
Guatemala, 21 (D.P.) - As

autoridades declararam que
.na tarde de hoje houve varias

mortos e feridos, em conse

quencia de um encontro ar

mado entre' grupos não iden-
• i
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am !m Da Da !ma a [�ml Ô [00 rI a� i o rm8�
dias o governo teve conheci- para Iíquidaricom o golpe. do a comunicação, os revel
mento de que se preparava Os revoltosos não foram, tesos pretenderam atacar a

uma conspiração contra o até agora, identificados, e o guarda de honra, mas não

presidente. Castillo Armas, complô foi desfeito às 13,30 conseguiram seu intento,
pelo que foram tomadas to-' horas, Faltam dados mais e - sendo feitos prisioneiros vá

das as medidas necessarias xatos sobre as baixas. Segun- nos deles em torno do for-

tificados, os quais procura
ram apoderar-se da base mi
lítar de Aurora, ocupada pe
las forças governamentais.
O ministro da Defesa in-

Edição de hoje -"- 6 págínas. Florianópolis, Sábado, 22 de Janeiro de 1955 Cr$. 100

te. O ministro frisou que o mes dos responsáveis pelo
governo controla a sttuacào ,golpe frustrado, muito embo

e mantem em posição de e- ra o movimento fosse de íns

mergêncía fôrças necéssárias tígação
-

comunista. Confir

do exército para a eventuali- mau-se, também, que as me

dade de novos choques. Um didas de segurança no aero

ministro sem pasta, auxiliar porto de Aurora, inclusive a

direto de Castillo Armas, a-o eolocacão de tanques em po
diantou que a sedição OCOt- síções estratégtcas, foram de

reu apenas na capital, rei- correntes da informação em

nando absoluta calma em poder do govêrno segundo a

toda a nação. qual os sediciosos proeurarí-
Nesta capital, apesas, dos am apoderar-se do local, a

anunciados choques a situa- fim de controlar os aviões

ção continuou normal, ten- militares. No momento em

do o comércio mantido suas que este correspondente se

portas abertas e as escoras aproximava do aeroporto,
funcionaram como, sempre. um oficial do exército, arma-

do de metralhadora, depois
Todavia, nas imediações elo de verificar o registro do au

palácio do governo foram tomóvel, aconselhou q\le "de

tomadas providencias' espe- via afastar-se para lugar
cíaís para proteção da pes- mais seguro, já que aqui po- I

soa do chefe de estado ven- de haver tíroteío dentro em

do-se elevado número de sol- pouco". Patrulhas impedem
dados armados. Mais tarde, a passagem para a base mi-

se revelou oficialmente que (J litar. Parece que estão sendo
sr. Castillo Armas se encon- executadas medidas de cap
tra em Monte Rico, praia si- tura dos suspeitos os quais
tuada a 100 quilômetros da procuraram esconder-se de

capital. Antes, fora anuncia- pois de fracassado o golpe.
da uma reunião do 'gabinete Sem, confirmação oficial,
para às 10 horas da manhã, continua-se mencionando o

devendo em seguídà ser dada nome do coronel Cosenza co

uma comunicação aos [or- mo cabeça 'do movimento,
nais. Pelo que se sabe, não Francisco Cosenza, ex-em

houve a reunião. A opinião baíxador da Guatemala na

geral é de que o presidente Itã.lia, regressou recentemen
Castillo Armas continua na te ao país e foi conduzido à
residência oficial, mas, não prisão .como medida de se

pretende receber ninguém, gurança, Foi posto em líber
nem dar entrevistas. Indi- dade há dias, sendo consíde
cou-se oficialmente que ain·1 rado corno amigo pessoal do

da não seriam dados os no,' ex-presidente Jacob Arbenz.

formou', por sua vez, que há
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Pilotos mexicanos uniram-se
-c

• às . patrulhas da Comissão. de Inquerito
danificaram um tra- mexicano Luiz Quintanilha, ra mediar entre Figueres e bons ofícios. F'igueres tam-casa e

tor.
O presidente

investigadora,

declinou de comentar a ofer-, os rebeldes. Ulate indicou aos

da comissão ta do ex-presidente ele Cósta jornalistas -que a' comissão
o delegado Rica, Otília Ulate Blanco, pa- rejeitou o oreâecímento de

bém a rejeitou, comentan
do: "Nada vejo digno de me-

SAN JOSE', 21 (U. P,)

Dez oficiais 'da força aérea

mexicana chegaram, hoje, 11

esta capital, para se, unirem
às patrulhas de observa ão

pacífica que dirige a Com - ••••••••••••••••••••••(1••••••••••••••••••_••8••••••••••••••,•••••••••••••••••••••••,'•••••"

g:f�����;:f��ª�;; Ameaçados, de paralisação IS serviços de
��i:!:.:�S��;::a���7od�!��; ,'des'obsl'ru-�ça-o dos ",'or'lo"S 'Ã:lfredo Badager Qavino es'-

tava no comando do grupo

'que foi recebido pela presí- RIO, 21 (V. A,) - Eleva-se • interessados já se dirigiram o embaraço e também ao mi- bôlso para pagamentos de

dente da Comissão, smbaíxa- a 50 milhões de cruzeíros, o ao diretor do Departamento nístro .dà Fazenda e ao, pre- compromissos regulares com

dor Luiz Quintanilla, que débito do Govêrno Federal de Portos, Rios e Canais e/ao sidente da República àêen-' os seus trabalhadores e for

lhes declarou: _ "Encanta- com os contratantes d� 'ser" ministro da Viação, que tudo tuando a gravidade' da situ- necedores, resultando dai sé

me vê-los. São os prímeíros viços de dragagem doe ])01'- vem fazendo para solucionar ação jleCOl'rente' do desem- rias dificuldades financeiras.

a chegar, e em seguída en- tos resultantes' de concor-

trarão a trabalhar". rências regularmente preces- 1' 8•••••••�••••••••••••••••••••••••••••••,••••••
sadas no D�partamen.t() de

MOMEN'rOS DECISIVOS Portos, Rios e C'anais e apro- q,'uesla- O, co:m OS' a.vl·o-es vendl",dos a Costa 'RI·caDA LUTA vadas pelo mínístro da Via-
,

,

SAN JOSE', 21 (D. 1;',)
_

cão, A despeito do atraso dos L
,

A Comissão ínvestigadora.ín- pagamentos, as dragas 110.-
HOUSTON, Tex!-,s, 21 (U, remos satisfeitos em os rece-

I
declarou que os aviões do

ter-americana propôs, "hoje,' cionais ,como,' as que vieram
P:) _,O ,secretário, auxiliar bel' de volta". governo costarriquense viola ..

,

uma 'zona desmilitarizàdá' ao dê tora do�paí� a fllÍl de efe-
de Estado' par"a' 'assuntos la" t territórí,

" v ram, on em, o ern 01'10 m-

loÚgo do setor ocidental da tuar ;0' .�abálho' contrataoo, tíno-amerícanos, Henry Hol- SO�P,ZA CONCORDA caraguense;' enquanto metra- . "" .' _

1l'''11,teiJ'á en1:.l'e Niç�.páilla 'e. M,ib.,ill��:t,·0_11'l:l?f;Fan.�,!:'�in�t} o
.. ln�·éll "'e�",larQn, hoíe, q'""p:" A

'

'" MOD1F1r ACOES NA A I TA I'lIRECA" DO'-c;st'a Rica, �,ara e)'itar ql\a4- S�l'VIQO�d�': :lj)1ÍafJu:lcf;:Jt:I'eJli;[)r ';;�l'�;;ritJ'- rle,.rih�;: fil''!. 5�k!(����:jJj�,�,�:i�í�Y $��" ��'���:a31 ;!d��:n�;i:;� �1:�: ..
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que.. conflito entre os dois das bar 'as, ªnceradoul'os, e

tud'a U"m pl·eço'J·I�,".lst')" (l'I',e',Q�, ".., t' ti cl 'h -hó' �
j
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países. O governo do presi-. canais d:e acesso, colaboran- cObrará, à Costa, Rica pelo� celta a proposta para CrIa:r ca aérea contmuará patru- 1'.. .

.,

.

,',
"

,

dente Jos,é Figu�res, da Cos- do os contratantes com o go-
'

'4 aVl'o�es de co�,bat", en·,;}'a- d 11 d
'

t _, OM 21 (U P) O d' t'd d f'"'U '" • uma zona e segurança ao 1an o os ceus, per o ....a R, A, .,
- 1- sen I o� e que se Irma a

ta Rica, tem acusado, a' Nica- vêrno na execução do pro- dos pal'a a luta contr'a 1 d f t·
' '

G t
.

·t·
,

t'd
.

t
. -

d PI' T l' tt·cs argo a ron eIra com a ,os- fron eIra para eVI ar mcu]:- retorio do par 1 o comums a poslçao e a mIro og la, .1,
ragua de participaçãCil na Te- grama mínimo de desobstl'u -

b ld
'

. _ re e es. A venda elos aVlüi';s, ta Rica, tendo por fim eVi- sões de aviões estrangeiros. 'destituiu dos seus cargos de como,chefe do p".artid,o co-

volta ,(me estalou em territó- çao dos, portos a que a ,alta .

"'''' aprovada pela Organizaria .tár incidentes limítrofes na Cinco' rebeldes costarrí- 1 subsecretário e, membro da munista mais fdrte do oci-
rio costarriquense. A Comis:" administração não devefal-. '

dos Estf):dos AmeI'icanos, foi luta civil que se de�enca(1eou quenses feridos cruzaram,:-:a Secretaria do partido a :Pi,e- dente. Togliatti tinha sido
são de 5 nações fez a pro- tal' por tratar-se de obra ne�

feita, segundo se dis<;e, po,r no território costarriquense, manhã de hoje, a fronteira tro Secchia, líder que ha chefe do grupo "moderado"
Posta, em virtude de protes- cessária, de caráter inadiá-

'1um do ar cada avião. Somoza disse aos ,iornalis·· chegando a Nicarágua. Fo- muito tempo era considel:ado dos comunistas italianos. Se-
ta do governo da Nicarágua. vel e urgente, Tais pagamen�

Holland, em discurso pro- tas acreditar que a zona fleu- ram recolhidos na fronteira "rebelde". A medida, anuo- chia é favorável a ação mais
Enquanto isso, o presidente, tos são feitos pelo Banco de

nunciado, perante o H,otary tra "paralisará às ,tt:'ltOS, por uma ambulância da Cruz ciada em comunicado à im- energica na luta de classes.
Figueres, de Costa 'Rica, pre- Desenvolvimento Econômico

Club desta cidade, disse que nêste momento". Nicai'água Vermelha da Nicarágua, prensa, foi interpretada ne Ontem, se decidiu nomear
disse que cheg'ou a fase de- que, entretanto, demora <inex.. ,

tinha levado em conta' "a Secchia para secretário re-,
cisiva a luta aDS ,legalistas pHcávelmente a atender ao;,;

. espeçulação ela imprensa" �••••••••4t•••••••�•••••••••••••••••••••••••••••••••••O••••••t...... gional do partido na Lom-
contr,a os rebeldes, ao noro- COl'UprOffilssoS assumidos. O:;

de•.. com respeito ao preço bardia, a zona da Itália mais
este do país. Notícias da ••••••••••• •••••••••11

N
'

venda. E explicou: a lei nor-

I t·
lIfttI - industrializada. Entretanto,

frente de combate indicam
HOJE NO SENADO i t�-âmericanas .exige qu� �e

,

O'va a eraça 'o isto representa um recuo pa-
que os iegalistas - ap?iados flxe um 'valor Justo" ao eqUl�

.

ra Secchia que durante mui-
Pelos bombardeios aéreos - O ABONO

t
. f

' pamento militar que se vell- ,

Francefts
tos anos �oi a terceira per-

ten avam ranquear os re- RIO, 21 (V. A.) Volta der a nações amigas, preço·

'

no, Ga'bl·ne Ie sonagem ele importância no
b'Cldes e lhes cortar () acesso hoje a plenario, no Senado, que, segundo disse êle, é ge-

de
partido.

à fronteira. As notícias a .

t I PARIS 21 (U P) O pr'l' para 'a Just1'ca' Guerin-

o proJe o que concede abono ralmente muito meno�' do que
,. .

- -

• , Alguns observadores a-
crescentam que as tropa:; le- ao funcionalismo civil e mi- o custo. "O preço, neste, caso,

meiro ministro da Franç('o" lista, para ministro das 'For- Beaumont, republicano jnd�:
cham que Secchia não acei

galistas continuavam, on- litar da União. Como se sabe, se est& decidindo agl)ra no
Pierre Mendes-France, re01:· ças Armadas. Robert' Buron, pendente, ex-ministro da

tará a designação que lhe
tem, a empurrar os rebelde'l o proJ'eto retornára a's Co- Depal'tamento de Def�'sa e ganizou, hoje, o seu gabine- de 45 anos, ministro da Fran- Justiça, para ministro de Es-

ç equivale a uma "liquidação"
para um bolsão, perto da missões, em virtude' de emen- será fixado no tipo de avião,

te pel� quirita vez, desde que nos territorios de ultra-mar, tado, sem responsabilidades
no que respeita à autorida-

fronteira nicaraguense. Mais das apresentaoas na sessào equipamento" partes sub:::ti- �ssuml� ? alto ca.rgo, em foi nomeado ministro da Fa-. departament a i s; Diomede
d' a t

.

h lt d
'

d A tE' C t d 11' t
.

de partidária. O Diretório do
escaramuças, UI' n e a U01- de ante-ontem. Tais emen- tuídas e serviços que vno com Jun o u Imo, e eSI�nou pa.. zen a e ssun os conoml- a roux, egau IS a, para partid i· t· h
te, se registraram na area de das, entretanto, já recebel�am êles. Pode,�ia acrescentar 4ue I-ra. � pas,ta;

do ExtenoI' .Q, 1':� cos, substituindo Faure. Bu- secretário de Estado do E- .

o anunc o� q�e m a

Santa Rosa, a 32 km. da pareceres daqueles orgaos se por preco ou outI'a ra-
mmlstro da li1azenda. Edgar 1'on atua de forma um tan- �ército' Joseph Conombo' in-I

confIrmado ;r�glIattI no car-

t d
. , , . �

, .
'

'

go de secretano geral e Lon-
fronteira. O es a o-maior 111-

d� modo que o projeto pode- I' zão, Costa Rica preferisse a- I �aure, que domina o idioma to independente, embora se- dependente, negro, sera se-
, h f' b' d

formou que os rebeldes esta- ra ser aprovac,lo ainda hOJ' e, gora não ter os a'vl',o-es, e "t,'-' _,
tusso. ja membro do 'Movimento cretário de Estado para As- go, quleh c e IqU a .1'1�la a

f t d"
.

t
" " ." verme a na guerra CIVl da

vam e e uan o mOVlmen os O próprio Mendes··F'rance RepublIcano Popular,

partI-,
suntos economlcos, nos ter-

E h d b t"
preparatórios". pr·etende dedicar-se, segun- do católico esquerdista' entre ritórios ultramarinos;. Jean- SsPU;:. :a, no / su s,ebcre 0.1'1,0.
Embora as escaram]1ç�as do os seus íntimos, a um P1'O-' cujos membros mais desta- Jacques Juglas, do Movimen. .ecc l�, dqU� ora su secreta-

fossem ndtieiadas pela im- USO PACIHCO DA ENERGIA ATOMICA grama destinado a mAlhorar cados figuram Bidault e to Re?ublicano pOPu,lar, su- ��e�� �t�doee���eg���e:e��
prensa como graneles bata- a situaçã::J economica <ia na- Schuman. cedera a Robert Buron, no

b d t
.

d
lhas, os observadores di'z:pn NOVA IORQUE, 21 (U. P.)

I
ordem do dia ela conferencia ção em'geral. Mesmo que te- Entre outras nomeações Ministério para a França de

ros o novo secre arIa o.

que atualmente há mais en- - O comité consultivo en- e nenhuma dessas propostas nha deixado a pasta 'lo �r.;x- hoje. anunciadas citam-se: ultra-mar; e Raumónd Sch-
contras de guerrilha háven- carreg,a�o de preparar con:: o I esbarrou na menor objeçãó teria!', acredita-se que Men- Eammanuel Hemple, repu- mittlein, degaullista, para o

do poucas baixas de um ou secretal'lO geral das Naçoes Embora o comité trabalhe des-France defenderá pesso- blicano' independente, ex- Ministério da Marinha Mer
outro lado. Os tripulantes ciflS Unidas a conferencia cienti- a portas fechadas, algun� de almente os acordos de

.

Paris ministro da Defesa Nacional. cante.
aviões tem ajudado as ,0P'�.-

I fica internacional, sobre a seus membros precisaram que dispõem sobre o rearma-'

rações de terra dos legalis· utilização pacifica da energia que a atmosfera que preside menta da Alemanha 0ciclen- .•�••••••••••�•••••••••••••••••••••••••••• t!!I••

tlts, atirando-lhes tanques de atômica, que, se deve realizar suas reuniões é extremamen- tal, quan�o forem apresell-
OXlgemo cheios de explosi- em Geneora, no próximo ve- te-cordial. taelos, no mês vindouro, ao

vos. No ataque a La Cruz, os rão, terminou ontem a pri- Conselho da: República, a Câ-
costarriquenses abateram um meira fase da elaboração da

7ara
Alta do Parlamento.

avião, 'leve, num aeroporto ordem do dia da confercn-

próximo, metralharam uma cia.
_

TRATADO COMER- Tanto Mendês�France co- GENEBRA, 21 (U. PJ - A do emprego médico dos rá-

Um comité de trabalho e- CIAL ROMA WAS mo Faure são' nembros do Organização Mun,dial de Saú- dio-isotopos.
xaminará esse projeto de 01'-

-

partido radical .. socialista, ele ç1e, iniciou o estudo do pro- Por outro lado, o Conselho

dem do dia a fim de dar' uma. 'HINGTON tendencia moderada, e
/

qUe blema geral da energia atô- Executivo da O. M. S. será
HOMENAGEM DO, forma definitiva aos títulos ROMA, 21 cu. P.) A apoia o tratado do Atlântico mica, em suas relações com enca,negado de um projeto
BRASIL A EINAUDI das diferentes questões cuj'1, Embaixada dos Estados Uni- Norte e o plano de rearma- a medicina e a saúde. Dêsse de resolução apresentado pe

ROMA, 21 U. P') _ O sr. inscnçao foi pedida pelos dos nesta cidade anunciou menta da Alemanha ocielen- rnodo, à o. M. S., prepa:ra, pa-' lo govêrno japonês e pedin

Carlos Alves de Souza, em- membros do comité consulti- que foi assinado um tratado tal, no siste111a de defesa do ra cqmeçar, uma nota de ca- do principalmente que sejam

baixador do Brasil, apresen- voo comercial por meio do qual ,bcidente, Mendes-Franc:e re- ráter preliminar que s�rá, tomadas medidas apropria-
o tará amanhã creqenciais ao Esse com�té é constituido os Estados Unidos fornece- partiu as responsabilidades das tendo em vista a exten-

presidente Luigi Einaudi. das três grandes' potencia,;; rão à Italia carvão em troca' da defesa, desig:nando Jac - submetida 'ao' Conselho Exe- são da utilização da energia

Nessa oportunidaàe, entre- ocidentajs assim como do de varias produtos da indus- ques Chevalier, prefeito de clltivo dessa organização e' na atômica para fins pacificas e

gará ao supremo mandatário Brasil, União Soviética e In- tria italiana. Esse tratado, Argel, para ministro da De- qual são examinados os pro- o de.;;envolvimento das pes

da República italiana a con- dia. Todos os representantes não implica no prejuizo paJ!. fesa Nacional, e Maurice blemas sanitários de prote-l,qUiSaS relativas aos efeitos

decoração da ordem do Cru- desses países propuseram a ra importação de carvão de Bourges_-lI4aunoury, de 40 3,- ção contra as radiações atô- da radioatividade nos sêres

'''''''�'�'''';;z;;;;eiro do insérição 'çle certos pontos na outros países. nos! e também radical-socia- micas assim êomo a questão humanos.

,{

díacâo".

-RESPOSTA À NOTA DA URSS
LONDRES, 21 CU. P.) - A

I
são provisoria realizará uma

comissão provísoría dlf União nova reunião P:\,]':1, examiná

da Europa Ocidental· elabo- I las.

rou, na reunião de ontem, um Declara-se, desde j{1, que

projeto de resposta à nota a resposta rejeita, .os argu
soviética de' 13 do corrente, rnentos soviéticos' de que os

projeto esse que será subme- acordos de Paris violam, a

tido à aprovação dos sete Convenção de Genebra de ..

governos interessados. 1925, que proíbe o emprego

No caso desses governos dos gases ele combate e das

fazerem emendas, a comís- armas bacteriológicas.

ENERGIA ATOMICA APLICADA' À
I '

MEDICINA

AVIÕES NORTE
AMERICANOS
PARA O JAPÃO
TACHIKAWA, Japão, 21

(U. P') - A força aérea dos

Estados Unidos entregou, ho

je, mais 59 aviões, inclusive

alguns a jato, à força aérea

japonesa, na base das Na

ções Unidas, ao oeste de To

quio. O ten. gal. Kentaro

Uemura, chefe do estado

maior da força aérea ni!>oni
ca, garantiu que os aviões se

riam usaçlos "inteiramente na

defesa cj,e nossa patria". Os

veteranos japoneses da se

gunda guerra mundial des

de meses estão sendo ins

truidos, de a c o r d o com

rantiu que os aviões seriam

Q programa da) força aérea
norte-americana.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



o ."ADO2 Florianópolis, Sábado, 22 de Janeiro de 1955

=------� Dr. Alvaro de
��-:'z=:--�_.az ���� �:-::�� Varvalho

Ç>ossc seus
l ,"�I ... da �, r i' , � Tendo realizado durante o

\of'I9C do ous-� dar6 C1;JIIfI li. _,'" decorrer' do ano de 1954, no

\wrt�.....e1�
de �"'" :',. '

,'A .",�' 'rf;�:��", Rio de Janeiro, cursos de a-

IP'��
__...-la!. ,

--

""''\'..:_, ..lL� cort'.
'\

, ',-- :,,;,,�.( perteíçôamento na especíalí-
'--". --es �1II- {._" C _fIOG ;íII,', '", -

t,2"'�.�'.', nv'

� ft-,e ser' ,acu rnoti>t, ,ê;,lJ'''_ .' •

dade, Peâíatría, o Dr, Alvaro

.
'<��".·r:��'-·,.. ,/"i ..... -.slio &!JI1' P:ossantMc50'ti

de Carvalho comunica o seu

:" _-;:,
_' ewu> regresso à Florianópolis onde

JOd
está às ordens ({03 -seus cu-

" entes e amigos.
, O R S f .;;:;'. co�sultório: Ru� Ten,ente

S É A .. H, I Bllveíra,
15 - 1') andar.

. � _ ,'De 2.S à 22 H.R Atende diàriamente das i4

,,,_- ,�+:iiilit-! , ,_ às 16 horas, excepto aos sã-
I bados, O leitor encontrarã, nesta co-

_..,... D' íbuld I luna, informaçêes que necessita,

;:;::;:. ístrí UI or
.

Res�dêncin:: Rua rF'elipe diàriamente e de imediato:

� Schm1dt, 11:-. -- Tel. 2,.:..6!J. JORNAIS, Telefone

� 'C, RAMOS SIA Schmidt N. 44.
O Estado "",,, .. ,, ... ,, 3.022

"Y
J Comercio Transportes �__

A' Gazeta ... ', , . , . , . . . . . . . 2,656

�
Diário da Tarde , .. 3.579

\
, :Hua, João' Pinto, 9 Fpolí, TERRENO EM

-

'IA Verdade." 2.010
, Imprensa Oficial>........ 2.688

I
HOSPITAIS

GI·oas
.......

I·O·· In·tlon'l"el'a de' B·arr,os�1 VE!��BE�O�te de �:{f:��:::::::::::::::
.

112
x- 33 metros.'

Militar ., , , .

(Campanha Nacional EdDeITEA,dLucandãrios Gratuitos)
.

Tratar' pelo telefône 2,470. Sã�a:de:)lls:���, ,. �����.. �� 3,163
Maternidade Doutor Car-
los Corrêa ,..... 3.121

CHAMADOS UR
GENTES

Corpo de Bernbétrns .... 3.313
Serviço Luz (Reclama-
ções) , .

Polícia (Sala Comissário
� Polícia (Gab. Delegado) ..

. COMPANHIAS DE
TRANSPORTES
AÉREO

TAC , , .

Cruzeiro do Sul �
Panair ' .

Varrg' , ..•....•...••••

Lóide Aéreo .. ,.,., .

Real ,
,

.

Scandinavas , .

HOTÉIS
'

Lux ......•..... " .. , ....

M ti t}.
" POI"I ages IC , .

'.� K Metropol , .

" La POI'ta "'"''''''''''

1)(Jl?.4Lü?/(J flrJ4J1[g I' Cacique ,

gEl V Ãg�/rTTIl Cen�ral - ..
/Ih' Ire IV Estrela """.""."".

Ideal "'"''''''''''o.,,,

T�STI�EITODiSq(
.-:
"4 ".:.:..' ;

... ·1· \

"I,NDICÀDOR PROFISSIONALI
DR. H.�MMPE�DUI�CSoBASTOS 1 DR. JULIO PAUPITZ 'O V-d I D

..

F,:ii<i;,Ua.,.. ,Ex intern�Id��� enfermaria

I Esf;CI I a gIra Filho
•. ""'''''I''f.tJ;l" Com pràttca- no Hospital São e Serviço de gastro-enterologia

ALISTA EM DOENÇAS DE CRIANÇAS
DRA. WLADYSLAVA DR. r. LOBATO 1 DR. WALMOR ZOMER Francisco de Assis e na °:Anta da Santa Casa do _Rio ?e Janeiro CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO NO RIO DE JANEIRO

W. MUSSI FILHO! GARCIA 'Casa do .Rio d� Janeiro (Prof. W, Berardmelh). PEDIATRIA NEO-NATAL
"

D d Ih
., .. D' I d I F ld d N

CLINICA MEDICA Curso de neurologia (Prof. NASCIDO - ASSISTÊNCIA TÉCNIDCISTURBIOS DO RECEM-

oenças o apare o resptratórto I up orna o p� � acu a e. a- CARDIOLOGIA Austregesilo). ,PREMATBROS _ TRA
1 A ESPECIALIZADA AOS

f TUBERCULOSE ,clOnai de Medlcma da Umver- Contult·r·' R ""t E
.

t d H 't I
TAMENTO DA INAPETENCIA INFAN

I
..

RADIOGEAFIA E RADIOSCOPIA í
,

sidade do Brasil l'eles 22 °Tello,' 267u5a, vi or Mei-
.

x 1Il erno o OSpl a mater- (FALTA DE APETITE) _� TRATAME
TIL

E '

l1Idade V. Amaral. TURNA EM CRIANÇ
. NTO DA ENURESE NO-

I Do.S PULMõES I x-mterno por concurso da Ma- 'LI ',-.. . S d Q DOENÇAS INT' ....RNAS
AS E ADOLESCENTES DIST 'RBIO

,

Cirurgia do Torax I ternidade-Escola S
.c: tOlafll?S. _

egun as, u"rtas e 1 � PSICOLÓGICOS DA INF
-

NCIA
- U S

I (S
. d' P f O" R

I
ex a �Iras:

_

Coração .. Estô.m.ago, in, testino, CrA DE MANEIRA GERAAL
- ENFERMIDADES DA INFAN-

- MÉDICOS - . l Formado pela Faculdade Nacio-' ervlço o. ro.. ctaVlo 0- Das 16 às 18 h f d b I R

CIRURGIA-CLíNICA ! nal de Medicina, 'fisiologista e! .
drlgues Lima) R

. A '.
oras.

.
:�ga o � VI3S I lares. ms, ova- CONSULTÓRIO. - FELIPE SCHMIDT 3

GERAL-PARTOS Tisiocirurglão do Hospital Ne-, E_x-mterno �o Serviço de Cirur- mid�sl�;n�a'2oRuad Fehpet Sch- 1'10S e uter\). CONSULTAS - DAS 2 ÁS 5 HO
,8.

Serviço completo e especiali- I rêu Ra�o.s �

,

I
gla do Hosp�tal I. A. �. E., T. C. Te!. '3.002

an ar, ap . 1

-1122�onsUltÓrio.
Vitor Reireles ���I��W��� ci H?�� MARCAD!�SFbNE 3165

zadQ das DOENÇAS DE SEN�- I
Curso de especlahzaçao pela M<!�. Rlod deHJan�tIr°1 d

.'

Das 16 Aàs .18 horas.. ATENDE CHAr.TADTEoNsEANTD�O]\SILVEIRA, 130 (FONE 3165)
RAS, com modernos métodos. de S. N. T. Ex-interno e Ex-assis- .

e ICO o. OSpl a e
!

Resldencla: Rua BocalUva 20.
lU :IICfLIO

iliagnósticos e tratamento. tente de Cirurgia do Prof Ugo
I

DOEN'ÇAS CDarEldade DR NEWTON Fone: 3458.

SULPOSCOPIA - HISTERO - Guimarães (Rio).' I' SENHORAS .

SALPINGOGRAFIA - METABO- Cons: Felipe Schmidt, 38 -I
PARTOS -=- OP�RAÇOES D'AVILA DR-.-M-A-R-I-O--WE--N----

LISMO BASAL Fone 3801 I
Cons: Rua Joao Pmto n. 16, CIRURGIA GERAL -

.. Radioterapia por ondàs

'curtaS-I
Atende em hora marcada. '

das 16,00, �s 18,00 horas. : Doe'lças de Senhoras - Procto- j DHAUSEN

Eletrocoagulação - Ra'ios Ultra Res: Rua São Jorge 8 - Fone , �ela manha aten�e dià- I

.IOgia
- Eletricidade Médtca CLíNICA MÉDICA DE ADULTOS

Violeta e Ini'ra Vermelho. 2395. 'I rral.1?ente np H'ospItal de I Consultório:, ,Rua Vitor Mei- E 'CRIANÇAS
Consultório: Rua Trajano. n. 1, . �all.d�de, reles n. 28 - Telefone: 3307. Censultório - Rua João Pin-

10 andar - Edifício do Montepio. DR. YLMAR CORR:F.:A'. �esl.de�cla. I ,Consultas: Das 15 horas em to, 10 -' Tel. M. 769. DR. JOSÉ MEDEIROS
_
Horário: Das 9 às 12 horas - CLíNICA MÉDICA '101 ua. eneral Bittencourt n. diante.! Consultas: Das 4 �s 6 hor�,. VIEIRA

Dr. MUSSI. CONSULTAS das 10 - 13 ho- 'f Iof '26
Residência: Fone, 3.422 Residência: Rua Esteves Jú- - ADVOGADO _

Das 15 às 18 horas - Dra. ras,. I
e - one. ,92. Rua: Blumenau n. 71. nior, 45 .. Tel. 2.812. r.:aixa Postal 150 _ Itajaf

MUSSI Rua TLradente 9 -'Fone 34151 MARIO DE'--LARMO DOENÇAS DO APARELHO DI- Santa Catarina.
Residência: Avenida Trom-

'
, GESTIVO - ULCERAS Dr) ES- DR. HENRIQUE PRISCO

=-:::-- "-- _

powsky, 84; DR JOSÉ TAVARES I CANTIÇÃO I To.MAGO E DUODENO, ALER- PARAISO DR. ANTONIO GOMES DE.
•

IRACEMA I MÉDICi)
GIA-DERMATOLOGIA E CLI-

. CLíNICA DE CRIANÇAS I NICA GERAL
o.perações MÉD���ças 'de Se-

ALMEIDA
MOLE'STIAS NERVOSAS E

I ADULTOS nhoras _ Clínica de Adultos. ADVOGAVO

DR. NEY PERRONE

jMENTAIS.
- CL!NICA GERAL Doenças Internas CLINICA Curso de Especialização no

Escritório e Residência:

MUND
Do Serv�ço NaCIOnal de Doen- CORAÇÃO. - FIGADO - RINS "'e .. Hospital dos Servidores do ,Es-

Av. Hercilio Luz, 15

ças MentaiS. I - INTESTINOS '" Telefone: 3346.
Formado pel�. Faculda�e �aci' Chefe do Ambulhtório de Higie- ,Tratamento moderno da SIFILIS

OLHOS - OUVIDOS NARIZ I ta���rviço do Prof. 'Mariano de
naoI de Medlcma

.

Umversldade , ne 1I:Ien�al .

I Consultório - Rua Tiradentes
E GARGANTA

FARMACIA DE
' ,

do Brasil ! PSIquIatra do HospItal 9.
'DO Andrade) PLANTA0

'
RIO DE JANEIRO Icolônia Sant'Ana I HORÁRIO'

DR. GUERREIRO DA Fo.NSECA I
Consultas - Pela manhã no

•

'

Aperfeiçoamen!e n� "C,�sa de Convulsoterll;pia pelo. tletro- i As 13 às 16 horas.
. Chefe do Serviço de OTORI- Ho.spital de Caridade,

Saude Sao Miguel í c�oque e c:ardlaZ?1. Insulmotera- Tel.: Cons. _ 3.415 _ Res. _

NO do Hospital de Florianópolis A tarde das 1530 hs em dian-

Prof. Fernando Paulino pia. MalarlOterapla. Psicoterapia, 3.276 _ Florianópolis
Possue a CLINICA os APARE- ,te no consultório á Rua Nunes

IInterno por 3 anos do Serviço CONSULTAS: Terças e Quin- _., __ ' ,____

. LHOS MAIS MODERNOS PARA. Machado 17 Esquina de Tira-

de Oirurgia' tas das 16 às 16 horas. Sabado DR 'JúLIO DOIN TRATAMENTO das DOENNÇAS "
dentes. Tel.2766

Prof. Pedro de Moura (manhã)
'. i da ESPECIALIDADE Residencia - rua Presidente

Estagio por 1 ano na "Mak!r-l Rua Anita Garibaldi, esquina I
VIEIRA I Consultas - pela manhã no Coutinho 44.

nidade - Escola"

'Ide
General Bittencourt. MÉDICO HOSPITAL. 1-------------

Prof. Otávio ROdrigues Lima RESIDENCIA: Rua Bocaiúva, ESPECIALISTA EM OLHOS,
'

A TARDE - das 2 as 6 - DR. VIDAL
Interno por 2 �no do Pronto 139 Te1.2901

I
OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA no CONSULTORIO I CLíNICA DE CRIANÇAS

Socorro
-

_
TRATAMENTO E OPERAÇOES I CONSULTORIO - Rua

dOS!
Consultório: - Felipe Schmidt,

J
DR. ARMANDO VALÊ- jlnfra-Vermelho - Nebulização - ILHEOS nO 2' 38.

.

'OPER%AÇOES RIO DE ASSIS I
Ultra-Som I RESIDENCIA Felipe Sch- CONSULTAS -Das 4 as 6

. _ . .
(Tratamento de sinusite sem midt n)} 113 Te!. 2365 horas.

CLINICA DE ADULTr] Dos SerViços de Chmca Infantil I operação)

/' I R 'dA
.

T • S'I'
])OENÇ S D S d A

.

tA
.

M
..

I H
eSI encla: enen.e I veIra,

A E ENHORAS
I

a SSIS encla umclpa e 08- ,Anglo-retinoscopia - Receita de DR. ANTONIO MONIZ 130 FONE - 3165

C�NSULT�S:. No, Hospital <!e pital de Caridade

10culoS
- Moderno equipainento

'
__

,
__

I
, o

"

_.:..__,_

Cal'ldade, dlanamente das 8 IlS CLINICA MÉDICA DE CRIAN- de o.to-Rinolaringologia (único DE ARAGÃO DR. ANTONIO BATISTA
10.

.

ÇAS E ADULTOS no Estado) . CIRURGIA TREUMATOLOGIA

No consultório, à Rua João - Alergia - Horário das 9 às 12 horas e Or:topedia JUNIOR
Pinto nr. 16 (19 andar) Consultório: Rua Nunes Ma- das 16 às 18 horas. COllsultório: João Pint,o, 18. CLINICA ESPECIALIZADA DE

Diariamente das 10 às 12 e das chado, 7 - Consultas das 16 . às Consultório: - Rua Vitor Mei- Das 15 às 17 diàriamente, CRIANÇAS
14 às 16 horas. 18 horas reles 22 _ FOlile 2676. Menos aos Sábados \ Consultas das 9 ás 11 horas,

,RESIDENCIA: - Rua Duarte Re:';clência: Rua Marechal Gui- Res. - Rua São Jorge 20 - Res: Bocaiuva 135. Res. e Cons. Padre Miguelinho.
Shutel, 129 - Florianópolis. , lherme, 5 - Fone: 3783 Fone 2421. Fone: - 2.714, 12.

Lavando com Sabã.o

\?irgem Especialidade
da Cla. IBTZIL INOOSTBIIL-Joloville. (marca registrada)

-economiza- e:tem o e -o -ro

a c I T E
Agência �

de��
Pu blicidade

tlIID P..tal, ...
:rl.rtu.6,.&
luta ca&arIaa

Admissão ao curso ginasial e 2a. época, exames,,,,'----�---__�-_

dias, 15, 16, 17 e 18 de fevereiro.
Inscrição (mediante requerimente) a partir do dia

17 de janeiro até 12 de fevereiro.
Documentos: certidão de idade, atestado de vacina,

atestado de saúde e certificado de conclusão do curso

Osvaldo Meira

primário ou documento idôneo. (todos' com firma reco

nhecída, isentos de sêlo por se tratar para fins, escola

res.)
Nota - Para o exame de admissão, que constará de

provas escritas e orais de Português, Matematica, His
toria e Geografia, deverá o candidato apresentar um do

cumento que prove ter ocupação funcional durante o dia,
bem como ter 14 anos completos por se tratar de giná- 7R 'c

sio noturno para adultos. �'/
Outras informações poderão ser. obtidas

taria do ginàsio, sito a rua Vitor Meireles.

Ploríanópolís, 11 de Janeiro de 1955

Secretário

e

DR. ANTÔNIO DIB
MUSSI

o ESTADO Navio-Motor «Carl'- Hoeocke» r--

Viage�:::ZFLO�=�iis.����RO $ fSmRffiI1D
Escalas intermediárias em ltajaí Santos São Se-

bastião, Ilha Bela, Ubatuba, sendo �estes q�airo últi.,
'1'. I

mos apenas para movimento de passageiros. ) ::.:
As escalas em S. Sebastião, Ilha Bela UbatubCl não

prejudic,arão o horário de chegadCl no IUO (Ida) •
ITINERARIO DO N/N "CARL HOEPCKE"

IDA VOLTA
Fpolis Itajaí Rio Santos

\
Para o mês de Janeiro e Fevéreiro

-0-

ADMINISTRAÇÃO.
Redação e Oficinas, à rua Con
selheil'o Mafra, n. 160 Tel. 3022
- Cx. Postal' 139.
Diretor: RUBENS A, RAMOS,
Gerente: DOMINGOS F. DE

AQUINO
Representantes:

Representações A." S. L- ra.
Ltda.
Rua Senador Dantas, 40 - 6°

,andar.
Tel.: 22-5924 - Rio de Janeiro,
Rua 15 de Novembro 228 5°

andar sala 512 - São Paulo.

ASSINATURAS
Na Capital

IDA VOLTA

Florianópolis Itajai Rio Santos
16/1 18/1 23/1 24/1
28/1 30/1 4/2 5/2
9/2 11/2 16/2 17/2
21/2 23/2 28/2 ! .

I O Centro de Irradiação
Mental "Amor e Luz" realiza
sessões Esotéricas, todas as se

gundas feiras, às 20,30 à, rua
Conselheirn Mafra; 33 - 20

�n��'TRADA FRANCA .�

Ano .. "., , ,. Cr$ 170,00
Semestre � " .. Cr$ 90,00

No Interior
Ano Cr$ 2'l0,OQ
Seniestre Cr$110,OO
.An únci o mediante contráto.
Os originais, mesmo não pu

blicados, não serão devqlvidos .

A direção não se responsablhaa
pelos conceitos emití dcs nos ar

. tigos assinados,

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

Raios X
INFORMAÇÕES

UTEIS
-o�

.ttpafelhagem moderna e completa para qualquer exame
radiológico.

Radiogranaâ e radioscoplas.
Pulmões e coração, (tnrax),
Estomago - intestinos e figado (colecistografia).
Rins e bexiga (Pieloguafia).
Utero e anexos: Histero-salpingografia com insufla

ção das trompas para diagnóstico da esterilidade.
Radiógrafias de ossos em geral.
Medidas exatas dos diametros da bacia para orienta-

ção do parto (Rád:io-pelvimetria). .

Diàriamente na Maternidade Dr. Carlos Corrêa.)

Casa de
I mcdeíre

,
'

Vende-se uma, sómente à

vista, localizada à rua Dr.
Carlos Corrêa, edificada nu

ma área de terra de 600 m2.2,314
2.036
3.831
3,167

Toda pintada a óleo interna
e externamente. Com os se

guintes compartimentos 1
sala de visita, 1 sala de Jan

tar, 2 quartos, 1 cozinha, W.
C., Chuveiro, Tem Luz, A
gua e Esgoto. Preço 60 mil

na praia de Ita- C
.Y

=-ueerros.

Tratar com A.J. Dias,

I Rua Pedro Ivo, 1 (Sapata-

DIRETORIA DE OBRAS POBlICAS
ría) Florianópolis. .

li!! Aviso I-VENÔÊ.SE-
2.32? I I Vende-se por motivo de
2.402 A DIRETORIA DE OBRAS PÚBLICAS do Estado avisa . .

2.358 'que a partir do dia 10 de janeiro d t
viagem o estabelecimento o

2600
' o corren e ano, em cum- Imp .' d T Ih ít.

i primento ao disposto na lei federal n 2 308 d 31 d
A

t
erro as oa as SI ua-

2.021
'

de 1954, nas contas do Servico de Lu� e'FÔl:caef' e ag?s.o do na melhor rua desta ci-
2.276 da a Quota Federal de 30/. sendo a

-- b1C� �upnml- dade, a única casa com es-
3.147 o, mesma su stítuída pela .

lid d
3.321 taxa, fixa de:

'. pecia I a e no genero no

�·.�t� Cr� 0,20 por Kwh de consumo de luz E�tad?
•

3.371 crs 0,10 por Kwh de consumo de fôrça • �s .lllteressados podem se

3.659 .Diretoria de Obras Públicas, em Florianópolis 5 de '1- dl�'!glr a Rua: Felipe Sch-

neiro de 1954. ,. " Jt· midt nO 44, que e \0 loca]
06 '

\, que a loja fica colocada.

Vende-se
2.40�
2.038
2,594

Uma casa situada em Coqueiros,
guaçu numa area de 4105 m2

Tratar à Avenida Mauro Mamas 266.

ADVOGAD,OS
DR. CLARNO G.

GALLETTI
- ADVOGADO

Rua Vitor Meireles, 60.
FONE: 2.468

- Florianópolis -

--�--------�-------�

DR. JOSÉ M. CARVALHO
REIS

ADVOGADO
-

R�a Frei Caneca 122

M�S DE JANEIRO

15 Sábado (tarde) Farmácia Espelança
.lheiro Mafra.

16. Domingo Farmácia Esperança Rua
Mafra.

22. Sábado (tarde) Farmácia MOlderna
Pinto.

Rua, João

Rua Conse-

Consillheiro

23. Domingo Fal'mácia Moderna Rua �oão Pinto.
29. Sábado (tarde) Farmácia Sto. Antônio Rua Feli

pe Schmidt n. 43
30. Do.ming,o Farmácia Sto. Antônio Rua Felipe Sr.h

mldt n. 43.
O serviço noturno será efetuado pelas farmácias

Sto. Antônio e Noturna, �ituadas ás ruas Felipe Schmidt
43 e Trajano.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Grande: Soirêe,�Sábado,
"O ESTADO"

SERÂ JULGADO
PANAMA', 20 (U. P.) - o

presidente depôsto José Ra

mon Guizado do Panamá se

'rá julgado pela Assembléía
Nacional, mas os demais im

plicados no assassinato do

presidente Remon compare
cerão ante um Tribunal Mi

litar. Entre êstes últimos fie

guram O advogado Ruben

Bem vejo (vejo-o nos teus olhos tristes) Miró, assassino confesso do

Que tu, negando o amor que em vão me negas,

I
primeiro mandatário, o Z'lO"

Mais a ti mesma do que a mim resistes. merri de negócios Rodolfo 'St,

-0-- Ma�ô, sócio �o ex-pr�sidente
- sta. Izaltina Paula Ci- Guízado, e outros detidos por

motivo do crime.

'
... ..ui •

/

Olube

�'fill1r'" �.

NO LAR E NA' SOCIÉDADE

Soneto
VICENTE DE CARVALHO

Enganei-me supondo que, de altiva,
Desdenhoso, tu vais sem receio
Desabrochar de um simples galanteio
A agreste flor desta pu ixão tão viva.

Era segrêdo teu? Adivínhei-o ; .

Hoje sei tudo: alerta, em defensiya,
O coração que eu tento e se rne esquiva
'Treme, treme de susto no te� seio.

Errou quem disse que as paixões são cegas;

Vêem. .. Deixem-se ver... Debalde insi&j;es;
Que mais defendes, se tú'alma entregas?

ANIVERSÁRIOS
dade, esposa do sr, Ten. Eu
genio L. Cidade, Oficial da
Reserva da Policia Militar
do Estado;
- sta. Maria Ondina, fi

lha do sr. João P�dro da

SRA. DR. RUBENS A.

RAMOS
.

Transcorre, na data de

hoje, o, an.ivers,ário natalí

cio da exma. sra. d. Gessen

da Costa Ramos, esposa do

dr. Rubés de Arruda Ra

mos nosso Diretor e advo

gad� do Banco do Brasil

neste Estado.
A distinta aniversarian- CASAMENTO

te em sendo dama de méri- Realiza-se hoje em Cacu-

tos invulgares, poss�ido�a pé o enlace matrimonial da

de qualidades excepCIOnaIs, senhorita Henedina Laura

virtuosa, desfruta. de vas- Pereira, filha do sr. Targinó
to circulo de amizades na de Se�a Perei�a e Laura

sociedade catarinens{l que, Francisca 'pereIra com o sr,

aproveitando o ensejo, pres-! João Tertuliano Siquei'ra,
�ará inequivocas provas de filho do sr, Tertuliano Pe

apreço por tão g'rata eféme- 41'0 Siq.ueira. e �raulina
'ide.

. I Constancia Siqueira. Ser
I

O ESTADO, respeitosa-� virão de padrinhos da noí

mente se associa as mui- va no civil o sr. Arthur

'tas hômenagens e apresen- Souza Silva e sra. Alayde
ta felicitações. Pereira Silva, padrinhos do

FAZEM ANOS, HOJE: noivo Jair Pires e sra, On-
_ sra. Dalva de Oliveira dina Pereira Píres ; no reli

Abreu esposa do sr. Mário gioso servirão de padrinhos
Abreu: dedicado índustrlal da noiva o sr. Targino de

residente em Bom Retiro; Sena Pereira e senhorita
� menino Jorge-Roberto" Normelia Laura Pereira,

filho do sr. Milton S. Garcia padrinhos do noivo Tertu

e de sua exma. esposa d. liano Pedro Siqueira e sra.

Hermozina S. Garcia; Jucilia Roberge Siqueira.
_ sta. Maria Imaculada As' alianças serão conduzi

da Conceição Ferreira ,filha das pela menina Regina Pe

do sr. Francisco �Agapito reira Pires e Wallace Sena

Ferreira, alto funcionário Pereira.

da Inspetoria de Saúde dos Ao jovem par os nossos

Portos do Paraná ; votos de perenes felicidades.

Silva;
- sta. Orí Terézinha Lis

bôa, diléta filha do sr. Má
rio Lísbôa :

HOJE NO PASSADO
22 de .Janeiro

'

A data de hoje recorda-nos que:
em 1.565, partiu de São Vicente a expedição de

Estácio de Sá com o fim de fundar o Rio de Janeiro e ex

pulsar os Tamoios' e franceses;
_ em 1.646, travou-se um combate, entre holande

ses e tropas de Henrique Dias" com reforços de Fernan-

des Vieira; ,

'_ em 1.654, o valoroso Vidal de Negreiros começou

a aproximar-se Ida Fortaleza de Frederico Hendrick, em

Cinco Pontas;
_ em 1676, uma aldeia fortificada dos pretos de Pal

meiras em Alagôas, foi atacada e queimada pelas tropas
do Sargento-mór Manuel Lopes GaIvão;

,

_ em 1.807 em Rio Pardo, ncRío Grande do Sul,
nasceu José Joaquim de Anirade Neves, uma das Glórias

da Cavalaria Brasileira, que faleceu como, Brigadeiro e

Barão do Triunfo, em 9 de Janeiro 'de 1869, em Assunção,
no Paraguai;

.,

_ em 1.808, a maior parte da Esquadra que con

duzia a Família Imperial Portugueza chegou a Bahia, ha
vendo o Príncipe- regente D. João desembarcado no dia

'23;
--

- em 1.820, o Capitão-general da Capitania de São

Pedro do Rio Grau,de do Sul, Conde de Figueira, ven,ceu

Batalha de Tacuarembó, na Banda Oriental do Uruguai,
contra as tropas do ditador General José Gercásio Arti

gas. Infantaria constituida de 200 homens pertencia ao

,Regimento de Linha dá ,Ilha de Santa Catarína, os deno
dados "barriga-verdes";

- em 1826, foi formado o Senado do ImpérIo, peló
Imperador D. PE:lqro I; ..

- em 1.835, a revolta de Recife, em P�rnambuco,
iniciada na vespera foi virtualmente sufócada pelas
forças do 'Governador;

- em 1.846, fale'ceu Manuel Rodrigues Gameiro
Pessôa '(Visconde de Itabaiana), " primeiro enviado ex

traordinário e Ministro Plenipotenciario que o Br.asiL te,

ve em Londres; André Nilo Tadasco

. ,

umzo
'.

l •.à,.J�:�� -' ��u....__,-'�. . .. ,"'.... ... ��_w_ ..

de Outubro
"MOTIVOS

IMPERIOSOS"
WASHINGTON, 20 (U, P.)

- O Conselho da OEA to
mou nota do comunicado do

embaixador do Brnsíl, sr,

Fernando Lobo, declarando

que, por motivos imperiosos
do momento, o governo do
Brasil não poct'e ser hospe
deiro da Segunda Reunião
do Conselho Iriter-Amertc.a
no Cultural e 'da Conferên
cia de Ministros da Educa

ção" que se devia realizar no

Brasil, êste ano.

dia

IMPUREZAS DO SANGIJE?
t'

nlXIR Df H06UtlHA
AUX. TRAT. sírius

\ Nenhum
.

outro lhe oferece .tanta fô·rça com tão pequeno consumo I

,
'IO

Preceito do Dia
SUPOSTOS INCAPAZES
Muitas vêzes se exige da

criança trabalho superior
às possibilidades do seu de

senvolvimento físico' ou
mental. Não obstante seus

esforços e boa vontade, não
consegue o êxito desejado.
Ê levada, então, a atríbuír
o malôgro à sua inferiorida
de. Erradamente convencida
de que é incapaz desanima
e acaba tornando-se mesmo

pouco aproveitável ou útil,
Evite que seu filho ten

te executar tarefas em

que possa malograr, pa
ra que êle não se con

vença de que é incapaz
ou inferior aos demais.
- SNES .

•

ABOLIÇÃO
_ LONDRES, 20 (U. P.)

Segundo noticias o secreta

riado internaciónal da lã

anunciou em seu boletim,
que era esperada urna pró·
xima abolição do regime de

!icencas para as exporta
cões de lã em bruto da Grã!
Bretanha. Atualmente estão

em curso as discussões a êsse

respeito entre- o grupo cios

exportadores de lã ("W ('01

Export Group") e as autori

dades oncíaís.

CANHÕES POR
ARADOS

BERLIM, 20 (U. P.) - Fo

ram prometidos ontem, aos

jovens da zona. soviética,
tanques em lugar de trato
res e canhões em troca de

arados, se a Alema�ha Oci
dental se rearmar.

A Loteria do Estado necessita nomear Agentes nas
Empregada para cosinhar

seguintes localidades: LAGUNA, URUSSANGA E OR-
e uma menina ou moça paraLEÃES. Os interessados devem escrever para "Loteria do Babá.Est�.lo, Rua Trajano 23 C x. Postal nO 380, Florianópolis

S. C". dando referências e informações sobre os elemen-
tos de trabalho que dispõem,

'

Com 8 morchos, 6 dionteiros e 2 a fé,
você utiliza 'velocidades exatas para

vários trabalhos; qosto menos- combustível

e prolonga a vida útil do seu trctor . .. Baixo centro dp 'g'rovidClde �

proporciono 'maior estabilidade e segurança em terrenos incl.nodos.

CARACTERIS'fICAS EXCEPCIONAIS

• 6 velocldodes dianieiras e 2 a ré

• Bitoles dianteira e traseira ajust\)vels
• Freios de direção e estecionnmento

• Contrôle hidráulico

• Tomada de fôrço

• Direção firme e teve

'. Vão livre de 52 cm para qualquer
culturo

li Polia de 2 velocidades, olé 1400 rpm

8 Barra de trO' ,õo cjustcvel

ia 'Equipamento, de ílurnlnccôo 8 Caixa de ferromentas
v- _ .t.

';
." .'....... .' •

Assistência Té.:nica espetializada e peças em todo o pais
•

Procure o ,seu Revendedor FO;�O e receba sem demora o ,5eu tratorl

FORD MOTOR' COMPANY, EXPORTS, INC.
I

DA INqlATERRA

�

CONDECORADO.

l
"IDÉIA MíNIMA"

WASHINGTON, 20 (U. P.i LONDRES, 20 (U. P.) - "A
- O general Matthew Rid- minha opinião pessoal é que

gway, cnefe do Estado Maior a ruptura entre a Iugosla

da. Exército norte-americano, I via e a URSS foi uma coisa
recebeu a ordem mexicana pessoal 'entre Ti�o e Stalin",
da "Aguía dos Aztecas" que declarou, em entrevista à
lhe foi pessoalmente entre- imprensa, o ex-rei Pedro, da

gue pelo embaixador do Mé- Iugoslavia, que acrescentou
xico nesta capital,�;_Manuel ter uma "idéia muito mínt

Tello. ma" do govêrno do chefe de
E�tado iugoslavo.

CONDENADOS Á
MOR'!'E

CAIRO, 20 (U. P,) - O
Tribunal Popular 'Auxiliar,
condenou à morte, à revelia,
os oficiais do Exército Abdel
Monein, Abdel Raoui e Aboul
Makarem Abdel, por "culIlPU
cidade em uma conspíração"'"
para derrubar o regime de
GamaI Abdel N!\sser.

OFERTA AOS
REBELDES

Precisa-se

LONDRES, 20 (U. P.) - O

Govêrno britânico decidiu o

ferecer, uma nova; oportuni -

dade aos rebeldes do KenJa
de voltarem à legalidade. Mi
lhares de boletins serão lan

çados brevemente sôbre a

floresta .do Kenya, onde se

encontram os rebeldes.
.. ,�,

TRIGO E MANTEIGA
WASHINGTON, 20 (U. PJ

- Funcionárfo do Departa
mento de Estado revelou que

.roí enviado ao Rio ,de Janeiro
um projeto de contrato para
a venda ao Brasil de trigo e

manteiga, no valor de .

18.200.000 .dólares, incluindo
nessa soma os gastos de

transporte.

AGENTES PARA A LOTERIA DO ESTADO
I

'I'ratar na casa 2 da Vila

COTAÇÃO DO
CACAU

AINDA EM EXPERIÊNCIAS P A R T I C I P A C Ã O
GROTON, (Connecticul),

I
ricano um acontecimento de ."

,

'

20 (U. P,) - As primeiras primacial importância, 'como EDUARDO NAÇ)ER E SENHORA, participam aos

experiências do submarino testemunham, as fotografias' parentes e pessoas de suas relações, o contrato de casa

atômico NAUTILUS, atual- do submersível em marcha mento de sua filha A'bMA NADER com o Snr. JOSm SE
mente em curso, durarão 36 que todos os jornais pubtí- RAFIM FILHO.
horas, anunciou hoje de ma- cam na primeira página. Estreito, 16 de janeiro de 1955.
nhã um porta-voz dà Mari
nha.

N!DVA I,ORQUE, 20 CU. P.)
- O cacau para entrega íme
diata cotou-se, ontem, a ..

46,15 centavos de dólar a li
bra-pêso, inalterado. ,.) Ba
hia Superlor cotou-se.a 46,4.0
centavos de dólar a libra....JJE}J
so, subindo 33 pontos.

AVENTURAS DO ZE-MUTRETA ...Por isso é provável que o

submersivel não tenha vol

tado ao cais, que deixou on

tem à tarde, antes de hole à
noite ou amanhã de manhã,
A imprensa não conseguiu

obter nenhuma informação
sôbre a maneira como se dc
senrolarão as experiências
desde que o NAUTILUS se

afastou do cais, onde foi ter
minado, e ganhou a baía de

Long Island.
O subJllarino atômico cons

t.itui para o povo norte ·amé-

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



\

Florianópolis, Sábado, 22 de ,Janeiro de 1955

No Prógrarna s
.

Atual. Atlantida. 55 x 1.
. Preços: 10,00 - 5,00.

" Irnp, até 14 anos.·�
As 10 horas .

Sensacional Lançamento
Daniel Gelin - Martine

Carol em:
"ESSAS MID...HERES"

Vitória do'

I ss::'.... ::e.... , .,�",., �:�;":'" ;;::___

"O / 'Estado" Esportil!JO
.............................................................1....................................................... . .

. II bl"lu·b ( F-' Del!;>. eu CINE SÃO JOSE',
,m a x. lU r sr� seo- A� 3 - 7,30 horas.

sação de amanhã Mi�:�e1T��l��:WA:ameron
Amanhã; no est�io da

Praia de Fóra, terá lugar o

primeiro prélio intermuni

cipal do ano, em que serão
adversários os conjuntos
campeão e- vice-campeão de

54;' Figueirense e Imbit.uba
Atlético Clube,
O jogo _ para o alvi-negro

será o teste difinitivo para
a sua participação no certa

me estadual enfrentando dia
30 o vencedor do match
Ferroviário x Operário.
Reina grande entusiasmo

e o maior interêsse pela
pugna entre o clube interio
rano e o "Furacão Negro",
prometendo agradar plena-

Figueirense:
FAtTOU SORTE AO AVAl QUE NÃO MERECIA PERDER A BATALHA

Uma boa assistencia pre- Ide ações, quando o Figuei-. preciso burlado a vigi

senciou, �m�e-ontem, ao pri-I rêns� após rechaçar díver- lancia de_ Mafra. Minutos,
melro clássico do ano, em sas investidas do seu anta-o antes, Bolão arremessara na

que foram protagonistas os gonista, leva a efeito um po- trave. No final Meireles viu

rivais Figueirense e Avaí. deroso ataque. que põe em um seu pelotaço chocar-se

O alvi-preto apresentou polvorosa a meta avaiana, com a trave, tendo Tatú a

melhoras, atuando de modo tendo o extrema direita garrado o balão, evitando
a convencer, embora sua vi- Plácido que vinha pelo seu novo avanço do atacante

tóría não traduzisse bem o setor atirado magistral- alvi-preto.

entrando no seu lugar Faus
to. Moracy foi servir na

linha média e Fernando

passou a ocupar a extrema

direita. Logo depois saiu

Toinho e entrou Meireles e

Hercilio :foi substituido por'

Loló.
Preliminar

desenrolar da pugna, de vez mente vencendo a pericia
que o Avaí, embora conjun- de Tatu: 1 x O, pró Figuei- O árbitro

tivamente mais fraco, ti- rense. Com ótima atuação fun-

vesse s ido mais ardoroso e Sai Julinho e entra: Vico
I
cionou no apito o sr. Os

lutador. Os dois tentos do Julinho consegue evitar o waldo Meira. Anulou bem

[alvi-negro foram produtos avanço .de Jacó, mas con-I um gol de Toinho, visto ter

de falhas deploráveis do tunde-se, sendo obrigado a
I
encontrado impedido o pon

trio-final alví-celeste, onde! deixar a cancha por dois teiro Pacheco.

o arqueiro Tatu deixou a minutos. Retorna ao grama- Substituições no 2° tempo

desejar. Ul)1. empate seria a
•

do o centro médio, mas na- Na fase final saiu Guido

expressão fiel da pugna. da póde fazer. sendo en-

Brilhou a defesa alví-ne- tão poupado e substituido' �••

gra com Aníbal, Mafra, Lau- por Vico. '. I .

.

"

:a�:��r�:� �::�;�ll�nho� Emb�l: Oatac��i::o maior iBORDEJANDOu {,"� R

No ataque somente Be- ,número de vezes, o Avaí não I '. �OH J .1

tinho e Plácido convence- consegue romper a forte A Gazeta do dia 19 des- rida próva e se tem melho-

ram. Danyr continua fa- barreira alvi-negra. Aos 34 te, publicou 'uma nóta -as� rado seu nível técnico, deve

�.endo falta.
. Entre os minutos um perigoso ataque sinada "Popa Raza", que isto, aos treinos que têm

avaíanos, salientou-se Gio- avaiano obriga Tatú a f'oi objeto de bate papo nas sido impostos aos rapazes

vani como o melhor do abandonar o arco, mas Pa- rodas veleiras da cidade. O do Iate, por determinação
gramado, .secundado por checo inteligente e rápido nosso amigo em referência de seu Departamento Técni

Adão, Fausto e Bolão. Brau- centra para Toinho marcar não sabemos por que car- co. Continuando, diz o mes

Iío, Manara, Rodrigues e de cabeça o segundo ponto gas d'água, abordou um mo que, o Clube sôb a co

Amorim fizeram falta. Re- alvi-negro. Logo depois Bo- assunto tão sem significado modôria . do Dr. Arnoldo

sultado final: 2 x 1 pró Fi,- Ião numa cabeçada. infeliz para a Vela, pois, bem po- Suarez Cuneo, "MASCA

guei'rcnse. envia o balão por cima do deria ter aproveitado o tem- ROU", (Têrmo desconheci-

Constituídas as equipes travessão .e decorrido um po gasto. Escrevendo algu- do aos velejadores do Iate

As 21,15 horas pisam o minuto, Toinho consegue ma coisa' sôbre o titulo de Clube) c que foge a verda

gramado os dois quadros, vencer novamente o guardi- sua nóta, ou sõbre o prôxí- de, porque Os que militam

assim constituídos : ão "azzurra", mas o gol é mo Campeonato Brasileiro no Iate Clube, vêm naquela
AVAí ___: Tatú Waldir e anulado 'pelo arbitro que de Vela, que, pela vez pri- vitória, exclusivamente in

Dan da : Guido' Adão e I marcou impedimento. Após meíra, será distutado em centivo para as futuras

Fausto'; Morac�, Hercilio, I um .for�e pelotaço de Gio- Santa Catarina, em novem- competições. Ém' seguida,

Bolão, Giovani e Jacó. I V�fil fOI bat�r �a trave. Te�- bro do corrente ano, ou ain- diz o cronista, que o pes-

FIGUEIRENSE:'_ Mafra, I
min a

'

a prrmerra fase: Ft- da sôbre um cios maiores soaI do "Veleiros", estava

Trilha e Helcio ; Julinho, gueirense 2 x Avaí O, acontecimentos veleiros de confiante na vitória, o que

Anibal e Laudares; Plácido, I 2 x 1: GiovaJd nossa terra, que será a re- achamos justo, pois, todo

Toinho, Alemão, Betinho e Aos 24 minutos registra- gata de Oceano Florianó- desportista só deve conslde-

Pacheco. I
se uma autentica confusão polis - Rio de Janeiro, em i-ar-se derrotado, após (1 tér-·

,W

Gol inaugural - plácido diante do arco alvi-negro, setembro deste ano. mino da luta, nunca tornan-

São decorridos 17 minutos 'tendó Giovani inteligente e Inicia a nóta, comentando do parte em competições,
o campeonato Catarinense moralmente vencidos.

••••••••••••••••••••••,...................... de Vela, a ter inicio no pró- Finalizando, comunico ao

ximo dia 22. Logo em segui-
. amigo "Popa Raza" que, em

da abórda a última regata bera sendo adversários em

realizada na raia do Co- competições· os represen

queiros Praia Clube, onde tantes do Iate 'Clube e do

diz o "Raza em conheci- Veleiros da Ilha, formam

mentes íatistas", que o uma fainilia veleica coesa,
.Iate Clube venceu sem ter cujos élos jamais serão

treinado. Faltou, lamenta- corroídos por ataques des

velmente, com a sinceridade, ta natureza.
«,

"

"i] _ pois, se p Clube da Pe-
dra Grande venceu a refe-

Como preliminar tivemos

o embate entre os titulares

do Tamandaré, do Estreito,
e os aspirantes do Figuei
rense. Disputadíssima a pug
na que terminou favorável

aos alvi-negros pela conta

gem mínima.
Não foi fornecida a ren

da.

mente pela movimentacão e

equilíbrio de forças dos dois
litigantes.
Aguardemos! ,

.......................

SOCIAL ESPORTIVA
Hercílio Livramento, meia

do Clube Atlético Catarí-

nense, faz anos hoje.
Jogador que constitue a

nova geração de valores do
nosso pebol, Hercílio pela
sua coragem, lealdade e in

teligência tem sabido hon

rar as tradições do trico
lor do Estreito que tem ne

le um dos seus esteios.
Nossos cumprimentos.

<.. :' .�. ,

,,', �:. f'. �

-

': .,. 'J)� .'

Uma

.

,. 17', '

,
�.

i'

cena do Filme "ESSAS MULHRES" . . . em lança-
mento HOJE no Cine SÃO JOSE' ás "22 horas.

1._:MJj..��."".,,_"'.

A MAIOR VITÓRIA DE SAUL
"Você precisa voltar' à cancha para desfazer a' péssima

ímpresão disciplinar deixada", Êste o apêlo que fizemos
através das colunas de "O Estado" ao renomado crack

Saul Olíveíra diante das suas declarações de que não
mais pisaria o gramado.

Acostumados a aplaudir' o "mignon" extrema da se

leção catarinense, o player que sósínho vale por um es

petáculo, o jogador dotado de recursos técnicos admirá- James Warren
veis e uma 'coragem assombrosa diante de qualquer anta-. 40) ZUMBIES DA ES-
gonista, o atacante que centenas de vêzes fez a assístên- TRATOSFERA 1/2 Eps.
cia delirar, obrigando os arqueiros a se curvarem para ir, Preços: -6.20 - 3,50'
buscar a pelota no fundo das redes; sentimo-nos no dever Imp. até 10 anos.

de apelar para os seus sentimentos' de homem brioso e in-

telígente. Os seus atos numa peleja assistida POI.: grande _

público quando evidenciou, exaltado pelos ânimos um com- _47Tl X

portamento reprim�v�l, esta��m � exigir a sua volta à can-I .... IJI;))l 11 1.,cha para a necessaria reabílttação. I_�i'l�._,A princípio êle declinou, mas atendeu o nosso apêlo,I"� . ,-- .:
-

_,

após ter sido mal sucedido como "referée". As 5 - 8 horas.
Êle que havifi agredido o árbitro Manoel Tou.rinho e ao James Warrem - Lynne

3er por êste expulso da liçá rasgara a camisa, a camisa Roberts em:

Slyaiana que tantas vezes encharcara com a sua valentia e A ILHA DOS HOMENS
-eoragem, anunciara bem alto e em bom tom que jamais SEM ALMA
pisaria o gramado para a disputa de uma· partida de fute
boL

P - Cidade onde nasceu?

R - Florianópolis.
P - Clube em que atuou pela primeira vez?

RETORNO DE FLA'VIO 'AO VASCOR - Paula Ramos Esporte Clube,

.p - çlubes que defendeu em jogos de Campeonato?
R' 20 (V A) _ Nova I sem necessidade de renun-

R - Paula Ramos, Bocaiuva e Atlético e em outros es- 10, . .

cl'a,' dentro de um cll'ma de
t reviravolta. - cremos que

portes no Clube Doze' e Ubira ano
bit h'

Mas voltou e numas poucas pelejas demonstrou suas
a ultima - vem de sofrer a so u a armOl1la e com- I

d'
, '. , ,

P - Títulos conquistados? -

,

o' caso' Flavl·o-Medl'ado-Va·s-
-

b t d I
ver adelras quahdades tecnl[cas, flslcas e morais, .

,

I f' i
- .

venl'l e preensao' e so re u o, e e-
F

.

1 t.
,

R - No esporte do volelbo Ul v ce-campeao JU _

d
. 01 um e emento u 11 ao clube, amIgo dos companhei-

campea-o da Capl'tal em 1950 e 1952 .. No basque- co, com a permanencia do vacao, sen o que se VISOU
I'OS compre

.

t
. 't. ·1' t b t' " enslVO para com os an agoms as �evelando

tebol levantel' o cunlpeonato J'u'venl'l, sendo ain- técnico em São Januano, exc USlVamen e, o em es ar .

d "t' d 1 t Ih
. . ..' .

.

V t d
am a espln o e u a e cava eU'lsmo para com' os árbi-

da campeão da Cç,pital e vice-campeão do Esta- mediante um acordo que foi do asco, que es ava sen o tros e a assistência.

do e vice-campeÜó estadual individual de Lance selado �sta manhã, na resi- arrastado a' uma luta tnglo- Saulzinho reabilitara-se

Livre. No futebol: vice-campeão da Capital, e dencia do
-

vice-presidente ria, pelo desagregamento de Batemos palmas.
.

campeão invicto da 5a, Região Militar. cruzmaltino e na presença fOl'ças, já que se dividiram Era a sua vitória maior no futebol.

.p _ Mal'or momeno+o de sua carrel·ra?
. dos srs. Arthur da Fonseca vascainos dos mais ·ilustres D'as dep" d

-

h.•
1 OlS a: re açao c egava uma notícia triste: Sau]

R - Ao veneer invicto, em curitiba, o Campeonato da Soares (eordinha) e José e batalhadores, minando a Olivei�'a)fôra acometido de um mal, senEio então hospitali-
5a, Região Militar, defendendo o 14° Ba,talhão do' Amaral Osorio, 'grandes unidade intel;na que faz do zado, constatando-se daí a necessidade de seu internamen-
de Caçadores. benemeritos do Vasco e que clube cruzmaltino essa po- to' num dos hospitais da Capital da República, onde até

P - Pior momento de sua carreira? desde a eclosão dos acon- ten.cia que todos admiram e hoje se encontra, tendo apresentado, melhoras em seu es-

R - A classificação do Atlético no ano passado. tecimentos se �ecidiram fir- respeitam e que representa tado de saúde,

P - Seu maior desejo no futebol? memente a encontrar
.

uma�ara
o seus associados e Segundo dizem, o crack da seleção catarinense deu pOl'

R - Ser campeão do Estado.
. solução para o caso. Tudo, adeptos um motivo de justo encerrada sua carreira futebolística, uma carreira repleta

P - Diversão predileta'? finalmente, se solucionou, orgulho.
'

de façanhas extraordinárias em quasi vinte anos de lutas.

R __: Pratica dos esportes em geral. Não 'mais veremos na liça o magnífico dianteiro. Toda-
• P - Outros I}sportes que pratica além do futebol? 'edera�ão de Vela e Motor de via, sua presença nos estádios como simples espectador, de-
R - Voleiboi e basquetebol.

'

ve ser olhada com admiração e simpatia, porque êle soubé, Vende-se por motivo de
P - Melhor jogador da Capital? Santa· Catarina acima de tudo, interpretar o verdadeiro futebolista, com- viagem o estabelecimento;
R - Valério, do Paula Ramos.

Foram inscritos na Fede- Alvaro Athanazio Freitas preendendo no devido tempo que a disciplina, o espírito de O Inperio das Toalhas 9

P - Melhor jogador do Estado?
t'ação de Vela e Motor/de Ailton Ferminio Cúdoso luta e a compreensão devem ser para o jogador os seus unico no genero no Estado,

, R - Teixeirinha, do Cal'los Renaux.
C" O R ff companheiros inseparáveis, bem afI'�gu'ezado. Interessa-Santa atarma, os segum-_ snyas,

.I P - Melhor jogador do país?
h Joa-o SOllza Costa

Muit0 bem,. Saulzinho! dosdirigem-se a Rua Fell'p
R�Z��h��BO�. tM�cl mos: __�__���_�__���__�����_�� _

P - Melhor jogador catarinense do pallsado? Jayr de O. Mattos

H· s·
-

JOSE'R - Pacheco, meia esquerda do AvaL Pelo Iate Clube: Paulo H. Viàna O)e--, CIO
P'_ Melhor técnico de todos os tempos no Esta�o? Dr. João Eduardo Moritz Pelo Veleiros da Hha:

ÁS 22 HORAS.
R _ �élix Magno.

Dr. Feli�Schaefer
.

A.dherbal Peixoto de AI-

P - Dos atuais técnicos qual o melhor? Làuro Battistotti Imeida
,R _ Mafra, técnico do Bangú, campeão amador de 54.. Jocy Pereira Luiz Augusto Portela

P _ Arbitro mais completo da Capital? Sebastião Bonnassi� de
I

Joel Gomei

R - Oswaldo Meira. Albuquerque r Joaquim de Albuquerque

P _ Dos clubes 'da Capital por qual é torcedor? Heitor Francisco do Li- Belo

R _:_ Sou torcedor do' clube em que jogo: vramento Steiner Luiz Gonzaga Espindola

P _ E, dos clubes do Rio? Roberto Grillo Cuneo Itamar Zillí

R.- C. R. do Flamengo. Augusto Carlos Kiel Frallcisco Magno Vieira

P _ E de São Paulo? Lauro .Josê de Oliveira Osvaldo Fernandes

R - Corinthians. Valmor Gomes Soares Al'i SiLva

R-,-, Se lhe fosse dado formar o selecionado da Capital, Carlos Àlberto Cardoso FlOl'ianópolis, 18 de Ja-
•

como o faria?
'" ,. -. - '.

Waldir Fausto Gil ll'eirü' de 1955

Ciro.Soncini, Osni e WalcHr; Julinho, Valério e José Pedro Marfim Filho Gilberto Oliveira

Danda; Fernando, Sombra, Danyr, E'rico e Jacó.· Alexandre Arriim Salum
;,;&

Secretário

COM A PALAVRA O CRACK
HERCILlO (20).

P - Nome por extenso?

R - Hercílio Livramento.

P - Data do nascimento?

R - 22 de Janeiro de 1932
BARLAVENTO

,

No Programa :

Atual. Atlantida. 55 x 1.
Nac.
Preços: 10,00 unico.
Imp, até 18 anos.

l?ITZ
As 4,30 - 8 horas.
Broderfck Grawford

John Derek - Wanda Hen
drix - Charles Bickford
em:

"OS TURBULENTOS"
No Programa:
Vida Carioca. Nac.

. Preços: 7,60 - 3,50.
Imp. até 10 anos.

,:'11 B-i�[t' I
As 8hs.

Fernandel (Don Camilo)
em : ,

O CABELEIREIRO DAS
'ARABIAS

-

No Programa :

Bandeirantes na Tela. Nac.

Preços: 7,60 - 3,50.
Imp, até 18 anos.

/

As 4 - 8 horas.
1° Noticias da Semana.

55 x 1. ,Nac.
2°) O 'l'-RIO DO Cfi;IME

Com: Johnny Mac Brown.
3°) A ILHA DOS HO

MENS SEM ALMA Com:

"

.

As 8hs.
10 Ligação Norte Sul.

N° 23. Nac.
2°)' DANSARINA IN�

FERNAL REBELIÃO
DE BRAVOS
Preços: 6,20 '- 3,50
Imp. até 14 anos;

VEND.E-SE

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Torno público" a quem
Edital de eítaeão com o prazo de trinta (30) dias interessar possa, que se, a

° doutor Abel�rdo da Costa Arames, Juiz de Direito da
cha a venda um terreno de

Comarca de Bíguaçu, Estado de Santa Catarina, na forma
propriedade da Associação

mal de citacão com o pra. da lei, etc.
.

'<, _ BENEFICIAMENTO DOS
Et

zo de trinta (30) dias Faz saber dOS que o presente edital VIrem ou d�le. e�- 'SUBTENENTES E SAR-

° Doutor Abelardo da oos- nhecimento tiverem q�'e: por parte �e Man?el. ��ls.tovao I
GENTOS DA POLICIA MI

A ntes Juiz de Direito Anderson, por Intermédio de seu assistente [udlcíárío dr.
LITAR situado nesta Capíta crmaarc� de Biguaçu ss- Acácio Zélnio da Silva, lhe foi dirigida a petição do teor
tal na 'Av. Rio Branco, 'comda o ,

. . d J' d D' eito da Comarca de El- '

d de Santa Catarina na seguinte, Exmo. sr. r. uiz e
I
ir

a área de 160 metros qua-ta o

d lei etc 'guaçu, Manoel Cristovão Anderson, brasileiro, cusaao',la- drados extremando com ter-forma a ,
.

íd t d
.

T d Três Riachos neste 1\1u- '

Faz saber aos que o pre- vrador, resi en e e onuci la o em. '

",
,

"
ras do Sr. Alcides Bastos

t ditaI virem ou dêle nícipío, querendo promover neste JUlzO, uma açao d� uso
de Araújosen e e

'-,
.

t t judíctárto infra-asc;mado, .

hecimento tiverem que captao, vem, por seu aSSlS en e Os interessados apresen-
co� rte de Aníbal MigUei advogado inscrito sob n. 512 na O. A. B" Secçao de Santa,

tarão propostas por escrito
por pa

t
.

� ítór e ta Cidade expor e requerer a

d Silva por intermédio de Ca arma e com escn OIlO n s". 't' na qual deverão estipulara,
"'1 V Exa como segue' 1 _ Possue o Suphcante no lugar Fa- . �.

seu !).dvogado dr. Acácio Ze - J'" _', t M "pio um terreno claramente a importância
. da Silva lhe foi dirigida zenda, parte de Tres Rlachos, nes e umci ,

para a aquisição do referi-1110, "

d 44899m2 confrontando a frente com o ca-

a' petição do seguinte teor: c�_m a area �. 'und t s de Joáo Jordão. do imóvel, numa base mín i-

Exmo. sr. dr. Juiz de Direito mmho do Sitio Velh�, fun �s co� :l�:m as de lVano<>1 ma de cinquenta mil cruzei

da Comarca de Biguaçu. Aní- Norte .com �s �e Jo;e se;ermo eeq�erente a PGs�e �ans; ros (Cr$ 50.000,00).
bal Miguel da Silva, brasilei- Fra��lsco Sllv�lra. -_ em o rpOSiCãO e comJ·� "anllnu� Até o dia 2 d� fevereiro

d
.

t ' pacifica sem ínterrupçao nem o . .

d t1'0, casa o, comercian e, re-
. ,,', .

d t·' t os do citado terreno por si p. vin ouro, as propos as
.

'1' d domínl" ha malS e rm a an ,
'

-

sídente e domíeí la o em '

t d dqulrído -as terras de José Her deverao ser entregues Se- rielli, brasileiro lavrador,
A· t M

.' e seus antecessores, en o a . .

Tres Riachos, nes � urnci-
,. t outra parte de Sergino Hermin.o cretarta da Sociedade, em viúvo, residente no distrito

. do jrr ver uma mimo Rosa, uma par e e
1 f h d

'

pio, queren o promov r
d osse do Suplicante é de dez anos e a enve opes ec a os. Federal, por seu advogado

-

d pião vem por Rosa, sen o que a p
N di 3 d

.

açao e usoca la , ,

d t foi de mais de vinte anos e com os mos- o la ames acima abaixo assinado (doc. jun-
seu procurador e advogada os an 'acteristn os da posse atual do Suplicante 3 _ Não serão as propostas abertas, to) que é credor de Manoel
f

.

d inscrito na mos carac ens lC ' .

din ra assina _o, possuindo títulos sôbre os aludidos terrenos, quer adquiri!' na presença os proponen- Souza Macedo, brasileiro,
O. A. B., secçao de Santa Ca-

d inío dos mesmos com fundamento nos arts. 550 e 552 tes ou de pessoas por eles proprietário, casado, resí-
tarina, sob n. 51_2 e COl� es- �s ���gO Civil e na c�nformidade do art. 454 do Cód. do legalmente autorizadas. \ dente atualmente em' lugar
crit�r�o nesta CIdade, a �v. P�oc.oC�Vil. Assim, requer a V. Exa" se digne ouvir as teste-

.

Quaisquer outros esclare- ignorado, como se vê pelo
Getuho Vargas, s/n., expo� e

munhas abaixo arroladas, as quais comparecerão em Juízo cimentos poderão ser obti- incluso instrumento de pro
requerer a V. Exa., o s�gum- em dia e hora por V. Exa.: designados, independentemente dos com o Sub-Tenente Ma- testo, pela importancia de

t�: 1 - Possue ? Supl�cante, de intimação, procedendo-se a justificação "ab initio" e, rin� .Cunh�� no Quartel da o-s 26.$85,00, conforme in
situado e�, :rIes Riachos,

[ulgáda esta se proceda de acôrdo com o disposto no art Polícia Militar, dentro" dos clusa nota promissórl.a, en-
neste MumClplO, um terreno

455 e seus parágrafOS sendo após, julgada procedente a seguintes horários:' dossada ao' suplicante pelo
de 122364m2" confrontando '

.

"

t/456 d C PC' 2 g 3 a 5 'a 61!l. .

S.

_ presente ação de eonformídade com o ar . o.. " As ....s, . s, • s, . iS, seu portador Aménco an-
ao Norte com terras de Joao

como o antes citado sendo de, tudo ciente o Dr. Promotor feiras: das 9 às 1l,45,.e das chez, vencida, protestada e
Fermiano Mendes: do �e�e- Público da Comarca e citados os coníuges d� confromantGs 14 às Itr horas; não paga. - Nêstes têrmos,
rente, e d� he�dell�os e

So� se casados forem adquirindo o suplicante, assim, o neces- Às" 4.as e sábados: das, 9 e como não lhe foi passiveI,
mingas Lmz ylCe� e; :0 D

u
sário título para' a trans.crição no Registro. Darido a nre- às/'12 horas. \ até esta data, efetuar pelos

co.m as de. h�dell�os J
e t'o- sente o valor de Cr$ 2.100,00, para efeito de alçada, P. de- 'Secretaria da Sociedade meios amig:áveis a cobran-,

mm�os LUlZ. lCen e, us mo
ferimento. Biguaçu, 18 de novembro de 1954. (Ass,) Acácio Beneficente dos Sub-Tenen- ça em apreço, apezar de o

D,ommgos VlCente e com as
Zélnio da Silva, Ass. Judiciário. Despacho: A. Como Ter!uer, tes e Sargentos da Pai haver tentado, vem pela pre

dO,Reque:ente; Leste com as

designando o sr. Escrivão çlia e hora para a realização <la Militar do Estado, em Flo- sente, propôr contra o ,de
do Requerented e °deSst:lcomS�s I audiência de justificação préVia da.. p.sse. Cite-se ,o repre- rianópolis, 17 de janeiro de vedar a competente ação e-
de Gersa An �a.e I va" .1- sentante do Ministério Público. Biguaçu, 20�1l-54. ',/\8S,) 1955. xecutiva, na forma do art.las Andrade SIlv.a, h.erdetllos I Leonardo Bunn Juiz em exercício. Procedida a justifieaç5,Q Deoclécio Nascimento 298, item XIII,' do Códigode Domingos LUlZ VlCen e e '" '

.

t v· t t
, ., I foi esta julgada por sentença do teor segum e: lS os. e ,c Secretário Geral de Processo Civil, pelo queestrada de Tres Riachos. Me- I •

t'f'
-

d 'd' 'l
.

,
.

_ Julgo por sentença a presente JUS 1 lcaçao pro UZl a pt o --_'_ -,' "_ - pede mui respeitosamente ade ,em seu malOr compnm�n
< Autor' Manoel Cristovão Anderson, para que surta os seus

Bd-I I V. Excia., seja servido exto N-S, 1.358m" sendo aI a'.
devidos e leO'ais efeitos. Cite-se por mandado o Dr. PrOlllo- I a l)edir mandado executivo,largur� de 66m" no menor
tor públiCO; os confinantes da imóvel. Para ciência dos in-

compnmento N-S. '.mede
d.t I f d t 4"5

para que se proceda à cita-
"

" 'd teressados incertos, expeça-se e, 1 a na arma o ar,;),
E D I T A I N0 1 ção, no sentido de. ser pa-148,5m. e a� "a largura e

_

e
§ 10 do Coo. de Proc. Civil. "em custas. Biguaçu, 4-1-55

j
•

" t d artes sao
Y O Snr Newton Lemos do go o ,débito acima referido,�3m.; ,esuas _uas � t (Ass.), 'Abelardo da Costa Arantes, Juiz de Direito. E para

. ,

,paralelas e sao ,hg�daS a
chegar ao conhecimento dos interessados, passa. o presente Prado, 1.0 Tenente. Inspetor dentro de vinte e quatro

,�este por um retangulo de
edital com o prazo de trinta (30) dias, que será publicfl.do Gera: d� Veículos e Trânsi- horas, com os juros respec-

38,5m. de largura L-O, sendo
e afixado na forma da lei. Dado e passado nesta cidad� de

to '�bu�h_co, no uso de suas, tivos, custas, e honorários

que o mesmo mede de, com- �. ",' LI'
,

. 1 d '1 atn Ulçoes. .

de advogado, êstes na "base
. '.

l' 'd (, ':._ Blguaç-u,"'a0s-mnco -chas, ,do 1','f1S, e JuneJ1:o,,_( 04nQ e ,nu", L'
- '"

"'�h" .- '_"'t" "d" -de �W-% .. sõo pena de, p'cnho-prlmento, mc um o a argu
novecentos e cinquenta e cinco. Eu, (Ass.)· Pio Romão' der eva ao con eCll11en o, e

Ira d()s dois retangulos ante-
Faria, Escrevente Juramentado, no impedimento ocasional quem interessar possa, que ra em tantos bens quantos

riores, 660m
...
Junto a, e.st� do Escrivão, o dactilografei e subscrevi. Biguaçu, 5 de ja- terá início, no dia 21 de ja- bastem para satisfazer a 0-

está um croqUlz que melhoI
neiro de 1955. (Ass.) Abelardo da Costa Arantes, Juiz de neiro p. vindouro, o empla- brigação. E si o pagamento

,esclarecerá o formato e 1\s
Direito, Confere com ó original afixado no lugar de cost.u- camento de veículos, auto- não for efetuado na forma

dimensões do terreno. 2 -

me. Ó Escrevente: Pio Romão de Faria. motores e bicicletas em to- da citação, pede se proceda

4Tem o s,-,plicante a .posse do Estado até o dia 21 de penhora indepen,dentemen-
mansa, pacífica, sem mter- SINDICATO DOS TRABALHADORES NO Fevereiro. te de novo mandado, feita

,

rupção nem oposição e com COMÉRCIO ARMAZENADOR, DE' Aquêles que não erilpla- nêsse caso a intimação pari).
o "animus domini", há ,mais FLORIANóPOLIS carem seus veiculas dentro a contestação no prazo e

de 30 anos" p!Jr sí e seu an- E D I 'f A L do prazo marcado, se�'á co-I na fO:'ma d_a lei, so� pena d:e
tecessor, tendo adquirido o Faca saber aos que, o presente virem ou dele tive-' brado com multa de ac.ôrdo reveha. Nao sendo encon-

terreno de José Serafim dos
rem cQ�hecimento que no dia 1° de Março de 1955, serão com R. G. T., é C.,N. T. Itrados bens nesta Comarca,

Anjos, há cerca de 6 anos e realizadas neste Sindicato as eleições para escolha do, As repartições públicas J pede se ,proceda à penhora,
êste já o possuia há mais de Delegad.o-Eleitor desta entidade que oportunamente par- deverão apresentar seus por precatória ao Juizo a

25 anos, 3 - Não possuindo ticipará da eleição para o Conselho Fiscal do Instituto veículos por ofício, no qual que tocar por distribuição,
títulos' sôbre as terras, quer de Aposentadoria e Pensão dos Empregàdos em Tr�ns- c'onstem os dados necessá- na cidade de Porto Alegre,
adquirir o domínio das me,,- portes e CfI.l'gas, ficando aberto o prazo de VTNTE (20) dos à identificação dos sobre o imóvel registrado
,mas, com fundamento nos .dias consecutivos, a contar do dia seguinte á data da pri- mesmos. sob n.o 2.985 às fls, '

152,
arts.'550 e 552 do Cód. Civil meira publicação deste Edita,l, para Inscrição'dos candi- Os proprietários ,dos veí- L. 3A, do cartório da 2.a

e na conformidade do art, datos na Secretaria de acôrdo ,com o disposto no art. 40 culos supra-citapos, com Zona.· Protestando por to-

454 dq Cód. do froc. CiviL § 10. da Portaria do DNSP. --' nO 3.291, de 13 de Outubro exceção dos carros oficiais, dos os meios de prova em

Assim ped'e e requer a V. Exa" de 1954. deverão apres.entar, no ato direito admitidos, especial
�se digne ouvir as testemu- A inscrição dos candidatos será requerida ao 'Presi- de emplacamento, o certifi- mente exames periciais, de
'nhas adiante arroladas, 8.S dente ,dêste Siu,dicato e, petição nos têrmos

'

do modêlo cada de propriedaqe e guia poimento pessoal sob pena
quais comparecerão ,em J\.Jízo, aprovado pela citada Portariá e que se enc.ontra à dis- da "PETROBRAS". de confesso, inquirição de
independentemente de inti- posição dos interessa�os na Secretaria desta entidade, O licenciamento deverá testemunhas, jUl\
mação, procedendo-se 'a jus- firmada pessoalmente pelo candidato e entregue em ser feito no municipio do vos documentos, arbitra
tificação "ab initio", e, j�ll, TRÊS (3) vias contra recibç>, devendo ser instruida co� 'd'bmicilio do proprietário. mentos, precatórias, etc.,
gada esta se proceda de acor-

os seguintes ,documentos· Inspetoria de veículos e tudo no caso da ação ser

do com o disposto no �rt. 455! a) - Declaração de p�'óprio punho, com letra e firma Transito' Público, em Flo- contestada, pede lhe sejam
do C. P. C. tl seus pa,ragmfo3, reconhecida por tabelião, de que nãõ" in'corre em qual- rianópolis, 18 de Janeiro de os autos feitos com vista an-
sendo citados os conJuges �os quer' das ,causas de inelegibilidade, previstas ho Título 1955. tes do despacho saneador,

I' ,cunfrontantes ,se .casados .to-
_ V - da Consolidação da Leis ,do Trabalho ( § 1 do Newten Lemes do Prado. para especificação das pro-

"

rem, sendo apos Julga�a, ela,·
art. 11 das Instruções expedidas pela Portaria Ministe- 1.0 Tenent� Inspetor Geral vas conforme for necessá-

ta venia, a presen�e açao pro- rial na 11/2/1954).' "', i "'_, ,

rio, em face do que alegar C'
'. 'i

P
·

CI bcedente, de acordo com o.
,

b) - Prova de ser segurado do Instituto, em se tra- a ,contestação. Com o valor' Oque Iros ra18' U' eart. 456 do C. P. C._, .podendo tando de empreg'ado' ou "prova de estar quite com o de Cr$ 26.385,00, vai esta a-, ,."

o Suplicante adqUlrlr asstnl. ?, '

C' - ' . ,

t'
.

d d'
,

,. título ara ,a In.stltuto a que esteja vmculado", em se tardando de companhada de 5 documen- omUlllCO aos srs. SOClOS propl'le anos, porta ores, e
o necess�rlo .

P
" trabalhade'!: autôneme. tos. P. deferimentos. (Sôbre· ações do Club, 'que a cobrança da mensalidade de vInte

transcriçao no Reglstro. P,o- N t d
-

d
. - . cruzeiros (Cr$ 20,00) provem de uma deliberacão do Con..,

testa-se por prov'as per",'cla;s,
d t

c) '-b' '

o a.tol, da aPlr.etsentaçao
' a petl.çao_ o candl- estampilhas estaduais no

ih'
"

"
- se o Deliberativo, de acôrdo com os Estatutos, e que o não

t t h' d eptais e
a o eXI Ira o ti u o e é el ar e prova de qm-taçao com as valor de treis cruzeiros e

des e�un
t
aIS, ocur:i�' do" obrigacões militares, as .quais, logo após conferidas com cincoenta centavos, inclusi- pagamento das mesmas implica em deduções do valor da

ePfo.lment os peOsshoaJ,"a r'n',.
�

as dec'ia, rações donstantes da petição, ser�o restituidas ve taxa de saúde Públiéa ação, até a sualcompleta liquidação.
con man es, cas .;'''. Cid Rocha Amaral - Presidente
t P· feitos fiSCa\3 e ao lllteressado. Esta4'ual) Florianópolis, 14
er. ara os e

FI
. ,

I' 19 d J
.

d 1 55 A )de alcada, dá-se a presente orIanopo lS, 'e anelro .e 9
, de dezembro 'de 1954. ( s.

o val�r de Cr$ 2.100,00. b:, ANTONJO DE OLIVEIRA. - PreSIdente Clamo G. Galletti. Em a di�
juntando uma procuração, gUÍnte teor: Vistos, etc.•Tul- o prazo de trinta dias, ,me

ta petição foi proferido o

croquís do terreno e talão da 'go por sentença a justifieaJ será publicado e afixado na I
seguinte despacho: A., à

I
taxa judiciária, P'I defer!-, ção produzida pelo Autor, forma da lei. Dado e passariJ ' conclusão. 15-12-54. Subin-

t B· 22 de no elo os' atlto's a' conclusão re-men o. Iguaçu, -

Aníbal Miguel da Silva, pam nesta Cidade de Biguaçu, aos
vembro de -1954. (Ass.) Acá-

que produza os seus devid03 dezessete dias do mês de ias:- ceberam o seguinte despa-
cio Zélnio da Silva, Selada e legais efeitos. Cite-se por neiro do ano de mil novecen- cho: Expeça-se edital de ci-

com Cr$ 3,50 estaduais,' de·, mandado o dr. Promotor PÚ-, tos e ciriquenta e cinco. Eü, tação, pelo prazo de trinta

vidamente itmtilizadas. Des.. blico e os confinantes do (Ass.) Pio RomÍÍ;o de Fo_ria, (30) dias. Fpolis, 13-1-55.

pacho: A. Como requer" de-:- imóvel. Pa.). ciência dos in- Escrevente Juramentado, o (As,) Waldemito Cascaes. E

signando ° sr. Escrivão dia e teressados incertos, expec:a- dactilografei e subscreví, no

,-

para que chegue ao ,conheci-:
,hora para realização da au- se edital na forma do art. imped1:t�lento ocasional do 'VE'NDE SE menta de todos mandou ex-

diência de justificação !)re- 455, § 10, do Cód. de Pro�. Eserivão. Biguaçu, 17 de ja-
-

pedir o presente 'edital que
viá da posse. Cite-se o rc, Civil. Custas afinal.. Biguaçu, neiro de'1955. (Ass.) Abelar- Vende-se por motivo de será publicado pela impren- neiro do ano de mil nove-

presentante cio Ministério 15-1-55. (Ass.) Abelardo da, do da Costa Arantes, Juiz de viagem o estabelecimento. sa e afixado 110 lugar de centos e cincoenta e qua,
público. Biguaçu, 22-1', .. f.4. Costa Arantes, Ju�z de Direi,· Direito. Confere com o origi- o' Inperio das Toalhas o costume de a'côrdo com a digo, cinco. Eu, (As.) Hy-

'/"'TAss.) Leonardo Bunn. PIO- to. E para chegar ao conhe- nal afixado no lugar de eos- unic9 no genero no Estado, lei. Dado e passado nesta gino Luiz Gonzaga, Escri
,

,cedida 'a 1ustificação foIest,a� cimento dos iiiteressuc1os, tume., ° ESúrevente: Pio Ro- bem afreguezado. Intereasa- cidade de Florianópolis, aos vão, o subscrevi. (As.) Wal-
jUlgada por serití:mça 4�!:�e ,'} passa o presente edital corr.;�\não de Faria. dosdirigem�se a Rua' Felip I d�zoito: dias do ines de

.

ja- 'I démiro

A Delegacia Florestal Regional,
no sentido de coibir, ao máximo pos

sível, as queimadas e derrubadas de mato, afim de Impe
pedir os desastrosos efeitos econômicos e ecológicos que

erição, em exercício, do acarretam tais práticas, torna públíeo e chama a atenção
cargo de Juiz de Direito de todos os -'proprietários de terras e lavradores em geral,
da Comarca de Florianó- para a exigência do cumprtmento do Código Florestal

polis, Estado de Santa Ca- (Decr. 23.793 de 23-1-1934) em todo o Estado.
f

tarína, na forma da lei, QUEIMADAS E DERRUBADAS DE MATO

etc., Nenhum proprtetárto de terras ou lavrador' poderá
FAZ SABER aos que o pre- proceder queimada ou derrubada de mato sem solicitar,
sente edital de citação \

com com antecedência, a necessária licença da autoridade Ilo

o prazo de trinta dias vi-, restai competente, conforme dispõe o Código Florestal em

rem, ou dele conhecimento seus' artigos 22 e 23, respectivamente, estando os infratores

tiverem, que, por parte de sujeitos a penalidades.
GUSTAVO GAZINELLI, lhe REFLORESTAMENTO

foi dirigida a petição de
teôr seguinte: - Exmo. Sr.
Dr. Juiz de ,Direito da La
Vara. - Diz Gustavo Gazí-

o J:Sl'AD() Florianópolis, Sábado, 22 de Janeiro de 1955

Edllal
mrzo DE DIREIXO DA CO,.

MARCA DE BIGUAÇU
EDITAL DE CITAÇÃO
COM O PRAZO 'DE TRIN-
TA DIAS /

O Doutor Waldemiro
Cascaes, Juiz de Direito
substituto da La Círcuns-

MINiSTÉRIO D,\ AGRlclJl,TURA
8ERVICO FLORESTAL'

m-:LEGACIA tifORESTAL
RE,GIONAL

"ACôR:DO" COM O ESTADO DE

SANTA CATARINA
AVISO

Esta Repartição, pela rêde de viveiros florestais, em

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

mentes de espécies florestais e de ornamentação, para for

necimento aos agricultores em geral, interessados no reflo

restamento de suas terras, além de prestar toda orientação
técnica necessária. Lembra, ainda, a possibilidade da ob

tenção de empréstimos para reflorestamento no Banco do

Brasil, com juros de 7% e prazo de 15 anos.

Os interessados em 'assuntos florestais, para a obten

ção de maiores sclarecimentos e requererem autorização
de Iícençapara queimada e derrubadas de mato, devem

dirigir-se às Agências Florestais Municipais ou diretamen

te a esta Repartição, situada à rua Santos Dumont nO.' 6

em Florianópolis. ,I
Telefône: 2.470 --- Caixa Postal, 395,

Endereço telegráfico: Agrisilva - Florianópolis, S. C.

SOCIEDADE CARBONIFERA
PRÓ5PERA S. A.

10 CONVOCA'ÇÃO PARA AS$EMBLÉIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA

São convidados os Senhores Acionistas a se reuni
rem em nossa sede social, ás 10 horas do dia 28;1-55, pa
ra delib'erarem sôbre a seguinte Ordem do Dia.

1° - Incorporação ,da Sociedade Carbonífera Cres
ciuma Ltda.

20 - Outros assuntos. ê

Criciúma, 5 de ,Janeiro de ]955/
(Si de Rt;zende Cnrrêa): Diretor-COll1ercial

VIVA O "CARNAVAL"
VIVA A' ALEGRIA QUE A NINGlJEM FAZ MAL

Nos salões arejados do COQUEIROS PRAIA CLUBE,
sábado próximo, dia 22, início às 22 hotas sob a direç�o da

excélente orquestra do NabOr.
Alegre festa hespanhóla e carnavalesca sob o dUma de

castanhólas. ?

"Mâgnífkc)' SHOW,· pelei' cÕÚ]tlnto ele ad'íst'âs:-irítet-ri'ã'cio': -
,

nais RULITO, as 24 horas com variâdo programa dos mais

modernos BAIõES tipicamente mexicanas, dansas e sapa
teados hespanhóis, canções e excelente nú.meros comicos.

Reserva de Mesas no SALAO RECORD.
Todos ao Praia Clube.

Agradecimento
A Viuva Vitoria Kowalski Polli, seus filhos Luiz

Gonzaga, Attilio, Laercio, Liatar e Lauda,res, a família
de Artur Polli, a família oe Hercílio Polli, a família de
Olga Polli Rosa; vêm por ês'te meio agradecer à quantos
lhes levaram o 'confª,rto moral de suas condolêncins por
ocasião do falecimento de seu pranteado espôso, pai ,e
parente ATTILIO POLLI quer por telegramas, coroas,
comparecimento aos funerais, quer por qualquer outra
expressão de sentimentos, ma,nifestando a todos sua gra
tidão.

Florianópolis, 18 de Janeiro de 1955

Agradecimento
Polli S.A. Comércio' e Indústria vêm, de público ma

nifestar seu �gradecimento a todos os amigos qutf, por
ocasião do falecimento de seu Diretor-Gerente ATTILIO
PObLI, levaram ,à Emprêsa' expressões de confôrto e

pezar, comparecendo aos funerias ou enviando telegra
mas, flôres etc., confessando-se gratos a tôdas as pessoas •

que hipotecaram suas condolências por motivo do desa-
parecimento do saudoso Diretor. IF\orianóÍlOlis, 18 de Janeiro de 195'5

\

t Agradecimenlo e Míssa
Viuva, filhos, genro, netos e sobrinhos de ARTUR

RAMOS DE SOUZA MOREIRA, agradecem sinceramen
te a todas as pessoas que confortaram e acompal1'h:wum
até sua ultima morada ,se,u inesquecivel esposo, pai, so

gro, avô � tio 'e, ao mesmo tempo convidam para assistir
fi missa de 70 dia à realizar-se á 22 do corrente ás 7 ho-
ras na Igreja -de São Francisco.

'

Antec.ipa,damente agradecem a todos que compare
cerem a este ato de piedade c.r,istã.

reito da l.a Vara, em exer

�cício.
Confere.
Hygino Luiz Gonz�ga

Escrivão do Cível da l.a
Vara.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Iml 01100 Dlllf! D� D· Drn! er 9t
o senhor O.sI�lar Cunha,

I
Enedino Ribeiro, Presidente

I
"Pelo presente, comunico a provado o PARECER da Sub- carne verde aos açougues da

�ref�ito. Munícípal de Flo- da COAP em nosso Estado _, V. S., que em 'sessão ordíná- comíssão, homologando .a
1 b d I

., Capital, e Bub-Dlstrtto.
rianopo lS1 rece eu .0 sr. o seguinte ofí,cio: ria ontem realizada, foi a- proposta apresentada pelo No ensejo, renovo a V. 8.
.•••••••,••••••al."•• ,•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sr· JOÃO SANTOS DA SIL- meus protestos de estima' e

,
VA, vencedor da concorrên- consideração. Saudações.

Expor'ação de peles devoaS•.8odo-se
cia para a concessão previie- Enedino Batista Ribeiro,

I giada do arrendamento do Presidente".

díversos espêcímes da fauna necleaal
Matadouro Munic�pal e co�-1 Referido ofício é datado de

_
,

U sequente abastecimento (le 19 do .corrente mês. .

,

SAO PAU_LO, 21 CV. A.) -I
'

'

to está a merecer as aten- J•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ,

A. ex�ort�çao de peles de a- deixou o pôrto de Santos le-, cões do Ministério da Agrí
rumais sllvestr�s em grande I' vando para Nova' York um cultura, através de sua .rn- 'Noesé�la, co�, eVl�e�te de��s- I

carregamento consta?te de visão de Caça e Pesca, deter
taçao de mU�1ela" eSP�cI,es 133.183 peles de capivaras e minando enérgicas providen-

I
da f�un�. nacional, con�mua 1 caetetus. Da�o o volume des-l cias, que limitem a matança
a ser �e:ta.� em quantidade

I s�s ��porta_çoes e o que el�s excessiva de animais silves
_ pelo �OltO de �antos: O va- sígnífícam quanto ao sacrifl-I tres com fins de exploracão

I por dmamarques Estnd Torm cio dessas espécies, o assun- comercial.
.

correligionárias e amigos cio e na esperança do homem

Governador, nós não pode- voltar. Tudo inutil. Mas adi

mos descrever, mas sabemos ante proximo Garopava, sou
que êle não se conformaram beram que lá tambem espe ..

com o gesto do homem que ravam o' Governador e êle

agora mora no palácio da A - fizeram o mesmo, deixando

gronômica e decidiram, to- a todos com "cara de pau".
mar QS carros que dispunham Enfim, engana-se quem SÊCA PROLONGADA NA· AR,GENTINA
e correr atráz do Governador quer, pois então, o povo de •

para que êle voltasse para Jaguaruna não está vendo BUENOS AIRES, 21 CU. P.) cipal riqueza dessa zona, fo.)!
reparar a indelicadesa. " O que ainda não estamos nas - Várias províncias argenti- ram em parte evacuados.

sr. Coletor, um dois mais vesperas das novas eleições, nas sofrem atualmente os e- Por outro lado, no te�'ritó
exaltados, fêz logo um VG- que o povo só tem valor pa- feitos de longo período de sê- I rio da província de Eva Pe-

emente e encabulado protes- ra o atual Govêrno na hora' ca.
. I rón, os campos foram tam-

to, dizendo que iria teíegra - de dar o voto, e que S. Excia. l
bém incendiados. O fogo,

far ao Palácio contra aque- já não mais precisa de . vo- Na província de San Luís, provocado por um raio que

la desconsideração, porém a tação para o Paulinho?. .

I 900 quilômetros a leste desta caíra na palha sêca, avança ]
maíoría achou que o melhor Em todo caso é bom estar

I
capital, as fagulhas de uma numa frente de 50 quílôme

seria mandar reforço atraz I prevenido, pois, em Out.ubw locbmotiv� incendiaram os tros. Os rebanhos não pude-
da caravana Oficial e assim tem mais... campos situados a oeste do ram ser evacuados, e as per-

rízeram, rumando em díre- CDa Imprensa, etc rio Salada, que estavam to- das de gado, embora ainda

ção á Laguna, com o objetivo Tubarão) talmente sêcos. 6 fogo, avan- não avaliadas, parecem ím

cando por uma frente de' 15 portantes.
quilômetros, destruiu 10.000 Devido à sêca, o govêrno
hectares, aproximadamente, proibiu tôdas as exportações
de prados. Os carneiros, prín- de milho.:

JULGAMENTO DO RECURSO NA
DENUNCIA CONTRA O GENERAL

MENDES DE MORAES
RIO, 21 CV. A.) f-A se- Moraes, no caso da rua To

gunda Câmara Crímínal, em neleiros.
sessão convocada para o pró-
ximo dia 24, deverá apreciar Como se recorda, o [ulz- de
o recurso do Ministério PÚ- cidiu desmembrar o preces
blico da decisão do juiz do so, de maneira que a Justiça
Tribunal do Juri que não re- Militar tome conhecimento
cebeu a, denúncia contra o

I das acusações feitas contra o

general Angelo Mendes de general Mendes de Moraes.
,

.

.

Florianópolis, Sábado, 22 de Janeiro de 1955

INAUGURADO ON

TEM O MUSEU DEEncontro Café Filho -Juseeltno
CAFÉos jornalist.as o procuraram I bano. o sr. Juscelino Kubíts

pouco depois, encontrando -o check fez questão de a ler,
só .com a f�milia, o sr. JUS-I para transmitir à imprensa
celmo Kuhítscheck pensou um adendo feito por ele, do
melhor e resolveu alterar próprio punho; com o qual o
fundamentalmente a nota. A penúltimo período da decla
nota, como deve ter rícado ração oficial ficou assim:
entendido, era oficial e com "Os propósitos revelados
esse caráter já havia sido ir- por sua excelencía encontra
radiada para todo o país. ram em .prtncípío, o melhor

acolhimento de minha parte,
"Recebendo os jornalistas pois nunca foi outro o meu

para uma breve entrevista propósito, já varias vezes

prometida, começou lendo a manifestado, e que.manterei
mesma nota redigida na pre- integralmente no decorrer

senca do sr. Café Filho, com da campanha, se for homo
a aprovação deste e em papel logada a minha candidatura
timbrado do Catete, dactilo- I pela convenção do

I meu par
grafada com cópias em car- , tido".

O governador vinha, entre
tanto, preparado e teve um

trabalho só: puxar do' bolso
um papel com uma declara

ção oficial, escrita para ser

distribuida por ele mas re

digida de comum acordo

com o presidente da Repú
blica. Dessa declaração foi
daela pelo sr. Juscelino uma

cópia ao rcpresentnate de um

vespertino que primeiro o a

bordou; outra aos represen
tantes elos demais jornais e

uma terceira voltou para o

seu bolso. Uma outra, possi
velmente o original, ficara

com o sr. Café Filho. Eis o

texto:

�'O objeto ele minha con

versa com o senhor presiden
te da República foi de fato
o problema da sucessão pre
sídencíal. Foi para este fim

que se realizou b nosso en

contro.
Examinando o panorama

nacional e em todos os seus

aspectos, o sr. presidente da

República manifestou o seu Sábado último, por tele

desejo, que considerava o seu '?;rama não sabemos de quem,

dever, de tudo fazer para foi dado como de praxe, o

{ue a campanha da sucessão aviso previa de que o Sr. Go ..

,e processe em terreno alto vernador do Estado, deveria

�, se possível, dentro dum passar por Jaguaruna no .dh

}ensamento de união nacio- 9 - DOMINGO '-:_ mais 011

.ial. menos ás 15 horas.

Os propósitos revelados Deante desse aviso, como é

)01' sua sxcelencía encontra- natural, o movimento não se

-am, em princípio, o melhor fez esperar. Os homens do

acolhimento de minha par- diretório, os cabos eleitorais,
�e, pois nunca foi outro o os correligionários, os afilha
-neu propósito, já várias ve- dos, os "puxas", largaram 10-

;es manifestado. go seus afazeres e lançaram
Dessa conversa terei de dar se ao trabàlho de procurar

conhecímento à direção do reunir o máximo possível de
meu parítdo". gente e veículos para dar

Insistimos em pedir a a - uma gigantesca demonstra

tenção do leitor.' A última li- cão do gigantesco carinho

nha da nota dizia: "dar co- que o povo dedica a S. Excia.

.ihecímento ao meu partido. em retribuição á sua gígan
De comum acôrdo com o sr. tesca administração, que se

,Jafé Filho, o sr. Juscelino destaca pelas gigantescas
alterou as palavras finais, pedras que S. Excia. manda

,:}ue ficaram assim: "dar co - plantar nos gigantescos bu

nhecimento à direção do racos das estradas, dístraín-
meu partido". do assim a atenção de mui-

I
,-0- tos, dos gigantescos "bura-

Antes de passar a outro cos" existentes em algum
fato, uma informação neces- cofre de Prefeitura, cujo

-0- sáría. prefeito é pior do que gígan-

vamos por partes e dando Pouco antes do encontro te e por isso chamam-lhe de RIO, 21 CV. A.) - O ga- primeiro piloto, capitão Clau-

aos -ratos a sua ordem exa- com o sr. Café Filho, o sr. pior do mundo. • binete do Ministro da Aerc- dia Rodrigues Vasconcelos.

ta. Juscelino Kubitscheck estive- Mas, como iamos dizendo, náutica forneceu a seguinte segundo piloto, capitão Da

Depois da longa conferen- ra com os srs. Amaral Pei- tudo foi preparado, para a nota sobre acidente do bom- kir Barbosa Carvalho; sar-

cia com o sr. Café Filho, o sr. xoto e Benedito Valadares, recepção ao pai do Pauli- bardeiro médio da FAB que gentos-mecanicos Amauri

. \ Juscelino Kubitscheck retira- ddando a atmbos. a impressão
I �isnthaO ... A h�ld'a matrcdac.� Já Bcailu, 0v�t�m, na local��a�e (ct1e pFlorianho PJort�gal, Joaquim

va-se do Catete, acompanha- e que es ava irredutível e to vam reuni os o os os e a lsao, no mumCIplO e aran os umor; como pas,-

do ainda do sr. Bernardes não admitia de sua part� inimigos de Jaguaruna, e Ilhéus, na Bahia, quando se, sageiros viajavam o segundo
\

com quem entrara, quando os recuo de um milimetro Sa- ainigos do Governador, junto encontrava em viagerp. de tenente Jesus Barbosa' Oli- (.
jornalistas o cercaram. Sa- bia�se disto e por essa ra:!fw á lauta mesa de café 3 finos Fortaleza para o Rio de Ja� veira, o primeiro tte. Durval

bia-se que a conversa tinha a declaração surpreendera, doces para recepcionarem o neiro: "O gabinete do minis- Pacheco, o sargento Cantidio

sido tôda em torno da suces- quando o governador rcvela,- seu gigante Chefe! tro da Aeronáutica lamenta da Silva Duarte Filho e um

são presidencial e dos pro- va, "em princípio", o melhor Entretanto, até parece soldado ainda não identifi-

blemas criados com o

lanca-r
acolhimento à idéia de unIão praga de pobre com fome, c informar que se verificou em cado,..que embarcou em Re

menta da candidatura '-do ,nacional, preocupando-se em Governador passou i hora Ilheus um acidente com o cife. Faleceram todos os 0-

govel'nador. O sr. �afé Filho d.e�ar expresso que transrrn.. marcada" aCOl'ppanhado por aVlao C-28? número 2902, cupantes, � verificando-se a

não falaria, mamfestara a tIna o resultado da converS�l mais três carros oficiais, po- pertencente à Base Aérea de total perda do aparelho. O

disposição de guardar silen- "à direção" e não à conven- rém, em desabalada veloci- Fortaleza. O aparelho pro- Ministério da Aeronáutica

cio sôbre os termos da co,p.- ção do seu partido. dade, sem ao menos cla�: um cedia daquela capital e tra- tomou todas as providencias

ferencia, cabendo ao sr. Jus- -0- adéus, quanto mais p�raJ' zia a seguinte tripulação: para a remoção dos corpos.

'celino, se o ,qesejasse, dizer Já em casa, no seu aparta- para o café ...

alguma coisa. menta de Copacabana, onde Com que "cara" ficaram os

RIO, 21 CV. A.) - O go

vernador Juscelino Kubits

chek, acompanhado do sena

dor Artur Bernardes, chegou
ao Catete às 12,45 horas, pa
ra encontrar-se com o presi
dente da República. Ao dei

xar o palácio, Juscelino de

clarou que o objetivo de seu

encontro com Café Filho foi

-0-

SÃO PAULO, 21 CV. A.)
Foi ontem inaugurado em

Ribeirão Preto o Museu do
Café, iniciativa do sr. Plin:o
Travassos dos Santos, que lo
go mereceu o apoio do Insti
tuto Brasileiro do Café. O

Museu está instalado provi
sàriamente na Fazenda Mon
te Alegre, e reune implemen
tas históricos de tôdas as zo-

realmente a respeito do pro
blema sucessório. Café fez

sentir a Juscelino que seu

governo
o tudo fará para que

o problema sucessorio seja
conduztdo em plano elevado

e espírito democrático, adi

antando ainda Juscelino que,

em face das conversações sa

tisfatórias' que tivera com o

. presidente, vai comunicar-se
imediatamente com todos os

nas cafeeirás do país, deco
rações de alto relêvo, painéis
alusivos ao café, bibliotéca
especializada, fotografias de
fazendas antigas e moder-
nas, etc.

J•••••••••••�•••••��••••••••••••••••••••••� .

Fizeram bôlo e o Governador
não deu bola ...

líderes que apoiam sua can

didatura, a fim de expor-lhes
os resultados da conferencia,

RIO, 21 CV. A.) � O Diá

rio ele Notícias, a propósito
.

desse encontro, escreve:
Houve ontem, no Catete e

.não na Gávea Pequena como

estava anunciado, o encontro
do sr. Juscelino Kubitschek

com o sr. Café Filho, para

exame dos problemas relati-'

vos à sucessão presidencial.
A eonvessa começou às 13 ho

ras, num almoço a que este
ve presente apenas, além do

presidente da República e do

governador de Minas, o se-'

nadar Artur Bel'nardes Filho:

e prolongou-se ate às 15 ho

raso Ao invés de comentar a

importância dessa conferen

cia, pedimos ao leitor que a

companhe com atenção o re

lato que vamos fazer do que
aconteceu.
Há uma circunstância pa

ra cuja gravidade solicita
mos a atenção especial do

leitor, pois através dela é

possível imaginar a extensão
dos fatos, sua relevância e

possível desenvolvimento;
servindo além disso para dar

uma idéia aproximada, de co

mo se conduz na esfera polí
tica o sr. Juscelino Kubits

check.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

NOTA DO MINISTERIO DA AERONAU··
TICA SOBRE O DESASTRE COM O

.AVIÃO DA FAB EM ILHÉUS

ONZE .ESPIÕES CONDENADOS
A MORTERfTIRADOS OS '�CONVAIR" DE'

SERVICO
,

CHICAGO, Illinois, 21 CU. Moines, em Iowa. Embora

P.) _ A companhia de trans-I esse incidente não tenha fei

portes aéreos United Air Li- to vitimas, a direção da com

nes anunciou ontem que re- panhia considera que justifi
tiraria, temporàriamente, do ca uma inspeção especial nos

serviço, os 54 aparelhas c�n- outros aparelhos do mesmo

vair, bi-motores, que consti- tipo.
.

tuem a sua frota aérea. Essa Os Convair bI-motores da

decisão foi tomada devido � United· Air
.

Lines estão pre

aterrissagem fdrqada' de um parados para, trapsp,ortar 044
desses aparelhos, ontem o.. passageiros, tendo sido ad-

o

cori'ida, à noite, a uns cin.. quil'idos pela companhia em

. quenta quilometros de Des novembrQ de 1952.

PASCHOAL CARLOS
MAGNO
'-I

O ilustre intelectual pa-
�rício realizará uma palestra
sôbre o teatro do nosso tem

po, domingo, ,dia 23, às 17

horas, no Clube'Doze de A

gôsto, sob o patrocínio ela
Diretoria daquela tràdicio
:1al sociedade e da Un�'io
Catarinense de Estudalli;.�3.
As entidades patrocina:io

eas convidam as pessoas in

teressadas; seüs sócios e ti·

liados, e, cspeciah11cnte, a
mocidade estudantiL

PARIS, 21 (U. P.) - Onze lizando sessenta pessoas que

'�espiões" lançados em para- tinham. sido lançados de a

quedas sobre a China foram viões americanos. Acrescent,a
condenados á morte e dez que todo material apreendido
'outros a penas de prisão pe- Cpostos emissores, munições,
lo Tdbunal provincial do map_as, etc.), era de origem
Kuan Tung, a 11 :do corrente. americana.

I

Duas pessoas foram absolvi:' "Nova China" declara fi·-

das, anuncia o radio de Pe- nalmente que os condenados

quim citando a agencia "No- tinham como missão org:mi
va China". zações de guerrilhas, criar
Afirma a agenCia .c.hinesa I corpos'

anti-comunistas. re

que os �ondenados faziam colhel' informações de ordu:l1'

parte de Quatro grupos, tota- militar e política .

.1

Educandário
(;ojarin8

SaDia

�1
No Teatrinho crianças internas participam de uma represen
tação. Com isso, aprimoram a instrução que recebem.

'

E
por isso, quando deixam o Educandário são elementos

úteis à família e à Pátria, morálplente válidos,
fisicamente �adios."

"CLUBE DO PENHASCO",
A Diretoria do Clube do Penhasco, visando evitar pos

síveis reclamações futuras, previne aos seus associados que
as' novas cotas postas à venda, por determinacão de Assem
bléia Geral, já se encontram quasi que esgotadas,

Comunica, portanto, aos associados que tenham ami

gos interessados em sua aquísicáo, que entrem em contacto
urgente com a Diretoria do Clube, reservando quantas fo
rem necessárias.

Age assim a Diretoria, procurando resguardar-se de
futuros reclamos de associados que pretendam colocar co

mo acionistas do Clube do Penhasco, pessoas ele suas re-

lações.
'

O prazo para o recebimento dessas propostas está por
encerrar, razão por que a Diretoria solicita .a colaboração
dos interessados, enviando com a máxima urgência, a re

lação dos nomes de pessoas interessadas nas cotas.
Florianópolis, 21 de janeiro de 1955

A DIRE'l'ORIA

Ligaram o telefone aqui para a redação e exigi'
ram a minha presença no falador e no escutador:

- Isso de bomba, que você vem anunciando, é
blefe.

- Quem fala?
- E' o Zeca Lancoerna. Mas responda à pergunta.

Essa bomba sai ou não sai?
-, Calma Zeca! A bomb� sai. Estão caprichando!
- Então conte alguma coisa sôbre ela!'Acabe coJll
essa guerra de· nervos.
- Não posso.
- Segredo' de conflssão, reverendo?
- Não. Nada disso. Eu só sei que a bomba existe.

Sei que vai explodir Jogo. Mas não sei anele' é que ela
vai deflagar. Pode ser aí bem juntinho de você, pode
ser aqui debaixo da mesa que escrevo; e pode ser per
to de você e de mim, mandando-nos, ambos os' dois,
de asinhas, cif, para os céus!!!

-

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


