Lorca transcreve há mais que uma assinatu- rio - escreveu: "O que se

horticultura e em radio-te- alguns versos do, "Livro de ra : Guilherme Marconi, escreve está bem, mas o que
lefonia. canções". Madame Curie. Não com- se cala é melhor". E estou

Quando o ,colecionador a- premeteram seu nome com satisfeito por não recordar
presenta o álbum a um po- "Se morrer _ deixai a previsões otimistas sobre o nome dêste moralista des-
lítico, a urna atriz, a um es- sacada aberta - O menino aplicações pacíficas de suas conhecido, que disse uma

portista, espera que êles fi- .como laranjas - a saca-, invenções e descobertas. Em verdade universal e eterna.
xem, de forma resumida, a da o avisto _ ,O segador se- cada álbum deveria haver As páginas· em branco são
conclusão de todas as suas ga o trigo _ Da sacada o uma pagina em branco, a tão promissoras antes de
experiências. Infelizmente, ain to _ Se morrer - Dei- pág inh daquele que recusou que alguém escreve sobre
o caso é diferente. Muitos xei a sacada aberta". firmar. A página dos au- elas; os tubos de côres são
líquidam o assunto com sentes. O álbum dos autogra- tão puros antes' que certos
sua firma somente, subli- Os especialistas em amor fos, cemiterio portátil seria pintores os transformem 'em

nhada, sintomas íncontun- desafogam seu próprio pes- como os cemitérios em que quadros; e 0_ mármore de
dível de vaidade

' sobre o simismo: "A mulher se sui- as tumbas vazias - o ce- Ca.rrara é tão luminoso e

qual todos os grafólgos es- cida às vezes"�, escreve notáfio de Rossini, o cen o- triunfante antes que certos
tão de acôrdo. I�or Stra- Rámon y Cajal _ "pelo noí- táfio de Alberto e Eloisa escultores os convertam em

vinsky escreveu três com- vo que a abandona: nunca, _ são mais comovedores bonecos, para complicar a

passos do "Pássaro de fo- porém, pelo bom marido que do que os outros. Não há na- circulação dos automóveis
go", e Manuel de Falia, dois lhe morre". I

u� mais sugestivo do que rras praças públicas!
compassos do "Retábulo".
Josephine Baker não con

traíu, evidentemente, ne

nhuma dilaceração muscu

lar ao escrever "Souvenir".
O baixo Fédor Chaliapin e

o "clown" musical Grok tra
caram sua própria ,carica
tura. Outros, dos quais es

peraríàmos um grito de re

belião, um suspiro traduzi
do em grafismos, escreve

ram as costumeiras e es

quálidas declarações con

vencionais sobre a amizade
e uma recordação pere
ne .. , Se a existência do

possuidor do álbum estives
se congestionada por todos

aqueles que se empenham em

amá-lo eternamente, não sa

beria mais a onde dirigir
se para viver tranquilo; e

se Madrid, sua cidade, fôs
se simplesmente "bela" (o
mais medíocre e descolori
do de todos os adjetivos),
como escreveram três ou

quatro atrizes ilustres, Ma
drid seria a mais insignifi
cante cidade do velho con-

'�-------h�--------------------__r- __
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CONTRA MOSCAS' ,E MOSQUITOS

NEOCID

I

é,fmelhor!

Em paredes, cortinas e

lustres, onde os insetos

costumam pousar, é me

lhor usar Neocid Liqui
do, que tem ação rápi
da; nas superfícies, o lí

quido continua matando

por muito tempo.

�
�
(

�-

PARA SEU LAR ••• O MELHORI
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li's�oa-Ham�urgo em 10 �oras 1
�I��;!.- � -.-; I .1-;�_1-j;-:{:�"4" -,

Hambul:go _' Há meio sé- . financeiras e políticas. Uma as locomotivas teriam de
�1110, alguns engenheiros! rede ultra-rápida seria mais desenvolver 24.000 cavo Pa
corajosos tomaram lugar, I bara-ta do que uma reforma ra ter um termo de compa
em Berlim, num colosso que completa das linhas actu-. ração, basta lembrar que os
com o s�u motor eléctrico ais. motores de um Super-Cons
de baterias havia de atingir , Um. exemplo bastará pa- tellation desenvolvem uns As provas do concurso de admissão ao ITA serão reali
a velocidade de 210 km' por ra se formar uma ideia das 13.000 cavo Nos Estados zadas simultâneamente nas cidades de Belém, Fortaleza,
hora e estabelecer um re- dimensões do projecto. Uma Unidos, já há locomotivas Recife, Maceió, Salvador, Distrito Federal, Belo Horizonte,
cord que se manteve, pelo rede de linhas mais ou me- com uma potência de 9.000 Itajubá, Uberlândia, São Paulo, Campinas, Ribeirão 'Preto,
menos quanto à Alemanha, nos do mesmo comprimento cavo Baurú, Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre, no corrente
durante uns trinta anos. Só entre Lisboa - Madrid - Ao que parece, será qua- mês de janeiro, às 8,00hs. da manhã dos dias 10 (Matemá
em 1930 o "Zeppelin I para San Sebastian - Toulouse se impossível vencer as di- tíca) , 11 (Desenho), 13 (Física), 14 (Testes de TendênciA.
via férrea", um veículo de 'Marselh,a _ Dijon - ficu Idades que apresenta o Vocacional para a Engenharta - prova não elímínatorla) ,

propulsão por hélice,' atin- Francfurt Hamburgo problema de travar um 15 (Química).
giu a velocidade de 230 km custaria uns sete milhões comboio a tal velocidade, O' Nesta cidade, as provas serão feitas no Instituto
por hora. Até hoje não se de marcos. Para cada: tre- Prof. Wiesinger prevê uma Educação, à rua Saldanha Marinho.
bateu este record, a não ser cho 'da via bastaria uma ho- espécie, de asas que sairam Os candidatos que pretendem prestar o concurso nes

no" estrangeiro onde já se ra e meia, de maneira que das carruagens areodinâ- ta cidade deverão apresentar-se no local citado 30 minutos
chegou a 245 km por hora. o percurso entre Hamburgo micas. Os freios mecânicos antes do início 'de cada prova, munidos de documento de
Estes dias peritos ale- e a capital de Portugal se- seriam ineficazes, pois den- identIdade, caneta-tinteiro (com tinta azul), Iapís e ma

mães.anunciaram numa con- ;'ia realizada em dez horas tI'O de alguns segundos, as terial de desenho (dois esquadros, um du,lo decunetro, um
.rerêncía de viação que a ve- e meia. rodas ficariam incandescen- compasso, borracha).

tinente, [ocidade média das automo- Seria este o tempo de que teso Só se poderão utilizarMas, por sorte, um ou ou- toras, actualmente de 160 se necessitaria para viajar' travões eléctricos para cujotro, aqui a acolá, deixou a km/h poderá ser elevada do Recife até Porto Alegre, accionamento seriam necesimpressão de sua experiên- para 250 km/h sem grandes numa linha costeira-cde uns sanas potências astronôcia. Um aviador escreveu: alterações, da via férrea. 3.000 km, ou para ir do Rio micas: a 250 km/h 20.000"O anernômetro é o melhor Esta velocidade requereria até Manaus. Para que os cavo e a 45'0 km/h 40.000amigo do piloto acrobático. apenas a substituição de capitais invertidos rendes- cavo O comboio só parariaQuantos pereceram por des- certas agulhas e algumas sem pelo menos o mínimo alguns quilómetros depoisprezá-lo!' correcções da superstrutu- essencial, a passagem entre de se accionarem os travões.Um toureiro, Luis Miguel, ra. O Prof. Wiesinger ela- cada uma das cidades euro- É este, em resumo, o re-Dorninguín, indaga: "Por borou planos para a cons- peias citadas custaria uns sultado das investigaçõesque me dará mais mêdo um trução ?e. comboio� euro�eus 200 mascos ou sejam uns I científicas. A velocidade dosálbum que um touro?" ultra-rápidos cuja bitola 11.400. - Escudos e uns caminhos de ferro não temUm coronel, José Varela: seria, aliás de 2 metros. 2.800. - Cruzeiros. A via- limite -técnicos. É bem pos-"A guerra e' preferível ao AI' di terí .

b
'

em ISSO as curvas erram gero de Hamburgo a LIS oa sível construir comboiosservilismo". de ser elevadas .até 50 I ficaria por uns dez contos. com a velocidade de aviões.Titta Ruffo: "A música e graus. Adoptando na cons- É nesse preço que reside Mas onde os engenheirosa morte são a porta do in- trução das Cal"l'Qagens' os a ,dificuldade, pois está dão um parecer favorável,finito." prÍ11clplOs aerodinâmicos, muito acima dos preços das e se entusiasmam até mes-Um senhor, cuja ,firma chegar-se-ia a uma veloci- passagens por avião. mo em face Idas grandesl·legl'vel·.' "O hom'em livre é dade de 450 km O peI'l'go O t t. u r�s van agens no no- possibilidades, os peritosescravo de seu dever". de movimentos laterais não vo sistema: Nas montanhas, financeiros manifestam oO campeão' mundial A. será maior do que nos actu- as subidas 'poderiam ser seu cepticismo.'Alekine define o xadrez: ais comboios. Para reduzir muito mais iacentuadas do Na Alemanha Ocidental"O xadrez, uma ciência? o perigo de descarrilamen- que até agora nas linhas seria impossível 'empregarUma arte? Sobretudo, po- to, os trilhos serão coloca- normais. As entradas do tú- meios financeiros desta ororém, um dos nobres aspectos dos em posição ligeiramen- neis teriam a forma de bo- ,dem de grandeza. Por en.da batalha humana, de que te oblíqua e os rebordos das ca ,de sino para eliminar o quanto será mais importana alma é a idéia ode ataque, a l'odas serão maiores. factor da mud'ança brusca te aperfeiçoar cada vezarma é o espírito de sacrifí- Trata-se de Uma dessas da pressão de ar que a es- mais a rede de 71.000 kmcio, e o fim supremo é o utopias que um belo dia se tas velocidades é essencial. com uada menos de 180.000triunfo da verdade". tornam uma realidade ê das Os sinais' ópticos seriam agulhas, para desta maneiraMistinguett: "Amar não quais hoje já se sabe que ineficientes e teriam de permitir velocidades' supeé nada: fazer-se amar é tu- são técnicamente realizá- ser substituidos por sinais dores às que atingem acdo, afosismo que bem se veis, havendC'l apenas a ven- eléctricos que se acende-' tualmente.
poderia inverter, como tudo ceI' dificuldades de ondem riam no' qua,dro de coman
que se disse e escreveu so- financeira. No entanto, já do. Um dos problemas de
bre o amor; "amar é tudo, 'hoje se poderá dizer que uma mais difícil solução é o da
fazer-se amar não é nada", rede de vias ultra-rápidas propulsão. Para uma velo
e a verdade não, perderá europeias trabalharia até cidade de 250 km /h de um
grande coisa, porque a mesmo com lucro. É eviden- comboio ,de apenas seis car
maior parte dos aforismos te que a execução do plano ruagens Ja de

j:ões, CQmeçando Il9r depE:!nde certas,eondiçpl;ls ',6.000 ,cavo::,'r "',' \,�. ",,:�:':;::!);':::'_,. �",/.,,'
,- �"-. '_?;.' .:" "
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Instituto Tecnológic'o
-

d'e PRECISA- �E
.c\eronáutica

Lugares, escuros, como

atrás de armários, são

preferidos por mosquitos
(pernilongos, muriçocas).

-

É melhor usar Ne o c i d

Líquido, que penetra em

todos es cantos, mata

imediatamente os insetos
e possui; ainda, um cheio
ro agradável.

-

De uma empregada, cozi

nheira, que durma no alu
guel e faça companhia à
uma Senhora que reside sõ
zinha.
Tratar à Av. Rio Branco

N.145.

Empregada para cosinhar
de e uma menina ou moça para

Babá.
Tratar na casa 2 da Vila

Naval na rua Rui Barbosa,
Pedra Grande

Vende-se
Um terreno sito á Vila c-i.

Lopes Vieira (Rua Presiden
te Coutinho) medihdd . '. , . , ,

lOx2-3%, tratar com Dante
Bonetti no Depósito Hoepcke
Rita Maria.

Vende-se por motive de
viagem o estabelecimento.

O Inperio das Toalhas o

unico no genero no Estado,
bem afreguezado. Interessa
dosdirigem-se. a Rua Felip

Três lotes de terras na

Ponta do Leal, no Estreito,
esquina da rua Gonçalves
Dias com a Raimundo Cor
rêa.
Tratar no cartório do Es·

treito.

Vende-se
Uma casa de alvenaria,

construção nova, â rua Ne
réu Ramos. Pequena entrÀ
da e o saldo a combinar.
Tratar no Edificio São

Jorge -- 4 -

••�!2192 .

Precisa-se

VENDE-S

I '

-�---------:----

Vende'-se

Artigo 91
CURSO BOSCO

Vva. Nagib Massad, Nádia Massad, Jorge Massad
Sobrinho Gilberto Massad, Nagib lVIassad Filho, Jorge
Massad e Salim Rúmié agradecem as manifestações de
pesar, os telegramas e as flores recebidas, por ocasião

Herbert Pflüger \ do falecimento de seu esposo, pai, irmão e sobrinho e
---------------1 convidam aos parentes e pêssoas de suas relações para

, ••n.... r
1
ªssistirem ,a missa de 7° dia, que será rezada, ,dia 17 ás

flll. [IEISITIII, ,au, e noras, �,a Catedral Metropolitana, no Altar do Sa-
IV lant Coracao de Jesus.

(IIL"I ...)
.

....... De T"�N'I�··�"--""l'!'
.....1IIIIII!fII���

NEOCID

CONCURSO DE ADMISSÃO

Reslaurante Napoli
RUA Marechal Deodoro 50.
Em Lages, no sul do Brasil, o melh.. !
Desconto especial para os senhores viajantes.

Início das aulas - 1° de Fevereiro.
,

.

Matrícula - Livrarhj, Lider, rua Tenente Silveira, 35,
durante o mês de jQneiro.

Informações: telefônes 2.316 ou 3.661.

�IISSA
dia

NAGIB MASSAD

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



6 Floríanópolís, Domingo, 16 de Janeiro de 1955 o aTADO

CtUBE DOZE DE�A�G()STO VIAJANTE
,

1950 -1951 1952 -1593- �1954 AGORA DIA 22'00 CORRENTE SOIREE BLANCHE DE 1955 COM A ORQUESTRA
DE NORTON NEY lIARAY procedenles dos Cas'inos do Rio. - Traje Rigorosamente exigido: Branco. - Reserva de

mêses na Secretária, no horário de 8 ás 11 horas, a contar desta data.

VITINBO SILVA
Em gozo de merecidas fé

rias, seguirá, hoje, para a

Capital Federal, pelo paque
te Carlos 'Boepck, o jOVí\m
Vitinho Silva.
Almejamos ao I,rezai]o a

migo feliz estada na Capí
t(tl do País .

••••••••••••••••••••••a••••••••••••••••••••••••••••••••••••f .
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E C I TA L. E C I T A L Idllal·Livrls,EstudanteseBibliltecas
Osvaldo F. de Melo (filho) tassem da cozinha ou dos

JUIZO DE DIREITO DA A aqursíçâo de livros, no bordados, já era banida tem-

Edital de citação com o prazo de trinta (30) dias Edital de citação' com 'o prazo de trinta (30) alas COM1\RCA DE BIGUAÇU Brasil, há algum tempo tor- bém na província. E Ieltor es

O doutor Abelardo da Costa Arantes, Juiz de Direito da nou-se um problema drama- do sexo feminino começaramEdital de citação com 9 pra-
Comarca de Bíguaçu, Estado de Santa Catarina, na rorma O doutor Abelardo da Costa Arantes, Juiz de Direito da tico. Já não falo do livro E'8" a ser contados entre os Ire-

zo de trinta (30) dias
da lei, etc. Comarca de Bíguaçu, Estado de Santa Catarina, na forma , trangeiro cujo preço está RU- qüentadores :regulares.

O doutor Abelardo da
Faz saber aos que o presente edital virem ou dôle co- da lei, etc. jeito às alterações catastrori- Novo prédio e novas Insta-

Costa Arantes, Juiz de Di-
nhecimento tiverem que, por parte de Manoel João 'Macha- Faz saber aos que o presente edital virem ou dêle co- cas da política cambial, sur- lações puderam satístazer as

reito da Comarca de Bi-
do de Souza, também conhecido por Manoel Machado, por nhecimento tiverem que, por parte de Olga da Silva, por gídas neste Brasil já �áf) ele - necessidades da época. sur- ,

intermédio de seu assistente judiciário Dr. Acácio Zélnio 'leu assistente judiciário dr. Acácío Zélnio da Silva, lhe foi guaçu, Estado de Santa Ca-
ente que, depois de mauuro giram as escolas secundárias

da Silva, lhe foi dirigida a petição seguinte; Exmo. Sr. Dr. dirigida a petição do teor seguinte: Exmo. sr. dr. JuIz de tarina, na fórma da lei, e cansado, virou cobaia a e 'já então a nossa biblioteca

Juiz de Direito da Comarca de Biguaçu. �anoel João Ma- Direito da Comarca de Biguacu. Olga da Silva, brasileira, etc. discutíveis experiências eco- não se valia apenas dos ra

chado de Souza, também conhecido por Manoel Machado, solteira, maior, doméstica, residente e domiciliada na séde Faz saber aos que o pre- nômicas. Nem mesmo ralo do mances de Macedo e Oastí

brasileiro, maior, lavrador, residente e domiciliado na Praia do distrito de Ganchos, neste Município, querendo promc- sente edital virem ou dele livro nacional de luxo, capa lho nem só das coletâneas de

do Bento Francisco, neste Município, querendo promover ver uma ação de usocapíão, vem por seu assistente judíciá-, conhecimento tiverem que, bonita e papel extra-fino, versos arcades e românttcoa.
uma ação de usocapíâo, vem por seu assistente [udiciárto rio infra-assinado, expor e no final requerer a V. Exa" co- por parte de Engelberto editado para satisfazer as As, compras de livros passa
infra assinado, advogado inscrito na O. A. B., sob n. 512 e mo segue: 1 - Possue a requerente um terreno situado em Kremer, por intermédio de, exigências de uma sala ele- ram a ser feitas em granóe
com escritório nesta Cidade, expor e requerer a V. Exa., o Ganchos, séde do distrito do mesmo nome, o qual mede Bm, seu assistente judiciário gante de "nouveau ríche". escala e doações precícsas
seguinte: 1 - Possue o Suplicante, um terreno situado na de frente por 33m. de fundos, área de 264 m2., fazendo fren- Dr. Acácio Zélnio da Silva, Mas falo' do livro comum, aumentaram-lhe o patrlmô
Praia do Bento Francisco, o qual mede 30m. de frente por te, fundos e .confrontando a Oeste com terras de Máximo lhe foi dirigida a petição do dêsse cuja única pretensão nio. E ao surgirem as nossas

1.540m. de fundos, sendo cortado de Sul a Norte, na altura Francisco Grapp e a Leste com as de Nicolau Lobo da Silva teôr seguinte: - Exmo. Sr. é alímentar o espírito huma- Faculdades, foi alí que os

de 300m. a contar da frente, pela Estrada Federal em cons- ou sucessores. 2 - Tem a Suplicante, a posse mansa f) pa- Dr. Juiz de Direito da Co- no, desse livro brochado ou moços pobres foram buscar

trução, tendo a área de 46.20::Jm2., confrontando, a frente, círíca, sem interrupção nem oposição, por sí e seu anteces- marca Ide Biguaçu, Engel- cal' t o n a d o com capa os recursos íntelectuals para'
Leste, com a estrada Velha Biguaçu-Guaporanga, Oeste com Sal', há mais de trinta anos, havendo sempre o "anímus berto Kremer, brasileiro, mal colada e Impresso em a sua formação. Hoje a' 'Bí

as vertentes, Sul com terras de Miguel Geraldo e- Leonardo :lomini". 3 - Não possuindo titules sôbre o aludido. terre- casado, lavrador, residente, papel que não admite anota- blioteca Pública de Santa Ca

Bunn eNorte com as de Maria Soares. 2 --Tem o requeren- no, quer adquirir o domínio do mesmo, de conformidade e domiciliado em Alto Bí- ções à tinta nem a lápis mui- tarina, com um acêrvo de a

te sôbre o aludido terreno, a posse mansa, pacífica, ínín- com os arts. 550 e 552 do Códl�Jo Civil e na .rorma prescrita guaçu, neste Município, to pontudo, mas cuja ausén- proximadamente quarenta
terrupta, sem oposição e com o "anímus domini", há 15 a- pelo art. 454 do Código de Processo Civil. Assim requer a V. vem, por seu assistente [u- cía faz com que um estudan- mil volumes, entre os quais
nos, desde quando comprou as mencionadas terras de Al- Exa., se digne ouvir as testemunhas abaixo arroladas que diciárlo infra assinado, re- te já não seja um estudante' encontram-se raridades bi.

fredo Soares, o qual também as possuia nas mesmas con- comparecerão em Juízo independentemente de intimação, querer uma ação de usoea- e um intelectual mais pareça bliográficas - constítuí-se

díções do Peticionário, há mais de-vinte anos. 3 - Não pos- sendo feita a justificação "ab ínítío" e julgada esta se pro- piao, para o que expõe e soldado inerme. O livro 1110- uma das maiores prectcslda-
, suindo títulos do imóvel, quer adquirir o domínio do mes- ceda d'e acôrdo com o art. 455 e seus parágrafos' e com o requer a V. Exa., como se- desto e indispensável que nos des do patrimônio público
mo, de acôrdo com os arts. 550 e 552 do Cód. Civil e na con- art. 456, ambos do C. P. 'C., sendo, intimados também os gue: 1 - Possue o Suplí- traz mensagem de saber e de brasileir�. Quer de dia quer

formidade do art. 454 do Cód. do rroc. Civil. Assim, pede e conjugas dos confrontantes caso casados torem, protestan- cante, no logar Santa Cata- gôzo estetico já não póde ser de noite seu-salão de lettura

requer a V. Exa., se digne ouvir as testemunhas adiante do-se por todos os meios de prova em 'direito permitidos, rina, Alto Biguaçu, neste comprado conforme as ne- (infelizmente seu úntco sa

arroladas, as quais comparecerão em Juízo em dia e hora adquirindo a Suplicante o necessário título para a trans- Mun icipio, dois terrenos de cessídades de cada um; bem tão de leitura) está sempre

por V. Exa. designados, independentemente de íntímacao, crição no Registro. Para efeito de alçada dá-se o valor à tamanhos e confrontações ao contrário sua aquisrçao cheío, E. é conrortants V1SI

procedendo-se a justificação "ab.tnítío" e, julgada esta por presente de Cr$ 2.100,00. E. deferimento. Bíguaçu, 13 de no- seguintes: a) terreno de regular fica condicionada a tá-la de vez em quando, mes
V. Exa., se proceda de acôrdo com o art. 455 do C. P. C. e vembro de 1954. (Ass.) Acácio Zélnio da Silva. Relação das fórma irregular, medindo uma situação econômica que mo que não haja necess'dade

seus parágraros, para que 'possa V. Exa. julgar procedente teste�1Unhas: Arnaldo Sagaz, José Campos e João Ladislau I em sua menor largura 110 vai um pouco além da que de uma consulta ou C:e uma

a presente ação ria conformidade do art. 456 do Cód.

pro-j \lal�tms. En: a dita petição foi exarado o seguinte despa- m. e na maior 279, 4m. em caracteriza a classe
; média. leitura urgente, A um canto,

cessual, adquirindo assim o Suplicante, o necessário titulo ;�10. A. Designe o Sr: Escrivão dia e hora para a realiza- seu menor comprimento 183 Surgem as gritas de todos os estudantes de Direito às vol

para a Registro. Para efeito de alçada dá-se a presente o çao da audiência de justificação previa da posse, ciente c m. e no maior 450 m., tem lados, o problema é discutl- tas com. Economia Pohtíca e

valor de o-s 2.100,00. N. T. P. deferimento. Biguaçu, 5 de Dr. Promotor Público. Bíguaçu, 16-11-54. (Assinado) Leo- de área 82. 171 m2., con- do em

c�ngre.s�os
de esc:rito-I Direito Civil; acolá.um vete

novembro de 1954. (Ass.) Acácio Zélnio da Silva, Ass. [udt- .iardo Bunn, Jüiz de Paz em exercício de Juiz de Direito. frontando ao N. com terras res, de [ornalístas, de pro- rano de Odontologia fi. prol-
ciário. Despacho: A. Como requer, designando o Sr. Escri� Procedida a [ustírícaçâo foi esta [ulgada por sentença do de Vitorino Àquilino Sch- fessôres, em assembléias de cura das últimas novidade;
vão dia e hora para a' realização da audiência de justifica ..

teor seguinte: Vistos, etc .. Julgo. por sentença a justifica- midt e Manoel Amaro Fer- estudantes secundarianos e em Prótese Dentária... ali

cão previa 'da posse. Cite-se o Representante do Minístérto ção produzida pela Autora Olga da Silva, para que produza reira, S. com as de Manoel superiores, mas soluções no- são normalistas razen.ío suas

Público. Bíguaçu, 9-11-54. (Ass.) Jaymor Guimarães Co11:1- Os seus devidos e legais efeitos. Cite-se por mandado o Dr. vas em caráter definído não anotações de Pedagogt.i f) F!-
_ Amaro Ferreira, com as

ço. Procedida a [ustlfícaçâo, foi esta [ulgada por sentença
Promotor Público da Comarca e os confinantes do Imóvel. a.parecem. A única encontra- iosofia da Educação. N ..: sala

-. quais tambem confronta ao
do teor seguü1te: Vistos, etc .. Julgo, por sentença a justi- 'ara ciente dos interessados incEjrtos, expeça-se edital na

O., e L. com as de Manoel da e que subsiste não é no- do Diretor, democràtl.':';;,ll',en-

ficac.ão produzida pelo Autor l\fanoel João Machado de S,.;u- :orma do art. 455 § 1°, do Cód. de Proc. Civil. Sem custas. vidade. Vem de mil�nios, te aberta aos leitore:.: queAmaro Ferreira e Vitorino
za, para que surta os seus devidos e legais efeitos. Cite-Re 3iguaçu, 4-1-55. (Ass.) Abelardo da Costa Arantes, Juiz de, desde que houve ci',r.izaçãe, gostam de um bate-papo, li-

J ",. ·t E AquililnO Schmitt. b) Ter-
por mandado o Dr. Promotor Público e os confinantes do 'AreI o. para chegar ao conhecimento dos interessados desde que surgiu a lingua- terário, há sempre movi-

t d·t I ['eno de 18.15(} m2., situado
imóvel. Para ciência dos interessados incertos, expeça"'le

lassa o presen e e 1 a com o prazo de trinta dias, que S�l'á gem escrita. E êsse remédio mento; os intelectuais da
bl' d nas chamadas Terras PÓ-

edital na forma do art. 455 § 1° do Cód. de Proc. Civil. Bi- JU 'lCa o e afixado na forma da lei. Dado e pa,ssado nestn universal, aplicável '1 '.lual- �erra aparecem por a!.i PFl!'a
CI'dad d B'

,.

d' d bres, Alto Biguayu, con- ,

guaçu, 4-1-55. (Assinado) Abelardo da Costa Arantes, Juiz e e Iguaçu, -aos cmco las o mês de janeiro do ano quer doença cujo efeito seja �rocarem idéias, fazerem con-
1'1 t

. frontando ao N. com terras '

de Direito. E para que chegue ao conhecimento, dos interes- ,e mI novecen os e cmquenta e cinco. Eu, (Ass.) Pio Ro- a falta do livro em casa, to- mltas, saberem das n,)7j(I��-
-

dE' E t de Manoel Antonio Farias, '

sados, passa o presente edital com o prazo de trinta dias, ,nao e -arla, screven e Juramentado, no impedimento dos sabem que é a bibhott'ca des bibliográficas ...

que será publicado e afixado na forma da lei. Dadel e pas-
Jcasional do Escrivão, o dactil_ografei e subscreví. Biguaçu, S. com as de quem de di-

de consulta pública. De quando em vez aus-
.

'de J'anel'r d 1955 (A ) Ab I d d l'eito, O. com as .de Francis- ,

sado nesta Cidade de Biguaçu, aos seis dias do mê" de ja- ) o e . ss. e ar o a Costa Arantes, Juiz Aqui em Florianópo!i::;, hã tero catedrático de um, das
de Dl'rei'to C f

"

I f' co Lima e L. com Jorgeneiro do ano de mil novecentos e cinquenta e cinco. Eu,
.

,
.. on ere' com o ongma a, lxado no lugar de cos- precisamente um f,é(;uJo. .lossas escolas de ensir.,(; su-

(Ass.) Pio Romão de Faria, Escrevente Juramentado, no ['ume. O Escrevente: Pio Romão de Faria. Silva ou quem de direito. 2
houve a preocupação <;le fun- perior, sobraçando um j)e�a-

impedimento' ocasional do Escrivão, o dactilografei e wbs- ��_1ô,;'w1lit:"".-", " - Tem o requerente, sobre dar-se uma biblioteca públi- elo Dicionário etimológ1cc: ou

creví. Biguaçu, 6 de janeiro de 1955. (Ass.) Abelardo da os aludidos terrenos, a pos-
. ca. Da idéia passou-se à :v:ão um novo tratado de :r..nrro-

Costa Arantes, Juiz de Direito. Confere com o original afi- \v" d :� :nansa, pa�ific.�, se� opo-I e a nova. instituição surgiu. biologia cruza com um gfoIC"
xado no lugar de costume. O Escrevente: Pio Romão de eI" e se

"Iça0 nem mtenupçao, ha jpequenina, modesta, com a- to que vai feliz com um co-

Faria.
'

"

, tI'
, ., .. mais de trinta anos, e com o, quela tiqJ.idez caractenstica' lorido exemplar toas "Aven�u

"animus domini", por sí c I
de quem está tenta.ndo con� ras de Narizinho" ou de "D.

3ell antecessor, Manoel Li- {'ar novidades a um iludito- Quixote" para Crian<:as. E lá
bano, de quem as adquiriu ria incrédulo. Serviria jnici- se vão, cada um para a sua

por 'compra ha dois anos. almente a meia dúzia de cadeira, cada um para rJOvo
3 - Não possuindo titulos curio�'I()s. Houve tempo em mergulho em seu mu:.do
l-lobre os citados terrenos, que seu funcionamento era próprio, para as spas coisas.
quer adquiHr o dominio dos muito irregular e dormiu suas idéias, seus problemas.
mesmos, iniciando a presen- mesmo alguns anos, S') que É espetáculO m.aravilh(';:o e

te com fundamento nos não o 'foi em berço esplên- confortante êsse que se '{ê
arts. 550

\
e 552 do Cód. Ci- dido mas em prédiO pobre, diàriamente em nossa Bib.iiJ

vil e na conf{)rmidade do com meia dúzia de pratelei- téca Pública. E agor"\ pe:o
art. 454 do Cód'. do Proc'� ras mal envernizadas e Jl., seu centenário, pensando nos

Civil. Assim requer a V. vros vélhos, muitos dêle3 do- benefícios que ela pre�tou a

Exa., se digne ouvir as tes- ados em terceira mão. lVlas a três gerações, emociono -r::le

temunhas adiante arrola- cidade cresceu material e in- ao passar por suas
-

largas
das, as quais comparece- telectualmente. E à medida portas que para mim se :1,

l'ão em Juizo independente-l que crescia, aumentava aqtti brem carinhosamente desde
mente de intimação, proce- lo número de estudiosos. A os meus nove anos, num ('on

dendo-se a justificação "ab: doença colonial que domincu vite constante à medit:lção e

initio"e, julgada esta se pro- \ a mulher brasileira, faz:mc\ú- ao contato com as coisq"., oa

p�� :.I
'ceda de acôrdo

.

com o art. I a temer os livros que a :1fa�- I cultura.

, '5 '

,f1II*�Jtf' ,COJ 455 e seus paragrafas, sen-
: ,

,

S
do após, julgada, data Vê-I

"

, nia, procedente a presente da a justificação foi esta

Ita
dias, que será publicaldo

\.. / ,A "'-4>'�(.,.
ação, de acôrdo com o art. julgada por sentença d.(!) e afixado na fórma d'a lei.

" ",;; 456 do C.P.C., como o an- teôr seguinte: - Vistos, Dado e passado nesta Cida-
DUIIAIfTE TODO or.t terior, podendo o Suplican- etc. Julgo p_or sentença a 'de de Biguaçu, aos seis dias

Aprenda a dirigir procurando hoje mesmo O SR. I' .

S'
te adquirir o necessário ti- justificação prod'uzida pelo do mês de janeiro do ario

� _fí ,no \lAf)�JOS
"

tulo para a transcrição no Autor Engelberto Kremer, de mil novecentos e cin

l\\

tt
Registro. Protestando por. para que produza os seus quenta e cinco. Eu, (Ass.)

-�'M-D"
�

�

'. �,._- ",
todas as provas permitidas I devidos e. legjas efeitos. Ci- Pio Romão de Faria, Escre-

""
.

' �
_

em Direito e dando a esta te-se por mandado o Dr. vente Juramentado, no im-
00;;:' 'iIl1

.... � � o valor ge Cr$. 2.100,00 pa- Promotor Público da Coma,r- pedimento ocasional do Es-
, � -�,

'

� ra efeito de alçada, p. qe- ca e os confinantes. d,e imó- crivão, o datilografei e BU-

� ._ 70_' •
.

__._;;;;;=::....... 'ferimento., Biguaçw, 14 de ,vel. Para ciencia
.

dos inte- bscreví.
"') ,... dezembro de 19M. (Ass.)" ressados incertos, expeça- Biguaçu, 6 de janeiro de
.------------------------ Acácio

.

Zélnio da Silva. se edital na fórma do art. 1955.

.

AV,' [ S ()" Despacho: - A. Como re- 455 § 'lo. do Cód. de Proc. (Ass.) Abelardo da Coa-
__

,
quer, em termos. Designe-se Civil. Sem custas. Biguaçu, ta Arantes

AVIsamos ao P,_Dvo que SÓ as pess.ôas que tiverem dia e hora para a justifica- 5-1-55. (Assinado) Abelar- Juiz de Direito
U,t.

,arim�]
7,80

.

'ia de N. S. de Fatima e as- ção prévia, dente o Dr. Pro- do da Costa Mant" -lni, Confere 'om o originar
.s�pada pelo sr,}

< g_raçL' '1..,torisada's a angariar dona': motor Público. Biguaçu, de Direito. E para chegar afixado no logar de costu-tI vos para � 1 <;' Naveg::m�es, a -realizar- ,16,,12-54..,. (Ass,.) ,Leonardo ao conhecimento dos inte- me.
se �mJ,��g, a' êss'.,. \��rr�:Coint$são" Bunn - Juiz. de Paz' em ex:' 'ressados, passa o presente 0 Esc.re.vente, }!io Romão

d,e Juiz de DirElito. Procedi- edital O.:���,�<.���./�.in�: ;�� :;��tt�i::;',.;",: :.,:, ., ,.,,'F,�.�'til;:;;;:; r.li

JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE B!GU,lÇU JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE BIGUAçn

FABRICA DE LADRILHOS HIDRAUlICOS0·.8

CADILLAC 1950 CR$ 300.000,00'
Vende-se um em ótimo estado. Acétta-se outro, carro

'omo parte do pagamento.
Rua Felipe Sc'hmidt nO 60.AGORA

'

NOVOS' HORIRIOS-

Terças' - Quintas - Domingos
9:50 horas

Para: Curitiba S. Paulo Rio
(Correrão por o interior do Páraná S. Paulo e NortE

do Pais)
,

;om as Il1:ais modernas máquirias para:
- Mármores, Granitos, Marmorite em cores - Pisos
,Cozinhas, Banheiros, W. C., Mesas de Pia, Escadarias,

Terraços, Balcões, etc.
Ali na esquina Bocaiuva com a Frei Caneca

Segundas - Quartas - Sabados
16:15 horas

Para Porto Alegre

WALDEMAR PINHO Profissional ou amador

Praça Pereira e Oliveira

TELEF. - 2.400

FOTOGRAFIAS
ACEITAM-SE ENCOMENDAS PARA CASAMENTOS

BATISADOS - ANIVERSAKlOS E REPORTAGENS EM
GERAL. \

', ••' ,R,;,� J? O L F O
: "

',.(l�t�:��-<.\
Fotografo do 'Jornal

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



o ESTADO Florianópolis, Domingo, 16 de Janeiro de 1!.l55

respiratorias. "Satosin" eli

mina a tosse, da novas for- "COMO LAVAR AS FRAL� ou no ·número de ensaboa-

ças e vigor. "Procure nas

.

DAS" I das. Para. conseguir aquela
f�rmácias e drogarias "Sa- Estarão as fraldas do seu. espuma rrca e dura, v?ce

filhinho realmente limpas? deveria usar umas 5 gramas
tosin", que combate as bron-

3im ... talvez estejam. bran- de sabão em pó para, cada
quites, as tosses e as cem- quinhas... mas isto não litro de água. A consistên
sequências dos resfriados. basta. A limpeza real da cia da água varia muito de

_PENSAMENTO: PARA O DIA fralda depende da maneira uma cidade para a outra. Se
,"O coração benevolvento e bondoso Orabam "olvida'" como é lavada. Uma recen- a sua for água "dura, do ti-
É o que mais se assemelha a Deus." "te pesquisa entre boas do- po que não faz espuma mes-

.

FREDERICO F: ADAMS (Vermont) -do. ao Ixtr'-emo 'nas de casa e mães dedica- mo com essa generosa adi-
. SEGUNDA-FEIRA, 17 DE JANEIRO

I das demonstrou a existên- . ção de sabão, use um dos
Quando eu disse: O meu pé vacila; a tua benignida· ORIENTE cia de uma proporção alar-'muitos·detergentes que sei

de, Senhor, me sustt've. (Salmos 94:18). Ler Rom. 8:31-34. mante de fraldas lavadas, acham agora no mercado,
Um ,dia, um grupo de pessoas caminhava nas bordas

mas ainda sujas. As razões na mesma proporção. O de-
de uma ribanceira numa montanha rochosa: Uma crian- (SNA) - O conhecido básicas foram: água pouco tergente não fará· espuma,
ça, de repente, largou a mão de sau pai e saiu correndo Evangelista' batista, Billy quente, pequena quantida- mas a sua ação de limpeza
à frent�. O pai chamou-a aflito, mas a criança tropeçou e Graham, está planejando de de sabão, número insufi- será a mesma, o que não a

caiu no despenhadeiro. Braço forte de alguém que ia por fazer uma viagem missio- ciente de águas de enxa- contecerá, nas mesmas cir
um trilho· mais abaixo, amparou-a e restituiu-a ao pai, I nária ao redor do mundo em guaro 1 cunstâncias, com sabão co-

trazendo no corpo algumas �O'l1tus·ões e arranhões, mas 1956, revelou-se ,em. Mineá- Deixar as fraldas real- mum.

salva da morte certa. polis, EE.UU. mente limpa� é um p��oces- Dê. às fraldas pelo menoS
O amor'de Deus vai conosco nos caminhos perigosos Dr. Graham disse que es- so que requer um certo três ensaboadas, cada qual

desta vida. Contudo, como crianças insensatas, às vêzes, tá considerando convites de equipamento. Sal;>emos que em água quente e limpa. Na
nós largamos sua mão e confiados em nós mesmos, como 'Singapura, Hong Kong, For- em muitos lares falta o es- terceira e,nsaboada, use _uma
fêz Pedro, saimos correndo à frente e, geralmente, cai- mosa, Filipinas, Austrália, 'lencial: àgua. quente. A 1'0-. solução cloro para maior
mos redondamente. Jesus orou por Pedro. Com seu amor Nova Zelândia e Africa do tina 'que damos a seguir é a' esterilização e alvejamento.
perdoador êle atr�iu a s·i o discípulo arrependido. Sul, acrescentando que sen- ideal. Mesmo que signifique Nunca, _ porém, use o clo-

Estamos nós às vêzes, hesitando? Deixamos nós que te que o campo fora de sen tràbalho extra para a mãe- 1'0 na ág.ua de enxaguar. Por
as tristezas e preocupações nos ceguem e nos conduzam país parece ser "a d!reção zinha já tão atarefada, va- motivos de segurança, mis-
à queda? Nosso Deus prometeu: "Eu te esforço e te aju- parn o qual o Senhor nos lerá a pena, se quizer que Iture 3 colheres de sopa de para melhor conservação de
,do e te sustento com, a dextra de minha justiça." E, à está levando". o bebê use fraldas limpas e cloro (ou alvejante) numa ambas, fraldas e máquina,
medida que lhe permitimos ajudar-nos 'com , seu amor, Declarou crêr que o res- esterilizadas. xícara de água. Nunca der- não a sobrecarregue. Umas
êste transborda e alcança outros a quem podemos aju- surg'imento espiritual no O primeÍl:o passo é �olo- rame o alvejante diretamen- 16 fraldas por vez é a quan-
dar. .

mundo de hoje tem auxilia- cal' as fraldas numa solu- te no tanque. tidade' adequada.
O R A ç'Á O do a amainar a tensãp in- ç'ã'o antisséptica,' imediata- Para enxaguar bem as Se as fraldas ficarem

Nosso Pai, agradecemos-te por teu 'amor que nos ternacional, e sentir que mente depois de tere.m sido fraldas, um mínimo de 4 secand'o durante muito tem
ajuda em tôdas as circunstâncias. Sem êle escorregaria- poderá fazer alguma con- usadas. Isto pára a ação' dos águas será necessário. Seis po ao ar 1ivre. entrarão, ine
mos e cairíamos. Concede-nos teu espírito para que' a- tribuição nesse sentido atra- germes e evita aquele desa- seria' ainda melhor. Comece vitavelmente, em contato
prendamos a ajudar uns aos outros como tu nos tens vés de suas campanhas;no gradável cheiro de amônia. com a mesma água quentís- com bactérias, em SI mo�
amado e ajudado. Em nome de Jesus. Amém. estrangeiro. A solução pode ser conser- sima, e diminua a tempera- fensivas, mas que reduzem a

,

Caso venha a .aceitar os vada em alguma vasilha tura de enxaguada a enxa- esterilidade. Portanto, a- terilidade e deixando o te-

convites, pensa dr. Graham inoxidável, coberta, geral- guada. Use bastante água conselho a comprar fraldas cido áspero e irritante à
realizar uma semana de' mente daquelas que se para podEtr remover todos os de boa qualidade, que se- pele delicada do bebê. Use
trabalhos em cada uma das usam para guardar as fral- vestígios de sabão ou deter- quem ràpidamente.

-

Sempre I fraldas da melhor qualidade
cidades que visitar nessa das a serem lavadas. A so- gente e alvejante. que possíVêl, estenda-as ao

I
que puder e elas se conser-

"tournée" religiosa. lução deverá ser .renovada Se você for das felizardas· sol forte. varão mais alvas, macias e

Em março de 1955, o no- com frequência. que possuem uma máquina I Passar fraldas a ferro àbsorventes e duração mui-
tável evangelista :voltará à Agora, vamos ao tanque. de lavar roupa deverá usar não é -somente uma perda de to mais. Siga o sistema de
Grã Bretanha, dessa vez pa- A água deverá estar quen- três águas coU-: bastante sa- tempo, como é mesmo pre- lavagem descrito acima, e

l'a realizar uma campanha .te, quase fervendo. E não bão, cada qual lavando du- judicial às mesmas, elimi- ficará maravilhada com os

em Glasgow, na Escócia. tente economizar 110 sabão rante 10 a 15 minutos. E, 1 nando completam'ente a es- resultados .

A terapia de .bolso
UM APARELHO DE' RE- investigaçoes psieolôg icas e tuaçao e a todo o m�mento
GISTRO DE SOM CURA terapêuticas tentam recon- o Dr. Paul pode registar a

DEFEITOS DE PRONÚNJ duz.ir estas crianças à vida voz.e a pro,�ú�c!a d,?s seus

CIA - O MILAGRE· DO normal. pupilos .: O MInIf�n ?esa
"MINIFON'� Entre estes' sanatórlos mais ou menos meio quilo e

E
,. loc".-tade's da cumpre mencionar muito permite registrar o som du-

m val'las o:......1
• •

Alemanha Ocidental, de pre- especialmente a clínica do rante mais de .uma, h�ra �e-
. ferência nas montanhas ou Dr. Cünther Paul, na ilha guida. O aparelho e t�o dis

,

b
. ..

r há sanatórios de Norderney, no Mar do creto para que. as crianças
a eu'a ma, .

,

t rtur
ue 'se dedicam à difícil ta- Norte. O Dr. Paul encar- não se assus em ou se p,erefa de desenvolver e edu- rega-se exclusivamente de bem com ?,randes apar elha-

.

as atrasadas no criancas de 4 a 12 anos com gens. O microfone tem o as-
cal' crranç >

h d
seu desenvolvimento físico e dificuldades de pronúncia pecto e o taman o e �Im .re-
. telectual. Muitas delas que nunca poderiam ,exer- lógio de pulso. Um fio l lga

��frem das consequências cer uma profissão normal o microfone ao aparelho �ue
de fome e de ter- se não se curassem os seus está no bolso da eartetra.

dosanos. .

t
_

rol' que a guerra lhes impôs defeitos e se não aprendes- Os jovens pacien es nao

a eles ou às suas mães. Em sem a falar. O Dr. Paul de- sabem com_o e quando o pro

alguns casos trata-se de cri- senvolveu uma terapia pró- fessor registra
.

a sua, vo.z.
anças surdas ou surdo-mu- pria que começa com exerci- Aprendem a OUVll' aproprIa

das cujas faculdades men- cios de fonética, tais como voz e a comparar a sua pro-
,

.

1
_

.

a "

a dos seus 'co-
tais ou sensoriais não cor- os de articu açao, respir -

n uncra com

respondem à sua idade de- cão de fonação básica. Pa- legas. Para completar este

vido a algum choque, aci- ra facilitar o controle pró trabalho conscrencioso, �
dente ou trauma. Médicos e pr io, � 'Dr. Paul utiliza um Dr. Paul, mando,,! mO?tal
educadores com' paciência aparelho de registro de em todos os quartos

, al�o
d santo e dispondo dos re- som o "Minifon", que cabe falantes que os próprios

s�ltadOs das mais recentes num bolso. Em qualquer si- alunos_ regulam. Os progra-
mas sao amit.idos de uma

centr;í e o Dr. Paul regista
incansàvelmente todos' os I

programas de rádio que pos

organiza pequenos progra

organiza pequenões proprá
mas lendo contos e reei- I

tando versos adequados. IAlém -disso, o Dr. Paul

transmite sons da vida quo

tidiana: o ladrar de um

cão o �'uido de um automó

�el: de um comboio, para ir
acostumando os pequenos.

Se bem que as crianças
cons iderem estas emissões
um divert-imento, vão edu

cando o ouvido e perdem
por fim a reluctância,· e a

hesitação que muitas vezes

caracteriza a sua maneira

de falar. No entanto, são

às vezes precisos meses e

'até anos para que apren
dam a falar correctamente.
É' evidente que este. sís

tema não· dá resultado se

não em pequenos grupos

ou no tratamento individu-
11. Na clínica do Dr. Paul
limitou-se o número de pa
cientes a vinte, aos quais o

aspecialista se dedica com

.odo o carinho.' -

,

Georg Kronenbitter

-

I

que as

?
•

Bron-

Para 8 finado e Prisão' de Ventre
PRISAQ DE VENTRE

PILULAS DO ABBADE MGSS
As vertigens, rosto quente, falta 4e ar,

vômitos tonteiras e dores de cabeça, I

maior �arte das vezes são devida.s ao

mau funcionamento do aparelho dlles·
tivo e consequente Prisão de Ventre.

As Pílulas do Abbade Moss são índícs

das no tratamento da Prisão de Veia·

tre e suas manifestações e as Anlioco
lites Licenciadas pela Saude Publíca, as Pílulas do Ab·

bade Moss não usadas 'Por milhares de pessoas. Faça (

(óm a Biblia na M.ão.
«No .Cenaculo)

DOMINGO, 16 DE' JANEIRO
A Tua mansidão me engranueceu .. (Salmos 18:35).

Ler Tiago 3:13-18..
.

,<

.

Ralph Waldo Emerson, disse uma vez: "Nada subs-

titui o sol para os pêssegos". O sentido desta frase pare

ce ser o que sugere o Salmo 18 :35, isto é, a bondade e o

calor são essenciais na vida dos filhos de Deus. Jesus

reconhece a misericórdia do amor protetor .de De�ls' na
parábola do filho pródigo. Não estava aquele pai, por

,

causa do' seu amor, 'vigiando, cuidando ,e praparando-
se para recuperar o filho perdido?

.

rÁ bon-dade d&-amor era o pensamento. de�:e_�u.l..o�el:Ç-.

presso nas suas palavras: "um caminho ma�s excele�te."
Assim chegamos a uma melhor compreensao do termo

manso'. Quer dizer, gentil, bondoso; é o espírito que se

deixa governar pelo amor protetor de Deus.

Davi, o grande rei, mostra êste sentimento, .quando
recebe no seu palácio o filho de Jonatan, seu am.l�o que

fôra morto. Davi mandou procurar o moço
. aleIJ�do, e

disse-lhe "Não temas porque decerto . usarei contIg? d.e
beneficência por amor de Jonatan, teu pai, e te restituí

rei tôdas as terras de 'Sau l, 'teu pai e tu, de continuo co

merás pão à minha mesa."
.

ORAÇÃO

TOSSIU
Não deixe

quites, ou Rouquidões amea

cem sua saúde! Ao primei
ro acesso de tosse; tome "Sa-

.

tosin", o antisético das vias

l

Nosso Pai, que estás nos 'céus, que perdoas todos os

nossos pecados, ajuda-nos neste dia, a ser em t�u. n�me,
bondosos para com os outros, e a amar nossos inimigos

com boa vontade. Ajuda-nos a perdoar como tu nos per

doas. Concede-nos a fôrça da tua graça. EVl nome de Je

sus. Amém.

;CLUBf" DOZE DE.AGOSTO,

REI�ICIO, DAS SESSõES DE CINEMA, NOS SA
LõES rW CLUBE DOZE DE, AGOSTO. AMANHÃ, ÀS
19,30 HORAS, ·COM O FILME:

coM A LINDA GAY RUSELL E MAIS UM ELEN
CO DE ESCOL.

ESTE F!LME É LIVRE- DE C�NSURA, UMA ALTA
. COMÉDIA COM MUITA HILARIEDADE.

MATRIZ: AV. DO CAFÉ, 240 (MOÓCA) - FONE: 33-5111 - ex. vosrx; 8.217 - SÃO PAULO _. EST. DE SÃO PAULO
"

Escritório em pôiuo, ALEGRE: Avenida Alberto Bins, 383

�-SÃoJPÃüto • RiO-DE"JAI\ftIRb'. PÔRTO ALEG;(E • RECitE II CAMPINAS. sAi,froi; ;RIBEIRÃO PR�Tb

Joçõo por mero de um "osciloscópio",
de 0110 sensibi/lC./ode, paro fJ(USO( CJ

menor onortno�dode.

@ARNOS.A.INDÚSTRIA E COMÉRCIO

A muior lábricu de motores elétricos da Amér:ca btina

GRAc;AS�AO�C. I.•:*

OS MOTORES
ARNO
são preferidos por mais de
5.000 grandes indústrias I

•

Para cplicor as normas do (,1. Q. à

-construcõo de seus motores, ARNO. S. A.
emprega rnoderr.íssirnos cporelhos de
precisão e técnicos especiolrnenre
Ireinudos. É grc.ças a êsse rigor técnico
que os motores elétricos ARNO otinqirorn
o mais alto pcdrõo de quolidade,
conqvistcndo CI preferência de mais de
5.000 grandes indústrias brasileiras!

* C. L Q. é Ccnrr ôle Inle'gral de
Qualidade - único sistema que garanre
a máximo perfeição no produção em série.
O C. L Q. bcseic-se em inúmeros testes,
dos quais são essenciais:

1) testes de laborutório, para contrô/e das
característicos elétricas e mecânicqs dos
motores, exame prévio da matéria primo e

afelição periódica dos instrumentos de medido,
2) testes durante o fabricpção, peço por peça;
3) testes das pecas, depois de fabricadas;
4) testes finais, de após-montagem.

•

de caldo de cana

E V. pode tJr êsse lucro, ínsta
lando o Moto-Engenho LILLA. O
Moto-Engenho LILLA, graças ao

pouco espaço que ocupa e à sua

construção fechada, .é a máquina
apropriada pará o rendoso comér
cio do caldo dé cana. Atrái a fre
guesia e valor.iza o estabelecimen�
to. A garapa já sai gelada e filtra
da. 2.000 possuidores satisfeitos.

Cia. LILLA de Máqumas INDÚSTRIA • COMÉRCIO
Fundada em J918

I '

IlUA PIRATININGA, 1037 • ex. P. 230 • 5. PAULO

OFICINAS E FUNDiÇÃO EM GUARU�HOS\ S. PAULO

rE�los TAMB€M: Torradores e moinhos para caf�.
Máquinas de picar carne para indústrias e açougues.
Motores elétricos e outras máquinl''' 'Para fins comer

ciais, industriais e agrícolas.

PRECISA-SE
De um� empregada, cozi

nheira, que durma no alu
guel e faça companhia à
uma Senhora que reside SÔ�
zinha.
Tratar ii. Av. Rio Branco

N. 145.
'

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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de meditar um momento são
que, no afã de opôr-se siste
mátícamente ao Prefeito, vi
sando a balbúrdia nas fflei
ras adversas, p?ocuram, de

balde, atiçar ns ânimos da

população contra o sr. Os
mar Cunha.
Não foi outro o propósito

do comício popular realiza

do, ante-ontem, no Largo
Fagundes.
Felizmente, o povo mos

trou que sabe discernir, e,
pela palavra vigorosa, pre
cisa e corajosa de uma dona
de casa (d. Elianny Santos

Marinho), mulher informada
das crises por que passa o

país, denotou, mais uma vec

seu espírito imparcial.
O "meetlng" de ante-on-

:��an!� �;:�:���t�e��i:l� ESTUDE. PRI'MflRO SNR., PRESIDENTE
ria de quem quer que seja, Júlio Silva

mas, acima de tudo, uma vi- I O Presidente da COAP,
tóría da inteligência e do tem por dever, conhecer cor

e os que não bom-senso da coletividade reto e na prática, a lei or

a0 incômodo. florianópolitana. gânica da instituição que di

rige. Pois bem. A toque de

caixa, com o fito de satísra
zer a outrém, politicamente,
sôbre o caso da carne, JfZ

publicar uma nota no dia 12,
através 40 jornal menos lido

digo, "Diário da Tarde". de
clarando que o nroblem:a de
abastecimento da Carne ver
de à' população (la "::;apita.l, �
da exclusiva competência -rto
snr. Prefeito. Diz mais que,
está certa a concorrência

pública que a Prefeitura
baixou, - eu acrescento, Es
tá certíssima - dai ter re

metido a tabela com eleva
ção de preços astronômícos
- diz o Presidente na sua

nota - àquele - Orgão pa-·
ra os devidos estudos.
Como se observa, o snr.

Prefeito soube cumprir o que
lhe competia, abriu concor

rência pública, de acôrdo
com as leis em vigôr para
a venda da carne nos tendaís
de propriedade da muníeipa
!idade, quanto aos ul'ecos

melhor cumpriu ainda- o �m:
Prefeito as 'leis sôbre a C0111-
petência, isto é, não deferiu CIDADÃO
nem indeferiu, fez o que to- BRITÂNICO
dos os dirigentes inteligen- BADEN-BADEN, 15 (U.PJ
tes !ariam, remetendo- 0,-; ao - Informa-se que a França
Orgao competente pura os e a Alemanha cone0rdat'am.
devidos fins. No caso, a cé· I em que seja cidadão britilui
lebre COAP. co o primeiro comissário neu-

Compete, agora, portanto. tro do disputado Territót'io
ao referido Orgão dIZer pe: do Sarre.

Deve ser tabelado· o gado em pé
A opinião dominante DO «meetiDg» ante-ontem
levado a efolte pela Assoclaoão ,Contra a Carestia

Uma das maravilhas do ponto de vista técnico e

eco-'I·
Aí está perfeitamente qua

instituto democrático: o po- nômico, para, sem prejuízo lificado o problema: enquan
vo, em praça pública, ampa - de um julgamento pondera- to não buscarmos as causas

rado pela maior lei do país, . do, atingir-se a solução que [ámaís poderemos amortecer

discute, livremente, os seus seja a ideal. O caso da car- os efeitos. É isto o que nos

problemas. Cada um emite o ne verde em nossa terra é ensinam a prática e o bom

seu parecer, Uns pró. Outros idêntico ao de tantos outros senso. Cabe, agora, portan
contra. E não há distinções. produtos de consumo popu- to, ao Govêrno Federal aplí
Si de um lado ouve-se a. pa- lar: a fonte. Procura-se, nas cal' a sugestão e esperar pe
lavra inflamada e acadêmí - mais das vezes, as medidas los resultados. Estamos cer-

passageiras e parciais que, tos de que êsses serão O� me

longe de soluctonar, podem lhores possíveis. Enquanto
agravar ainda mais o pro- isto não acontece, enquanto
blema. E tudo isto se di5CU- I o povo está ameaçado de fi
tiu no comício patrocinado cal' sem carne, é preciso, co
na noite de sexta-relva pela mo se disse na noite de an

Associação contra a Cares- te-ontem, garantir o abaste
tia. Diversos oradores, perce- cimento razoável da popula
bendo as verdadeiras finaJi- ção. E' para tal deve a Pre
dades da polêmi.ca, conclui- feitura acertar o contrato
ram da maneira mais razoá- que p_.retende, aguardnndo,
vel: o gado precisa ser tabe- posteriormente, as providên··
lado na fonte de produção, cias que serão tomada:> pelo
Em outras palavras·. é pre- Poder Públiéo Federal.

ciso fixar o preço do gado
em pé. Tal pensa.mento foi

perfeitamente definidtJ pela
senhora Eliane Santos Mari-

Foi necessário que uma bre a .questão da t;').1'!1� verde que ela,.a.o fazer a defesa do

mulher inteligente e que en- com propriedade Ó'. conheci- sr. Osmar Cunha, ao escla

trenta, díàriamente, os pro- manto ele causa, colocando o recer os rutos, n80 se fundou

blemas caseiros, (d. Ellanny assunto no pé em que, de fa- em razões ínsubslstentes

Santos Marinho), fàstJ'J à I to, êle está. Conhecemos de nem, sequer, a ímpetiu n.o

praça pública discorrer sô- I perto d. Elianl!Y e sabemos tívos de ordem afetiva ou

part.ídáría .. Falou o estrita
mente necessário. Discursou,
não para revelar ao púbüco
dotes oratórios, mas analí
sou o problema, demonstran
do largo conhecimento sô
bre o tema que abordou ue

maneira tão exata e feliz,

rancor poderiam apontar o

sr. Osmar Cunha à execra

ção da coletividade pela cír

cunstância de ter provocado
o aumento da carne.

Com efeito, o problema tem

outras raizes, é de âmbito
'nacional e não exclusivamen
te municipal. As diretrizes

tomadas pelo govêrno fede

ral atingem-nos igualmente.
Isto, aliás, vimos afirman

do desde que se levantou dis

cussão sôbre à matéria.

Florianópolis, Domingo, 16 de Janeiro de 195;',

É preciso que não queiram
Disse d. Elianny a "certa raciocinar para cue lance�

altura: "Não se pode acusar ao Prefeito Municipal a reg

o sr. Osmar Cunha pela alta ponsabilidade maior.
do prêço da carne-vereie, E' um contrasenso jogar
{isto é. nosso: nem elogiar, aos ombros. do sr. Osmar

.também, ao Prefeito pode- Cunha tôda a, culpabilidade,
riamos, porque :t outros, in- quando êle é o que menos
vestidos de ·cargo3 de maior autoridade tem para inter

relevância, compete a solu- ferir no debate, se sôbre ês-

cão do caso) porque os go- te, como se. reconhece, é da

vernantes são os malares 1'(:8- alçada do govêrno federal

Vale ponsáveis". manifestar-se.
Só os de mentalidade oblí- . Os prímáríos

terada pela palxâo e pelo querem ,dar-se

Solidariedade dos funcionó·rils
do Banco ·do ,Brasil, ao
Prele-ilo Osma'r Cunha

O sr. Osmar Cunha, preret
to municipal de Florianópo
lis, recebeu o 'seguinte tele

grama dos funcionários dr,

Agência do Banco do Brasil,
nesta capital:
Colegas amigos Banco Bra

sil vs abaíxo-asstnados vs

despidos qualquer sentímcn

to político partidário :vg vem

pelo presente riípotecar pre
zado amigo sua íntelrn irres

trita solídaríedade face in

qualificáveis inj ustlrícados a

taques pessóais pai-tidos ele

mentos conhecidos despeita
dos não conseguiram alcan

çar elevadas postções a que

inteligência e invulgar dotes
honrem público elevaram
vossência pt Na oportunidade
congratulam-se com. povo
sua terra brilhante atuação
prezado amigo e colega fren
te destinos Municipalida
des pt Saudações
Alfredo Líberato Meyer,

Arno Lippel, Osní Laus, Wal
dir Pra Baldi, Evaldo da Cos

ta Meira, Waldemar Figueiró,
José Damiani Carreirão,

Washington Luís do

Pereira, João Jósé Ramos

Schaefer, Cid Areias, Artur

Boos, Hélio Moura, Sílvio L.

Meyer, Armando Sabino, Ay
moré Bridon, Arnoldo L. Mei

reles, Roberto Faria, Yvanf
L .. dos Santos, Ney Mund,
Milton Luís Buchele, Hilde

brando de Barros, Mig'lU'1
Luiz Buchele, Francisco Pe

reira Netto, Norivaldo de

Freitas, Kélio Ligocki, Wal
mor Medeiros, 'Umbelino Mei

reles, Alberto Pinto de Ma

galhães, Erasmo Szpoganicz,
Dorval Domingues' Livra

mento, Aníbal Varela da Sil

va, Álvaro Moreira Sobrínhn,
João Alseu Ramo." Edú Mar

ques, Antônio Belarmino de

Souza, Carlos. Morit:r., Moy
sés Leandro da Silva, Job

Vatentím, Ondímar Amorim,
Ernesto Meyer Fünc, Laércio
Lisbôa, lVIúcio Monteiro, 'I'ho
más Marquardt, Nlvaldo Mi

guel de Souza, Tadeu Szpo
ganícz, Dilermando Brit»,
Walfer Kuenzer e João Jaí

me dos Santo.s,

ca de um orador de élite, de

outro lado chega-nos aos

tímpanos a oração cabocla e

sincera do operária. Na pra

ça pública não há dlteren

ças: todos se igualam.
A Associação Contra a Ca

restia, usando de um direito

que lhe assiste, programou e

fez realizar, na noite de an

te-ontem no Largo F'3.gun-
des, um comício para �e dis
cutir o momentoso e :1e!ica

d'o problema da C8rne verde.
O assunto, palpitante e �Ie a
tualidade, foi analisado sob

os mais diversos ângulos,
tendo-se em vista sua com

plexidade. Com efeito, o sim

ples abrir e fechar de llma

frase nãó é o suficiente para

I expressarmos
.

a derradeira

to será composta dos segLJin- decisão de uma matéria, que
tes: Dr. Georges W. Wildi, se relacionfl: diretamente com

Joe1 Mancellos Moura, Antô- as angustiantes neéess!dades
nio Júlio da Silva, Má!'io Bi- nacionais. Cumpre estuoiar

anchini, Carlos Hugo de Sou- as causas para aquilatarmos
za, José Ruhland, Vital' (:ar- os efeItos. Cumpre investigar
doso e Ernesto Alberto Rig- as raizes da questão, sem

genbach, sendo esta equipe isençã,o de ânimos e sob o

denominada PINGUIM':.

IV CAMPEONATO BRASILEIRO DE
CACA SUBMARINA

,

Compar'ecerá uma Eq�ipe
Cata rinense

nho que, falando em nome

de senhoras do Morro do

Céu, relembrou o final ClÕ
govêrno do sr. Getúlio Var

gas, quando o Chefe da Na

ção iria executar o tabei.a··
menta do gado em pé. E dis

se mais: será uma ,in.'tJstiça
condenarmos o Prefeito Os
mar Cunha pelo aumento da
carne verde. É preciso tabe
lar o gado em pé.

\

(

Será reoalizado nos próxi
mos dias 29 e· 30 de janeiro,
o IV Campeonato Brasileiro

de Caça Subm.u1tltt e· terá

como local, AngrR dos Reis.

A referida prova t;er:i ini(,lu

da no sábado, dia ::!9 do eor

rente mês às 7 horas d� ma

nhã e encerrar-se-á âcmin

go, dia 30, às 17 ho�'as.

O primeiro Campeonato
dessa modalidade esporti va
realiZOU-Se em Angra dos

Reis, em 1952, tendó sagrado
se campeã a equipe Pra�a

Vermelha.
\.) se6undo Campeonato,

pm 53, tendo sagrado··se ven

cedor, a equipe do Arpeador
_B.

O terceiro Campeonato, em
Angra dos Reis, em 1954. Et'se

foi o concurso no qual obti
veram-se os melhores resul
tados. A equipe do Clube '10:

Marimbás, conseguiu o maior

número de pontos, gracas aos

três cações que arpoarsm;
em segundo 1uga,r se. clas ..;j

ficou a equipe Barracuda,
que arpoou a maior quanti
dade de peixes; em terceIro

lugar classificou-se a equipe
do Arpoador, vindo pm quar
to lugar uma equipe de l:iào

Paulo, tendo concorrido 19

equipes do Rio e São Pauto.
Neste quarto Campeonato,

comparecerão equipe3 dos

Estlldos do Rio, Distrito Fe

deral, São Paulo, Bahia. Es
pírito Santo, Pernambuco e

Santa Catarina, esperando
se reunir para mais d3 300

participantes dos vários Es
tados concorrentes.
Atualmente, lidera o Bra

sil a éaça Submarina mun-

Os nossos represent9.nte�

tem se mantido em treino

constante, encontrando-se

tqdos na mais perfeita for·
ma técnica, e saberão l'epl'e
$entar condignamente r..osso

Estado.
Esta a esperança qlh� ali

mentamos, formulando fran-.
co sucesso aos denodado�
submarinistas.

XI SALÃO PARANÁENSE DE
BELAS ARTES

NiloDias, o pintor- cont�rrâneo con

quistou menção honrosa
titulado '.'Homem que foge
da tempestade", motivo] 'esco
lhido para gaúdio do grupo

que partilha
.

dos -anceios e

das· suas esperanças.
Hoje o nosso conte,-ráneo.

Nilo Dias seguiu afim de, em
Curitiba e por ocasião do eri
cerramento do XI Salão, rê··

ceber o prêmiO a que, com

justiça e merecidamente, se
gundo a. crítica da visinha

capital,. fez jús com galhar
dia. A entrega se d.a.rá n0

próximo. dia 19 (4a. feü:a).
O ESTADO se congratul::t

com o Pintor Nilo Dias por
mais este prêmiO conqUista-'
do, considerando-se o ter

Si-Ido em terras do Paraná, cuja
Capital é frequentad;� por
artistas de renome.

Festivamente e por ocasião
do "Dia do Paraná", foi a

berto ao público o XI Salão

paranáense de Belas Artes,

SR, NAGIB MASSAD sendo inaugurado, na capit.al

Víti�a de pertinaz 11l01és- ; ela terr� dos Pinheirfi,is pelo
tia veiu a falecer, ne<:ta Cu- sr. PreSidente da Republlca.

pital, em sua :residênch à Na espaçosa ala e:-;quercla

Rua General Bittencciurt, d� rec�m:inaUgurada Biblio:
109, o sr. Nagib MaSsad, pro- �eca Pubhca do paJ'ana, .r:01
prietário da Casa O BOM' mstalado o XI Salao de n�
GOSTO, estabelecimento tra- l�s Artes, congregandO mu

dicional do comércio dei;ta meras telas e quadros, ús

praça: mais variados, reunindo uma

"colméia
_

de artistas".
O extinto, muito bondoso,

conquistou a estim,t de ({uan-
A Comissão de 'seleção e de

tos o conheciam c admIra- júri, que tra15alhou efiçten
.

vam seu ,elevado espídto de temente para bem se desem

devoção, sendo !ll'lito. ben- penhar das obrigações que

quisto e mesmo querIdo por
lhe estavam afétas, l'eaHzou

fôdàs as classes socuiís. no- a tarefa com regularidade,

tadamente os pobi'es Que o tendo conferido o primeiro

procuravam sempre na cspe- prêlhio, constituido cte uma
"NÃO OS

rariça 'de conseguir, por me-
Medalha de Ouro "In M!'!ITlo-

lhores preços, os· artigos de riam", ao Pintor-expositor ABANDONARÃO"
agasalho que ne(!essitavam. Fred. Lange de Marretes, há TOQUIO, 15 (U, P.) ...:., O

O passamento ,lo veneran- pouco' falecido. general John Hull, coman-

do ancião foi muit.o lamenta- O segundo grande prêmio dante das' forças das Naeões

do na Capital, tel1do o fé:'e- "Prêmio de Viagem", foi eon- Unida� e das forças n()rt�-a
tro sido acompanhado até o cf)dido ao expositor Artur ��1- mericanas no Extremo Ori

Cemitério por granele nlime- sio. ente, prometeu aos paí�cs de-
ra de pessôas am;.g!ls e ad- Dentre as "Menção Hon:'o- mocráticos, que os Estados

mira,dores. sa" destacou-se Q nosso Ja Unidos "não 0;5 abandona-
I Â família enlutada os pe- consagrado pintor conterr:l- rão" e que manterão forcas

.

za'res de O ESTAD') .neo Nilo Dias.

C.on_q.UJsto.u-a I'militares prontas para a�'I·r,·
A equipe Gat!;trinens qu.!}, r .,

.

'.
.

"

_. _,_.,""'... ,co� a apresentaçao de um "tão rápida quantp fac l,e-

jcpncorrerá a este Canrpeona�
.

IP••••NÍIíII. ·pequeno quadro, so.lh'l, 37; ih-' ·cessát'io. '"'-'

dial, pois em pouco tempo já
conseguimos vários recordes
mundiais devidamente :ho

mologados na International
Underwater Spearfisch Asso
ciation.

No EduC8ndário4 SanJa
Ca'arina

Durante a sua recente visita ao Educandário, a Ex
ma. Sra. Eunice Weaver - .nome que o Brasil inteiro a

bençoa pela q,bjetividade da sua ação' contra o mal . de
Hansen - observa a entrevista que uma colega nossa, do
Correio da Manhã, obtem de .uma pequenina interna. o

granae órgão carioca exalto'! consagradoramente o

Educandário Catarinense.

rante a opinião pública, se'

aprova ou não os preços con-
.

tidos nas propostas enviadas

por intermédio da Preteítu-
ra.

Si houver aumento, por
que- roí aprovado pela C01\P
dirigida pelo snr. Enedino
Ribeiro, atualmente. Si hou
ver baixa é porque a COAP

realmente, sob a direção do
atual Presidente, quer de fa
to trabalhar pelos íntei êsses
coletivos e não politicamen
te.
O snr. Presidente da COAF

deverá estudar prtm-íra
mente a lei +.522 e dirá en

tão, quem deverá aprovar os

preços! . .. Estude prhnelro
snr. Presidente.

GRAVE SITUAÇÃO
PARIS, J5 (U. P.) - O sr.

François Lacoste, residente

geral francês no Marroccx,
chegou aqui e, ímedíatamen
te depois, começou uma séríe
de conversações com os altos
fu 1ci()ná .ícs franceses, sobre
'a grave situação reinante na

quele Protetorado norte··ra
fricano.

x x Quando cáminha-
x mos llara os dias.

que, em pleitos eleito

rais, a Nação escolherá
os homens que lhe go
vernarão os ilestinos, e

imprescindível alertar os

sentimentos civicos tIo
Povo na �scolha consd··

ente, tendo nl!, retitu. I)

elevado det'er de leTal'

, EXPEDICÃO AO ANTÁRTICO,
I

, I

NOVA: IORQUE, 15 (U. P.) lógicos e oceanográfic'JS, de
O correspondente do "New acôrdo com o "ano gea!1s1co
York Times" a bordo do que- internacional" anunciado
bra-gelo Atka, que partiu do para 1957-1958. Durante esse.

porto de Wellington,NQva :-,:,;- ano se realizarão observa.cões
:ândia, comunica que f-l. 'iia- cientificas �em todas as par
gem dessa nave da Ma: ínha tes do mundo, com a finali
Americana à reg·ião de An- dade de determinar leis fisi
tártico constitui a pl'lrr.ein.. cas que regem nossa terra e
etapa de uma expedição (Jt:e o universo.

�erá ent:'e outros objetivo!>, a
I Segundo informa o cones-.

msçalaçao de um observutó·. -
rio no �róprio Palo Sul e na I '.
lOna denominada Marie ARMAMENTO
Byrd Land (Terra de l'i[r.l'ie ESTOCOLMO, 15 (U. P.) _
Byrd). Um embarque de 26 fwiôe,
pondente do "Times"· dA,. _"0- d_. e caça "Mustang" .1.'-51,
va York, Walter Sulllvan, os construídos nos Estado3 Uni
cientistas que se encontram dos e vendidos pela Suécia :.1.
-a bordo do Atka farão toda Nicarágua, está a caminho da
classe de investig'açãd, inclu- América Central em' um na-

\
'ive_ exp"ln"nto, mete0'''· vio me"ante alemão.

às urnas e sufragarem
nomes capazes, nomes a

altura de enfrentarem o

descaIa b r o, coibindo-o
com desassombro.

E' a este mesmo Povo.

que tudo s(lfre, de})ois é!�

promessas formuladas e

esmo, se� o sentido de rea

,lizações, que cabe a gran
de responsabilidade de

hem esc,olher seus (':tU

didatos, aqueles qUi! de

verão trazer melhorc'S

dias para' a Nação.., pa
ra o Estado.

o Povo não mais ·!)e·

deixar;i i�udir, não filais

se verá envolvido �as

promessas demagogicas,
no.s eternos "cantos de

cisne", porque o seu mais

sagrado e inalienável de
ve deve pairat: acima muito
acima dos intp. ...(!�;fScii·o."

daqueles que tudo fal'ão.

apenas para se verem I�

leitos.
/

.
E o Povo lutará, com

desassombro, pela li

berdade, pelo direito, pe
la dignidade, porftue ja·
mais, olvidará o sacrifí
cio ingente dos' hravos
republicanos de 1�8� que

hoje estão sendo espe
sinha dos fraudulenta
mente.

O nosso regime ai11l1:\
é o elo Povo, pelo Povo,
para o Pôvo, e .nunca

servirá de pasto às ca

marilhas demagogicas ...
Aproxima-se o tempo

da restauração moral, da
reintegração dos homens
de carltter impoluto, dos
de moral sadía, dos que
não fraquejam,

.

ao Brasil!

é mato. Engra-
�'C

RIO - (O Estado) - Novidades
xem máqUinas para minha volta.

,

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


