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CRITICAS' DUM JORNAL ITALIANO À
ORIENTACAO DO GOVÊRNO

. '

PERONISTA

maquinaria e equipamentos
para o plano de diversifica

ção de produção para desen

volvimento de nossa econo

mia".

ROMA, 22 (U. P.) - O ór

gão' do partido socialista de
mocrata da Itália, "La Gius

tízía", queixou-se hoje,'a res

peito de duas atitudes da Ar
gentina:: a exclusão do idio
ma italiano no ensino oficial
do país e a aquisição auto
mática de cidadania argen
tina ao estrangeiro que resi
dir no país por certo tempo.
'''La Glustízía" diz que am-'

bas as medidas são "incom

preensíveis" e suscitaram
forte reação da pàrte dos
italianos na Argentina, que'
constituem os dois quintos
da população,
O jornal -acrescenta que as

autoridades argentinas justi
ficaram a exclusão do ensino
do italiano nas escolas, ale
gando que o, idioma é muito

semelhante ao espanhol. A

explicação do governo" ar

gentino - diz 'ainda o jornal
_: "nega o caráter cultural
do idioma (italiano), redu
zindo-o simplesmente a um
meio de expressão".

"Estado de' sitio: na' Guatemala
•••••••••••••••••••••

GUATEMALA, 22 CU. PJ jornalistas o seguinte comu- tânea do embaixador da Bo- auxílio do govêrno norte-à-
As autoridades empe- nicado: livia em Washington e do merícano à Bolívia, cujo to-

nhall(-se em, batidas, para "O Ministério do Exterior embaixador dos Estados Uni- tal atinge a soma de 18'mi

prender os conspíradores que tem a satisfação de anunciar dos, nesta caprtal.sse tem co-' lhões e 70 mil dólares, parto
tentaram um movimento ar- que, por comunicação slmul- nhecimento oficial do novo do qual .será em alimentos,
mado contra o govêrno do

presidente Carlos Castillo
Armas.' Já foram presas umas

100 pessoas, no mínimo.
O Exército está de pronti

dão na capital guatemalteca
- e noutros pontos estratégicos
do país. Informa-se que hou
ve mortos e feridos num

choque armado entre grupos
, revoltosos e forças legalistas,
na tentativa de captura da
base aérea de Aurora, nos

arredores da capital.
Os comunistas são respon

sabilizados pelo movimente
sedícíoso, O govêrno, decidi
damente anti-comunista, de
.clarou o estado de, sítio e

uma espécie de lei marcial.
As autoridades, entretanto,
informam que estão domi
nando a situação. Guardas: maratí, dirigentes da Confe-

munidos de metralhadoras, deração Brasileira de, Turis

vigiam os postos militares e
mo e, a jornalista francesa

pontos estratégicos. Foi ím- Dominique Martin, para ,or-
ganizar "o mês brasileiro em

posto o toque de, recolher e a

ninguém é permitido andar Paris", que transcorrerá de

à rua, depois das lüda noite, 18 de abril a 18 de maio deste

AUXILIO DOS EE. UU. ano. Trata-se de urna ínícía- PARIS,22 CU. P.) -;- O prí- ponham à sugestão c ó prí- I
daria a Mendes-France, e ao

A BOLIVIA melro mínístro, sr. Pierre meiro ministro. seu gabinete recem-organi-

-LA PAZ, 22 (U. P.) _ Os •••••••••••••� Mendes-France, obteve hoje A impressão geral, nos cor- zado um período de 10 dias

Estados Unidos concederam, O 'MIN'ISTRO GUDIN
uma vitória de pequenas pro- redores da Assembléia, ao de tranquilidade, antes de SANTIAGO, 22 (U. PJ

hojê, nova ajuda à Bolívia porções, quando a Assembléia meio-dia, era de que os de- novamente enfrentarem uma Terminou a g-reve dos PO!'

para o ano em curso, forne- E OS ALTOS FRETES Nacional resolveu, por ,519 x outados talvez concordem possível crise. Caso os depu- tuáríos de San Antônio, que
_

cendo alimentos e maquiná- DO"PETROLEO
100 votos, adiar, os debates com a proposta de Mendes, tados se recusem, entretan - atrasara os embarques 'de co":

rias, segundo anunciou o mi- em torno dos problemas ela France e voltem às díscus- to, é provável que faça. do bre para os Estados Unidos

, nistro do' E:xterior WaJ.ter RIO, 22 (V. A.) ....... O rnínis- Africa do, Norte, dedicando; o sões elo orçamento, 'abanrto- caso tuna' questão de contí- e para a Europa. ,

,aue,v�l'a
, ArZ'e', 'que déu aos tro Eugenio Gudin, a propó- seu teu;t.,pó {loS' tra:sMllos $0 -" M1l:LS 'r-J'C« j tid l:.Ult;fu 6'. isto, I 'ii':'u;;,pi'(·'U.ô e'tl gové"l'nn.'"

'

,- ,�:.- - -,-,

, sito-da denuncia c1o,_"Correio ore p 0liçimento, ,-,,'�' ,

"

_,_---..,.....--_,.,....._�-�......,..-..,-..,,_..._---.;._--

ç
-

O NA E da Manhã" em, torno dos al- O sr. Mendes-F�"árice havia ••*••"H_�ei••iIl•••�•••••••o•••e•••••;••ê
O CORO"N"El, TE',RA", ,O,U[ 'E'X'nt'lr,'A'"n"RECEP, A L -

tos .fretes do petróleo, disse sollcítado que a Assembléia :��'"
"

',',
[; r, b �.

GAÇÃO DO BRASIL hoje aos jornalistas: "Alguns orientasse seus debates cora ACUSARAM ALTA O AUMENTO DE SA-
'1 WASHINGTON, 22 CU. P.) ao público (lo oficial da Fôr-

EM BERNA detalhes citados p'elo 'Correio fundamento no programa e· DO�LAR E A LIBRA LA�RIO '
, "

'

,
- A Fôrca Aérea dos Esta- ,ça Aérea, cujas ligações com

da Manhã" não eram do meu làboradõipela comissão exe·, .
' I

.

GENEBRA, 22 (U. P.) -'o.. RIO, 22, (V. A.) - O preço SANTIAGO, 22 (U. P.) - dos Unidos ordenou, hoje, ao a espiã foram mencíonadas
conhecímentd quando examí- cutívu da Mesa, em que :113',),- '

,

SI". Raul Bopp, ministro, do do dólar e da libra acusaram A comissão mista de salá- ceI. Patrick Hayes que explí- no processo. A espiã é Irm-
nei o aS3unto há mais dum l'ece o orçamento com prio-

Brasil em Berna, e sua espo- alta, ontem, no mercado de dos, para compensar par'�l, que se existe alguma razão gard' S'chmidt, a estudante
mês, para informar' o presl'- ! ridade. Assim,não entendiam, '

t t d t'
sa ofereceram ontem à noite ....

I �ambio livre. Os Bancos par- <1lmen 'e o aumen o o 9us",o pela qual não deva ser des- condenada a -5 anos de p'.ris9,o
dente da Repúbh,'ca, de con- no� entanto" os comunistas.

um grande jantar na legação I ticulares vendiam dólares ele de viela, superior a 71 por pedido do serviço por ,ter ti- em...Berllm ocidental, em no-

receu o sr. Max Petitpiel'l'e, formidade com a solicitação, OS ANTECEDENTES Cr$ 72,50 a Cr$ 73,00 e libras cento no transcurso de -1954, do relacões na Alemanha vembro último, por ter for-

réeeu' o sr'. Max Petitpierre, recebida: I PARIS,?2 CU. P.) - O pri- de' Cr$ 19&,OQ a Cr$ i97,00 e fixou em 18.400 pesos o salá- com u�a mulher, acusada e! necido informacões às auto,

presidente da Confederação meiro ministro, Pierre Me11- compravam ele Cr$ 70,50 a :io mínimo nesta capital pa - '�ondenada como espiã em fa- ridades soviéti��s. O ceI.

Helvética. e chefe do Depar- 'des-France tomou, hoje, a Cr$ 71,00 e de Cr$ 190,0-0 a ra 1955, o que corresponde ü vor da Rússia. A informação Hayes se acha no Comando

tamento POII'tl'CO CAssunto,,-, I iniciativa imediata- de adiar Cr'$, 191,00 respectl·vamente.
'

c' 1 r::25 p t·t
.

o telnpo a d f
'

W
"L'ENINISMO VITO

- , ' um, acres llno c e i), 1)1', cons 1 UI ao mesm
'

as orças aereas, em as-
,:' - as discussões das questões �la

Estrangeiros) em companhi:), � cento. I primeira identificação feita hington.
RIOSO" Africa do Noí-te 'e tontinuar ----,------"----da sua esposa. Figuravam ...._ ,

"
"

, com a do orçamento'poucas. •entre' os demais convidados

os srs. Robert Maurice, no�o PARIS, 22 CU. P.) ,,,:,,,:,'Sem horas antes da Assembléia se PRIMEIRO MERGU-

ln a' 'a �r!v! Da BDIIIministro da Suiça no Rio de mencionar que' é'hoje'o 31° reun,ir, isto é, às 14 horas. Ele LHO DO '''NAU-
'

Janeiro, o embaixador Walter aniversár!o da morte de Le-: concordou com a Comissãv
TILUS"

Moreira SaBes, :representante nine, data .ordinã'l'iamente EXe,cuti'va da Assembléia, qúe
permanen'te do Brasil junto comemoráda �

com brilho na e:'a.bÓTOU' o temário, em que CROTON, 22 CU. P.) - O

à ONU, os r�presentantes di- União Sovetica (as. cerimô- , fl. que�tão da Africa elo Nor- Submarino atômico "Nauti-

piomáticos da Itália, da Ho- nias ofic_iáis fo�am adiadas tfi(e':adiada para debates ge- lus" realizou na tarde de on- RIO, 22 (V. A.) - Os gre- do ,comandante Lauro Roque, como a Panair, por sua vez,

landa, do México, do Equa- para abril,' na data do am- I rals de 2 e 3 de fevereiro vin- tem o seu primeiro mergu- vistas d,a Panair do Brasil fi- dispensado da emprêsa por negou-se a ceder àquela exi

'dor e de Portugal, acreditado versário 'elé seu ·nascimentoY,

I'
dóuro. Ele ainda terá de con- lho, que durou, uma hora: O zeram pliblícar ontem um co- ter se dirjgido' a seus supe- gência, por julgar ser um

em Berna;'. e altos funcioná- o "Pràvda'!' consagrou um seguir a aceitação elós depu- '''Nautilus'' fez as suas expe ..

' �uniêado reafir\-nando seus riores, em r�latório, em ter- direito seu dispensar um em

rios do Departamento Polí- dos seus edi�oriais de hoje ao
I
tados para esta iniciativa, I riências na cos�a atlântica propósitos d� só voltaren: �o mos considerados impróprios pregado quando o julgar con

tico;
,

"

"Leninis� vitorioso". I Espera-se que alguns se 0- dos Estados, Umdos. trabalho apos a readmIssao e descortezes. Desse modo, veniente, desde que haja
•••••••�'••t•••••••••••••••••••••••••••••••••••G•••••••••••,•••"•••••••••'0••••••••••••••� dentro da lei, como 'no caso

�

,

A i�previsivel)nvasão dos habifante� de Marte nater- Que Perturbações ( Cósmicas I Alç-uns vão mais longe e acreditam nos "urânidas", ��i ��:��z����ep!���:'o::
ra sera' realizada, segundo a opinião nem sempre abaliza- '.

T
isto é, os habitantes do céu, em geral.

A '? passe entre os pilotos e ,a

(la dos cronistas interlú\�ionais, com o auxílio, imediato meaçam a erra Tudo, em relação,à terra, t.erá sempre o cunho>de nos-
companhil)..<

rlêsses discos voadores, cuja' 'discutida objetividade llÔS: à
' ",

sa semelhança: coisas, criaturas, deuses! O homem jámais

próva a credulidade de todo, o inundo sub-lunar.: MANCIO DA COSTA se libertou' do erro antropocêntrico. Está no cerne, como

, Mais de um mortal viu e imperfeitamente observou tão L, se diz em linguagem vulgar.

e$tranhos eng'enlJos .Jogarem em nossa atmosfera. 'povos ocidentais; o astrônomo' José Armelliili, diretor elo Entretanto, a invasão da terra pelos selenitas, venusia-

Mas riinguem blda precisou as suas características; de- observatório romano de Monte Mário, em Roma, consigna: nos e marcianos, ou melhor, pelos "urânidas" é assunt'o
terminou�lheS a vélocidade imoderada da traje�ória e a "além ela estratosfera não chegou nada nêstes últimos �orl'ente no· domínio da fábula. Nem mais nem menos que

.

possibilidade físico-mecânica da estrutura presumivelmen- �nos" e o l)rofessor Jorg'e Albel'ti, diretor do observatório isto.

te complexa". ,�., astrofísico de Arceti, nega qualquer visibilidade de objetos Mas a humanidade e a terra: em si mesma nada têm a

Tudo, nêies�' é:vágo, impreciso e nebuloso. extra-terrestres. Finalmente, Hermann Oberth, criador temer dessas incongruências paralógicas, no âmbito da

Quando o observador os vê de inopinoj a ôlho desar- com Goddard da moderna ciência astronáutica, não ex- ciência do céu.

mado, ou 'não, surge para log,o o imprevisto da -arrancada clue a possibilidade da intercomUnicação plalietária, mas Perigos cósmicos, se os há, êsses ,fogem. a compreensão

super-,Sônica,::afasia'ndo-os' da visão curiosa, atenta e pers- cauciona com sérias limitações a existência dos U. F. O., do grande público.
' ,

picaz. Inesp,eràclos' e imigilláticos, escapam sempre a maio- ou ",unknow FI�ing .objets", Jilos céus dos dois hemisfédos ' Sõm'ente os profissionais do telescopico os' pódem cal-

res indagaçõ' s.
'

" da terra. cular para saber e prever.
'

Fogem aceleradamente de nós cotU'o 'o dElmo o faz da Assim, ,os maiores observatórios astronômicos do mun- Aquilo que o grande Shakespeare põe à boca de Ham-

cruz. ,
do conserva:m�se mudos, nêsse particular. Como intel'l)fe� leto para que êle o diga a Polônio, é uma verdade maior

E ostentam'; na fuga rapidíssima e pasmadame_nte in- tal' tudo isso? da marca.

criveI a sua mais importante qualidade .. .:.... o mÍ!ltério. Pois, entãO-: aquilo que é visto comumente ,com a defi- Vejâmo-Io em suas' linhas gerais.

Apesar de suas múltiplas aparições, conservam-se obs- ciência natural do ôlho humàno dcsarmado não sei'ia ob- A máquina dos mundos carece ,de equilíbrio estável e

euros e, até hoje, indecÜ'rados, mau gl'ado a sua anciani- servado melhormente com o ôlho ótico, luminoso e amlJlo, duradoiro; e o' que nos parece ordenad.o, harmônico e pe
dade de trinta e seis séculos! "

,

\ de Córdoba, Arequipa, Mont-Wilson, Palomar, Metidoll, Ar- rene na estática e na dinâmica celestes estadeia pura e vi-

Tudo Ilquilo que sabe�os de sua natureza � quase na(�a. ceti, Brera, Creenwich e Pulkowa? , sivel aparência.
Parecem-nos uns como verdadeiros dU'endes. É que o homem foi sempre o eterno amigo do sobre-

, As provas materiais cscassíssimas que dêles possui'mos.. naturaJ e do maravilhoso. .

não vão alêm de observações' inl}ividuais e de algumas mis: Para êle, pa�'a, satIsfazer a sêde (le sua fantasia, cria

tificacões fotográficas mÍl.laman,hadas e,. por vezes, ridícu- ram os novelistas as ,maravilhosas viagens interplanetárja�.
las. iutoridades científicas de renome universal não depu- Sugestionaram-se a si mesmos e os mais com seme

zeram; nem depõem em favQÍ' de sua existência ,material. lhantes, criações. E hoje, não raro, falamos e escrevemos

Albert'o Einstein, um dos maioreS gênios da. hmnanida- àcerca dos habitantes ele Venus, de Marte, de Saturno, da

de, depoiS de Aristóteles e de �e.on,ard_o !J.� �in,ci, afirma não Lua, como se estivessem()�, com a c�l't'eza de' sua existên

saber o qué seja os discos v()adot�, nem esta de, modo al- cia ...

gum interessa,d() em o sabér'" � �rofessor Kukerkane, dire- Vestimos, a ,nossa imaginação, a nossa fantasia, os nos

tor do institut"o astro�õmico de �Q�C(),u; 'cJassificOH�O.,t,cotno sos son'hos ,om }l!l l'mÍpfI:;; Jlmis finas das r€aHrl�des ierre
aluclnaç(ies (ll'iltlldà,B de uma' "oii;e bélica, coleti'l'à doe, 11UB.

DEFESA NACIONAL
LONDRES, '22 CU. P.) - O

"Times" acaba de' provocar
viva agitação nos circulas in-

"

dustriais e políticos publi
cando dois artigos sôbre a

defesa' nacional, que con

cluem pela necessidade' da
Grã-Bretanha adotar um

programa adicional, visando
príncípalmente a fabrtcação
de 400 bombardeiros e 1.000

caças.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••�e�6•••e••••O{l)••••••••«,•••••••••••••••••••••••••••••

Is' possibilidades' 'do'� Brasil
De 18 der abril a 18 de maio será realizado

«o mês brasileiro)), em Paris

nce
continua vencendo

fORCA POLICIAL PERMANENTE
,

DA OEA

TERMINOU UMA
GREVE PORTUA
RIA NO CHIL�

.Ríca e Nicarágua por motivo
'do conflito armndo que se

verifica. 'ali.
segundo se soube, o sena

dor Smat,4ers é de opinião'
que um grupo permanente de

,policiais reforçaria o sistema
de pactrícação da Organíza
cão elos Estaçj.os Amerfcanos,

:.... .. .. ,� - .. ,<,
•

govêrno, numa breve alocu

ção no Senado, hoje ainda ou

em príncípíos da próxima se
mana, para que patrocine
um plano como o que suge
rirá.
O senador Smathers viu a

necessidade de contar com

uma força policial, perma
nente na Organização dos
Estados Americanos quando
esta precisou de vários dias

para conseguir a colaboração
dos países membros à sua

iniciativa no sentido de esta
belecer 'uma patrulha na zo

na fronteiriça entre costa

presidência do eliretor do De

partamento. Nacional' de In
dústria e Comércio, reuni

ram-se, ontem, naquela re

partição, o 1° secretário e a

dido de imprensa da Embai
xada da França, um membro
da Divisão Cultural do Ita-

Mendes-Fra

WASHINGTON, 22 (U. P.)
- Espera-se que o senador
democrata George A. Sma
thers proponha a formação
de uma fôrça policial espe
cial sob a jurisdição ela Or

ganização dos Estados Ame

ricanos, encarregada de es

tabelecer a paz onde quer
que seja necessário no He
misfério Ocidental;
Uma fonte chegada ao se

nador Smathers declarou que
êste tenciona fazer apêlo �o

RIO, 22 (V. A.) - Sob a tíva que visa a atrair capí- turlsticas. Em revistas fran- rais, entre outros assunto�
tais estrangeiros para o Bra- I

cesas de. ampla circulação se- Dúrante o mês, serão realí

sil, e divulgar, com propu- : rào publicados números es- zadas exposições estatísticas,
ganda, as nossas posaíbilída- : necínís sôbre música" pintu- serão exibidas peças teatrais
des comerciais, industriais e

'

ra, folclore e 'riquezas' mine- e efetuados concertos.
,

"

<"""�,'
�••••••S8 8•••••••••e••••••••••••8••••••0••• '••••••••••••••fi.

As leis da mecânica celeste' não sãQ tão precisas e exa-

tas quanto julgamos, e nem, toclos os seus problemas foram
solucionados devidamente. O maior de todos, o mais trans
cendente e aquele que há desafiado a argúcia dos astrôno
mos e exaurido os recursos da análise matemática está
aÍmÍa par,a ter a solução almejada.' Enunciêmo-Io. Conhe
cendo-se as posições, em um instante determinado, de nove -tipo "ConsteBation", que ser'::
pontos materiais (o Sol e os planetas), suas' massas, a vem às linhas internacionais.

grandeza e a elireção ele suas velocidades, e admitindo que Dos aviões do tipo DC-3, po
ê�tes pontos se atraiam:m,utuam.ente ele c,onl().J,'mi!}ade çom r_é�, ontem, só se realizou um

(Co11tillúa na 3a. llfíg.) I
vôo.

Os pilotos, conforme noti

ciamos, recorreram à Justi-,
ça do Trabalho, tendo sua

reclamação sido encaminha
da à Primeira Junta de Con-

DECISÃO, TERÇA-FEIRA
'

ciliação e Julgamento, onde

já se realizou uma audiência
sem ní�1Íores resultados, d:l,'
da a intransigência com que
se mantiveram as duàs par
tes. Em face disso, o juiz da
Primeira Junta marcou para
a próxima 'terça-feita, pela
manhã, uma nóva audiência,
na qual, segundo se espeJ.':t,
a justiça dará b seu pronun
ciamento sôbre a questão, fa
ce à impossibilidade de con

seguir-se das partes um a

côrdo.

OS VôOS
Apesar dó movimento pa

redista, a Panair do Brasil
continúa faz�ndo correr nor

malmente os seus aviões do

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



PENSAMENTO PARA O DIA

"Amor que nunca, nu�ca mudas
c Que nos teus braços me seguras;

'Aceita agora, ó Salvador, o meu humilde amor."
>'.

Chris H. Tice (Inglaterra)
;' tERÇA-FEIRA, 25 DE JANEIRO,

.
'

� Veio a,mim a: palavra 'do Senhor, dizendo: JeremIas.
que vê� tu? E eu disse: Vejo 'uma vara de amendoeira.

(Jer. 1:11). Ler Jeremias 31:31�35 ou Rom. 8:22-28.

N o mês de fevereiro, I)otamos que uma pereira, no

nosso quintal começava a florescer. Dentro de poucos

dias, estava, branca como se, tivesse sido coberta ,com

um lencol de neve. Enquanto tôdas as autras árvores a

inda estavam nuas pelo efeito do inverno, a pereira es-

tava florida. Era sinaI' certo de que a primavera se avie

zinhava.
zi

I
Na Palestina, a primeira árvore que floresce, após

o inverno é a amendoeira'. Anuncia assim, a chegada da

primaver�. C�do no ministério de Jeremias, Deus mos

'trou-lhe a visão da amendoeira em flôr. Foi o sinal de

que Deus não havia abandonado a SUlj. criação; a prima
vera voltaria às encostas nuas da sua terra e cobri-las

ia de bele'za, outra vez. Estava Deus esforçando-se para

fazer lembrai' a Jeremias qúe Êle não havIa abandonado

a humanida'de. Neste peNsamento achou Jeremias cora-

gem e 'fôrça. '

Também podemos ser aju,dados pelo 'conhecimento
de que' Deus está operando para trazer a primavera da

justiça, da retidão e 'do amor para êste mundo. Nossa

vonta,de se fortalece pelo pensamento de que Deus está

•
......._ ...._,.,.. • � ,.. ,.. ,.. � �- � � � ,., ,.. ,., ,., '" li � ,., ,., !fl ,., � ,., ,.. � ,., � M ',., :t:

I����������,
-

�

T �
�t" - ..�. E DI T A I N.o 1

«No Cenacuío» .:+

A
..'t.. O Snr. Newton Lemos do

SABADO, 22 DE JANElRO ..... ..�. Prado, 1.0 Tenente. Inspetor
,

15 22) L..... :. Geral de Veículos e 'I'rânsí-
Colocai�lhe um anel no dedo. (Lucas : . er 't' ...

.... ..... to Público, no uso de suas
Lucas 15 :.11-24. 't' ;;�� ibui

ti 1 t �' atr
í

mções.
ÊLE precisava de roupa; seus ves IC os es avam ras-�..' �

cados. Precisava de sapatos; suas sandálias estavam. 1'0- .:. ..�•• Leva ao conhecimento de
'"

. .

h f int �
� quem interessar possa, que

tas. Precisava de um banquete, pOIS vm a amm o-e se-

:�:·r�·, Concess'\I·onarios, F ,O'RD' ;:��.,:=��dendo. Mas um anel, isto era um presente. � -i. �'"'
terá início, no dia 21 de ja-

Da mesma maneira, o amor protetor e perdoador de '
neiro p. vindouro, o empla-

�:��:'?:��::::.n�E,;��;:o,i�:O�::.:t:l:/d[:i��; f �!<,.-�-.�. ·--T'"'.l;<E':"'M'c�'P'·�A··:;;:R""''&A'':'J PRONTA ENTREG'A' .* fr���if�:�2���;:.·e;,u��
de Deus é incomensurável, superabundonte dádiva. A �'+, :>'.í-'::0:.iJ!;"i;.';; ,'��

�� ,.� :' Aquêles que não empla-

(ll1iC� :�:�i�:a dt:����ê�l:IOor�la��e����e�t�·ai desejava ,,:�r�· \ CH�Aí�S'�S�"I'S _ C'AMINHA--0, COM C-A' 'BINE:" AMER'I'C"�A;�N"'f"'A'"""

.':
,..

. '��:,f�� ��r��a::l�a�:�cdu;,oSse�;n!��
que seu FILHO se", apresentasse própriamente ves

�..: brado com multa de acôrdo
tid'o e, por isto, acrescentou aos vestidos e sapatos,

..

o •

h cilia :. com ,R. G. T., e C. N. T.
anel que era adôrno.: Quando um omem se recon �:. F-800 -'-·192" _ MOTOR 170 HP. MODELO 1954 .,.� As repartições públicas

���r�:u;�.:;:e:i�i�:�o complem,ento, o adôrno \de eterno

i� FF-6_'05000 _1175.�24:':; -_ MMOOTTOORR' 113380 H,HPP·. MMOODDEELLOO.11995544 ;� �:;Ce�'l�� p:l�:ef���:��o ����
Não sómente isto, segundo Alex Findlay, "o anel era :� �{! constem os dados necessá-

símbolo da restauração do filho fracassado. aos di:'eitos F-'150 _ 130" _ MOTOR 130 HP. MODELO 1954 "i�' rios à identificação dos
de herança da família." Olhando para aquêle anel ele se v , mesmos.
lembraria de que o amor que o recebeu de braços abertos �:i F-100 - PICK-UP 130 HP. MODELO 1954 1 � Os proprietários dos veí-
em casa não parou ali, não se acabaria, jamais. Assim �I�' '.FORD-RH,,'EIN (A,LEMÃO,) _ 173" -110 HP. -', COM, EIXO ..:J culos supra-citapos, com

Deus nos liga a Êle num eterno pacto que só pode ser • 4
" -

d f'
.

" �� DE FORÇA _ MODELO 1954 �� exceçao . os carros o leiais,
quebrado por nós se fugirmo_s de sua presença. .:. I ': \ deverão apresentar, no ato

. ORAÇÃO , �:� FORD-THAMES (INGLÊS) - MODELO 1954 �t�lde emplacamento, o certifi-
Ó Pai, damos-te graças por teu amor protetor.. Ime- .! CHASSIS PARA ONIBUS _ DIESEL _ 189" 95 HP �:� cado de propriedade e guia

recído, inconquistado, tu nô-Io cancedes de graça. AJuda- �:'+
•

-

,,--

�:.., da "PETROBRAS".
nos a aceitar o teu amor, como jóia preciosa de eterna �. COM EIXO DE FORÇA �.. O licenciamento deverá
duração. Inspira-nos -f idel idade agora e para sempre. ..... ...+_. ser feito no 'municipio do
Amem. ..'t. C'ARROS': DE PASSAGEIR,OS' "a

..�� domicilio do propríetárío.
PENSAMENTO PARA O DIA

..�.. ..�. -Inspetor'ía de veículos e

"Amor que nunca, nunca mudas
..�. '_

..�� Transito Público, em FIo'.
, Que nos teus bracos me seguras;

..�. FORD-VENDOME (FRANCÊS) '_ 4 PORTAs'- MOTORV8 _ ..:. rianópolis, 18 de' Janeiro de

Aceita, ag,'ora, ó S�lvador, o meu humilde amor." '. �, 1955
I ) ••• 1'10 HP. - MODELO 1954

'

..+_. .

Chirts- H" Tice (Ing aterra � ,� Newton Lemos do Prado
'EIRO • .' '

SABADO, 22 DE JAN
•..t FORD-TAUNUS (ALEMÃO) - 2'PORTAS - MOTOR 48 HP. ...t, LO Tenente Inspetor Geral

Colocai-lhe um anel 110 dedo. (Lucas 15 :22) Ler Lu-: ....... ....
....... - 4 CILIND,OS - MODEL,O 1954 ....

cas 15:11-24. �r
.L, �f

Êle precisava de roupa; seus vestidos estavam ras-

�:+ FORD AMERICANO - 4 PORTAS - MOTOR V8 - 115 HP. �t� E'D ITA,L' _gados. Precisava de sapatos; -suas sandálias estavam 1'0- +i. _ MODELO 1953, ••� _.

tas. Precisava de um banquete, pois vinha faminto e se- ...� ..+_.
dento. Mas um anel, isto era um presente. ..�. ..�. Torno público, a quem

Da mesma maneira o amor protetor e perdoador de
..�. ;--, SALA DE EXPOSICAO ..�. interessar possa, que se' a-

Deus e, um' presen te. Imerecido, Inconquistado, o perdão 't' �
h d t d_ .... ' ...... c a a ven a um erreno e

divino conduz de volta ao coração do Pai o pródigo in-
..\ �,BERTA DIA E NOITE ..:. propi.. iedade da Associação

sensato e falto�o. Não inspirado na pura justiça, o amor : � ,f BENEFICIAMENTO DOS
'de Deus é il;�omen:surável, superabundante dádiva. A �:.. .... SUETENENTES E SAR-

ún!,c� :���i:�::n�h!'-�: 'o�:a;:c,,:::.t� pai deeejava :f Rua Duarte Schutel D. 15 .. Telefones: 3605 .. 3347 * �fT�'i.��i��d��:��;�:!::
que seu filho se ::;,pl'eSent:lsse pr:opriamente vestido e, �:-. fi.-. tal, na Av. Rio Branco, com,,'
,por �sso, acrescento1,1 aos vestidos e sa.pa��s, (') anel que �... ·En'IEI'CIO FORD .... a área de 160 metros qua-
era abôrn·o. Quando um homem se reconcllJa com Deus, .:.

..,.'; ,
' � � _4� '. ..'t. drados, extremando com tet-

r""",el�!e como comllemento, o a,dorno de eterno valo,!", a � , � s' C·
t .,

ras do Sr AlcI'des Bastos

g;'�ça divina. . ::: flori8nOp�lis anfa' . a_árina �i· d� Araújo:
,

Não somente isto, segundá Alex Findlay, "o anel era
..�� -. .. ,�:-. Os interessados apresen-

símb�lo da restauração do filho fracassado, Aaos direi�os :.
" .:-. tarão propostas por escrito

de herança da famHia". Olhando para aquele anel ele +>"," , .' na qual deverão estipular
b d b· ..._••:.. ..._ �

6 ._ � � , +_ +_ +_ +_ +_ ,_ .

se lembraria de que 'o amor que o rece eu e. raços a- '""". "' � '+ -."'T. � � � 't' � ., ''t', '+ ,. � ,..- -+ claramente a importância
bertos em C:1sa não parou ali, não se acabaria jamais. MINISTÉJUO D,\ AGRICULTURA,

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

"

,--,

para a aquisição do referi-

ÀssimDeus nos liga a Êle num eterno pacto que só pode SERVIÇO FIJORESTAL do imóvel, numa base .niíni-
ser ,quebrado por nós sit fugirmos de sua presença. DELEGACIA j,'LORESTAL ma de cinquenta mil cruzei-

,

'

OR A ç Ã O . REGIONAL' ros (Cr$ 50.000,00).
"

Ó Pai, damos-te graças por teu amor protetor.. Ime- "ACôRDO" COM ,O ESTADO DE
.

Até o dia 2 de fevereiro
recido, inconquistado, tu nô-lo concedes ,de graça. AJuda- SANTA CATARINA p. vindouro, as ,propostas
nos a aceitar o teu amor, como jóia preciosa de eterna A V I S O J.

deverão ser entregues,· Se-
Ii.uração. Inspira-nos fidelidade agora e.' para" sempre. , A Deleg-aéia FlOl'estal Regional, cretaria da Sociedade" em

Amém. no sentido de coibir, ao máximo }lOS- envelopes f�chados.
'

3ível, as queimadas e derrubadas de mato, afim de impe-
A IMPORTÂNCIA ECO- com' referência ao petróleo No dia 3 do mes acima

l)edir os desastrosos efeitos econômicos e ecológicos que
NÔMICA DA ESTRADA - de que nos poderemos su'- ser�o as propostas abertas,
DE FERRO BRASIL EO prir. Trazer material paraaca-r,etam tais práticas, torna público e chama a atenção

- -

na presença dos: proponen-
de todos os proprietários de' terras e lavradores em geral, I LIVIA as' nossas refinarias de pe- ées ou' de pessoas por ele$
tlata a exigência do cumpriml'.nto do Código Flore�tal Embora já tenha ouvido troleo; 'fora de influência do legalmente autorizadas:'
(Decr. 23.793 de 23-1-1934) enl todo o .Es'ta'do. dólar, é avanço cons.iderá- Q' 't I

'

comentários, a bôca da rua ,

- umsquer ou ros esc are-

QUEIMADAS E DERRUBADAS"'DE MATO de que o Presidente .CMê vel ha nos�a economia. Mai-' cimentos 'poderão, s�r obti
Nenhum proprietário de terras ou lavrador ' poderá, Filho está passeando rrmito, ,,01' p�sso al�-d.a ,para a eco- dos com o SUb-Ténente Ma-

Proceder queimada ou derrubada de mato sem SOII'cl'tar,J , '. I b 1 ,,' I
.

C h Q t 1o que fere diretamente a, nomla ,
o IVI::wa, pe o es- 1'1110 un a, no uar e da

co� antecedência, a necessári� li�ença �a. autoridade flo� p6upança que O Mini�t\lo I c?�m�nto ql�e dai'á a.os len- Polícia Militai'; dentro dos
re",tal c�mpetente, conform� dI�poe o COdlgO Flo�estal em Gudin vem querendo fazer, ,ÇOlS petrohferos, sItuados seguintes horários:
seus artIgos 22 e 23, respectivamente, estando os lllfratcl"cs . ,

B 1" t
� hlOS contrafortes"" orientaI's A's 2 a 3 a 5 'a 6 a

. . .

_,
' essa VIagem a o 1VIa em i

' , , • ,s, . s" • s, ,'8, ,

SUjeItos a penalIdades.
"

tA; t d tidos Andes feiras: das 9 às 11,45 e das
REFLORESTAMENTO

Impor ancla ransc.en' en a

I'
,

.

. _ . . . I para
nossa economIa. 14 às 16 horas;

Esta RepartlCao, pela rede de VIveiros florestaIS, em
A I'

-

f
., .

B Importante poi.ó1, bastante À's 4:as e 'sáb'pdos·. da's 9_' • A 19acao errovlal'la ra- I '" '

cooperaçao, q,l� .mantem n� Esta�o, dlspoe de _mudas e se- sil-Eolivia, é saída do Bra- ,importante. ,a viagem do às 12 hórâs.
"

mentes de espeCles florestaIS e de ornamentaçao, para for-
'1 • P 'f' .' 'd

I Presidente Café Filho a Bo- - Secretaria' da: Sociedade
.

t " It I
.

t d "SI paI a o aCl ICO, e Sal a
,'. '" ' '

,

llemmen o aos agncu ores em gera, III ,eressa os no reflo-
d B l'

.

AtIA t' hVla A Estrada de Feno Beneficente dos Sub Tene
t t d t. I"

. - a o 1VIa para o an Ieo. '. " .'. '" ',"
- n-

res amen o e suas erIas, a em de prestar toda orlentaçao A b' .' . ,d t BraSIl __:, Bohvla sera um te! e Sargentos da P
t'

. '.

L' b
.

d 'b'l'd d d
o Ia Ola maugma a eve

j"
_, ,

' ,o
eCI1Ica

nece"ssarm.
em ra, aln a,,' a pOSSI 11 a e a ob- . , .

G
A

V
" "elo a mais a ligar os dois I MI'II'taI' d E tad"

"

FI
,_ ,

"

. mlClO no overno argas e '

'

,',' o ,," � o",em . 0-
tençao de emprestImos para reflorestamento no Banco do -

d AI I países elo de amizade de ri'Ítn" 'pol" 17 d
. .

d
<"1
.' ,

'"
I nao se po e negar a e e esta I •

' '" ,," o IS', ' e Janen'o e
lHasOI , �omt" Juros de 7% e prazo de la a�os.., visão do futuro. Caminho comunhão e além de tudo, 1955." '

,.

s ln e"ressados em assuntos florestais, para a obten-
b

. .' elo econônico vital para am 'I Dl" N,,"
.

t
cão de maiores sclarecimentos e requererem autorizacão

a erto a Importante mter- ' ,
- eoe eclO, .

aSClmen o
-

,- I' b'
.

1 t 'd bos." . SecretarIO Geral
Je licençapara queimada e derrubadas de mato devem

cam 10 comerCIa, en, o-se "

rUrigir-se às Agên'cias Florestais Municipàis ou dir�tamen- em vista que o pais vizinho

te a esta Repartição, situadá à rua Santos Dumont nQ. 6 possui petróleo - de que

em Florianópolis. tanto carecemos - espe-

Telefône: 2.470 __ Caixà Postal, 395. cialmente 'agora que posslli-
Endereço telegráfico: Agrisilva - FlorianópoÜs, S. C. mos em' funcionamento

grandes refinarias e nós te
mos muita coisa de que ne

cessita a terra andina. :Uma
permuta permanente' <do pe
tróleo boliviano, por algo do
que produzlIpos, I�onstituil'
se-á alviçareira economia
de 110ssas c1tvisas.
Para a Bolivid é a liga-

ção ao resto do mundo, ,de
uma zona quase abandonada.

Cres-' Zona rica, qlÍe possui além de
petróleo, na aba da cordi

ê
.,

lheirw elos Andes, jazidas de
ferro e produz muito arroz,
fumo, café, cacáu, frutas
etc; "

E' um novo celéiro que se

abre, cheio de possibilida
des, para sm>rir especial
mente o Brasil, com produ
ção escassa em refação ao

seu p;rilnde desenvolvimento.
Nova fonte � sobretudo

'2 Florianópolis, Domingo, 23 de Janeiro de 1955 O .T.ADO
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Com a Biblia na' Mão Edllal
,

,.
- --------

Lotes à Venda

"

________--c. � �__, � _

operand9·

Coqueiros Praia .... Clube:
Comunico aos srs. sócios proprietários, portadores de'

ações do Club, que a cobrança da mensalidade de vinte
.cruzeiros, (Cr$' 20,00) provem de uma, deÜberacão do Con
selho Deliberativo, de acõrdo com os Est�tutos;'e' que o não
pagamento �as mesmas implica em d\:dUçõé� do 'valor da
ação" até a sua completa liquidação .

/
'Cid Rocha Amaral ..:.. Presidente

ORAÇÃO SOCIEDADE CARBONIFERA
PRÓSPERA SI AIN,osso Pai, damos-te graças porque não no's man,das

. às nossas tarefas sozinhos. Encontrámos fôrças no pen

saUlento de que tu cumpres tua, promessa de ir conosco.

Oramos em nome. de Jesus que ensinou Seu discípulos
a dizer: Pai nossp que estás nos céus ... " Amém.

PENSAMENTO. PARA O DIA

'10 CONVOCAÇÃO PARA ASSENj:BLÉIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA

11:ste é o mundo de meu Deus ... Ele ainda governa."
GILBERT RA,MSEY (GE0RGIA)

I,

São convidados os Senhores Acionistas a se reuni-
rem em nossa sede social, ás 10 horas do dia ,28-1-55, pa
I'a deliberarem sôbre a Reguinte Ordem do Dia.

10 - Inc'orporação da SocieC',ade Carbonífera
ciuma Ltda.

. VIVA' O "CARNA-VAt�'
VIVA'A ALEGRIA QUE A-NINGUÉM FAZ MAL

,

Nos salões arejad'os do 'COQUEIROS PRAIA - CLUBE,
sábado pró�imo, dia 22, inIcio às 22 horas sob a direéão da
excelente orquestra do Nabor.

.

.

Alegre festa llespanhóla e carnavalesca sob o ritimo de
castanhólas.

' . ,... ,

20 - Outros assuntos. 'I,
.

Criciúma, 5 'de Janeiro de 1955

(S. ele Rezende Corrêa), DiretOl;-Comercial

últimos lotes, na praia da Saudade, em Coqueiros,
ao lado do grupo escolar "Presidente Roosevelt", com

]5 metros de frente, arca de 400111,2', servidos de agua

encanada e luz.

Informações no local com o snr, Gilbei'to Gheur.
. :�;»'\

PARTI(IPACAÓ----
,

EDUARDO NADER E SENHORA, participam aos

parentes e pe�soas de sUas relaçõés, o contrato de casa-

mento de sua filha ADMA NADER com o 8nr. JOSÊ SE
RAFIM FILHO,

Estreito, 16 .de janeiro de 1955.
{.

:,'�.

Magnífico SHOW, 'pélo conjunto ,de artistas internacio
nais RULITO, as 24 horas com varia:dó programa dos mais
''11lOdernos BAI()�,S, tiPi�atneÍlte_ :qlexiGanos, daIl�as e �a��.,
teado� hespanhOl�, cuIlçaes "e, excelente nÚlneros comtcos:

Reserva de Mesas nõ:SAI"ÃO RECORD. ';:,
.

Todos a.o Pra.ia efu·}?é.:·
� -'�,

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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I AO· PUBLICO I

i
I
i·Dispondo de espaço amplo scrão anexadas ao comér-

cio atual mais algumas secções de novidades. O sistema :
crediário, - a despeito das atuais c llifíccís conjunturas •

econômicas e altas, quasi diárias, de preços, será mantido�-

1_.Contudo, só poderão ser atendídos, pelo credtárío, os fre-

gueses que stiverem com os seus débitos rígorosamente
xxx em dia.

Ora, as perturbações cósmicas que ameaçam o sistema xxx
I

dos mundos, mormente aquelas que portem preduzir serias' :-Quanto às liquidações, utilizadas, ultimamente, com re-

catástrofes na terra, - são todas insuspeitadas pelo comum iativa frequência; em razão da mudança e de uma localí- •

da gente. Além disso, o conhecimento incompleto da tota- zacão um. tanto fora da zona de mais intensa movimenta- :
lidade dos múltiplos e complexos movimentos do sistema çã�, serão feitas, rigorJsamente, em 2 épocas certas: fins •

astronômico local deixa indeterminada a duração tempo- de inverno e Ilns de vel'ão, para a radical venda dos artt- .1
ral dos ciclos catastróficos, em virtude da deficiência dos :gos de estação.
nossos métodos analíticos. O nosso "misero planeta", como

. x�:
-0- o apelidou o astrônomo francês ',I'eófilo Moreaux, é passi-

vos cumprimentos, com vo- vel de colisão com alguns asteroides e cometas, cujas õr- I
AGORA, ENCERRANDO I

tos de perenes felicidades. hítas cruzam, ou venham a cruzar a da terra. As mais re- O ciclo dessas liquidações e no objetivo de uma com-

.1·CAP. BENHOUR ROMARIZ FAZEM ANOS, AMANHÃ: -eentes.rhlpéteses edsmogônícas, como sobejamente sabe- • pieta renovação do estoque e facilidades de mudança, Ian-

Transcorre amanhã o - sr. Tadeu Szpoganiz, mos, àtribu�ni.a esses corpos celestes origem catastróficas, 1.1 çará A MODELAR - a

aniversário natalício do Ca- furictonârio da Firma Car- que os preéipitmi;ein órbitas aberrantes (Olbers, Emanuel I
l° de Fevereiro próximo :ipitão Benhour de Castro Ro- los Hoepcke; Velik�wsky, Mp.nhoz Ferrada, etc.). Assim, quatro órbitas a sua definitiva

mariz, distinto Oficial do - sta. Neusa Maria da de àsteroídes cruzam aquela da terra: são as de Eros, Amor, I LIQUIDAÇÃO DAS LIQUIDAÇÕES •

Exército servindo, presen- Silva, filha diléta do nosso Adonis e Hermes. As distâncias dêsses planetoides à terra Os prêços serão algo de espantoso, de tão baixos. Para litemente, ·.no ,140 B.C. conterrâneo Sub-t e n e n t e acusam respectivamente 62.000.000 ks.; 16.000.000 ks., I cvitar com que determinadas pessôas façam compras de

Já radicado em nossa ter- Raul Tito da Silva, da Po- 2.000.000 ks. e 350.000 ks .. b asteroide que mais se aproxima � vulto com a finalidade de revender as mercadortas, preju- ..

Ta o distinto an iversariante lícia Militar do
,
Estado, e dé nós é Hermes. Essa aproximação maior, aí pelo ano de

I
clicando, assim, interêsses da numerosíssima í'reguesla da :

é muito relacionado e goza de sua exma, esposa d. Ma- �921, causou certa apreensão aOS profissionais do "telescô- casa e do público em geral, ficará limitada a venda a de- :
de um vasto circulo de ami- ria E. da Silva j ,. pio. Entretantc, O' impacto, de ambos não se consumou, pas- terminadas quantldades, �or pessôa, :
zades, pelas suas aprecia- - sta. Sonia Maria Cor- sande aquele asteroide, alguns dias após, pelo ponto cru- •

veis qualidades, destacando- te. filha do sr. Ivo Bandeira eíal,: à .dístâneía de 300.000 ks. da terra. Porque não se deu I
se como ardoroso despor- Corte e sua exma. esposa d. o .in:Il�acto previsivel, não se deva concluir qu� êle deixede·. (

. •

tista. Nerina Monn Corte; realizar-se em outra fatal revolução sideral. Fato idêntico
� G••••••••••e••••••.•\••••,

Pl'ofissiónal . competente, - sta. Eudoquía . André observa-se com os. cometas. Os cometas de longo período, AS MEMO'R IAS DE
com uma já brilhante· folha Atherino, auxiliar do Tri- isto é, aqueles cujas afelias estão para além de Plutão, nem .

de serviços prestados ao bunal de Contas e elemento. sempre escapam, no seu movimento acentuadamente elíp- OSWALD DE ANDRA·DE
Exército e a Nação, o Uus- destacado na sociedade 10- tico, das perturbações que lhes inflingem os grandes plane-

.. .

..

tre aniversarlante vem se cal; tas, como sejam Júpiter, Saturno, Urano, Netuno. Tais per

impondo ao conceito de seus - sta. Iná Souza c Profes- ,turbações são suficientes para modificar o sentido da ór

concidadãos, razões "pelas sora 'da Escola Estadual de bita
-, eOlllet�r!a, �imi�uindo-lhe a excentricidade e aproxi-!

quaes, 'nesta oportunídade, Barreiros
mando-lhe a perthelia. . Com um prefácio que não

muitas serão as justa home- - menina Rose-Marie, fi- I
Os anais da .astronomia consignam a queda à supel'fi-I tem razão de ser, conquan

nagens de que ver-se-á al- lha do Ten. Eugenio Lazaro
eie da terra de dois colossais aerólitos: o de Arizona, há to assinado pelo mais ílus-

Cidade, da Poliéia Militar
1�255 anos, e o da Sibéria, nos princípios do século vinte tre crítico literário de São

voo
.

d d E t d
. (1908).. Essas descomunais pedras do céu não são mais que Paulo, aparecem em volu-

O ESTADO, se assocran o o s ao o, e sua exma. es-
id 1 d

.

t
�

de jui
.

"

d I lt' p' I· Cid
resi U9S (e esm .egraçoes e nueleos eometártos, Em fu- me, editadas ·por José Olym-

às homenagens, formula os posa . sa ma au a 1 a-
t

.

t" f
A ,

melhores votas de felicida- de' I
uro remo ISSlmO, enomenos análogos ocorrerão em outros pio, as memórias de Oswal-

,

i)' e , 1\1' dor planetas do sistema solar dos quais a terra será muda e ím- do de Andrade. Trazendo,
des ao distinto militar.

G
-:- Sl'da. ma adn onça passível espectadora. No sistema de Júpiter sucederão os

FAZEM ANOS HOJE' evaer, esposa o sr. ...

t d YI
em cada página, a marca

, .

E' 1 G d D'
. pessrveis impac os o

- com o VII e do V�I'com o IX sa-

Sgt Jú11'0 Moura Cas- mmanue 'evaer e
:

,lre- t 'l't t
.

O
. t' , . A profundamente pessoal de

-.
.

tora d G· E 'I "Si]
eles, en re SI. quínte satehte desse me asístema se-

tilho, servindo no ·140 B.,< ora o rupo sco ar 1 -

't t I t d t id
. ". A

' »: um homem que há trinta a-

, .
.

S ".,' 'C'· . .ra o a men e . es rui o, "lOIS esta a dlstallda, {ie' 2,53 vezes nos enche de rumores .e im-
C. .

velra de ouza desta apl- o semi-eixo maior do astro central, isto é, atingirá o limite
.

J' vem· Cla·udl'oceI' An tal' previstos a cena literária do
- o

-

, de Roche. Algumas outras catástrofes estarão a espreitar ,-

t
.

L t t f'lh d' SI' país; desde 1922, quando se
OUlO au er, .1 o o . o momento fatal, dentro no dinamismo do sistema.suposto

C· 1 L ld L t t e

p
,

d O·
contava entre os animador�s

ar os eopo o au el'

receito I II
ordenado, harmônico e perene em suas bases de fundac.ão.

.

, d B t da famosa Semana de Arte
sua exma.· espo'sa . en a Haverá ainda o possível encontro de Netuno com Plutão,
P· L t t "d t

Moderna. Refletindo os as-
lr.es au er , reSI, en es em apesar de forte inclinação da órbita dêste último planeta,

Itaporanga, Bom Retiro; SAúDE INTEGRAL sôbre o 'plano da cclítiea; o de Marte com certos asteroides
.

A
.

fI' A ·saúde física da crian-. f' I-:- Jovem rgeml1'o, - e, ma mente, o desiquilíbrio do sistema solar com a f'po-
lho do sr. Sgt, Argemiro ça merece tôda atenção dos catástase cíclica, geral e simultânea de todos -os plane
SilVeira e sua exma. esposa m.edicos e higienistas. Mas tas, ..

d. Aúrea Silveira; cumpre zela-r, também, pela '

Por
�ua saúde mental, para que
o desenvolvimento corporal
se faça harmonicamente
com· o inte�ectual e o mo-

ral. ..

. Zeh� pelo'" d!ffisenvolvi
menta : mental de seu

filfib, �ducando�o se
inmdo .as normas da

méride, enviámos daqui,os Higiene ,M e n t aI.

nossos mui cordiais e efusi �
'. . . $NES. .

.

NO LAR E NA
' ..

SOCIÉDADE.

Companheiro leal e confidente,
está sempre comigo, do meu lado,
encantando-me as horas do presente,
.com lembranças amenas do passado!

Que
·Ameaçam

a lei da gravitação universal, determrnar as posições que

ocupam em outro instante qualquer. Quem o resolveu? De

balde Laplace, Gauss, pppolzeF, Watson, KJinkerflles, Baus ..

chinger, Poincaré, Straeker, Tisserand, e dezenas de outros

o tentaram. Ainda· que fossem tão somente três pontos ma

teriais, o problema careeería de resoluçâo. Não passaria do

terreno das aproxima{ões, multo embora. vigorem como

meio auxiliar do cálculo, as órbitas oscilantes de Gildén.

Não ignoramos, entretanto, que as letras bíblicas consig
nam a notícia de que o profeta. Daniel aprendera dos Cal

deus a resolver esse transcendente problema, cujo metodo,

aliás, nosé, até agora, completamente desconhecido. A·pre
visão (la apocatástese geral e simultânea dos planetas (en

tão em número de cinco) era calculada com a máxima exa

tidão matemáttca. Mas, isto fôra na alta civilização cal-

Perlurbações Cósmicas
a Terra?

Dentro em breve, já para as vendas de inverno e com

um sortimento verdadeíramente maravilhoso, serão inau

guradas as novas e modernas ínstulaçêes da. A MODEI.AR,
no prédio 11. 7, da rua Trajano, radicatmente transformado'
e adatado ao fim para qual se destina.

A despeito das instalações luxuosas continuará o esta

belecimento a fazer jús ao seu velho slogan de "Casa Me

lhor Sortida e Casa Mais Barateira do Estado'.'.

"O ESTADO"

MeU. Cigarro
WALTEH ROBINSON

Entre os meus dedos morre, lentamente
o meu cigarro - amigo dedicado -

•

) que me acompanha quando estou contente

e não me deixa quando amargurado.

coração sorria para a vida".
O coração sorrindo para a

vida, embebido numa lem
brança, menos pungente do

que consoladora, que se es

tenderá pelo tempo, Os
wald de Andrade está e-

Aperiltva
TOnlca

forlificante

daica.

E ao vê-lo se extiguir humildemente,
bate-me o coração descompassado,
porque sei que, na vida, fatalmente,

como nuvem que passa eril ceu silente,
igual ao meu cigarro estou fadado,

!
a ir morrendo vagarosamente!

ANIVERSÁRIOS

Alceu Marinho Rego fechar o aposento dela, já
com a casa vazia de moveis
e pessoas, me ajoelhei parn
beijar o chão, no local onde
mamãe falecera. Mas meu

.

::�
: .

que temermos a vinda desses fantasiosos discos
voadores de Marte, quando verdadeiros perigos cósmicos
ameaçam à Tel'ra? Encerremos e'stas nossas digI'essões es

catológic;ts com aquilo do poeta do "De rerum natura":
"FUteis superstições não façam crer-te
Que estrelas, terra, sol, çéu, lua e mares dade, o meio familiar, a pa-

SãÓ corpos divinais que eterno durem'" rentela, as primeiras. ami-

porque: 'zades e os primeiros VIClpS,
.

"Há de arruinar-se a máquina do 'mundo". as leituras iniciais, as l'e-

E . galaxias, metagalaxias, sistemas siderais e planetá- cOl'dações da cidade natal

rios, tudo ostenta um equil�bl'io instável, e, portanto tran-I bisonha e beata, que :foi o

sitório. .

. 'São Paulo do fim dos Oito-
.

�Icentos e dos comêços do sé-

Vende .se
culo exibem as mamadas in-

",.,':.{,,,,.,, • teriores em que assentam os

. alicerces dêsse edifício mo

derno que se chama Oswal:d
de Andrade, o primeiro em

arrojo que se ergueu no pla
nalto de Anchieta e João
Ramalho.
"Sob as ordens de Mamãe"
chamou o autor a êsse volu
me e o título sufiCientemen
te o explica, constituindo a
afirmação do muito que a

imagem materna influiu no

,desenvolvimento de uma

personalidade. Essa presên
ça imanente . se projeta Já
nas primeiras linhas da nar

ração:
"Em 1912, chegando da

primeira viagel,ll à Europa,
e encontrando morta minha

mãe, nos mudamos logo de
moradia, eu e meu pai. Ao

pectos, as cambiantes, as

transfo.e:mações e supera
ções de um temperamento
iniludivelmente . votado ás

mancipado para começar
sua gesta; E chamemos as

·sim, com ênfase perdoavel,
essa vida que se dissipará
em mil atalhos sem perder o

caminho, atacando e defen
dendo-se com "pannache", .@
criando seus mitos para de

pois destrui-los. Porque co

mo aqueles barbaros de que tos e bota amante, voltando
se ocupa a História, que le- para o BrasiJ com a decep
vavam à civilização romana ção de encontrar uma terra
a poderosa contribuição de nova apertada eru· cintos de
seus indiv.iduaismo f�roz, o castidade. Nápoles eonti
seu individualismo feroz, o núava sendo o que ainda é
ge'sto de queimar o que ado- - vemos em Malapal'te
rou para em seguida a,dOl'ar lugar onde numa rua, a noi-
o que queimou. te, um cégo pergunta ao fo-
Essas páginas que se lêm l'asteü�o se vuole uma signo

de uma assentada mostram rina. Cégo que, diante da
o pequeno Oswald de Andra- moeda oferecida, abre os

de feito Imperador do Divi- olhos claros e perfeitos" .. ,

no em festa-religiosa do Esse livro não alcança as

interior. Abrindo os olhos experiências, da matliridade
'para as primeiras transfor- nem mostra ·a galeria hu'ma
mações· da ci,dade de São I na com a qual cruzou a rota
Paulo, onde se iniciam os

1
de Oswvald de Andrade

loteamentos de terra, as que há de aparecer em volu

construç�es em áreas que se· me subsequente. Cônstitue
incorporam ao perimetro porém a propedêutica oswal
urbano, os progressos da deana, dé indispensavel ini
eletricidade anunciados pe- ciação para o estudioso e

la inauguração do bonde elé- onde o leitor comum �ncon
tl'ico. R��az�n.ho, fazendo I �rará uma sedução feita?e.
sua experlenCla da Europa, agna de rosas e pó de mi
onde cirçula de olhos aber-· co ... (Agência Naci�n·al)

. IVO .NORONHA

realizações e aos tormentos
da inteligência.

O primeiro volume, já ·nas

liv-rarias, é 1· desvendamen
to de raizes. A ancestrali-

Fez anos ôntem o noss:>

distinto e presado conterrâ

neo, jornalista IVO NORO··

NHA, que se acha no mo

mento pe','corrend� o nC�S(J

Estado, a servi<)o do SENAr.
.

Por motivo da grata efe··.,'

•

Precisai-se

Por motivo de viagem um

fogão "BERTA" nO 2, á le
nha, esmaltado-bra�o.
Tratar á rua Este1'es Jú

nior nO 62.

Empregada para cosinhar
e uma menina ou moça para
Babá.
Tratar na casa 2 da· Vila

96 anos VENDE-SE AGBNTES-PRECISAM-SE
Excelente Comissão - Mostruário Grátis

Firma estabelecida há 28 anos admite Agen
tes no Interior para venda de Casimira e

Linhos pelo Reembolso Postal.
Tecidos Lasco ex. Postal 'S305

S. Paulo

de fama

universal

I i,CO
15,00

Vende-se por motivo de
viagem o estabelecimento.

O Inperio das Toalhas o

unico no genero no Estado,
bem afreguezado. Interessa
dosqirjgem-se a Rua FeUp

tipos modef'no�, de
beleza clássica!

Jap10 o/o
Tu:·quia , ". 17,00
Alem',nha ......•.. 1600
.

. EE UU 11.'0

França ,. 15;00
F:n'anda 17,(0

Belgica )5.00

Oinamar.ca ' 16.00

Inglaterra. . .. 15,00

AVENTURAS DO ZE-MUTRETA

•

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Florianópolis, Domingo, 23 de Janeiro de 1955

Joinville, 18 (00 Correspondente) - Estreando no

Campeonato Estadual de Futebol, obteve o Caxias F. C. -

campeão joinvilense de 1954 sua primeira vitória, vencen
do pelo escore de 4 tentos a 2 o voluntarjoso "onze" do C.

A. Baependí de Jaraguá do Sul, domingo último, nos seus

próprios domínios.
O pelotão dirigido pelo treinador Helio Pimentel Congratulamc-nos, portanto, com os operosos servi-

atuou com a seguinte formação: Puccini, Helio e Ivo; Joel, I
dotes do Iapetc, desejando uma feliz estada a 'nossos dignos

Gunda:-Din e Hoppé: Euzébio, Cleuson, Juarez, Periquito [visitantes. .

�. �

e Vi.
.

. , .' >
• 'I

.

Bôa foi a renda dêsse cotejo inaugural do magno cer-, .. ---••••�••- ..

tome estadual realizado ria vizinha cidade' de Jaraguá do

Sul: aproximadamente 18.000 cruzeiros.

Continuando com a sua

ínvencíbílídade, consesíú o

E. C. União outra belísslma
vitória, esta frente ao es

quadrão do Avante F.C., de

I Capoeiras O Avante a todo
custo tentou'abrir o marca
dor, obrigando Tosínho a.

praticar perigosas interven-

ções. Mas o goal só veio nas

cer aos 40 minutos do pri
meiro tempo de uma falta
bem cobrada por Zé Pires
em 'pró} do E,C; União. Em
seguida terminando a pri
meira etapa, já com' o seu

gol, entraram mais firmes no
gramado os jogadores do
União' tentando a todo cus

to ampliar o marcador.
Aos 15 minutos de luta

Jonas elevava para 2. E aos
30 minutos Osni marcava o

último tento da porfia. Com
3 x O no "placard" e donos
da cancha, limitavam-se a

deixar o tempo passar.
Todos no União fizeram

júz � vitória, sobressaindo
Tosinho, Ceceu e Aldo na

defesa e Zé Pires e Osní no

ataque.
O vitorioso esteve assim

Detentor do cetro máxi- de treinamento do alvi- ne-, inicío ás 16 horas, o

Figuei-I
Clube, vice-campeão da Ca- -O público que vem acom- aos florianópolitanos seus constftuido: Tosinho; Pulga

mo de futebol da Capital, gro que já no próximo do- . rente terá como "sparríng" pital untamente com Q Pau- 'panhando cóm. vivo interês-l'novos valores para a tem- e Ceceu; Willy, Aldo e Jo-
no corrente ano o F'iguei- mingo entrará em ação no' o time do Imbituba Atlético la Ramos. se os j»atchs do -.f'Furação", I porada oficial do corrente nas; Pedro, Zé Pires, Osní,
rense já realizou dois Campeonato Estadual de desde 'que" o alvi-preto

Ild-I
ano. Entre os players novos Galego e Elias.

matchs amistosos, empa- Futebol, enfrentando o ven-
. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• judicou-se ao título, irá, 10- do grêmio de Henrique La- Nos titulares o Avante

tando com o Atlético e ven- cedor do' encontro Fer- go mais assistir a um em- ge, destacamos o atacante. saiu vitorioso por 5 x 2.
cendo ao Avaí. As duas pe- roviárío (Tubarão) x Atlé- ESPORTE PREVIDENCIÁRIO bate de boas proporções, es- Oscar, revelação do Bocaiu- P. Apostolo
lejasyassim como a de ho- tico Operário (Criciuma). perando que o campeão e o va nas temporadas de 53 e I r

je, fazem parte do programa, Para a tarde de hoje, com Encontra-se, desde. ontem nesta cidade a luzida embaí- clube .interiorano saibam 54, sendo que em 53 alcan- ••••...". ...

I�" .

. .__ xada do Grêmio Esportivo "IAPETC" de Criciuma, que sob lutar com denodo, técnica" e çou as honras de artilheiro- EDIT.A' .L.............8••••••••<1..................... o alto patrocínio do Dr. Osmar Cunha, dígnissímo Prefeito cavalheirismo. mór do Campeonato.
Municipal e tendo como homenageado especial o Senhor Espera-se um bom cotejo, Não percam a pugna de
Adi! Rebelo, Delegado Regional do Iapetc, veio disputar considerando-se o perfeito hoje á tarde .

que promete,
dúas partidas 'amistosas de futebol com o G. E. Iapetc des-

.

equilibrio de forças e a dis- ser renhida e repleta de
ta cidade. e G. E. Mário Lacombe do Ipase. posição e vontade de ven- lances empolgantes.

Para a ocasião, além dos jogos programados, foi ela- cer dos dois' bandos. . Todos ao Campo da Praia
borado minucioso e divertido programa, para o qual fomos O Imbituba apresentará l

de Fóra!
gentilmente .Q�mvidados.

Como prêmio aos vencedores desta interessante dispu- f

ta previdenciária inter-municipal foi prazeirosamente 0- lÁZARO I CARIOCA.fertado pelo Senhor Prefeito Municipal riquíssima taça e

:��a��l=!�e Delegado Regional do Iapetc original jogo de BARTOLOMEU � CERTAME

V81.A $8.$AC'0...1-
/

\
�

. ,

:IDispula-se hoje e amanhã a parle final do Campeonalo E. de Vela
ORGANIZADO PELA F.V.M.S.C. E DEDICADO AO EXMO. SR. GOVERNADOR DO'ESTADO, FOI INICIADO ONTEM, DE·,
VENDO TER o SEU DESFECHO O CAMPEONATO CATARINENSE DE VELA DE 1955 EM BARCOS "lIGHTNING" E "SHAR
PIE, CONCORRENDO VELEIROS DA ILHA E IATE CLUBE, OS·QUAIS TUDO FARÃO PARA CONSEGUIR A SUPREMÁCIA
DO IATISMO BARRIGA-VERDE. ESPERA-SE UM' DOS MAIORES DUELOS DE TODOS OS TEMPOS EM SANTA CATARINA

\ '

,

�UTEBOl
Cf VARZEANO

----�._.

"O '"Eetado" Esportivo
••.......•.................•...•..•.....••.......•........... ,....................••......•......•..•...•.••..•..........••....•••...••

. ..

............................�............................... . .

Um bom Intermunicipal na ta�rde�� le boje
ENFRENTARÁ Q FIGUEIRENSE,' CAMPEÃO DA CIDAD'E, O FORTE PElOTAO VICE-CA·MPEÃO'DO·IMBITUBA ATLÉTICO CLUBE

, NOTICIAS DE JOINVlllE
\

ESTRltIA VI'l'OitWSA DO CAXIAS

NO CAMPEONATO ESTADUAL

,D I'V E R S AS

ENTREGA DE PREMIOS DO CERTAME DE JUVENIS

Em a noite de hoje, terá lugar no Palácio dos Esportes,
a solenidade da entrega de prêmios a que fizeram jús jo
gadores e clubes que disputaram o Campeonato Extra de
Juvenís promovido pela ACEJ', cujo vencedor foi o valoroso
"onze" do Caxias F. C. seguido pelos não menos valorosos

conjuntos do Cruzeiro do Sul e São Luiz classificados no

2° pôsto. ;

Foi vencedor da '�Taça Disciplina" o Anita Garibaldi F.C. Não foi etetuada a "negra"
.

,

BASTINHO NO AMÉRICA
Brevemente deverá passar a residir nesta cidade ·0 co

nhecido e, consagrado c$tro-avante Bastínho, até então
vinculado ao Palestra Italia de Curitiba, onde se projetou
no futebol paranaense, chegando' a ser titular da seleção
do vizinho estado.

Bastínho, que já integrou o América F. C., ao que sou

bemos, voltará a integrar o conjunto príncípál "rubro"

brevemente, retornando. assim ao futebol catarínense.

VOLEIBOL FEMININO
Por iniciativa do destacado desporitsta Capitão Luiz

Perini, dedicado presidente do Guarani E. C., está sendo

preparado o conjunto de voleibol feminino dessa agremia
ção que deverá reaparecer nas lides elo corrente, ano.

._.- ... , _._.. _ .....
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Motivos alegúríeos decoram a ',Av. 18 de Julio de Monte-

I

o EST.ADO Florianópolis, Domingo, 23 de Janeiro de 1955

.HOJE E AMA,N·FlA
NO PASSADO

--------------------------------------------.--------------------------------_.
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.� Espera-se venha a obter grande sucesso, pela beleza

..� da festa e animação da temporada turística uruguaia que

...�. transcorre com grande brilho, a eleição de Miss Uruguay,
� na la. quinzena de fevereiro. Como no� anos anteriores,.......�, realizar-se-á no encantador balneário de Atlântida. Assis-

'�i.. ta à eleição de Miss U1'llguay!

�:.. OUTRAS ATRAÇÕE� TURISTICAS

�� . Programa bem grande, tamém, é o relatorio aos ES-

..�. PORTES: Concursas Hípicos, Campeonatos Sul-America

..�. lWS de GQlfe, Polo, Yachting', Pesca, atrairão desportistas
':' de todo o mundo, ávidos por/competir com os maiores ex-

�:� poentes de cada categoriá.
'

�t� Ademais,' organizado por Institu�os de Estudos Supe

�� riores, reallzar-seá um curso de férias em Montevidéo e

�� Piriápolis,_'

�:�r�� .-�-� �.� �-- .. � .. +_
-

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

�- � � .. � � ',-
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"Homens-rãS" na Palicia
.-

24 DE JANEIRO
A data de hoje recorda-nos que r

- em 1504, por carta de D. Manuel, a ilha de San

Juan, foi'doada a'�ernando de Noronha, que a

descobriu pela segun-da vez, peís a primeira fo
ra em 24 de Junho de I�03;

- em 1506, o tratado de 'I'ordesilhag foi aprovado
por bula do Papa Júlio II. Portugueses e Espa
nhóis não obedeceram este tratado, ultrapassan
'do os limites fixados;

- em 1583, no porto de Santos, São Paulo, trava
ram combate navios espanhóis comandados por
André Igíno e ingleses comenda-dos por 'Edward

"" Pentonj •

.

'-:- em 1654 infcfaram a conferencia de capitulação
os enviados holandeses e membros do Supremo
Conselho de Recife, celebrada na Compína do

'I'aborda, entre as fortalezas de Afogados e Cín-
co ,Pontas;

. . "

,
- em 1688, em Lisboa, faleceu o General Francis

co Barreto de Meneses, nascido em 1616. Foi o

vencedor da Primeira Batalha' dos Guararapes,
bem como da segunda;
em 1784, em Lisboa, faleceu frei ',José de Santa
Rita Durão, nascido em Cata Preta, perto de Ma

riana, em Minas Gerais, em 1718, Foi o autor do
. célebre' poema "Caramurú";

- em 1799, em São Luiz do Maranhão, nasceu Ma
nuel Odorico Mendes, vindo a falecer em Lon
dres em 17' de Agosto de 1864;
em 1817, no Rio- de Janeiro, faleceu D. Fernan
do José de Portugal e Castro Marques de A

guiar, nascido em Lisboa em 4 de Dezembro de

,1752;
em 1823; foi deposto o Governo do Piauí, sendo

proclamada a Indepen-dencia e o Império pelo
Brigadeiro Manuel, de Souza Martins, mais tar
de Visconde de Parnaíba, e seu irmão Joaquim
de Souza Martins,' sendo instalada uma Junta
que ficou sob a presidencia desse Brigadeiro;

- em 1840. a frente de uma coluna de tropas no

Governo, entrou na cidade de Caxias, no Mara
nhão, o Tenente-coronel' Francisco Sergio de O
liveira, sendo assím libertada dos balaios esta
cidade. -Era Presidente da Província 'e Coman
dante das Armas o então Coronel Luiz Alves de
'Lima e Silva, que depois foi galardoado com os

titulos de Barão, Conde, Marques' e 'Duque de
Caxias;

- em 1855, o Dr. Domingos José Gonçalves de Ma-
, ga-lhães, então encarregado de negõcíos do Bra
sil em Turim, chegou ao Brasil desembarcando
no Rio de Janeiro e indo apresentar ao Impera
dor D. Pedro II o seu conhecido poema "A Con
federação dos Tamoios";

",
,- em 1869, chegou a Montevideu, em precário es

tado de saúde, depois de 'cinco dias de. penosa
viagem, o -Duque de Caxias; .

- em 18'80 etn Cuiabá" Mato Grosso, faleceu Au
gusto João 'Manoel Leverger, Barão de Melgaço;

André Nilo Tlldasco
A data de �oje recordanos que:
- em 1.615, desembarcou com alguma tropa o Al

mirante, holandes Jods van Spilbergen, nas p�o
ximidades da Vila de São Vicente;

- em 1.637, o Príncipe Mauricio, Conde de Nassaú
Siegen, chegolI a Recife, por ter sido nomeado
Governador civil e militar do Brasil Holandez·
nasceu a 17 de Junho de 1604 no Castelo de Die:
lenburg e faleceu �m Cleves a 20 de Dezembro
de 1679:;
em 1.639 tomou posse como Governador Geral
do Bràsil: na cidade da Bahia, o Conde da Tor
re;
em 1.648, depois de fugir de Recife, ouâe estava.
detido desde Abril do ano anterior, 'chegou ao

Arraial Novo, o General Francisco Bar'reto de
Menes�s;

-

em f.654, atacados sem treguai, desde o dia 15
pelas. tropas do General B'arreto de Meneses �
depois ,de, haverem perdido vários fortes os ho-

. landes�s que defendiam Mauritzstadt e Recife
obtiveram tteguas para tratarem da capitulação,
cujo ajuste foi iniciado no ,dia seguinte;

,

- em 1676, nas matas de Pa-Imares, em, Alagõas, o

Sargento-mór Manuel Lopes GaIvão derrotou um

contingente de pretos;
- em 1823, o Capitão-mór .José Pereira Filgueiras,

eleito Presidente do Governo e Comandante das
Armas, entrou na cidade ,de Fortaleza, acompa
nh5tdo ,de mri corpo de milicianos e voluntários,
depondo a Junta de Governo eleita a 17 de Feve-
vereiro de 1822;'

' ,

- em 18,66; foi apl'esentado a9 Imperador D. Pedro
II, pelo Conselheiro de Estado Visconde de São
Vicente 'p�'ojetos pari). a abolição gradual da es-

cravidão no Brasil; ,

- em 1875, 'no Rio de Janeiro, faleceu Cândido Jo
sé dê Araújo Viana Marques de Sapucaí, nasci
do em Congonhas dô Sabará em 15 de Setembro
de 1793;

Estas são, enfim, atrações que, somadas à beleza cl.a
terra e à natural afabilidade elos UruguaiOS, fazem do pais

vismho um dos centros turísticos mais procurados elo mun-.

elo. Goze suas férias no Uruguay, O .Tal'dim de América!

CALENDARIO TURISTlCO

.Janeiro - Campeonato Internacional de Pesea - "Punta

deI Este"
_ Grande Festival Internacional de Cinema -

"Punta del Este'
_ Festival da Moda Feminina Brasileira - São

Rafael
- Concursos Hípicos
- Audições de Orquestras Estrangeiras _

Fevereiro - Eleição de Míss Uruguay - Atlântiela

Campeonato Sul-Arnertcano de Yachthing
_ Carmelo, Santa Lucia, Buceo, "Punta deI Es-

Março

"te e "La Paloma"
- Fogos de Artifício.,
- Curso de Férias - Montevidéo e Piriápolis
_ Corridas Automobilísticas _. PiriápoIis
� Carnaval - Montevidéo
_ Campeonato Sul-Americano de Polo - Car-

rasco e "Punta del Este"
_:_ "Semana Crio lIa" - Montevidéo
_ Festejos - Jnteríor e Balneários
- Comédia Nacional - Interior

Visite o UrUguayvidéo, em seu alegre Carnaval. Desfilam o Diretor Perez

Prado e as animadoras de sua orquestra E' fácil viajar ao Uruguay. Informações nas agências
ele turismo ou nos escrrtórtos (la Representação Turística

Noticias do Uruguy
ATUALIDADES TURISTICAS

o Uruguay procura, por todÓ"s os modos, tornar agra

dável a estadia "elos que o visitam, Eficiênte Comissão Na

cional. de Turismo planeja, cuidadosamente, e executa, a

rigor, amplo programa de atrações para os que, nesta épo
ca do ano afluem, de todo o mundo, à Riviera da América,

O turista no Uruguay encontra 'todas as facilidades ele

veraneio e é, agora, surpreendido, agradávelmente, ao pre- ,

encher o formulário de entrada de seu automóvel: recebe
no Consulado do Uruguay um talão gratuito que lhe dá di

reito a 200 'litros de gasolina cada 10 dias de permanência
no pais!

Para esta temporada as atrações são numerosas e ca

pazes de satisfazer aos gostos maís exigentes,
NOVO FESTIVAl. CINEMATOGRAFICO EM

Uruguaya para o Brasil:
Rio de Janeiro - Av. Rio Branco, 20 - 18°

São Paulo - Av, Ipirangn, 705 --., 1° anel,

Curitiba - Rua Carlos' Carvalho, 414 - l° and,

Rua CeI. Menna Barreto Mondaro, 461

Pôrto Alegre - 'Rua elos Andradas, 1290 - 1°

Belo Horizonte - Rua Sa.nta Catarina, 335 apto, 62 .

- em 19�, por Portaria do Ministro da Guerra, rir.
.

312, foi criado ,o ,,320. Batalhão de Caçadores,
com 'séde 'provisóriâ em Valença, Estado do Rio,
deslocando-se, já organizado, a 2, chegando em

Blumenau, sua séde definitiva, a 11 de Abril de
1939. Foi seu primeiro Comandante o então Ma

jor Nilo Augusto Guerreiro Lima e atualmente
o Ten. Coronel Amarylio Campos de Matos. Esta
foi a Unidade do Exército que teve a missão p�
iriótica ,de nacionalizar o Vale -do ltajaí.

André Nilo Tadasco

"PUNTA DEL ESTE"

\

Viagem, com segurança·
e rapidez .

so NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

R4PIDO ,,<SOL-BRASILEIRO» .

Florianópolis - Itajaf ....:.. Joinville - Curitiba
,o,q/ -

--�,----'
"'.,_

Age""nCl'"a • Rua Deodoro esquina da
• Rua Tenente Silveira

Heróis e Princesas, Aventureiros e Bailarinas, todas as

personagens que a literatura criou e o Cinema transformou

em imagens para o seu .encantamentc, V .. Ba. terá. n oportu
nidade de recordar em "Punta del Este", através do co

nhecimento pessoal dos artistas que os representaram, Es

tes afluirão de todo o Mundo, à famosa estação balneária
do Uruguay, c�eia de sol, alegria e atrativos que fazem de

"Punta del Este" o lugar preferido pelas elites em busca

de diversão,
.

A MODA BRASILEIRA NO URUGUAY
A moda brasileira projeta-se no exteríor l

Após o Festival Cinematográfico. de "Punta deI Este",
realízar-se-ào, no luxuoso I-rotei' de 710 ':Rafael, dés'f1Ies

.

de
moda que muito dirão, no belo país do Sul, ,da elegânCia e

do bom gosto das brasileiras, assim como do progTesso al

cançado pela indústria têxtil do Brasil. Não perca estas a

trações magníficas,!
ELEIÇÃO DE MISS URUGUAY

A fáscinante -Tonia Canero, numa pose em

Punta Del Este

Irmandade, de ,Nossa Senho
ra das Vitorias"

,

efetiva não adianta as proi-l Conhecedores dos proble

,.1 b.ições do trafego de embar-
I
mas da nossa polícia e das

Sexto da série cações nas zonas destinadas dificuldades existentes, com-
Controlar o tráfego das f

aos banhistas; ! prendemos perfeitamente de-

embarcações nos 'balneários c) - já se faz sentir a ver a solução desses pro

é, a nosso vêr função dia po- falta de postos de salvamen- blemas ser feita sem au

liciamento; função de polí- to, necessidade que aumenta mento de número.
ciamento também o assegu- a p'l'Oporção que aumenta o O a u m e n t o de am

rar a ordem e tranquilidade número ,de banhistas nas plitude de ação, sem o cor

públicas e é ainda policia- praias; 'respondente aumento de nú-
mento as funções dos postos Piu'a a solução dêsses pro- mero dos agentes, só poderá
de salvamento. .blemas necessários seriam ser obtido se empregarmos
Quando em Copac�bana três instituições: uma da agentes de melhor qualida

apreciámos ,ós trabalhos polícia. estadual, na terra; de, ou se.i�, neste caso, o

dos postos ,. de salvámento, outra da marinha, na água; homem especializado.
chégámos a conclusão dos finalmente outra do I)1tmicí- A seleção e especialização
benefícios que trazem e o pio, nos postos de salvamen- do homem torna-o mais ca

quanto representa para a to. 1'0, e claro está que terá de
confiança dos banhistas. Tal Ora, o policiamento da ser melhor remunerado seja
organização, todavia, é ca- praia depende do melhora- qual fôr o posto que ocupe,
t'a e para nós é luxo (será mento do nível geral da pb- Êsse aumento de remunera

mesmo luxo? quanto vale lícia comum; o policiamento ção, todavia, não eonstituirá
uma vida ?). na *gua dependeria de uma acrecimo, se, dentro da fór-
A existência dêsses pro- outra polícia munida de po- mula que apresentamos, as-

blemas que cr�scem com o deres e de meios para mul- sociando tres

pOlif'ais
num

progresso que faz aumentar tal' e até apreender embar- só for organizada a Polícia
ano a ano os banhistas, fez c�ções e, finalmente, os pon- de Paris. ",

-com que chegássemos ás se- ,tos de salvamento cuja equi-
AGENTES PARA A LOTERIA DO ESTAQO guintes conclusões: pe, para uma única praia
A Loteria do' Estado necessita nomear Agentes nas a) - é deficiente o poli- representaria para a Prefei-

seguintes localidades: LAGUNA, URUSSANGA E OR- ciamento na praia, e se faz tura, além da montagem de

LEAES. Os interessados devem escrever para "Loteria do' necessarlO compartimentar meios, o preparo e adestra

EstaJo, Rua Trajàno 23 C x. Postal nO 380, Florianópolis os locais para banhos de sol -mento permanente de no mí

S. C". dando referências e informações sobre os elemen-I e para jogos e trânsito; nimo três homens por e'qui-
tos de trabalho que dispõem. ,b) -- sem fiscalização pe.

S. SURI
:r-:� ,q�Jalidade de _Provedor da Irmandade de N. S.

das VItonas, tenho a grata satisfação de comunicar aos

pr,ez�dos irmãos a próxima inauguração da assistência
medl�a, qllal'ta-feira próxima, dia 26, na sede da Legião
BraSIleira de Assistência, à rua Vidal Ramos n.o 66.

O A to, que contm'{t com a presença de todos os

�embros da Mesa Administrativa, além de várias auto
ndades, deverá ter início às 10 hs. seguindo-se então a
primeira consulta médica, pelo Dr. Luiz Nogu_eira Furta
?O �e Mendonç!1. Para o Ato estão c011vidados todos os
Irmaos.

.

A Irmandade, até o momento, conta', com à eolabo
ração do seguinte Côrpo Médico: Majoft::M:édico Dr. J0-
sé Rosário de Araujo, Major Médico 'Dl::' Ruy Portinho
de. Morais, Capitão Tenente Médico Dr. Luiz Nogueira
Furtado de Mendonça, Capítão Ten�nte Médico Dr. Djal
ma da Rochn. Santos Filho; Capitão Médico Dr. Hamil
ton Stocco, Dr. Henrique Man uel Prisco Paraiso,

A) Carlos da Silveira Carneiro
Vice-Almirante - PROVEDOR

\

I

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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EDITAL
EDITAL DE CITAÇÃO
COM O PRAZO 'DE TRIN
TA DIAS

O Doutor Waldemiro

Cascaes, Juiz de Direito
substituto da La Circuns

crição, em exercício do

cargo de Juiz de Direito
da Comarca de Florianó

polis, Estado de Santa Ca

tarina, na forma da lei,
etc.,

FAZ SABER aos que o pre
sente edital de citação 'com

o prazo de trinta dias vi

rem, ou dele conhecimento

tiverem, que, por parte de

GUSTAVO GAZINELLI, lhe
foi dirigida a petição 'de
teôr seguinte: - Exmo. Sr.
Dr. Juiz de Direito da La

Vara. - Diz Gustavo Gazi

nelli, brasileiro lavrador,
viúvo, residente no distrito

Federal, por seu advogado
abaixo assinado' (doc. jun
to) que é credor de Manoel
Souza Macedo, brasileiro,
proprietário, casado, resi
dente atualmente em lugar
ignorado, como se .vê pelo
incluso instrumento de pro

testo, pela importancia de

Cr$ 26.385,00, conforme in
clusa nota promissória, en

dossada ao suplicante pelo
seu portador Américo San

chez, vencida, 'Protestada e

não paga. - Nêstes têrmos,
e como não lhe foi possivel,
até esta data, efetuar pelos
meios amigáveis a cobran

ça em apreço, apezar de o

haver tentado, vem pela pre

sente, propôr contra o de
vedor a competente ação e

xecutiva, na forma do art.

298, item XIII, do Código
de Processo Civil, pelo que

pede mui respeitosamente a

V. Excia., seja servido ex

pedir mandado executivo,
para que se proceda à cita

ção, no sentido de ser pa

go o débito acimas referido,
dentro de vinte e quatro
horas, com os juros respec
tivos, custas e honorários
de advogado, êstes na base
de 20%, sob per a de penho
ra em tantos 'bens quantos'
bastem para satisfazer a o

brigação. E si o pagamento
não for efetuado na forma
da citação, pede se proceda
penhora independentemen

te de novo mandado, feita
nêsse caso a intimação para
a contestação no prazo �
na forma da lei, sob pena de

revelia. Não sendo encon

trados bens nesta Comarca,
pede se proceda à penhora,
por precatória ao Juizo a

que tocar por distribuição,
na cidade de Porto Alegre,
sobre' o imóvel registrado
sob n.o 2.985 'às fls. 152,
L. 3A, do cartório da 2:a

Zona. Protestando por to

dos os meios de prova em

direito admitidos, especial
mente exames periciais, de

poimento pessoal sob pena
de confesso, inquirição de

testemunhas, jui
vos documentos, arbitra

mentos, precatórias, etc.,
tudo no caso da ação ser

contestada, pede lhe sejam
os autos feitos com vista an

tes do despacho saneador,
para especificação das pro
vas conforme for necessá
rio, em face do que alegar
a contestação. Com o valor
de Cr$ 26.385,00, vai esta a

companhada de 5 documen

tos. P. deferimentos. (Sôbre
estampilhas estaduais no

valor de treis cruzeiros e

cincoenta centavos, inclusi
ve taxa de saúde Pública

Estadual)' Florianópolis, 14

de dezembro de 1954. (As.)
Clarno G. Galletti. Em a di

ta petição foi proferido o

seguinte despacho: A., à

conclusão. 15-12-54. Subin-

LUãbo�ratorio Silva
Araujo -Ruosse'l

AVISO

Participamos à Classe 'Médica, aos nossos Clientes e

Amigos em geral que a Filial destes Laboratórios. em

CURITIBA, sita á rua Comendador Araujo, 117 (fundos)
e Es'critório, nesta Ciclade, sita á rua Jerônimo Coelho,
16, estarão fechados no período compreendido entre
12 de fevereiro e 12 de março, para concessão de férias

coletivas aos nossos Funcionários.
Permanecerá entretanto, nos enderêços acima um

plantão para atender aos pedidos de amostras dos Srs.
Médicos, atendendo-se também pelos telefones 2589 em

Curitiba e 3752 em Florianópolis.

Gerador ,c\lelnão M.W.M.
43 H.P. 25 K.W;.A

Vende-se, motor e unidade conjugados por eixo, to
talmente novo cj quadro completo, luzes de contrôle,
motor do arranque silencioso e grande escapamento. Vêr
e tratar na Rua Frei Caneca 224 � Rio d-e Janeiro -

D.F. \

,P
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do os autos à conclusão re

ceberam o seguinte despa- últimos lotes, na praia da Saudade, em Coqueiros,
cho: Expeça-se edi�al d� �i- ao lado do grupo escolar, "Presidénte Roosevelt", com

tacão, ?elo pra�o
. e trrn :-: 15 metros de frente, area de 400m.2, servidos

.
de agua

(30) .dias. FP?lIs, 13-1-5D. encanada e luz.
(As.) Waldemiro Cascaes. � Informações no local com o snr. Gilberto Gheur.
para que chegue ao conheci- .

mento de todos mandou ex-

pedir o presente edital que
será publicado pela impren
sa e afixado no lugar de
costume de acôrdo com a

lei. Dado e passado nesta
. cidade de Florianópolis, aos
dezoito dias do mes de ja-

-LO-JAS
Elelro-Técníco

I

(A ORGANIZAÇAO' ORGULHO DE
SANTA CATARINA)

Apresentam as exmes, sras. Donas de
Casal' a maravilhosa
L I·N

(A MAQUINA DE COSTURA DE- FAMA )Jl J ."NDlMUNDIAL).· ,-

.

..--
-

- .

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

,ELGIN paga-se a si mesma.
DISTRIBUICÃO EXCLUSIVA DE

,

ELETRO-TECNICJ\ INDOSTRIA E
COMÉRCIO S. A.

Rua Tte. Silveira 24 e 28 - End. Iel
ELETROTECNICA

Caixa Posfal193 ,_ Telefone 3.793
Florianópolis -- Santa Catarina

Coqueiros Praia Clube
Comunico aos srs. sócios proprietários, portadores de

ações do Club, que a cobrança da mensalidade de vinte

Cruzeiros (Cr$ 20,00) provem de uma deliberação do Con

selho Deliberativo, de acõrdo com os Estatutos, e que o não

pagamento das mesmas implica em deduções do valor _da
ação, até a sua completa liquidação.

Oid Rocha Amaral - Presidente

VIVA O "CARNAVAl" "

VIVA A ALEGRIA QUE A NINGUEM FAZ MAL.
Nos salões arejados do COQUEIROS PRAIA CLUBE,

sábado próximo, dia 22, início às 22 horas sob a direção dá
excelente orquestra do Nabol'. .

Alegre festa hespanhóla e carnavalesca sob o .rrtírrio ele

castanhólas,
'

Magnífico SHOW, pelo conjunto de artistas internacio

nais RULITO, as 24 horas com variado programa dos mais

modernos BAIÕES tipicamente mexicanos, dansas e sapa

teados hespanhóís, canções e excelente números comícos,

Reserva de Mesas no SALãO RECORD.

Todos ao Praia Clube,
,----------------------------------------

à VendnLotes

neíro do' ano de mil .nove
centos e cincoenta e qua,

digo, cinco. Eu, (As.) Hy
gino Luiz Gonzaga, Escri

vão, o subscrevi. (As.) Wal
demíro Ca scaes, Juiz "de Di-

reito da La Vara, em exer-.
cício.
Confere.
Hygíno Luiz Gonzaga

Escrivão do Cível da La

Vara.

CINE SÃO JOSE'
As 1,4511s.

Na Tela Panorâmica
O MAR QUE NOS CERCA

Technicolor

No Programá:
Noticias da sem. 55 x 2.

Preços: 10,00 - 5,00
Censura Livre.

As 4 - 7 - ühs,
Daniel GELIN - Martine

CAROL em:

ESSAS MUI.HERES

No Programa:
Noticias da Sem. 55 x 2 Nac,

Preços: 10,00 - 5,00.
Imp, até 18 anos.

r•••,.
As Iühs.

ESPETÀCULAR MATINADA

SHORTS ...
COMEDIAS. , .

DESENHOS. , .

Preços: 3,50 - 2,00
Censura Livre.

As 2 - 4,30 - 7,30 - 9,30hs.
Era linda como uma flor".

Perigosa, Porém, quando
acariciava... Seu tormento

poderia leva-la ao crime!

Anne BAXTER - Richard

CONTE - Ann Sothern

Raymond BURR em:

A GARDt::NIA AZUL
(The Blue Gardenia-

No Programa:
Paisagens do BrasiL Nac.

Preços: 7,60 - 3,50.
Imp. até 14 anos.

As zhs.

James Warrem - Lynne
Roberts em:

A ILHA DOS HOMENS
SEM ALMA

John DEREK -e-e- Wanda
lHENDRIX "- Broderick
GRAWFORD Charles
BICKFORD em:

OS TURBULENTOS
As 8hs.

ESSAS MULHERES
No programa:
Noticiário Guaiba. Nac.

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

,
'

As 2hs..

Vida Carioca. Nac.

A ILHA DOS HOMENS SEM
ALMA

O TRIO DO CRIME

ZOMBIES DA ESTRATOS
FERA 1/2 Eps.

Preços: 6,20 - 3,50
Imp. até 10 anos.

As 7,30hs.
Fernandel (Don Camilo)
em:

O CABELEIREIRO DAS
ARABIAS

Pat O' Brien - Cameron
I Mitchell em: _,

"OKINAWA"
No Programa:

Hoje--São JOSE'
AS 4 - 7 - 9 HORAS

ESTADO"••

FOTOGRAF·IAS
ACEITAM-SE ENCOMENDAS-PARA CASAMENTOS

BATISADOS - ANIVERSARIOS E REPORTAGENS EM·
GERAL.

R O D,O L F O C E R N Y, Fotografo ,do .Jornal "O

Ohamades: Rua Conselheiro Mafra nr,
..
160 ou

Telefone: 3.022.
pelo

MÓVEIS ,VENDEM-SE
Motivo mudança

Quarto casal estilo espanhol, cor preta, colchão
forrado gobelin. Sala jantar estilo tirolês em embuia

maciça. Guarda roupa solteiro; três camas patente;
três colchões; uma mesa quarto com cadeira,' Armário

copa estilo americano com banqueta; . armár!o canela
simples; filtro tamanho médio. Porta chapéu; mesa

rádio; cadeira encôsto; cadeira balanço, -tôdas as peças
de embuia; geladeira tamanho médio. Terno estofado,
três lugares, almofadas soltas ..

Tratar rua Santos Dumont,12, apartamento, 6.

Vida CARIOCA, Nac.

Preços: 6,20 - 3,50
Imp, até 18 anos.

f3Lf)12lÁ
Estreito

As 2hs.

A História do Famoso "bo

lero "ANGELITOS NEGROS"

'�:��J�':RETO:ed'" I p.Â��. "',..: ··.··e:-O e.No Programa: 5. II
Bandeirantes na Tela,

Preços: 7,60 - 3,50
Censura Livre. *As 4,30 - 7 _ 9hs.

- 0IJIIA1tTE TOlHI'"
.

�

Alan LADD - Virginia / '\.. 110S 1/4n':JOI:
.'.

r

MAYO em: I " ,.... " ....� t'11#<L J:,.

:,E:,11I;E::fo'R .-,D:\,'ftf.··�tJ.

Bandéimnt" na Tela. Nac. .,. ',. l".
OIPreços: 7,60 - 3,50. o

...

Wililm, r '.

�=:=:::
Aprenda a dirigir procurando .hoje mesmo O SR.

WALDEMAR PINHO Profissional o. amador
As 2hs.

Atual. Atlantida 55x1. Nac,

O TRIO DO CRIME
ZOMBlES DA ESTRATOS-

FERA 1/2 Eps.
REBELIÃO DE BRAVOS

Preços: 6,20 - 3,50
Imp. até 10 anos.

As Bhs.

A ILHA DOS HOMENS SEM
ALMA

Com: James WARREN -

Lynne ROBERTS

O CABELEIREIRO DAS,
ARABIAS

Com: FERNANDEL

No programa:
AtuaL Atlantida 55x1. Nac,

Preços: 6,20 - 3,50
Imp. até 18 .san

Irnp. até 18 anos.

Praça Pereira é Oliveira

,.

SOCIEDADE CARBONIFERA
PRÓSPERA S� A.

10 CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL
.

EXTRAORDINÁRIA'
São convidados os Senhores Acionistas à se reuni

rem em nossa sede social,' ás 10' hóras do dia 28-1-55, pa
ra deliberarem sôbre a seguinte Ordem do Dia,

10 - Incorporação da Sociedadé Carbonífera Cres
ciuma Ltda.

20 - Outros assuntos.
Crlciúma; 5' de Janeiro de 1955

(S.' de Rezende Corrêa); Diretor-Comercial

ê

o
..

CURSO SÃO VICENTE DE'PAULA

AV'ISO
A diretora do Curso \Parf.ícular S. Vicente de .Paula

avisa aos S1'S. Pais e interessados que o referido curso

não' funcioriará no .corrente ano,'AUX. T�AT. SlF1LlS

IMPUREZAS DO SA '�GlIF ?

-1:'

nlXIR'Of H06Utm�

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Beneficiadas as famílias "

-

,

de expedicionários lalef:idos
LEI DO CONGRESSO NA� I da mesma data. cionário desaparecIdo que

CIONAL QUE CONCEDE 'Prata-se doação, pelo go- não tenha se apresentado
VANTAGENS À VíUVA E vêrno, de casa residencial à até a publicação da presen
AOS FILHOS DE COMBA- familia do expedicionário te lei. Para o caso do rea-

TENTES
-

falecido nas condições pre- pareciménto respectivo,.' s:-
\ Rio, (Agência Nacional) vistas pelos artigos 20 e 80 rá assegurada essa priori
_:.:_ Foi sancionada pelo Pre� do decreto-lei 8.794, ou que dade ao mesmo, após co.�
sidente da República a lei venha a lalecer em conse- pl'oyação de conduta milí

do Congresso Nacional que qjuência das causas nêles taro
dispõe sobre a execução dos fixadas. OS BENEFICIAD�S.:
decretos leis n. 8.794, de 23 Igual direito é assegu- Para os fins desta lei, sao

de janeiro de 1964, e 8.755, rado à família do expedi- consideradas como iinte-

grantes da família do exp_e
dicionário, com a exclusao

de' quaisquer outros: a vi�
va, os filhos menores a fI

lhas maiores solteiras, bem

como filhós maiores inváli-

dos, que não possam p:o�er
os meios de sua SUbslsten

cia : as filhas viuvas Ou des-
-

-quitadas; a mãe viuvá ou

solteira; bem corno a des

quitada' que por ocasião da

morte-i'de cujus" já se acha

va legalmente separados;
os irmãos menores e maio

res intéditos que viviam

às expansas do pracinha,
bem como as irmãs gsrma

nas e consaguineas soltei

roas; as irmãs i-germanas viu
vas o udesgjuitadas, que por

ocasião da morte do "de cu

jus" já se encontravam le

galmente separadas.
LIMITE PA CONTRI

BUIÇÃO
'O limite da, contribuição

do Governo, para a doação
da casa residencial, ,é de
sessenta vezes o valor men

sal da pensão concedida a

êsses herdeiros militares,
assim como de sessenta ve

zes o valor mensal da refe

rida pensão o acréscimo, ao

total,· de dez mil cruzeiros

por filho "de cujus", até, o
limite de três.

O Ministério da Guerra,
a quem compete a execução
desta lei, baixara as devidas

instruções, no prazo de

trinta dias após a publica-
ção da mesma.

DOIS' ANOS DE PRAZO
Dentro do prazo de dois

anos, a contar da publica
cão da lei, as pessoas com

tlireito aos favores nela ou

torgailos deverão apresen
tar' requer imen to ao Min is
tério da Guerra, indicando o

imóvel qjue desejam e a 10-
calidade - em que preferem
estabelecer a sua ressdên-

, uma linha completa
de Material Elétrico

SIEMENS
D'O BRASIl!

alta qualidade e tradi
cional padrão técnico

.• MA TER/A L M/UDO
PARA /NSTALAÇÕES

• MA TERIA L, /SOLANTE

• CONDUTORES
ELÉTR/COS

• TUBOS RíGIDOS
E FLEx'íVEIS

• 'MATERIAL DE ALTA
- .TENSÃO
• CHA VES AUTOMÁ TlCAS

E DE PARTIDA

• MEDIDORES

• LAMP�pAS
• ,"UZ fLUORESCENTE

E PERTENCES

cia.

ASSOCIÀCÃO ,HELÊNICA DE SANTA
.

.

CATARINA
Nova Di reíoriev

,

Recebemos e .agradece
mos a seguinte comunica-

ção : '

"Ilmo Sr.
Diretor do Jornal do "O
ESTADO"
Nesta. -

'IPrezado senhor: -
'

�

É com a máxima satisfa-

ção. que comunicamos a

V. S., que em Assembléia

Geral,' realizada dia 2 do

corrente, foi eleita e empos

sada, a nova Diretorta, que
no periodo de 1.955 � 1.95'6,
regerá os destinos desta As

sociação, e que ficou assim
.const.ituida : -

Presidente - Dr.. Jorge

MATRIZ: FLORIANóPOLIS
Escritório:

Rua Padre Roma'50 .: Terreo
,

Depesito:
Rua ,Conselheiro Mafr� n. 135

Fones,: 2534 - '2.535
" Caixà" Postal, 435

'

. E�d. TelegráfiCO:
Sandrade e Transpolis

-0-

Trate' das Vias
ResDira térias
As Bronquites (Asmãti-

cas, 'Crônicas ou Agudas) e

Kotzias as suas manifestações (Tos-
Vice presidente Dr' R ldõ R f' d.

.

I
ses, O\lqUI oes, es na os,

Spyros Dímatos .

10 S tání E' catarros), aSSIm como as
ecre ano rmy

IJannis' gripes, são " moléstíaa �ue
2"0 Secretário - Estefano atacam o aparelho respira

L:mbros, . , ,. I tório e õeve� ser tratadas
1 'I'esoureiro - Demétrio com um medicamento enér-
Lucas 'I .

b tI'
20 Tesoureiro _ Nicolau ] gico que com. a e_ o ma , eVI-

E t f, S I
tando .complícações graves.

s e ano �vas -

,Procure hoje o seu vidro de
C.onselho F.Is�al - El.efte-I "SATO�IN" nas boas Iar
rios Spyrtdis, - MIguel. mácias e drogarias
Mandalis, - Walter Ha- I_' \

..

viaras. 1 .....----------,Sem mais. subscrevemo- IMPUREZAS DO SANGUE?

J fLIXIH Df H06llt��nos �om estima e apreço
Atenciosamente

Jorge Kotzlas, Presidente I .AUX. TRAT. SIFILlS
Erro'Y Jannis, 10. Secretário I ......= _'

/

FILIAL: CURITIBA FILIAL: SÃO PAULO

Visconde do Rio Branco

(932/36)
Avenida. do Estado� 1666;"76

Telefone: 37-30-91

Telefone 1230

-, Endereço . Telegrán,c:l'
_

Santidra e Transpúlis
-o--

São Paulo - Capital - Sf'.

Endereço Telegráfico:
Sandrade e Transpolls

-0-

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

,

São Paulo coiu a Emprêsa de Transp�rtes Minas Gerais SIA.)
,

o ACORDO DE PARIS APROVADO
PELA CAM�RA BELGA

BRUXELAS, 21 (U. P') -

A Câmara cios Deputados da

Bélgica aprovou, hoje, os a

cordos de Paris para rear

fuamento da Alemanha ocí-
dental por 18 votos contra

de
9, com 2 abstenções.

,

ADIADOS i OS DEBATES
NA ALEMANHA

BONN, 21 (U. P.) - O

Parlamento da .Alernanha o-

cidental decidiu, hoj e, adiar
os debates sobre a ratifica- t\S VITIMAS DO NAZISMO

ção dos acordos Ue Paris, por BONN, 21 (U. P.) O
duas semanas. "os debates a Bundestag (Camara Baixa
princípio tinham sido marca- do Parlamento) decidiu, on
dos para 9 de fevereiro, mas tem, estabelecer uma comís
a' Comissão de processos do são especial para apressar a

"Bundestag" (Camara Baí- restituição de bens materiais
xa) resolveu que a segunda às vítimas do nazismo. To-
leitura dos tratados fosse in- dos os partidos do Legíslatf
cluida no temario das dís- vo queixam-se de que o pro
cussões de 24 de fevereiro grama de restituição está
Os tratados, que termí- sendo realizado com muita,

nam com a ocupação da A- morosidade.

PARA SEU L A R •••

O melhorl•
III

No armário e nas prate
leiras da cozinha, aplique
somente Neocid em Pó,
que não transmite cheiro
estranho a louças, pane
las e gêneros alimentí
cios. Nêsses lugares, o pó
é melhor contra baratas.

Em gavetas e armários,
como também em baixo

de móveis, é melhor usar
Neocid em Pó, que 'Iria
ta baratas por muitas se

manas, deixando-se o p6
,

nos lugares tratados.

Nas camas, êsempre pre

ferí.vel combater as pulo
gas com Neocid em Pó.

,

que é absolutamente ino
fensivo e nãô tem cheiro.
Nos assoalhos e tapetes,
o põ é melhor, por que
não deixa manchas.

contra pulg.s • lI.ratas

NEOCI!,t�
é melhor.'

'�-

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

'síveís reclamações ruturas, previne aos seus associados que
as novas cotas postas à venda, por determinação de Assem

bléia Geral, já se encontram quasi que esgotadas.
Comunica, portanto, aos associados que tenham ami

gos interessados em sua aquisição, que entrem em contacto

urgente com a Diretoria do Clube, reservando quantas fo-
rem necessárias.

Age assim a Diretoria, procurando resguardar-se
futuros reclamos de associados que ,pretendam colocar
mo acíonrstas do Clube do Penhasco, pessoas de suas

!

co-

re-

laçôes.
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

lacão, dos nomes de pessoas interessadas' nas cotas.
,

-

Florianópolis, 21 de janeiro de 1955

A DIRETORIA

"" �� �.._.. - - ._-_ ..- """'-._..- ,atr_••
- •••

PRISAO DE VENTRE
ESTOMAGO - FIGADO - INTESTINOS

PILULAS - DO ABBIDE MOSS
Agem directamente sôbre

o aparelho digestivo, évítan
âo a prisão de ventre. Pro

porcionam bem estar geral,
facilitam a digest.o, descon
gestionam o FIGADO, regu
larizam as funções digesti
vas, é fazem desaparecer as
enfermidades do ESTOMA
GO. FIGADO e INTESTI
NOS.

Navio de amanhã
Hamburgo - Atravessar

o Atlântico som 'a veloci
dade de um rápido: é esta
a possibilidade que se ofe
rece graças a uma cons

trução sensacional que o

engenheiro h a m b u r g u êa
Friedrich Hermann Wen
del apresentou estes dias.
VVendel espera 'atravessar
o Atlântico em tres dias
num navio de "tripé", ba
seado 'no princípio de ele-

J mentes de suporte seme-

Ilhantes
a .asas,

Wendel que patenteou o

seu navio na Alemanha e no

I estrangeiro e deu 'a licença
de construção aos estaleiros
Stülckem, em Hamburgo,'

I realizou estes dias no Elba
uma série de experiências
sobre as quais se manteve
o mais rigoroso segredo. O
barco de experiência tem,
aliás, 'apenas o comprjmento
de uns dez metros 'ou seja
apenas a quinta parte do
seu "cruzador dos mares"

que deve transporetar al
gumas centenas de pas
sageiros.

O navio tem o aspecto de
um Clipper sem asas que
assenta sobre tres pés se

melhantes ao trem de ate
rissagem de um avião. Os

tres pés, pai' seu lado, fir
mam-se em asas parcialmen
te mergulhadas, nas quais
se montaram hélices e os

elementos de direção. Se
gundo Wendel, a partir de
uma velocidade de 12 mi
lhas, as asas elevam o bar
co a tal ponto da água, que
ás ondas não influem so

bre a sua estab ilidado.
-

O preço de um navio des
te tipo será de U(1S 900.000
marcos. Será construido em

aço ou em ligas ligeiras.
"Até agora", declara Wen-

- dei, "tentou-se construir
navios com asas; ,

eu cons

trui asas com um ,navio!1'
Segundo ele é este o segre
do dos bons resultados que
já obteve.

Peter Ebstorfer

lemanha ocidental, transtor
mando-a depois de rearma

da, "ém membro pleno da 01'

ganízação do Atlântico Nor ..

te (NATO), já receberam a

provação preliminar da par
te do "Bundestag". Agora
vão ser submetidos a segun
da e terceira leitvras no

"Bundestag", devendo ir de

pois. para o "Bundesrat"
(Camara AIta) .

'LIRA TENIS (LU·SE
PROGRAMA DE .TANEIRO

Dia 23 - domingo - Soirée Mignon - ás 21 horas
Dia 29 - .sabado - Soirée Carnavalesca - ás 22

horas

ATE-NÇÃO - Servirá de ingresso o talão do mês de
janeÍl'()" - Não será permitida a entrada dli pessoas es-'
h'anhas ao quadro social.
'- TELEF. - 2AOO

I
p- -n' II & n

Expresso. Flori.nópolis LIda.'
Transporte de cargas em geral entre"

,
,

FlORIANÚPOllS, CURITIBA E SAO PAULO.

MÓVEIS- VENDEM-SE
Motivo mudanca

,

Quarto casal estUo espanhol,\ cor preta, colchão

. forrado gobelin. Sala jantar estilo tirolês em embuiá

maciça. Guarda roupa solteiro; três camas patente;
três colchões;, uma mesa quarto com cadeira. Armário

copa estilo americano com banqueta; armário c,anela

simples; filtro tamanho U1édio. Porta chapeu;, mesa

rádio; cadeira encôsto; cadeira balanço, tôdas as peças
de embuia; geladeira tamanho médio. Terno estofado,
três lugares, aimofadas soltas. )

Tratar ,rua Sant0s Dumont, 12, apartamento, 6.

Colégio "Barri,. ,Verde".
Por 'intermédio dêste Edital, ficam ,êonvocados os

Renhores cotistas, para a Assembléia Geral que êste Co
. 'légio fará realizar no próximo dia 25, terça-feira, ás 20
horas, em uma das salas da Associação Comercial de
Florianópolis, rua Trajano, 13 a fim de eleger a Direto
ria para o biênio 1�55 - 1956. ,\_

Basta saber lêr e escrever Osvaldo Ferreira de Melo (filho), - 1.. Secretário

para
aspirar a um futuro brilhante, fazendo_

POR CORREPOND�NCIA
o seu Curso ,Ginasial (Artigo 91, do Decreto Lei 4244".

Peçam informações ao

l. N. C. A. - Praia de Botafogo} 52,6 - RIO
(Recorte e remeta-nos êste anúncio - 3024).

Aprenda, a dirigir procurando

Praça Pereira e Oliveira

\

CÓM VIÁGENS DIRÉTAS E PERMA_NENTES EM CARROS PRóPRIOS

hojé mesmo O SR.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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REUN·IÃO DOS DIRETORES GERAIS DO
SENAC,·; NO RIO

rão, hoje, via-aérea, para

aquele conclave, os srs. Prof.
Flavio 'Fen'al'i, Diretor· Ge
"ral do SENAC e, como aces

sor-técnlco, o sr, ProL Dr,

Nessa reunião, que se rea- Lídia Martinho Callado, os

liza anualmente, estudarão quais apresentarão e defen-

êsses técnicos da aprendíza- derão pontos do, plano para

-r'
·

d
.

A
gem comercial, os planos e o corrente ano, que, sem dú-' eria SI o preso"as' diretrizes a serem postas I vida, encontrarão, como tem

,

-

','

"

\,

'

.

:�:;,��:�{: �:��1:r;�ii m:�;:i���!ãFÇã�,m�� .

O chefe rebelde de Costa Rica

Reunir-se-ão, de 24.a 30

do 'corrente. mês, no Rio det

I

•

Janeiro, os Dil'etores Gerais
do SENAC do Brasil.

.,

O Grupo. Escolar
Trata-se do Grupo 'Esco- E' muito ,fáCil depreender I cunha; que, ao que

parece",
beirão da Ilha, no rnunícípío

lar D. Jaime Câmara, trans- das intenções do sr. Irineu junto ao Ministério da EClu- de Florianópolis, está runcío
formado, agora, ínexpuca- Bornhausen; tão Interessado, cação, vai tomar as provi- I nando

com matrícula derí
velmente, pelo chefe do exe- de certo, em fazer ruir,' a dêncías que o caso requer.: I ciente,
cutívo catarinense, em "Es-

I qualquer prêço, a adminis- Ei� o teor do, decreto, com
colas Reunidas". I tração do Prefeito Osmar o qual o governador fechou

o único Grupo Escolar que mado em Escolas Reunidas
existia no interior da ilha,
na localidade de Ríbeírão da
Ilha:

Fechado
o governador fechou, no

interior da ilha, o único gru

po escolar lá existente, pte
textando estar aquêle e:!u

candárío funcionando, com

rcatrtcula eleficiêtrte.

- La Cruz' e Puerto Soley e

. SA:N JOSÉ, 22 CU. P.) - O íntormou ser possível que o no, por sua vez, anunciou �

alto comando anunciou a chere supremo das Torças r.e- . captura de· pessoa "suma

captura de duas bases em 'beldes, Rafael Calderon mente importante", sem no

.ioder elos rebeldes no extre- l Guardia,
se encontra preso 'entretanto 'divulgar-lhe o no

.no noroeste de Costa Rica num desses pontos. O gover- me.

Florianópolis; Dómingo, 23 de Janeiro de 1955

O IMP.ROVISADO
Beirão escreve muita cousa

OPERAS CELEBRES
em'versões cine'malograficQs

besta. Ele limita-se a 'dizer NOVA IORQUE,. CU. P,l �
"

' mente em exibição nos Esta
.que a nossa lógica é besta, Pela primeira vez na histó- dernízada elo "Barbeiro' de dos Unidos, foi filmada na

mas não prova nada. Agon1.,: ria do cinema, 'estão sendo Sevilha", que pretende 1'6- Itália e apresenta narrações
mato a cobra e mostro o páu. '

exibidas duas versões cíne- dar no ano próximo, usando em inglês, que ajuda o pú
A lógica do .sr. Beirão é besta matográficas de óperas .des- o processo Ansco Colar, cria- blico a compreender o en

.por causa desta afirmação: tinadas ao grande público. ção da Divisão Arisco da Ge- redo. "Aida" será exibida em

"Estão' enterrando o time". Trata-se de "Carmen Jones" neral Aniline & Film Corpo- breve na América Latina,
Isto não explica nada.. ·E e da "Aida", estreiadas nes-' ratíon. "Aida"', a outra ópe- provàvelmente narrada em

continúa: "Até agora não ta cidade: com intervalo de rá cínematográficâ atual- espanhol e português.'
desfizeram o que vimos di- và;ias semanas, entre si, e

zendo: que' está havendo cujo sucesso dá a impressão NIELHOR CONTRI-.
qualquer causa por trás da de que a ópera poderá se BUIÇÃQ POR SACA
eoncutrêncía da carne ver- tornar, em breve uma, das DE CAFÉ EXPOR._de". distrações favoritas do pú-
O sr. Beirão, posítivamen- blico. Até agora, as versões TADO

te, ou não lê jornais ou não cinematográficas de óperas RIO, 22 CV. A.) - Circula-
sabe o que diz ou é doido var- tinham constituído, nos �Es- va ontem, entre os comerei
rido. Das três, uma. tados Unidos, uma raridade e àntes de café, que o governo
O que foi que o ilustre sr.

sram exibidas em casas ele brasileiro estaria inclinado a

Beirão disse que não desfi- espetác�los especisílízadas, conceder a elevação de dez
zemos? jestinadas a filmes em lin- para vinte e cinco centavos
Só se o sr. Beirão diz COUr gua estrangeira' e filmes de ele dolar na contribuição, por

sas ininteligíveis, cousas abs- arte. A crescente popularí- saca do produto exportado"
tratas, absolutamente zaro- dade da ópera nos Estados ao Bureau Pari-Americano.
has, para que ninguém as Unidos' se deve a vários fato- Essa contríbuíção depende
mtenda, E, quanto' ao resto, res, Em 'especial, o advento da, apenas, da anuência por
'31'. Beirão, passe por aqui e da televisão permitiu ao parte dos demais países re

eve, de presente, uma gra- ;-rande público familiarizar- presentados no Bureau.
mátíca para casa. ;e com óperas tão .populares O pedido, ao que -apura

ruanto "As Bodas de Figa" mos, foi encaminhado pela
'0" e "La Boheme".

.

Além diretoria do BPC� depois de
iisso a Metropolitan Opera, uma reuníão em que foi e-

centr� tradicional das' atíví- xaminada detidamente a RIO, 22 (V. A.) - De a

Iades operisticas neste pais, questão do consumo nos Es- côrdo com disposição regi-
.

'

íd d d se
tados Unidos e a necessidade mental, o Senado se reunirá

'e VlU na necessi a e' e

"\
. ,.

di 10 d f'

, i de uma propaganda intensa no próximo la e eve-

reJuve1_lescer, forçado p�.o do produto. Caso o_pedido se- 'reiro em sessão prepamtó ..

lpareclmento de novas e bIl-I· d f' ·t· t ·t ria: para posse dos sena-dorE's
hantes companhias, como o Ja e 1!l1 lVam�n e acel o, o

d C·t C tOra
'Bureau passara a contar com recentemente eleitos. No dia

OTUpO o 1 y eI). er pe . 1,- .

.
.

t f
. ,

l'
-

d'"
I "·M t uma verba supenor a quatro segum e ar-se-a a e elçao a

Em eonsequencla, o e
.

1'0-
milhões de dólares para o Mesa.

'politan teve 'de modermzar
custeio de seu programa. O presidente Marcondes

seus espetáculos. Herman �.
Filho man�óu expedir tele-,

3ipg, seu diretor contratou
grama circular aos novos SE'-

JS serviços de especialistas PARA A·ESTABILI- naàores, pedindo que aprc
'�l11 -técnicas. teatrais, para DADE DO� EX-PRA- sentem quanto 'antes os seus
lue ensinem aos cantores os

diplomas na' Secretaria do
:udimentos da representação CINHAS

t • Monroe.
�eatral e as volumosas pri- RIO, 22 CV."A,) - De acor-

mas donas.de -antanho estão do com o Estatuto dos Fun

:edendo lugar a mulheres ciónáriosPúli>licos, os serven

las quais os dotes físicos ná- tuários, que tomaram part.e
la ficam a dever à voz. Nos na campanha da

I
Itá;lia, tem

:ütimos dez anos, foram lan- direito à estabilidade no Ser-

)ados muitos filmes estrela- viço Público. Mas para que as

MOV1M'ENTACA·
....

O DE NAVIOS los pos celebridades operisti- 'vantagens decorrentesf da.:- anMunAc�aRdloD,' 22hOCJ:Ue', Po") faleFc��I ,"
, :.:as, mas, nos Esta,dos Uni- quela. :e� s� 'pos�am azer" ,.. -

t d pensavel a a mentó da destacada escf.ito-
.. ," dia de Me-lOs exercícios da Fôrça . :ias, _nenhum,a �pera com� sen �r : 111 lS

.

,.

,? STr. Custo.. o de Alto Mar foram
'

reali- 'pleta havia sido fl�mada, ate postllaçao dos _respeCtlv?s a- ra argentina, Matilde Velez-

I� que se_ enco�tra�a � -zados em conjunto com avi-! ,que o produtor otto Premin- tos de nomeaÇao pu deslgna- Palácios, fundadora da re-

por�o de. Sao ,�ranclsco a
�

F A B
. ,

gel' resolveu filmar uma ver- ção. E' o que o diretor do vista portenha "Para Tí". A
Cahforma·, part�u com des, oes('DdaB'1 t·'· d' ,50 D N) -ão modernizada da "Carm- Pessoal do Ministério da Vi- notícia do seu. trespasse, 0-

't' a Bal·ko�a no Pana� o o e 1m o .• ,'
-

d'd d f 'ra u'lmo "u,
ne" de Bizet, com um elel1- açao acaba de reclamar ,o· corn o na segun a- el -

má.
:':0 completamente integi'ado diretor da D.}i'. �ampaio tima, num sanatório desta

Deverá chegar a Vitória
por pessoas de côr. Com o Correia, insistindo para que capital, não foi revelada até

no ,dia 10 de fevereiro, a.
TERMINOU A REBEp êxito .de "Carmen Jones",

.

o e��ie, com urge�c�a, o� cer- hoje por vontade expressa da

fragata, inglesa Burg Lead
_

SO'S sr. Preminger resolveu fll� tlflcados da, partlclpaçao em ·extinta, que padecia de pro-
Bay, seguindo 'depois, para LIAO DOS PRE I mar uma versão também mo- operações de gve�Ta. longada enfermidade.
Santos. . BOSTON, 22 CU. P.) -' _-,,-_ _;_�- �__�_-,;,

� _

O RB "Audaz" entrou na rerminou ª' rebeliã.o I)a pe- ,i_j-�lk.ill+.:;;'I;" .

barra do Rio de JaneJro, re- ·t
.,.

d ta cldade Os

M R �\ �::�:d�a�:�:"or��:i:o�::t �:��i:�i��,:��;�,�' ,�:Qv:;: a rta oc a1'0 dos nayios da Fôrça de fens, foram soltos.
Alto Mar. Os autores dest� r�belião J'Suspendeu de �_antos, com eram quatro prisioneil"Els COl1-

,

destino a Salvador, a Fôrça .dena;dos. a longas penas de

'Tarefa constituí,da' pelos prisão. Há três dias, depois
Cruzadores "Bal�roso"; "Ta- de haverem obtido armas, e·m

�andaré", CTs "Greenh!iJ- condições que ainda não fo

gh", "Apa" "Acre", "Babi- ram �sclarecidas! os quatro
tanga" "Baependi", "Bau- prisioneiros se apoderal',�m
-rú", "Bertioga", "Bocaina" de cinco guardas e de sei:::·

e os CSs "Grauna", "Gua,. outros prisioneiros, entrin

jará" e "Guaporé", pros- cheirando-se num. dos edifi-:
seguindo nas manobras pro- cios da penitenciál-Ía." :\

gramadas para o C0r11ente Declaravam que não po- Bené Nunes.

ano. Essa Fôrça está sob riam em liberdade os seus're� Apesar ãos desmentidos, a

o comando do Exmo. Sr. Vi- féns, a ,não ser que a direção que' .tem sido forçada pela
ce-Almirante Carlos Pena da prisão. lhes desse salvo- sua família, Marta Rocha a- WASHINGTON, 22 CU. P.) sabe, suas deliberaçõ�s
Bôto. conduto pata que saissem do paixonbu-se deveras por Be- _ O Conselho Nacional de: roeadas do mais absoluto .$-2-
A Fôrc.a de Submarinos estabeleeimento, fornecendl)- né e êste mesmo chegou a Segurança - o mais alto 01'- gredo. ":> Icomp6sta' ,dos submarinos �hes' ainda um automóvel pa- 'ri-Ia�ífe�itar-lhe o desejo de ganismo consultivo do gover-,

.

"Tamoio"" "Tupi" e "Timbi- ra a fuga. pedl-lá em casamento. A fa- no norte-americano _:_ reu- A opinião que prevalece
ra", suspendeu de Santos, Em vista das providencias mí1ia de "Miss Bl;asil", po.. ni�-se de novo, hoje de ma- nos circulas diplomáticos da

com destino ao Rio de ,Ta- to'ma:das pelas, autoridades, e rém, opôs:"se ao noivado e,' nhã, na Casa' Branca, sob a capital norte-americ�na é

neiro, onde chegaram' dia faltos de munições, resolve-, ;hamàdo ao Rio, o pai de presidência de Eisenhower. ..que as duas reuniões do Con-

13. ram
, finalmente. dmder-sf> Marta Roch� resolveu tomar Esse Conselho, que gera�- selho, a de ontem e a d,e ho-

.

Chegaram de Salvador os hoje, depois de uma segunda uma decisão extrema: can- mente somente se reune uma je, foram essencialmente

navios co.lJlPonent�s d,a l);ôr- e .longa conversação com 'a celar as 'viagens programa- vez. por sem,an::j.;, já realiz�ra consagr::j,das ao prQbillºla de
"c(iinis�ão de negociação;'. rias pai-a sua filha, inclusive uma l'Êmnião ontem, Como se Fo.rmosa.ça de Alto Mar.

O foliculário d'A Gazeta
revela uma mentalidade mui
ta estreita, e entrega-se com

'esta afirmativa: "Essa gen

te que agora vem falando em

ódios, se esquecem das "duas"

(deve ser suas) críticas fei

tas ao .ex-prefeito".
É o sistema. do "quem com

ferro fere, com ferro será fe

rido", tão em voga nos dias

de hoje.
Sem achar por onde ferir

.

e atacar o atual Prefeíto, en
fileirando argumentos, ata
ca-o - segundo confessa -

pela circunstância de ter o

ex-prefeito sido severamente
combatido. Raciocínio pri
mário, simplista, como se vê,
êsse do sr. Beirão.

Fala o sr. Beirão que a e

quipe da Guarujá foi contra:
tada para defender o atual

". Prefeito. Não veria crime nís

to, conquanto essa equipe, se
de fato fôsse convocada para
êsse fim, cumprisse à risca,
na Prefeitura, suas finalida
des e deveres. Diz o sr. Beirão

mais que, em contratando'os
elementos da Guarujá, o sr.

Osmar Ounha demonstrou

falta de confiança nos jorna
listas credenciados, com re

conhecidos serviços presta
dos e leais ao seu partido.
Evidentemente, não se po

de discutir seriamente com o

sr. Beirão, pois, como diz o

Zé Amadio, enfia, sempre, os

pés pelas patas. ,

•

Sr. Beirão, a imprensa'� de

todo mundo, é minha, é sua,
,

é de todos; é até do sr., veja

que triste calamidade! O sr.

que não e creelenciado nem,

talvez, nunca imaginou t0r e

manter uma coluna em jor
naL
Afirma que os da Guaruj ã"

à falta. de argumento, usam

(le uma lógica "bésta". Tam

bém poderia (:1i:(:er que o sr.
\

PROTESTO INGLÊS
EM BUENOS AIRES
BUENOS AIRES, 22 CU.P.)

- A Inglaterra protestou,
hoje, oficialmente 'junto da

Argentina, pelo estabeleci
mento de nova base antártí-

(;3.-, no território reclamado
pelos ingleses. O embaixador

britânico, sir Francis Evans,
visitou o ministro do ·Exte·-
ríor da Argentina, Jeronímc
Remorrno, para lhe apresen ..

jar o protesto, em nome do
sim governo, pelo fato de ter
a Argentina instalado nova

base da Armada, a 800 mi
lhas do Palo Sul.

A POSSE DOS NO
VOS SENADORES

LAUREADA UMA
BOLSISTA BRASI

LEIRA
GENEBRA, 22 CU. P.) - A

jovem brasileira senhorita

Mary Vieira, ,bolsista da Di

visão Cultural do Ministéri'J

jo Exterior do Brasil, foi l�u
i'eada no "Concurso Anual

Suiço dos Melhores Cart�
zes". O seu cartaz "Bri:il
�onstlJuído" faz parte das de

zoito obras escolhidas ent.re

mais de 1.500 'apresentadas
nas principa�s cidades da

Suica."Saliénta-se constituir

fat� excepcional à escolha

da obra de, um estrangeiro
pelo juri que tem sede em

Z-uric.

FALECEU A ESCRI
TORA ARGENTINA
MATILDE VELEZ

PALACIOS

. A��ixon8�a
CV A) - ",Tarta à Argentina, a convite

dO'1
tend&"lte, se até lá, não o ti-RIO, 22 .' m

I1.0cha CMiss Brasi� e vice- presidente
.

Perón e }evá-�a ver e�qu.ecid�. .

"
.

niss Universo) cancelou pro- para a Bahla onde, examl- A vlagem a Amellca Latl

,visoriamente tôdas as via- nará" o assunto, dando mar- na, será feita diretamente da

'Sens programadas para a A- gem a que Marta Rocha re-'l Bahia, não passando Marta

11érica L�tina e, em compa- flita melhor .sôbre o seu pre� Rocha pelo Rio ... ,

'lhia de seus pais, retorna

',loje à Bahia, onde tentará
esquecer a paixão que a do

'ninou no Rio: - o pianista

REUNE-SE O CONSELHO NACIONAL
DE, SEGURANCA DOS ESTADOS

\ UNIDOS

DECRETA:
Art. 1° � Fica . transror-

o G. E. Dom J:aime' de Barros,
Câmara, da vila de Ribeirão
da Ilha, no município de Flo

rianópolis.
Art. 2° - Revolfam-se ,as

disposições em contrárió.
Palácio do Govêrno, em

Florianópolis, 11 de janeiro
de 1955".

DECRETO N. 485
O Governador do Estado de

Santa "'Catarina, no. uso de
suas atribuições e conside
rando que o G. E. "Dom Jai
me Câmara", da vila de Ri-

GRÊMIO ESPORTIVO "IAPETC'"
1 - Participamos, por ês

te, que nesta data chegou à
esta Capital a embaixada do

Grêmio Esportivo "IAPETC"
de Criciuma, composta por
'servidores da Agência do
{AP dos Empregados em

.

Transportes e Cargas naque ..

la cidade) convidados que fo-' nas;
mm pelos Grêmios Esporti- Dia 23-1-55, às 16,30 horas
vos IAPETC de Florianópolis - Jogo entre RS' equipes dos

e Mário Lacombe do IPASE ,G. E. IAPETC de crícíuma e

afim ,de disputarem duas Florianópolis, no mesmo 10-

partidas amistosas de rute- cal do anterior;
ból. pia '23-'1-55, às 21�00 paras

3 - EÍn reunião conjunta - Soirée Mignbn na séde do

das três Diretorias, levando- G., E. Mário Lacombe, no Edi
se em consideração ser um. fício IPASE, ocasião em que

�ongraçamento de runcío- serão entregues aos vencedo
náríos da Previdência Social res os troféus PAULO PREIS,
e também uma festa despor- OSMAR CUNHA e ADIL RE-

�iva inter-municipal, foi es- BELO.
\

colhido. como Patrono o Dr. 5 - Agradecendo 'penhora
OSMAR CUNHA, digníssimo dos a divulgação que V. S.

Prefeito Munícípal e Presí- der ia êste e lembrando que
dente da FAC em Santa Ca- estais convidados a tôdas as

�arina, e, como Homenageá- festividades programadas, a�

cio Especial o senhor ADIL presentamos, no enseja, nos
REBELO, Delegado Regional sas mais

do IAPETC' e lídimo expoen- Cordiais Saudações.
te da classe neste Estado. Pedro Cruz - Presidente.
4 - Para a ocasião foi ela- Maria do Carmo Leite

borado o seguinte prograrna.. Secretária.

Dia 22-1-55, às 16,30 horas
- Jogo entre as equipes- elo

G. E. IAPETC de Criciuma e
G. E. MARIO· LACOMBE do

tpase no campo do ípiranga
F. C.;
Dia 23-1-55, às.08,00 horas

- Excursâo à Praia dàs Fur-

8a EXPOSICÃO DE LAJES
,

,

Á medida que se aproxí- I po. Os índustrtalístas apron
.mam os dias da 8a -exposí- i tam as amostras .de seus

cão agro-pecuária e índus- produtos! Os agricultores se

trral, mais se íntensttícam esforçam em brilhar como

os preparativos para este I das vezes passadas e os ' co

grande acontecimento. mercíantes querem dar uma
demonstração do quanto tem

Os dois novos prédios, a progredido· em Lages este
inaugurar estão em obras ramo de trabalho. '

finaes. Maquinas possantES o. certame de março vin
aplanam o terreno 'do Par-

I
douro há de constituir ir,ais

que das Exposições. Os fa,... uma ocurrencia de grancle
zendeiros preparam os .�eus I sensação na vida deste ·P�QS"
animais de galpão e de cam- pera município. \

A noticia vem de Joinville, . por intermédio da
Noticia. Houve reestruturação do diretório udenista,'
com duas c.hapas: -uma do grupo ColUn, outr:a do gru

po Irineu. A primeira venceu pór 27 x 1.
x x

x

Poucos terão feito tanto pelo nosso esporte como o

sr. Osmar Cunha. Bastou que uma vez não pudesse fa
zer o que outros já tinham feito, pl;tra levar 'cacetada!
,

.... '.

'x x

x

Aquele político esportivo tinha razão Quando co-

mentava, ôntem:
.

_

- A 'nossa vocação para a paz e para o acõrdo é
até edificante! Vejam. o. caso do Aldo Luz e do Martinelli!

Ca<:!a um querendo fraternalnie�te ceder ao outro. .. a

derrota!
x x'

x

E a bomba1 E' passiveI que, a estas horas, já te
nha estourado. Se ainda, está pertinho. O es�opim já·
foi aceso;

x x

x

Não adianta a.gente estar aqui a pensar, a pensar.
O que está, faltando mesmo é assunto! Esperefl10s

dias' melhores.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


