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presentando, inclusive, idéias
e planos que podem concor- GENEBRA, 27 (U.P.) -

rer para a solução que todos Os preços dos artigos de

os patriotas desejam". consumo estão mantendo
Acentuou depois o sr. Jânio 'uma "notavel", estabf lida

Quadros: "Ninguém ignora de em quase todos os pai
que a situação do país é sé- ses do mundo segundo in

ria, embora nada tenha de formou ontem, David Morse,
AUMENTARA A TENSÃO desesperadora. Reclama o diretor geral da Organiza-

P ) A concurso de todas as forças ção internacional do Tra-
PARIS, 27 (U. :. b Ih M

França informou. hoje .à U- vivas para que o problema a o. orse citou apenas
sucessóriO encontre soluG,ão à a 5 países em que -os pre-

, nião Soviética que a anula- ,
-

cão do Tratado de Ámizade altura dos anseios de recupe- ços subiram em mais de

Franco-Soviétiéo aumentará ração i qloral, jurídica e eco- 10% que são: o Chile

a tensão internacional e a-
nômica comuns ao povo das (70%), a Coréia (40%), o

crescentou que ainda man-
ddades e dos campos. Brasil (20%), Laos (15%)

tém sua proposta para a rea-
Minha situação pessoal é e Ul'ugLÍai (13%). Acres

lÍzação de uma Conferência muito dificil, razão pela qual centQu que na maioria dós
das 4 Potências. apelo aos homens de bem pa-, paises, os preços aumen-

O embaixador francês em
ra que me assistam e me sus- taram de menos de 1% ou

Moscou entregou esta noite te_ntem. �ão sou ca�did.ato ,e I diminuiram ligeiramente, A
t d f

nao admIto referencIas a ml- maior 'parte dos paises auuma no a o . governo ran- ,

'

.
.'

-

•

K' l'
nha candIdatura. Em conse- mentaram os sala'rI'os emces ao rem m em que se - . , .

d
.

' quenCIa, devemos descobl'll' o maior proporção que o aurespon e a ameaça que, o go- cidadão que mais se aproxi- t d' . .

-

verno russo fez denuncIar a- .. _

men o e pr eços e IStO velO

1 t t d t d'
ma dos IdeaiS da naçao, e a demonstrar que houve em'que e ra a o en re os OIS

,
'.

.

.

caso de a Franca que possa assJ,m enfre�tal os verdade aumento no Inivel,palses no
_

- problemas que nos aflIgeme' ,

participar da execucao dos '

.. '. de Vida. O aumento maIOr "O Globo", jornal ao qual
Acôrdos de 'Paris r�ferentes quase nas le,vam a mlserm

nos salarios efetivos se deu o ex-chanceler João Neves' SUSPENSÃO IMPOS 1
j
DESAPARECIDO EM PERNAM"SUCO

ao rearmamento da Alema- co��leta e ao Caos. 'da Fontoura está..H-gado, es- TA A'DEPUTADOS /
_

;

h· O'd t I t b 1 -

FIlIo-me entre os que pen- NOVOS GOVERNA- creve a propósito o seguinte: UM
-

O�i;ent�I de: ;ni:o °d=sE�lr�;a j sam que �al não é pos�í':.el DORES DO ACRE E "Podemos informar que o ITALIANOS AVIA DE TREINAMENTO
Ocidental.

em um cllma de C�ll).petIçao .

� I
manifesto dos civis já está ROMA,27 (U. P.) - A Câ.-

DA fAB_A Grã-Bretanha enviou
subalterna e de mteresses RIO BRANCO --pronto para ser divulgado. Já mara dos Deputados, decidiu
pessoais, 'onde se infere que RIO 27 (V A) Pi t f'

.

d t t su pend pt' dl'as
. também, esta manhã, nota ' ..

- OI' a o 01 assma o, .en re ou ros, s ef ar res a

favoreço a tese da chamadà d t 'd t C f' 1 'd d C d t d G' l' N n
.

similar ao Kremlin. e on em ,o presl en e a e pe os ,governa ores o ea- epu a a 1\J Iana e m,
. união nacional. A casa está '

f'lh d p' t N
.

d"
O gQverno francês, diz a Filho nomeou o .tenente-co- ra, Paraíba, Pernambuco, I a e 1e 1'0 enm, 11'1-

muito dividida para que con- I A
.

C Ih S'l AI S' S t C gent d oCl'all'stas de ps
nota de Paris, decidiu conti. rone Ul'lZ oe o e 1 va agoas, ergIpe, an a a- e os s _,

-

tinuemos a alterar e disputar d d T ·t' i d t i P 'M t G d d It'l' po hav'l>'
nuar as medidas que adotou governa OI' o ern'or o o ar na, arana e a o ros- quer a a a la, r <�,

dentro dela, indiferentes à R' B
.

t d d a meSlnR esbofeteado a unl
para consolidar a paz,na Eu- 10 ranco, em VIr u e e soo

sua segurança. Firmemo-la, _

ed'c! O A t-
.

B lb' d P tado neo faSCI'sta du
rapa e em consequência dis- . exoneraçao conc 1· a ao sr. sr. n �mo a mo, go- e u - -

••••••••••••••••••••• ' , .

dA'" N tt d l·t d B h' d t "d te 'd
so aceitará ou provocará a BAIXARAM O DÓ- Jose LUIZ e rauJo e o,, verna ar 'e elO a a 10., e- ran e um mCI en ocorrI o

ocasião.para que se realizem Ainda no correr desta se- verá assi�á-là ao que tudo na sessão de sábado passa-

negociações ou conversações LAR E A LIBRA mana deverá ser escolhido, indica. O sr. Ildo Meneghetti, do.

que tenham por finalidade RIO, 27 (V. A.) _ Ontem, também, o novo governador condicionou sua aSiinatura A Câmara aprovou as "san-

fesolver os problemas que se no mercádo de câmbio livre, do Território do Acre. ao apoio dos chefes da "Fren- ções" propostas por seu Con

criaram nos últimos dez a- _verificou-se baixa nos preços Por outro lado, o presiden- te Democrática" (UDN, PSD selho Presidencial, chefiado

nos. do dólar e da libra. Os ban- te Café Filho, foi convidado e PL). 'Gomo os srs. Artur pelo, dirigente democrata--

A nota francesa, .ao falar' cos particulares declararam pelo sr. Janary Gentil Nunes, Santos e Raul Pila, presiden- cristão Giovanni Gronchi.

de nflgociações, vai mais lon� 'vender dólares de Cr$ 73,80 governador do Amapá, pafa tes nacionais da UDN e do Além de Giuliana Nenui, a

ge que a britânica, na qual até Cr$ 74,00 e libras de ,... visitar aquele território no PL, e o sr. Walter. Perachi ,Câmara também suspendeu

não se faz menção algun1a a Cr$ 200,00 até Cr$ 202,00 e próximo mês de maio e inau- Barcelos, presidente do �SD por três dias a Erne'l�o de

tais negociações. cQmpd'r de Cr$ 72,00 até.. ... gurar diversos melhoramen- gaúcho, já o ,assinaram, e é Marzio, deputado neo-Í!1,scis-

Se o governo da Rússia le- Ci'$ 72,20 e de Cr$ 194,00 até tos pÚblicos-em Macapá e O�I- certo que o sr. Meneghe.tti . ta do Mov1!UentO Soci"l Itú-

var a cabo a intenção mani- 61'$ 195,00, respecti'VameItte. tros municípios. firmará .; doclJmento antes:' ti�no.

o Brasil. entre
.

os cinco Paises
TOKIO, 27 (U. PJ - A rícana está intensificando

LONDRES, 27 (U. P.) - O confia nas intenções de Ei-' nidade Britânica a respeito Acrescento .que "a cessação te dos nacionalistas chineses mos ter cuidado em estabe- (comunista) deve ter uma

ministro do Exterior, Al1th� senhower e sabe que o pre- do problema. Referindo-se de hostilidades deve ser de chef'íados :

por Chiang Kai lecer distinção entre elas e posição comparável nas Na

ny Eden, apoiou, hoje, o plá- sidente sancionará o empre- entre os chineses nacíonalís- ambas as partes". Entre o Shek - deve ser considera- Formosa". Em sua declara- ções Unidas? O ministro res

no de Eisenhower a respeito go de forças armadas norte- tas e'comunistas disse: "A chanceler e o lider do-parti- da como pertencente à China ção deu a entender que a In- pondeu dizendo que o gover
de FOrmosa e lançou um a- americanas 'na zona do pe- força bão constitui uma so- do trabalhista Clement Attlee comunista. "Em todo este sé- glaterra não estava discutin- no trabalhista que ocupou o

pêlo em favor da cessação de rrgo, unicamente e muito a lucáo para este problema di- e o lider esquerdista traba- culo, Formosa nunca fez par- do as reivindicações da Chi- poder, anos atrás, quando o

hostilidades entre a China contra-gosto. Eden frisou que ficil e delicado esperando-se lhista, Anedrin Bevan, hou- te da China - declarou E- ria vermelha às ilhas Iítora- presidia Attlee, sabia por que
nacionalista e a comunista. a Inglaterra mantem estreito poder chegar a um acôrdo ve troca de palavras um den. As ilhas situadas junto neas de Tachen e Matsu, si- a China comunista não se

Eden ,declarou na Câmara contato com os Estados Uni- mediant� ao recurso pacifico I tanto acaloradas a respeito à costa são consideradas co- tuadas a 200 milhas ao norte encontrava nas Nações Uni
dos Comuns que a Inglaterra dos e os governos da Comu- de negociações". de se Formosa - o baluar- mo parte da China e deve- de Formosa. Eden afirmou das. Um pouco irritado. Eden

que a principal. preocupação enfrentou Attlee com o olhar
do governo brítãníco 'é a de e disse: O sr. Attlee parece
'pôr termo à luta". E acres- desconhecer o fato de ter ha
centou: 'Para tanto, i insisti- vido ato de agressão na Co
mos continuamente às par- réia pelo governo dos chíne
tes interessadas sôbre a ím- ses comunistas e foi "decla
portância de obter isto e de rado como tal por seu repre
evitar uma conrlagraçâo mais sentante nas Nações Unidas.

ampla. O governo britânico Aquele fato deteve a totalida
está convencido de que o pro- de da tramitação para a ad

pósito da administração nor- missão da China (vermelha)
te-americana tem sído tam- nas Nações Unidas. Eden a

bém reduzir os riscos de lu- firmou que mesmo assim os

ta". Esta parte do discurso combates ao largo da costa
de Eden foi referencia à chinesa terão de cessar antes

..•••...••...•..•......,
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F I I t
mensagem de Eisenhower pe- que as potencias ocidentais

, rinç1- e n" I erri
'

dindo ao Congresso autorí- possam analisar problemas

1ft zacão para utilizar as forças mais amplos como o da ques-

_---.....----------:--�----------......_,---' armadas .dos Estados Unidos tão do lugar que correspnnde
na defesa de Formosa ilhas à China nas Nações Unidas

insurgem-se' contra uma decisão
.

da Rússia �:E��;:·:�;::����;::::� �:�;:.=���E::i,:�t:�:
MOSCOU, 27 (U. P.) - O restada em sua nota de 16 de execução dos Acordos de Pa- utilizar este pretexto para idéias semelhantes na Euro-I Attlee que se levarmos em questão - r cessação de nos-

dezembro, diz a nota trance- ris. denunciar o Tratado. pa Ocidental fomentará a se- conta a' necessidade de eví- tilidades - não poderemos
sa, o, governo soviético será o Esta enérgica declaração O governo de S. M, não po- gurança.da Europa e ajudará tar hostilidades e de se corr-, ,_esperar que sejam soluciona-

único responsável pela de- faz parte de uma nota que o de aceitar a afirmação da à causa da paz. seguir acordos mais pacifi- das questões mais amplas -

núncia do Pacto de Amizade ernbaíxador
: britânico entre- nota soviética de 26 de de- A nota britânica acusa cos, não é claro que a China declarou Eden.

Franco-Soviético. gou ao Kremlin hoje e na zembro, segundo a qual a ainda a União Soviética de

qual se responde à outra no- participação do governo de ser a causddora da divisão ela •••••••••••••••••••••••••� ...

ta em que os soviéticos amea- S. M. nos Acôrdos ele Paris é Europa.
çararn à Grã-Bretanha com contrária às obrigações que

LONDRES, 27 (U. P.) - A, a denúncia do Tra�ado An- contraiu no Tratado Anglo- Não foi o governo de Sua

Grã-Bretanha informou hoje g'lo-Soviético de Assistência Soviético. Majestade que erigiu peno-
à União Soviética que não Mútua se viesse a participar sas barreiras políticas, eco-

permitirá que as ameaças dos Acôrdos de Paris. O governo de S. M. não per- nômicas e sociais na Europa
desviem do caminho que es- O governo de S. M. deplo - mitirá que as ameaças o des- mas, sim, isto é o resultado
colheu .e cuja meta é o esta- ra - diz a nota britânica - víem do caminho que traçou. da política soviética, causa

belecimento da União da Eu- que o governo soviético tenha I.Está convencido de que sua dora desta trágica e perigosa
rapa Ocidenta1 mediante a declarado sua intenção de 'associação com as nações de divisão da Europl'\..
.......................................................................................... '

embaixador da França, sr,

Louis Joxe, foi recebido ho

je, às 14 horas, pelo sr. Mo

lotov, ministro do Exterior

da, União Soviética, entre

gando-lhe a resposta france

sa à nota soviética de 16 de

dezembro. Até agora não foi

divulgado o texto da nota

francesa. Como se sabe, a

nota soviética avisava, a

França que, no caso de rati

ficação dos Acôrdos de Paris,
o governo soviético se veria

na obrigação de propor ao

presidum do sovíet Supremo
da União Soviética a anula

ção do tratado rranco-sovíé
tfco,

NÃO PERMITIRA

Morreu João
.

liberto

rádio Peiping advertiu, hoje, suas operações militares e

que a China Comunista "já- que quatro porta-aviões, três
mais será atemorizada pela, cruzadores e 10 destroieres
7a, Frota dos Estados Unidos. concentram suas operações

. A emissora prognosticou militares no mar do leste ela

de' maior aumento. do custo de vida uma vitória final comunista China, perto das ilh�s Ta-

#
• na conquista de Formosa. chen,

na Argentina onde os tra- ftl.larios, efetivos diminuiu A transmissão comunísta A emissora terminou dí-.
balhadores têm a seu dis- de 1% .. De acôrdo com o disse que a frota norte-ame- zendo que o povo, chinês já-
.por 8,7% a mais, Na Fran- relatorio de Morse, o ele- mais será atemoriza'do por
.ça e Holanda, os salaríos semprqgo diminuiu em qua- P. C. FRANCÊS estas ameaças, Pelo contra-
subiram em 4..6%, na Ale- se todos os paises, embora PARIS, 27 (U. ,PJ - O co- rio, continuará seus esforços
manha ocidental, 2,5 e nos seja ainda "fonte de preo- mité central do Partido Co- para libertar 'Formosa e ex

Estados Unidos, 2. Em qua- cupação" nos Estados Uni- munista Francês reuniu-se terminar o grupo de traído
tro paises, - Austria, Ita- dos, Canadá, Japão, Ale- hoje, de manhã na Casa dos

I
res de Chiang Kai Shek até

l ia Noruega e Suíça - os manha ocidental e Italia. Sindicatos, nesta capital. conseguir uma vitória final.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••'J...�•••••••••••••••••••••••••
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,

RIO, 27 (V. AJ - Vitima
do por câncer que à acamara
'há cêrca de um mês, faleceu,
ontem à tarde, em sua resí-

dência, em Leblon, o minis
tro João Alberto, que até re

centemente chefiava a dele-.

gura destacada em todos os

principais acontecímentos da
história republicana do Bra
sil a partir de 1924, esteve ex

posto à visitação, desde ante

ontem à noite, em câmara ar

dente, no saguão da Câmara

do anglo-sovíéttco.jn Salien

ta o governo britânico que os

Acôrdos de Paris não são di-

Jânio Quadros definiu-se por UI candidato de uniio nacional
RIO, 27 (V. A) - Enquan- primeiro, cimentando-a' em

I
. O sr. Jânio Quadros. deve- detalhes, pelo 'gal. JuareZt

to isso tudó acontece, a pon- um largo. êntendill1ento ,�, ria eAç�r!\�,-� és?a,.!manhú, ·�vtll.:a, o :sr.' Jãnío Qúadros
.to de, p'ro'Voe�t. -t- -vérdadeíra 'base dum' programa mlnim6 com o, presidente da Repú- acaba de pronunciar-se, co
comoção na opinião pública,' e entreguemos o-trabalho da blíca, na (Javea Pequena, mas mo registramos acima; em

o sr. Jânio Quadros, em São restauração ao melhor ho- o encontro foi adiado. Iní'or- favor do candidato da união
Paulo, fala à imprensa sobre mem",'

,

mado da situação do país em nacional.
a união nacional dando aos ,•••••' .
acontecimentos que se desen

voLvem,
'

assim, maior teor
emocional:

"Logo nos primeiros dias

de fevereiro - anunciou . o

governador eleito de São
Paulo - devo definir-me a-

gação do Brasil junto à Or

ganização das Nações Uni

das, em Genebra.
O corpo do inquieto míütar

e homem p-t1biico que 'foi fi-

Municipal de onde saiu o

entêrro para o Çemitério de
83.0 João Batista, ao .meío
dia de ontem.

.

\

TAMBEM A INGLATERRA

MOSCOU, 27 (U. P,) - O
-embaíxudor britânico sir

WUlian� Heyter, entregou
igualmente, ,ao sr. Molotov

resposta análoga a que fôra

entregue anteriormente pela
Franç,a. Acredita-se saber

que a resposta britânica con

tem três pontos essenciais:

'1) Recus�-se a Grã-Breta
nha considerar a ratificação
dos Aeôrdos de Paris, como

em contradição com o trata':

"JAMAIS SERÁ ATEMORIZAD'A"

rigidos contra a União So

viética, 3) Declara o governo
britânico que os Acôrdos de
Paris não tem caráter agres-

Pela união ,nacional

stvo.

RW, 27 (V. A.) - O. "ma
nifesto dos civis" de apoio à

orientação que vem sendo de
fendida pelos chefes milita

res, que pregai'� o canqidato
único, que teria sido elabo
rado' pelo sr. João Neves da

Fontoura, passou a figurar
mais ou menos como éco dos
fatos que se estão desenvol
vendo.

de regressar ao Rio Grande presidentes estão sendo con

do Sul. sultados. O manifesto alude
Uma cópia do manifesto ao pronunCiamento dos che

foi remetida ao sr. Jânio fes militares e:r.n favor da

Quadros, q�e deverá assiná- candidatura da conciliação e

lo, Além de governadores, o a reitera, pondo em destaque
documento já conta cQm as a gravidade da situaçãq na

assinaturas dos presidentes cional.
.da UDN, PL e PDC. Outros Não fala na candidatura

·Juscelino e contém uma es

pécie de moção do apreço e

de confiança no presidente
Café Filho. Deverá ser divul
g'ado o mais t'ardar no come

ço da próxima semana coin
cidindo tal divulgação com

a abertura do Congresso
conclui "O Globo".

..............�.�........................................ t••••••••
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RIO, 27 (V. A.) -

1n1:0):-I· a crer tenha o B-34 sido pre
mam de Recife que t.u!'mas sa das chamas. As autorid(j,
de salvamento e buscas à::t' des ainda f�ram informadP.s
Base Aérea local estão re�li- de que o avião fôra visto por
zando vôos de reconheci- outros barcos que iam fIU

menllo sôbre toda a costa des- mesmo coordenada do petro
ta capital, no sentido de 10- leiro "Amapá"., Desconhe
calizar o avião B-34, da FAB cem-se novo detalhe.

que decolou para vôo de tre�-
namento, Teme-se que tenha

, ,

acontecido algo grave C0m

esse avião, visto que, nada fui
comunicado por seu piloto á
Base até o presente mom,-n

to.

CONFLITO OPE
RÁRIO

Uma comunicação do pe
troleiro "Amapá" às autor'i
dades, informa ter sido avis

'tado fogo numa. ln.titude pró
"1evá

LA PAZ, 27 (U. PJ - O

Chefe do Estado, pl'esie,lente
Paz Estensoro solucionou
ontem um conflito operário
que ameaçava acarretar a

sua renúncia da Presidencia ............�

',P:::t Repú�lica.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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LOJAS-
Elelro-Técnica

(A ORGANIZAÇÃO ORGULHO DE
,/

SANTA CATARINA)
Apresentam as exmas. sres, Donas de

Casa? a maravilhosa
E L-G IN

(A MAQUINA DE COSTURA DE FAMA
MUNDIAL)

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

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

,

'ELETRO-TÉCNICA INDOSTRIA E
COMERCIO S. A.

Rua Tte. Silveira 24 e 28 - End. Iel,
ElETROTÉCNICA

Caixa Postal 193 - Telefone 3.793
Florianópolis -- Santa Catarina

AGORA NOVOS H�aRmS

Terças - Quintas - Domingos
9:50 horas'

.
. Para: Curitiba S. Paulo Rio

(Conexão para o inteior do Paraná S. Paulo e Norte

do Pais)
Segundas - Quartas - Sabados

16:15 horas

Para Porto Alegre

I
MINISTÉRIO DA . AGRICULTURA

SERVIÇO FLORESTAL
DELEGACIA }"LORESTAL

REGIONAL
"ACORDO" COM O ESTADO DE

SAN'I'A CA'.rARINA
AVISO

__';o-
ADMINISTRAÇAO

Redação e Oficinas, à rua Con
selheiro Mafra, n. 160 'I'el, 3022
- Cx. Postal' 139.
Diretor: RUBENS A. RAMOS.
Gerente: DOMINGOS F. Dlil

o ESTADO

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

sível, as queimadas e derrubadas de mato, afim de impe
pedir os desastrosos efeitos econõmíeos e ecológicos que
acarretam tais práticas, torna público e chama a atenção
de todos os proprietários de terras e, lavradores em geral,
para a exigência do cumprimento do Código Florestal
(Decr, 23.793 de 23-1-1934) em todo o Estado.

QUEIMADAS E DERRUBADAS DE MATO
Nenhum proprietário de terras ou lavrador poderá

proceder queimada ou derrubada de mato sem solicitar,
com antecedência, a neeessária Iicença da autoridade flo
restal competente, 'conforme dispõe o Código Florestal em
seus artigos 22 e 23, respectivamente, estando os infratores
sujeitos a penalidades.

REFLORESTAMENTO

AQUINO
Representanteej

Representações A.' S. L".ra.
Ltda.
Rua Senador Dantas, 40 - 60

andar.
Tel.: 22-6924 - Rio de Janeiro.
Rua 16 de Novembro 228 60

andar sala 612 - São Paulo.

ASSINATURAS
Na Capital

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

Nó Interior
Ano ....••.•. .••...• Cr$ 2'.lO,OO
Semestre ..... :....... Cr$llO,OO
Anúncio mediante contráto.
Os originais, mesmo não pu

blicados, não serão devqlvidos.
A direção não se responsabiliza

pelos conceitos emitidos nos ar

tigos assinados.

,

Esta Repartição, pela rêde de viveiros florestais, em

cooperação, que mantém no -Estado, dispôe de mudas e se
mentes de espécies florestais e de ornamentação, para for
necimento aos agricultores em geral, interessados no reflo
restamento de suas terras, além de prestar toda orientação
técnica necessária. Lembra, ainda, a possibtlídade da ob

tenção de empréstimos para reflorestamento no Banco do

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

Os interessados em assuntos florestais, para a obten
ção de maiores sclarecimentos e requererem autorização
de Iicençapara queimada e derrubadas de mato, devem
dirigir-se às Agências Florestais Municipais ou diretamen
te a esta Repartição, situada à rua Santos Dumont n'', 6
em Eloríanópolis,

Telefône: 2.470 ---o Caixa Postal, 395.
Endereço telegráfico: Agrisilva - Florianópolis, S.

INFORMAÇOES
U'IEIS
-0-

O leitor encontrará, nesta co

luna, informações que neceaaíta,
diàriamente e de imediato:
JORNAIS Telefone
O Estado •......•.•••.... 3.022
A Gazeta ...........•.•.• 2.666
Diário da T."arde 3.579

IA Verdade............... 2.010

C Imprensa Oficial •.....•• 2.688,

·IHOSPITAIS.
\

--------------------------------------�----------- Caridade:
(Provedor) 2.314
(Portaria) .....•......... 2.036
Nerêu Ramos ........••.. 3.831
'Militar 3.167
São Sebostião (Casa de
Saúde) 3.163

Maternidade Doutor Caro
los Corrêa .;.......... 8.121

CHAMADOS UR·
GENTES

Corpo. de Bombeiros .... 3.813
Serviço Luz (Reclama"

ções ) 2.404
Polícia (Sala Comissário 2.038
Polícia (Gab. Delegado)-.. 2.694
COMPANHIAS Dj!l
TRANSPORTES
AEREO

TAC .

Cruzeiro do Sul .

Panair .

Varig .

Lóide Aéreo •...........

Real .

Scandinavas ............•

HOTEIS
Lux .....••.........•....
Magestic "': .

Metropcl ...............•
La .Porta ,

..

"O Cacique .

Central .....••..........

Estl'ela� .

pêlo Ideal , .•.••� ......•

I �r����I'�� � .

Viagem � com segurança
e rapidez

so NOS CONFO�TAVEIS MICRO-ONIBUS DO

RAPIDO ,<SOL-BRASILEIRO)
Florianópolis - Itajaf - JoinviUe - Curitiba

�.'

Kua Deodoro e8quina�da
Rua Tenente .Silveira

3.700
I2.600

3.653
2.826
2.402
2.868
2.600FOTOGRAFIAS
2.021

2.27613.147
3.321
3.449
2.694
3.371
8...1169

ACEITAM-SE ENCOMENDA!;} PARA CASAMENTOS
BATISADOS - ANIVERSARIOS E REPORTAGENS EM
GERAL.

RODOLFO
ESTADO".

Chamados: Rua
Telefone: 3.022.

C E R N Y, FotografO do Jornal

Co�selheh'o lMalra ni-. 160 10U

DRA.WLADYSLAVA
V/. MUSSI

e

DR. ANTONIO DIB
.

MUSSI

06 !

CLINICA . ESPECIALIZADA DE
'CRIANÇAS

I Consultas das 9 ás 11 horas.
,

Res. e Cons. Padre Miguelillho.
12.

Navio-Motor �(Carl Haepcke)l
flAPIDEZ - CONFORTO - SEGURANÇA

Viagens entre FLORIANOPOLIS • RIO DE JANEIRO
Escalas intermediárias em Itajaí, Santos, São S.'

bastião, Ilha Bela, Ubatuba, sendo nestes quatro últi
mos. apenas para movimento de passageiros.

As escalas em .S. Sebastião, Ilha Bela, Ubatuba não
pre;udic_arão o horário de chegada no RIO (Ida) e

ITINERARIO DO N/N "CARL HOEPCKE"
IDA VOLTA

RioFpolis Itajaí Santos

INDICADOR PROFISSIONAL\
DR. RO���:ASTOS DR. JU�If:H�AUPITZ

-

Dr. Vidal IDn'ra Filho
I 'MEDICO Ex i?terno da 20" enfermar!a I ESPECIALISTA EM DOENÇAS DE CRIANÇASCOIIJ prâtlca no Hospital São e Serviço de gaatro-entero log ia _

DR I LOBATO I DR.- WALMOR ZOMER
,

Francisco de A.sais e na °lnta da Santa Casa do �io �e Janeiro CURSOS DE ESPECIALIZAÇAO NO RIO DE JANEIROI .,

GARCIA
Casa do . .RIO de Janeiro (Prof. W. Berardmelh). PEDIATRIA NEO-NATAL - DISTÚRBIOS DO RECEMI FILHO CLIN'ICA MEDICA Curso de neurologia (Prof. NASCIDO - ASSISTÊNCIA ·TECNICA ESPECIALIZADA AOS

Doen as do aparelho respiratório' J Diplomado pel� Faculdade. Na: CARDIOLOGIA Austregesilo). PREMATUROS - TRATAMENTO DA INAPETÊNCIA IN;FANTIL
I

�
'l'UBERCULOSE Icional de. Medicma d� Umver- Contultório: Rua Vitor Mei· Ex interno do Hospital mater- (FALTA DE APETITE) - TRATAMENTO DA ENURESE NO

RADIOG:UAFIA E RADIOSCOPIA' .

aídade do Brasil reles, 22 Te!. 2675. nidade V. Amaral. TURNA _EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES - DISTúRBIOS
DOS PULMõES IEx.mterno por concurso da Ma- Ho rârf os : Segundas, Quurtas e DOENÇAS INTERNAS PSICOLoGICOS DA INFÂNCIA - ENFERMIDADES DA INF-N

C·
. d T tamídade-Escola Sexta fe lras : Coração. Estômago, intestino, CIA DE MANEIRA- GEI'AL

A •

irurgra o orax
(S' d P f O tá Id' Roo

.
,

F I I F Idade Naclo- erviço o. 1'0.. C V Das 16 às 18 horas. f'igado � vias biliares. Rins, ova� CONSULTóRIO - FELIPE SCHMIDT, 38.
- MÉDICOS - n�t�!( ��3i:inaacuTisiologlata e' E

.

t dr�gue: LI.ma)
d C'

Residência: Rua Felipe Sch· rros e utero. CONSULTAS - DAS 2 ÀS 5 HORASCIRURGIA.CLíNICA Tisiocirurgião d� Hospital Ne-' .x'ld e�o .� 1 �rvlçop É .j.ruéo m
í

dt, 23 - 20 andar, apto 1 - I Consultório' Vitor Reireles CONSlJ_Ll'AS C/ HORA MARCADA: FONE 3165GERAL·PARTOS rêu Ramos gra o rl:sfr:oa de' Ja'nei�o' .
• Te!. 3.002. 122. RESJDENCIA - TENENTE SILVEIRA 130 (FONE 3166)Serviço completo e especIH'a10i- Curso de especialização pela Médico do Hespítal de Das 16 às 18 horas. ATEl'\DE CHAMADOS A f,lOMICfLIO

'

zade das DOENÇAS DE SEN -

E I Residência: Rua Bocaiuva 20.
.-

d 09 métodos de S. N. T. Ex-interno e x-asa 8- Caridade DR NEWTON�!S�ó����o�� t�r�amento. tente de �irur�ia do Prof. Ueo DOENÇAS DE SENHORAS D' 'AVILA F_o_T!_e_:_3_4_5_8. "'-__

SUhOSCOPIA - HISTERO - GUII�araes (RI�). I PAR'l'OS - OPERAÇOES .' DR MARIO WEN
SAJ:a>INGOGRAFIA - METABO· Co ns : Felipe Schmidt, ,38 -

Cons: Rua João. Pinto n. 16, I
CIRURGIA GERAL l'

-

LISMO BASAL Fone 3801 I das 16,00 às 18,00 horas .. Doenças de Senhoras - Procto- DHAUSEN
Radioterapia por ondas

curtas-I
Atende em .hora marcada·F. Pela manhã atende" dià- 'I logia � Eletricidade Médica CLíNICA MEDICA DE ADULTOS

:i;:letrocoagulação - Raios UItra Res: Rua Sao Jorge 8 - one

I
riamente no Hospital de Consu)tório:, ,Rua Vitor Mei· E CRIANÇAS

Violeta e Infra Vermelho. 2396.. ,
Caridade. reles n. 28 - Telefone: 3307. Consultório - Rua João Pi n-

Consultório: Rua Trajano. n. 1,
DR YLMAR CORRl!!A Residência:

.

Consultas: Das 15 horas em to, 10 - Tel. M. 769.
l0 andar - Edifício do M"ntepio. .

_ _ i Rua: General Bittencourt n. dlal1te: _ .

Consultas: Das 4 às 6 hor ;«.
Horário: Das 9 às 12 horas - CLINICA M.EDIYA 101. Residência: Fone, 3.422 Residência: Rua Esteves JÚ·

Dr. MUSSI. CONSULTAS das 10 - 13 ho-
f

Telefone: 2.692. Rua: Blumenau n. 71. nior, 45. Tel. 2.812. Caixa
Das 16 às 18 horas - Dra. raso -- DOENÇAS DO APARELHO DI- Santa

MUSSI Rua Tiradente 9 - Fone 3415 1 MARIO DE LARMO GESTIVO - ULCERAS DI) ES· DR. HENRIQUE PRISCO
Residência: Avenida Trom· I CANTIÇAO TOMAGO E DUODENO, ALER· PARAISO DR. ANTONIO GOMES DE

powsky, 84. DR. JOSÉ TAVARES GIA-DERMATOLOGIA E CLI-
MÉDICO ALMEIDAIRACEMA CLINICAM��I�1IANÇAS I NICA GERAL

Operações _ Doenças de Se.
DR. JOSÉ M. CARVALHO

ADVOGADO REISMOLE'STIAS NERVOSAS E ADULTOS nhoras - Clínica de Adultos. Escritório -e Residência:'
PERRONE MENTAIS - CLINICA 8ERAL Doenças Internas

1 CLlNICA CUI'SO de Especialização no A H T L 16 ADVOGADODR. NEY

�
Do Serviço' Nacional de Doen- CORAÇÃO - FIGADO - RINS de •. Hospital dos Servidores do ES'I T:iefo�:�l �03�6 uz, Rua Frei Caneca 122MUND ças Mentais. ,- INTESTINOS OLHOS - OUVIDOS - NARIZ tado. I :

.

__

.

_

Formado pela Faculdade Naci'.' Chefe do Ambulatório de Higie- 7'ratamento.moderno d� SIFILIS E GARGANTA I (Serviço do Prof. Mariano de

1 'FA'RMACIA 'DE PLANTA0
.

I de Medicina Universidade ne Mental , Consultóno - Rua Tiradentes, DO Andrade) .

nao
do Brasil I P_:Jiguiatra, do Hospital - 9.

•
DR. GUERREIRO DA FONSECA I Co�sultas - �ela manhã no

RIO DE JANEI:J,tO _

. ,coloma Sant An.a ! HORÁRIO. Chefe do Serviço de OTORI'I Hospltul de CarIdade,' ..
A erfeiçoamente na "Casa. de ConTulsoterll;pla. pelo . -:.le�ro-! As 13 às .16 horas., NO do Hospital de Florianópolis A tarde das, �630 hs em dlan-p

Saude São Miguel"
. choque e.

cardiazcl. Insulmotera· Tel.:· Cons. - 3.41õ - Res. - Possue II CLINICA os APARE- . te no consultôrio li Rua Nunes IProf. Fernando Paulino pia. Malarioterapia. Psicotera�ia. 2.276 - Florianópolis. LHOS MAIS MODERNOS PARA Machado 17 Esquina de Tira·
Interno por 3 anos do Serviço CONSULTAS: Terças e Q.um-

JÚLIO DOIN
TRATAMENTO das DOENNÇAS dentes. Tel.2766 .

de Cirurgia tas da.:' 16 às 15 horas. Sabado DR. I da ESPECIALIDADE I Re�idencia - rua Presidente
Prof. Pedro de Moura

I
(manha)

. ... VIEIRA I Consultas - pela manhã no Coutinho 44.

Estagio por 1
.

ano na "Mater- Rua Amta �arlbaldl, esquma
MÉDICO HOSPITAL. I

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

nidade - Escola"

Ide
General ����n�::tBocaiúva ESPECIALISTA' EM OLHOS À TARDE - das 2 as 6 - DR. VIDAL

Prof. Otávio Rodrigues Lima 13:EiIl���lC, ...
'

OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA

'Ino COl'[SU.LTORIO CLíNICA DE CRIANÇAS
Interno por 2 �no do Pronto. e.

TRATAMENTO E OPERAÇOES CONSULTORIO - Rua dos Consultório: - Felipe Schmidt,
Socorro DR ARMANDO VALt- ,Infra-Vermelho - Nebullzação - ILHEOS nO 2 ,38. ,

.' .

_:_ x _ I'
,

. Ultra-Som RESIDENCIA - Felipe Sch- CONSULTAS -Das 4 as 6

OPERAÇõES' RIO DE.�SSIS .

.' (Tratamento de sJnuslte Bem I midt nO 113 Te!. '2366 horas.

CLINICA DE ADULTr:J Dos Serviços de Chnlca Infantil operaçllo) -"-- Re.sidência: Tenen�e Silveira,
DOENÇAS DE SENHORAS da Assistência Municipal e 'HOlo Anglo-retinoscopla - Receita de DR. ANTONI0 MONIZ 130, FONE - 3.166.

CONSULTAS'"No Hospital de pital de Caridade Oculos - Moderno equipamento DE. ARAGAO DR. ANTO'NIO B-A-T-I-S-T-A-Caridade diar'iamente das 8 às CLINICA MÉDICA DE CRIAN- de Oto-Rlnolaringologla (únlgo
CIRURGIA TREUMATOLOGIA

10
' ÇAS E ADULTOS no Estado) JUNIOR

N' ultório à Rua João - Alergia - Horário das 9 às 12 horas e .OrtoJPediapp� tco�; 16 (1� andar) Consultório: Rua Nunes Ma- das 16 às 18 horas. Consultório: oão Into, 18.

D��rrame'nte das 10 às 12 e das chado, 7 - Consultas das 15 à. Consultório: - Rua Vitor Mei- ���01s6 ::s 1�á���r�:mente.
14 às 16 horas. 18 ho!as . .

reles 22' - FOlil.e �676.
RESIDENCIA'. _ Rua Duarte Re�lc;lêncla: Rua Marechal GUI' Res. - Rua Sao Jorge 20 - Res: Bocaiuva 136.

F 2421 Fone: - .2.714.
Shutel, 129 - Florianópolis. , lherme, 6 - Fqne: 378\ one.

Para o mês de Janeiro e Fevereiro

IDA VOLTA

Itajaí
30/1
11/2
23/2

Florianópolis
28/1
9/2
21/2

Rio

4/2
16/2
28/2

Sautos
5/2
17/2

CVRIT.... f'ULCa..U'4: PROSEBRAS

Raios
P1pal'elhagem moderna e completa para qualquer exame

radiológico.
Radiogranas e radioscopias.
Pulmões e coração (torax).
Estomago - intestinos e figado (colecistografia).
Rins e bexiga (Pieloguafia).
Utero e anexos: Histero-salpingografia com insufla

ção das trompas para diagnóstico da esterilidade.
Radiografias de ossos em geral.

.

Medidas exatas dos diametros da bacia para orienta
- ção do parto (Rádio-pelvimetria).

Diàriamente na Maternidade Dr. Carlos Corrêa.

ADVOGADOS
DR. JOSÉ MEDEIROS

VIEIRA
-- ADVOGADO -

Postal 150 -- Itajal
Catarina.

DR. CLARNO G.
GALLETTI

•
- ADVOGADO -

Rua Vitor Meireles, 60.
FONE: 2.468

- Florianópolis -

M�S DE JANEIRO

15 Sábado' (tarde) Farmácía Esperança Rua .Conse
.lheiro Mafra.

16. Domingo Farmácia Esperança Rua Conselheiro
Mafra.

22. Sábado (tarde) Farmáyia Moderna. Rua João
Pinto.

23. Domingo Fal'macia Moderna Rua João Pinto.
29: Sábado (tarde) Farmácia Sto. Antônio Rua Feli ..

pe Schmidt n. 43
3Ó. Domingo Farmácia Sto. Antônio Rua Felipe Se.h

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

Sto. Antônio 'e Noturna, situadas ás ruas Felipe Schmidt
43 e Trajano.

Lavando· -com Sabão

�irgem �s1Jecialidade
-Joio 118. marca re Iltrlda),..,.....".".,,.._..,.....�

ecoDomiza.8e:'�_��D?��_,�__.�iDh_,e_ir_o ���...:� _

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

"

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



3 o .STADOFlorianópolis, Sexta-feira, 28 de Janeiro de 1955
.

AMEAÇA DO COMU
NISMO INTERNA
CIONAL NA PA
LAVRA DO ALMI
RANTE CARNEY

CHARLESTON, Carolina do

Sul, 26 (a. P') - Os Soviets
inventam novos engenhos' e
novos usos, para os seus en- Durante êste mês você
genhos, e consolidam cons- iprovavelmente terá a ale
tantemente as suas forças gria sem par de assistir aos
armadas, salientou hoje o al-, primeiros passinhos incertos
mirante Robert B. Carney, do pequenino príncipe. Sim,
chefe das operações navais

agora cada dia seu contrô-
dos Estaqos Unidos. Dirtgiri- le muscular' .e nervoso me
do-se aos estudantes da Cio.

lhora. Entretanto, a regra
dadela (Escola Militar de

de ouro da moderna pueriohartestonr, acrescentou o
cultura é nunca apressar o

, almirante 'que a ameaça do
bebê. Ajude-o e anime-o nos

comunismo internacional era
t

seus esforços, mas nunca
tão grande hoje quan o nun-

ca e que somente a melhora tente exibir suas proezas
diante das encantadas tiaparente da nossa própria

situação poderia justificar
um certo otimismo. A situa

ção, declarou ainda o almi
rante Carney, pede que fa

çamos um esforço educativo
nacional e internacional a

fim de que tenhamos chefes

que possam aproveitar as

constantes alterações elo

"O ESTADO"
.�.J ...... ,

"

."" .._ �,.. . • IJt.JIIttiv- ...

NO LAR E NA 'SOCIEDADE
,�""

.. ir,.. '

". .

LAUDATO �I ..,-... 'YOo", '" rJt&,··
------:-' PAULO DE GOUVEA

Louvado sejas, meu Senhor, louvado
pela infinita mágoa que me deste..

Louvado sejas pelas asas quietas
que não conhecem o esplendor do

pelos sonhos truncados e infelizes
da pobre criatura que fizeste.

";ir�,._
dia

'.

vôo.

Louvado sejas, meu Senhor que um

criaste a solidão do meu, calvário
e que da cruz ao lado não 'puseste
o OUl'O bom dos cabelos bem amados.

E mais que tudo, Pai, sejas louvado

pelo silêncio do cordeiro triste,
pela queixa que, os lábios não choraram,
pelas Sete Palavras que eu não disse.

-0-
MENDES·SILVA

ENLACE
ANIVERSARIOS

FAZEM ANOS, HOJE:
_ Prof. Herminio Jac-

.

Realiz�r-se-á, amanhã, o

ques, veneranda figura do� enlace matrimonial da Srta.

meios musicais desta Capi- Arlêta Dutra Mendes fi

tal e nosso apreciado e lha do .sr. CeI. João Eloi

consagrado compositor in- Mendes e Dona Geneta Du

tegrante da Orquestra Sin-' tra Mendes com o sr, Car

fonica los Gasparino da Silva fi-
_ Prof. Ari Bittencourt lho da Exma. Sra. Viúva

'Machado, cirurgião dentis- Gasparino João da Silva.

ta e Diretor do "Diário da Servirão de padrinhos
Tarde"; por parte da noiva, no Re-

sr, Zeferino José ligioso, os Srs.. Dr. Vidal

Abreu, f u n c i o n á r i o do Dutra Filho e Sra. e Ru-

---IAPETEC bens Sabino e Sra. e por
_ sr. Roberto Lapagesse parte do noivo os Srs. João
_ r» Waldir Pereira Gasparino da Silva e Sra. e

!- sra. Juvenil Fioravan- Newton Macuco e Sra.
.

te Santos No ato Civil, por parte da

� sra, Ida Coutinho -noiva os Srs, José Mendes e

!- sra. Carolina t;osta
_

Sra. e Juzurtho Nacimento
_ sra. Diamantina Coelho e Sra. Por parte do noivo o

de Souza, esposa do sr. Ma- 81's. Art Mafra e Sra. e

noel Ferreira de Souza Raimundo Vieira e Sra.'

-0- A,o jovem par antecipa-
SR. HERCILlO JACQUES mos vO,tps de felicidades.

,A efeméride de hoje as- -o-

sinala a passagem do 85 WALDYR ALBANI E

aniversário
.

natalício do SENHORA. ,.

'

S1'. ,Hercilio Jacques, ex- participam ,.àos,: parentes
professor: de música nesta e às pessõas amigas, o nas

Capital. cimento de sua filha MA-
Ás homenagens que rece- RIA TERESA, ocorrido dia

berá, juntamos as de "O Es- 24 do corrente na Materní-
tado". dade Dr. Carlos Corrêa.

CLUBE INAPIÁRIOS CATARINENSE
1° Tesoureiro: .1osé Luiz

Vieira
20 'I'esoureiro : Idlanda

dos Reis Martins Camillí
Orador: Nilson Vieira

Borges
Ditetor-Social :

agradece-

aprêço. .

.

Marilsa Carvalho
Secretário

,��'

Recebemos e

mos:

Florianópolis, em 10 de

janeiro de 1955
Temos o prazer de comu

nicar a V.S. que, em data
de 3 do corrente, em sessão
de Assembléia Geral, tomou
posse a Diretoria que rege
rá o Clube Inapiários Cata-

.
rinense, órgão dos funcio
nários do Institutos de Apo
lsentadoria e Pensões dos
Industriários neste Estado,
no ano de 1955 a qual fi
cou assim constituída:
Presidente: Helena Simo

ne Ferrari
Vice-Presidente:

ra Peres Barbosa
1° Secretário:

Carvalho •

20 Secretário
Oliveira e Silva

Agnese
Annuzza Faraco
Diretor Esportivo: Amau

ry Cabral Neves
Diretor Cultural: Maria

do Céu Tolentino de Souza
CONSELHO FISCAL
Presidente: Eurico de Si

queira Lisboa
Membros: Telmo

Ribeiro - Otávio
Vieira
Mária

Fernandes.
Servimo-nos do ensejo pa

ra apresentar-lhe os nossos

Marilsa protestos de consideração e

Ubiraja-

Norton

Clube R. 6 de Janeiro
{

ESTREITO

LIRA TENIS CLUBE
Dia 29 - sabado - Grandiosa Soirée Carnavalesca

promovida pela, Rªinha do Lira, senhorita Valeska Vie-

gas.
Reserva de mesa na· Joa).heria Muller Cr$ 50,00

Restauranle Hapoli
RUA Marechal Deodoro 50.
Em Lages, ÍlO aul do Brasil, o melhor I
Desconto especial para os senhores Viajantes.

tias, que vieram visitá-lo.
A principal forma de lo

comoção do seu anjinho se

rá ainda engatinhar, o que
êle conseguiu desenvolver o

incrível estágio de perfei
ção. Antes que você consiga
segurá-lo por uma perninha
gorducha, êle terá sumido
porta afora éom a rapidez
de um raio-mirim. Dê-lhe

Precel"t'o do OI-a tôda a 'liberdade possível,
mas conserve-o sob cons-:

AR LIVRE E. RESFRIADOS
tante observação, pois "fa-
zer artes" é agora seu pas-
sa-tempo favorito. Restrinja
o uso da palavra "não" ao

mínimo, para evitar que êle

fique com medo de você.
Nesta idade, o bebê preeisa
de muita aprovação e estí
mulo.

meio em que' vivemos.

O ar livre tem influência
benéfica :sôbre o organismo.
O ar parado, quente e úmi
do dos 'ambientes fechados

impede que o organismo
posa reagir ás buscas mu

danças de temperatura am

biente. Por isso, os indíví
duos que vivem dentro de

casa, com medo do vento,
resfriam-se tão frequente-

·1 reunião das Chefes
Militares no Calele

RIO, 27 (v. A.) - Para um estudo conjunto da situa

cão criada após o encontro entre o Presidente da República
� o governador de 'Minas, seguido da adulteração da nota

oficial do encontro, feita por êste último, reuniram-se, on-

tem, os chefes militares. . ,
'

A razão de ser da reunião está no documento que êles

haviam entregue ao Presidente Café Filho, sôbre o qual
notícias contraditórias têm, sido divulgadas - e cujo texto

até hoje não veio a público.
Nesse documento, conforme a versão que êste jornal

divulgou, os chefes militares apelavam para o Presidente

a fim de que êste obtivesse das fôrças políticas uma solu

ção construtiva, capaz de atender à gravidade da situação
nacional; condenavam as tentativas de "volta ao passa

do", isto é, de reposição dos oligarcas no Poder; e a influ

ência do poder econômico na solução político-eleitoral do

problema brasileiro.
Um avíão foi ontem buscar o marechal Mascarenhas de

Morais, antigo comandante da FEB e que, por sua tradí

cão está incluído entre os chefes militares; outro foi bus

car o general Juarez Távora, chefe da Casa Militar da Pre

sidência, que se encontrava em Poços de Calqas, em gôzo
de breve descanso para tratamento de saúde; também já
deve encontrar-se. no Rio o general canrobert, chefe do

Estado Maior das Fôrças Armadas, que estava fora.

Os ministros militares e chefes de Estado Maior já

aqui se encontravam.
,.

A reunião foi, convocada peio própria Presidente da

República.

Herdeiro, tiver apreendido a

temer a 'palavra "não", êle
também terá percebido a

fôrça contida nessas três
letras e você terá virado o

feitiço centrá o feiticeiro:
êle resistirá valentemente
à papinha,. à sesta, ou a

qualquer detalhe da rotina
diária que não seja muito
do seu agrado. Quando isto
acontecer pare e pense.
Talvez você esteja exigindo
demais do seu rosado pim
polho. É ainda muito cedo,
por exemplo, começar um

sério programa de treino de
toalete. Seu sistema nervo

so ainda não está apto a pôr
em funcionamento uma sé
rie de ações tão complicada
como avisar a mãezinha, es
parar que ela o atenda, fi
car sentado pacientemente
no "troninho".

Se você o julgar capaz,
poderá COIlleçar 'agora a

transição da mamadeira pa
ra a xtcara-tcaso isto ainda
não tiver sido feito). Alguns
bebês aceitam .esta nova

forma de alimentação com

entusiasmo; outros resis
tem até à' última' mamadei
ra. Se o seu filhinho esti
ver nesta segunda catego
ria, protele a xícara por al

Outra gracinha que o seu gumas semanas. Novamen
rebento inventará será o te, o princípio mais impor
costume alucinante de dei- tante é nunca apressar o

bebê.
Não se preocupe se o ape

tite do nosso' amiguinho di
fiança, que você os levante minuir. Éle está num perto
novamente.. Por mais que do de crescimento mais len
suas costas estejam doidas, to e, portanto, requer me-x

brinque com seu filhinho o nos alimentos. E não .0 for
mais que puder, pois é atrà- ce li comer mais do que êle
vez de tais. atividades que quer. Neste assunto, o mais
seus conhecimentos e per- minúsculo bebê é um perito
sonalidade se

-

desenvolve- nutricionista e sabe, melhor
rão, .' \ do que ninguém, de quanto

Se Sua Alteza, o. Príncipe precisa.

"O 'DÉCIMO MÊS"

CONJETURAS

Poderemos deduzir, dos elementos disponíveis, duas.

coisas que nos parecem evidentes:
.

1 - Tendo sido tão rápida a reuníâo, seja qual tenha
sido o assunto ou assuntos tratados, chegou-se a uma solu-

cão fàcilmente encontrada. ,
.

2 - Tendo o general Juarez Távora voltado imediata

mente para Poços de Caldas, não deve ter sido conc�rtada
nenhuma providência de caráter imediato.

O mais são conjeturas ainda menos consistentes pela
falta de base em fontes diretas. Devemos registrar duas de

las, para não suprimir ao conhecimento do Ieítor os co

mentários e hipóteses correntes entre parlamentares e po
líticos sem informações seguras. Uma consiste em atribuir

à reunião a tarefa específica de examinar a situação in

terna do país em face da conjuntura internacional. Os che

fes militares teriam ponderado ao presidente ela República
que o agravamento da crise asiática? com' o envio de tropas
dos' Estados Unidos para: Europa, aconselhava mais do que
nunca um movimento firme de união interna, para que o

Brasil, em qualquer hipótese mais grave, estivesse prepa-
rado e não divididO.

.

ou6:'a conjetura levaria a crer que durante a reunião,
entre outros assuntos, se tratou da situação política do país
de modo gera! e, em particular, do impasse criado com a

atitude do sr, Juscelino Kubitscheck.

Chegou-se a admitir, a bôca pequena, que o sr. Café
Filho não teria concordado com uma certa solução insi
nuada no curso da conferência, ameaçando renunciar. A

noite, a cadeia de boatos conduzia pessoas a perceber re
fôrço de policiamento ao redor do Cadete e n;té interdição
do palácio, coisa que não se confirmou.

�

xar cair os brinquedos e es-
mente. \'

peral', com os olhinhos
Defenda a saúde, mano

cheios da mais cândida con
tendo ventilados os lo-
cais em que permanece
e passando grande par
te do tempo ao ar li·
vre. - SNES.

CONTRABANDOS
NA FRONTEIRA
BUENOS AIRES, 26 (D.P.)
- Patrulhas da potícía na

cíonal.dnterceptarám, nos li�'
'

mítes das fronteiras com o

DEMISSÃO CO-
O dia,29 de Janeiro grandiosa soireé CODI inicio as LETIVA

22, horas quando será .dado o "Grito de Carnaval" de SIEM REAP, 26 (U. P.)
1955. Mesas a reservar com o sr. Lidio Silva�

,

Orei Norodom Sihanuk do
Avisamos aos srs. soci-os a apresentação do talão Cambodge aceitou a demis-

correspondente aro mês de Dezembro.
, são coletiva do governo Pen,

A Diretoria Nuth. O rei prossegue atual-
------------------------ mente as suas consultas pa-.

ra a fO,rmação de um novo

governo de "união nacional",
enquanto aguarda o resulta'
do das eleições legislativas
que se realizarão no dia 17
de abril.

Paraguai, a Bolívia, o Brastl
e o Chile, contrabandos de

artigos alimenticios, farma

cêuticos, Iclhas de coca, fer

ramentas, etc., no valor su

perior a duzentos mil pesos.
Conseguiram as autoridades
a prísãodeonze pessoas, en
tre elas três mulheres, apre
endendo as mercadorias.

a c I T E
Agência

de

Pu blicidade
.... p..iaJ. u
nm...••
...... QUarIaa

NOMEAÇÃO
JUIN

PARIS, 26 (U. P.) - Tendo
certos jornais emitielo a hi

pótese de que o marechal Al
phonse Juin poderia ser no

meado para o exercício ' de
elevadas funções, na Africa
elo Norte, declara-se nos cír
culos ligados ao marechal
que nada se sabe a respeito
de semelhante projeto.

DE

RENOVAÇÃO DE

DIREÇÃO
ROMA, 26 (D. P.)

"Associação de Imprensa Es,
trangeira" da Itália proce
deu à renovação de. sua di

reção' ficando seu presiden
te o jornalista sr. Max Ber

gére (França., "Agence
France pres�;'), acreditádo
junto ao Vaticàno.

O Departamento Regional' do Serviço Nacional de A

prendizagem Industrial de Santa Catarina (SENA!) torna
púBlico que ao Exame de, Seleção à ESCOLA TÉCNICA DE
INDúSTRIA QUIMICA E. TÊXTIL, a) que' se submeteram 22
candidatos, foram aprovados os abaixo relacionados: João
Medeiros ele Santiago, Wandir Meller" Roland Dohle�, José
Lídio de Souza, Mário Cardoso da Silva, Oscar Ricardo Gou
lart, Antônio Mendes Freitas e Walmy R. dos Santos.

Florianópolis, 24_de janeiro de 1954.

DOIS FATOS POLITICO-MILITARES

A gravidade das conclusões tiradas da símpleã notícia
da reunião misteriosa talvez tenha decorrido de dois fatos

POSITIU'A-SE A,'OBRA DO
.

lid d I
conhecidos desde domingo, porém, mantidos em sígtlo até

v. ja uma rea 1 a e pe a ma-
ontem.

TúNEL RIO - NITERóI neira com que vai ser exe-

E O METRO? • cutado o seu plano: - Con-
cedendo a exploração a fir
mas partrculares e estran

geiras, durante determinado
número de anos, passando
depois para o Govêrno. Ês
te o ponto certo vimos in
sistindo. Enquanto isto o

Metrô do Rio cai no desâni
mo pois não têm os dirigen
tes nenhuma vontade de
resolver o problema. Insis
tem em dizer que a obra é
cara. Cada ano que 'passa,
mais cara ficará. Dizem tei
mosamente que a obra é in
viável, quando não é. Abra
se concorrência pública a

capitais e empresas estran
geiras. Dê-se concessão pa
ra exploração a uma ou mais
emprêsas ao mesmo tempo,
como fez a Argentina e te
remos, como vai acontecer
ao Túnel Rio - Niterói, o

Metrô tão ansiado pelo ca

,doca e tão neces'sário ao de
safôgo do trânsito e ao

progresso dÇl Rio. O "sub-,
way" carioca está condenll

por um só coração, progres- do sim, mas pela má vonta
dil'ão juntas.

'

de dos governantes. Será
O Túnel Rio - Niterói I que existem interêsses ocul

vai caminhando para a sua tos barrando-lhe' os pas
concretização e, cremos se- sos?

,

No domingo houve uma reunião de coronéis, durante
a qual foi examinada a situação política dq país, chegando
todos a conclusão de que qualquer exame em caráter defi
nitivo seria falho ou precipitado antes da convencão do
P. S. D. marcada para fevereiro próximo.

'
"

E antes um grupo de majores da Aeronáutica, "compa
nheiros do major Vaz", havia imaginado a divulgação de
um documento em que homenageavam a memória do com

panheiro morto, de certo modo lamentando que o sacrifício
da vida dêle não, fôsse bastante para a liquidação definiti
va dos negocistas, dos aventureiros e dos gregórios na' viela
pública brasileira.

.

Os majores consultaram, porém, os chefes superiores,
recebendo destes uma ponderação ao sentido de que a pu
blicação de tal documento sígníríearta quebra da discipli
na militar, cujas consequências, militares e politicas êles
poderiam prever. E desistiram.

'

O Governador eleito do
Estadodo Rio, chegando dos
Estados Unidos, fez declara
ções bem interessantes com

respeito à construção do
Túnel Rio. - Niterói, consi
derando-o obra principal da
sua gestão, mostrando dese

jos de inaugura-lo ainda
sob sua gestão. Não há dú
vida de que seja notícia al

viçareira para a terra flu
minense. A obra é das mais

importantes para o progres
so de Niterói e do Estado do

Rio, facilitando intensamen
te a ligação entre a formosa

capital guanabariana, e o

Rio de Janeiro. Niterói sem
pre vlvetr-na dependência do
Rio e, dizemos hoje como

ontem, que o que parecia ser

um mal, para a evolução da
cidade fluminense seria um

grande bem no dia em que
essa proximidade fôsse ain
da mai01'. Ligadas as duas

cidades, vivel;ão pulsando

......_._....._...__._._....._...
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Plorjanôpolís, Sexta-feira, 28 de Janeiro de 1955 o ESTADO

O Figueirense, campeão da

cidade, tem sua estréia
no Estadual marcada para o

próximo domingo, enfren

tando o conjunto do- 1'1erro- '

víárío, que,
-

domingo último,
.elímlnou o quadro do Atléti

co Operário, campeão- da Li

ga Atlética Região Mineira.

O alvi-negro florianópoli-,
tano, sob a direção :segura 'e

. eficiénte de Izidro Costa, co
mo preparativos para a dis

puta do título máximo, reali
zou três embates no corrente

mês, tendo derrotado o Avai
e o Imbituba e empatado'
com o Atlético. No seu en-

.contro de domingo, frente

ao Imbituba, embora des

falcado de Ji.llinho Danyr e

Plácído, o "Furacão Negro"
exibiu-se a contento, de

monstrando que está em for

ma para o match de estréia,
depois de amanhã, na cida

de de Tubarão.
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COMO 'OS PAULISTAS VIRAM A
REGATA DO JURUBATUBÀ u ra !I�l n�� ra n� O '�VO

� _

_ f

RECEPCIONADOS 'DELIRANTE E ENlUSIÁSTICAMENTE OS REMADORES DO Al�'
"

' 'I \

DOlUZ E MARTINElll, HEROIS DO FEITO EXTRAORDINÁRI@DE 3a. FEIRA EM
SÃO PAULO - MILHARES ,DE PESSOAS OVACIONARAM OS .CAMPEÕES

'

-com essa vitória, o terceiro
triunfo' consecutivo nesta
tradicional prova. A luta,
pelo segundo posto foi ar

dua, principalmente nos ül
times metros, quando o

Vasco da Gama dominou os

demais "oitos" para alcan

çar êsse pôsto. No entanto
foi desclassificado o con-:

SÃO PAULO. 26 -:- Foi
levada a efeito� na manhã
de hoje, nas ralas de Juru
batuba, a' prova clâssica

Fundação, da Cidade de São
Paulo, destinada a barcos
"Out Riggers a oito remos".
Esperava-se bom duelo en

tre as melhores guarnições
inscritas desta capital, do
Rio Grande do Sul, Santa
"Catarina, Espirita Santo e

Distrito Federal. Dada a,

saída as llh05m, o barco do
Aldo Luz, de Santa Catari
na (Florianópolis), assumiu
a liderança, enquanto a luta

pelo segundo posto foi in
tensa entre as guarnições
do Vasco da Gama, do Rio,
Almirante Barroso, do Rio
Grande do Sul, e Francisco
Martinelli, de Santa Catari

na). A vantagem do Aldo
Luz sempre se manteve en

tre 2 a 5,' barcos sôbre seus

rfvais, sendo' que nos, últí
hibs\' 500 . metros da prova,
destacou-se com firmeza pa
ra ct:_uzar a linha de chegada
10 segundos a frente dos

seus adversários, em .grande
façanha, já que conquistou.

"

Carinhosa "acolhlda
!

tive
ram, ante-Ôntem,. os remado
res do� clubes Íocaís Alijo
.Luz e Martínellí, ao retor
narem de São Paulo, onde
elevaram bem alto, mais
uma vez, o nome querido e

respeitado de Santa Catari
na esportiva.
Lá na gloriosa Paulicéia

de quatrocentos anos, com
petindo com .guarníções de
respeito fa'mosas em todo
o país, como as do Vasvo da

Gama, do Rio; Alvares Ca
bral, do Espirito Santo; Al
mirante, Barroso; de Porto
Alegre e Tieté, Corintians e

Floresta, de São, Paulo, os

valorosos remadores dos
dois clubes da rua João
Pinto demonstraram todo o

poderio do esporte remístí
co barrtga-verde, vencendo
uma. prova de grande ,.im
fiortâncía, coRio a Prova
Clássica "Fundação da Cí

.dade ;tle São Paulo'; 'em out-
� -Ó:Ó. ' .' \ ' �

, 'jt'lgg�S a oito -relpOs� J t.

Extraordinária a façanha
do C.R. Aldo Luz que obteve

,

'a' vitória pela terceira vez

consecutiva, adjudicando-se
assim ao rico troféu ínstí
tuido pelo govêrno. paulis-
ta. Iguatemy, timoneiro e O .GRA�DE VOGA ALDISTA HAMILTON

seus pupilos Cordeiro, Chi- ,

,

ção. Tuc�,.· ,Kali! Osman, res 'do Martiuellí foram 'le-

\'
Salve, glorioso Clube de

Edson, Arlindo 'e Sadi, eis vados em triunfo pela mas- Regatas Aldo Luz!
os heróis que, ante-ôntem, sa popular que não cessou Vencedor pela terceira

juntamente com os remado-
I
de aplaudi-los. \

vez da Prova clássica "Fun-

dação da Cidade de São
Paulo"!
Vencedor da Prova Clãs-

PERIGA A PRESENÇA DE -

JULINHO

junto cruzmaltino carioca,
por ter cortado a luz' do
"Francisco Martínellí" pou
co antes da linha de chega
da, sem. dar tempo a êsse
barco de se desviar.
A colocação final da Re

gata "clássica Fundação da
Cidade de São Paulo, foi a

seguinte:
10 lugar - Aldo Luz

Santa Catarina - 6m,25s;
20 lugar - Francisco Mar
tinelli - Santa Catarina -

6m,35s; 30 lugar - ...Almi
rante Barroso - Rie Gran
-de do Sul; 4° lugar - Alva
rez Cabral - Espirita San
to; 50 lugar - Tietê - São
Paulo 60 lugar - Corín
thians - São Paulo e 10

lugar Floresta - São
Paulo.

sica "Forças Armadas do

Brasil", em São Paulo!
Vencedor da Regata In

ternacíonal de,Montevidéu!
Vencedor dos .Campeona

tos Brasileiro e Sul-Amení
cano de out-rjggers a 4 re-

mos com patrão. /

,Vencedor juntamente com

o Martinelli e Riachuelo das
eliminatórias no Rio e em

Porto Alegre; sagrando-se
Více-Campeâo ,

Sul-america
no de 50.
Vencedor do interestadual

com os gauchos!

Salve Clube N a ú t i' c o
Francisco Martínellí, ven
cedor das eliminatórias bra
sileiras e campeão Sul-ame
ricano de double-scull! Sal
ve, vencedor. das eliminató
rias brasileíràs e Vice-cam
peão Sul-americano de 4
com patrão j Salvé campeão
brasileiro de' single:skiff
em 1936, na :Sabia!

Fala-se' nos círculos líga
'dos ao Figueirense que está
tiificíl a presença do médio
Julinho no intermunicipal
de domingo frente aos' cam

peões da Liga Tubaronense
de Desportos.
Como é sabido, o excelente

médio volante saiu 'contundi-
,.

do do gramada no jogo com'
o Avai ficando fora de cogita
ções, domingo passado, dei

xando seu posto com vicá
que agradou.
Ante-ôntem, Julinho sen

tiu O joelho e ao que parece
não.poderá atuar frente aos

sulinos no primeiro jogo
marcado para domingo. Vico,
que se encontra em fase de

recuperação, será o compa
nheiro de Laudares e Aníbal
n� Interrnedtáría alvi-negra.
Quanto a Danyr e Plácido

_

já se encontram na ilha

prontos para entrar em ação
.e Marra, contundido domin

go último, tamoém estará á

postos, na .detesa da cidade
la do querido clube do sr,

Thomas Chaves Cabral.

,'� ,� .>GOM A PAtAVRA O -,CRACK,
r.
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TRILHA � (23)
"

" Salve, Riachuelo, Cam
peão brasileiro de 1936 na

Bahia e vencedor das eli
minatórias e vice-campeão
Sul-americano 'de 4 com,
em 1950! "-

Que, o remo barriga-ver
de continue conquistando
louros sõbre louros, são os

nossos votos!
'

l" - Nome por extenso?
R - Deodoro Trilha.
P - Data do nasciménto?
R - 31 de Dezembro de 1934.

.....��....•........

P - Cidade onde nasceu?
R _;_ Com muito orgulho em Florianópolis.
P - Clube em que atuou pela primeira vez?
a - Bangú- Atlético Clube.
P - Clubes que defendeu em jogos de Campeonato?
R - Bangú e Figueirense.
P - 'Títulos conquistados?
R -- Campeão do Torneio Início pelo Bangú; campeão NOVO SUBORNO NO' FUTEBOLdo Torneio das Forças. Armadas pelo Caravana

do Ar e campeão da cidade pelo Figueirense. PAU'LISTAP - Maior momento de sua carreira?
R - Ao assinalar o gol da vitória do Caravana 110 jo- '

. RIO, 27 (V.A.) -:-: Infor- o 'suborno. De acordo com

go decisivo contra a Marinha. mam de São Paulo, que o as instruções, Lamparina
P - Pior momento de sua carreira? zagueiro ,Lamparina, são' exigiu um sinalde cinco mil
R. - Ao ser derrotado o Fígueírense diante do Paula Bento, denunciou uma ten- cruzeiros, que lhe foi entre- RIO. 27 (V.A.) _ O sr, 'I trata (diz o novo presidente

����s, no returno do Campeonato do ano pas- tativa de suborno de que 'gúe sabado, ficando os res- Silvio Pacheco, presidente da CED) de reatar relações
foi vitima e em que estaria tarites quinze mil cruzeiros, da CED, está' disposto a' re- imediatamente, nem de man-

P - Seu maior desejo no futebol? implicado um diretor do Ju- para serem pagos após a examinar o caso' do "rompi- ter a decisão antiga - mas
R - Já o consegul: defender o Pígueírense. ventus, de nome Mario Co- contenda. .Os -dirlgentes do menta" das relacões espor- de revisão. Diz que não se
P - D�versão predileta?

. ronato. Os dois clubes São Bento recebendo o di- tívas entre o EI:a'sil e a Ar--jpode deixar' de conside-
R - Cmema, tratando-se de rílme argentino. deveri t 'h' d d L

.

p _ Outros esportes quepratíca além do futebol? ,s:vencam tJogar on aba em n erro a o por amparrna, gentina, decretado na ad- rar o prejuízo que o de-
.' ..

. ao ae ano e aca aram a, título de sinal - dez no- ministração de' Rívadavia sentendimento a c a r r e t.a
R - Pratícava o remo no meu querido C. N. Ríachuelo. empatando por dois a dois

.,
Correa Meyer., Na-o quer',P _ Melhor jogador da Capital?

'

c.
'

• .'
R _ Plácido, .extrema direita do Figueirense. 'N� ultIm� qumta-fell:a., tas de �uin�e�t�s c:uzei- inicialmente, considerar que
P _ Melhor jogador do Estado? apos o tr:mo, o refendo .ros - vao dIrigIr-se a Fe- -

o '-'rompimento" , esteja er-

R _ Isnel, que atuou· no último selecionado catari- craque. f?I procurado po.r deração' Paulista de Fute- rado. Mas prefere reestudar
um amIgo que lhe transmI- boI, pedindo a imediata outra vez o assunto. Acha
tiu a oferta do clube adver- abertura de iJrquerito, para que o caso tem raízes pro':
sário" parà' que "alnoleces� apurar a responsabilidade fundas e talvez até envolva
se", no jogo 'de domingo�' do diretor do Juventus, à
Disso deu ciência ao presi- poutando como l;lubornador.
dente do' São Bento, senhor Não tendo 'ha,yido o fIa
Rafael 'Oberdan, que o_..ori� grante, não, poderá haver,
entou no sentido de que entretanto, o procedimento
prossegúisse nos entendi- crimittal contra os implica
mentos, a fim de positivar dos.

-Viagens, DIRÉT AS
FLORIANÓPOLIS, - RIO ÁS 33'
fFOLlS.-S. PAULO,,-RIO "

4,·"
PPOllS.!.. CURITIBJ\-·PIO AOS SABS.

SERViÇOS AÉREOS
RUZEIRO DO SUL

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1•••••••••••••••••••••••••••.••
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INTERESSADA A C.B.D ..NO R.EATA-
MENTO D'E REL.ACÕES COM O

,

FUTEBOl. ARGENTINO EDITAL
CLUBE, RECREATIVO 12

DE SETEMBRO

, Capoeiras

Pelo presente, a Diretoria
do Clube Recreativo 12 de

:3etembro, torna público que"

aos dois ass()ciati�os e 'que, a�é o dia 8� de ,fevereiro
isso, em' 'termos honrosos

'1
vindouro, recebera propos

para' ambas aS partes, o,
tas par,a arrendam?nt� , ,

de

ideal seria o reatamento de dua� ,.�alas, de�t��adas a

l;elações. E' isso que a. Co- escntOl;o ou comer�lO, e de

missão de Assuntos Inter- um salao para cmema e

teatro, localiz�dos no andar
térreo de sua,sé'de social, em
Capoeiras.
As propostas deverão vir

acompanhadas das condi
ções pretendidas pelo pro
ponente, devendo constar

\prazo, valor, etc., em enveIoo'
pe fechado, sendo que o alu

guel minimo será fixado.por
Iniciou-se, quarta-feira, Amanhã jogarão Bangu e esta Diretoria.

o 3° turno 'do Campeonato América e domingo o Fla- No caso de empate na

I
Carioca de Futebol, tendo apreciação entre duas' pro-
América e Vasc(j) émpatado mengo' enfrentará o FIumí- postas vencerá aquela, cU-

RIO, 26 (V.A.) Não julga,· 'vestes do rapaz foi ellcon- por 2 x 2. nense. .ia proponente seja assetia-,
ram que ele fosse capaz de trado um bilhete e então foi, do do Clube. O. empate en-

beber todo o litro de cacha- que se soube que ele bebera •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• tre dois sócios será decidi-
ça, mas José' Martins, (19 para'morrer. O bilhete fala-

C
·

p.
-

CI b Ida a favor do mais antigo
anos, ,solteiro, Rua Hum-' va ,numa moça de quem ele ..

oquelros rala 'u e no qua,dro social.
,berto de Campos n. 73), sur- gostava e de dois amigos.

,

• '�". A Diretoria se reserva o

preeudeu.
\

Depois do último, Os três haviam deixado de direito de rejeitar qualquer
fa:a:r com ele e por isso José Comunico aos srs. sócios proprietários, portadores de proposta que, a critério

gole, caiu da eadeira. Uma se matava. O �iIhete termi- ações do Club, que a cobrança da mensalidade de vinte seu, lhe pareça inconvenien-
ambulância levou-o do Bar nava com a seguip.te frase: cruzeiros (Cr$ 20,00) provem de uma deliberação do Con- te.

'

Pacificador, na praça do I "Só ,qUel'O uma coisa: po- selho Deliberativo, de acôrdo COl}1 as Estatutos, e que o não A abertura dlis propostas,
mesmo nome, em Caxias, pa-'I n)1am um. escudo

.

do Fla- pagamento' das 'mesmas implica em deduções do valor da' dar-se-á, na presença doS

ra o posto elo SAMDU. Os mengo no meu caixão". O ação, até a sua completa -liq1,lidaçã,(). .. il1t!'li'�ssados, em dia ;I, se

médicos tentaram salvá-lo, I corpo foi recolhido ao ne- fixado.
" .. .,.

isso foi impossivel. Nas .crotério.
'

, Cid ,Rocha Amara.! Presidente

nense.

P - Melhor jogador' do p'ais?
R - Newton Santos, do Botafogo de Futebol e Regatas.
P - Melhor jogador catarinense do pallsado?

'

'R - Procópio" que integrou o Figueirense e o Avaí ,e

foi o ponto �lto da seleção.
P - Melhor técnico de todos os tempos no Estado?
R - Não me é passivei responder, por não conhecê�los

bem.
.

.

, P _:_ Ipos atuais técnicos' qual o· me:ilor?
R ...:.. Izidro Costa.

/� - 'Arbitro mais completo da Capital?
IR - Não existe árbitro completo em nossa Capital.
P - Dos clubes <la Capital por qual é torcedor?
R - O Çluerído Figueir-ense Futebol Clube.

'

p - E dos clu�es do Rio?
R - Botafogo de Futebol e Regatas.
P - E de São Paulo? '

R - São Paulo Futebol Clube. •

P - Se lhe fosse dado fonuar o selec.ionado da Capital,
como o faria?

R _: Alcides, Waldir e Helcio; Gerson (do Imbituba)
Aníbal e Jacy; Plácido, Fernando, Dan'yr, Beti�

, tinha' e Pacheco.

detalhes da política

internaM,
nacionais va·i, fazer: re.

abrir
dona'l - por isso;- que lhe a questão, preliminar de

parece muito sério. Não se quálquer outta medida. '

\

CAMPEONATO' CARIOCA DE FUTEBOL,
"PONHAM"UM ESCUDO DO
FLAMENGO NO MEU CA1XÃO"

"; GENTIL NO �" C. ·RECIFE
O técnico Gentil> Cardoso, com b ES;�'�l�t�

ex-preparador d:o' VasGo e

Botafoio,
,

contrato

Clube

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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o Canivete �e Damiens
DE PITIGlULLI

I
bre louco por um simples ar- acusacão mtamente num

� ranhão. ,país em que a religião não é

(Especial para-O ESTADO) -0- '

a de Maomé que proibe o

Se logo, doze anos mais consumo de alcool por vía

tarde, as coisas andaram em bucal. Um jornal publicou
Paris como sabemos, aqueles uma caricatura daquele pre

cortesãos que haviam repre- sidente da república, em que

endido o verdugo, decididos seus auxiliares eram repre

a prolongar a tortura o má- sentados por outras tantas

xímo possível, não tiveram garrafas de vinho, e' o díre-

razão para se queixar. tal' do jornal passou oito me-

-0- ses de reclusão.
'

Surgem, de vez em quando, Donde se vê que o vinho

pequenos. Damíen que abrem "Laetiflcat" o que o Conso

um inocente canivete para me, mas não o que o produz,
dizer sua opinião aos gran- desde o dia em que é chama-

des da Terra. Na Itália, sob -o-

M�ssolini, em pleno idílio en- Telegrama de Nova Yotk:

tre o Duce e o Rei, um estu- do a mais altos destinos.

dante que estava falando no "O presidente dos Estados

telefone de, uma cabine, ti- Unidos recebeu uma carta

rou um lápis do bolso para nos seguintes termos: "Caro

anotar um número, e dís- �enhor presidente, eu, o de

traidamente serviu-se ,desse .testo, Por isso o assassinarei

lapís para desenhar bigodes, em 31 de fevereiro (síc) de

ou acrescentar cabelos num 1955. Assinado: Terry Krall,
retrato do príncipe' herdeiro 3905, Park Avenue, Chicago".

que adornava um'almana- Que teríamos feito tu, caro
Delito de opinião. que. Provavelmente, aquele leitor, e, eu, com uma carta

Não quisera matar o rei, estudante nutrido de hístó- assim? Nem sequer a daria
,

mas fazer-lhe uma pequena ria da pátria, não imagina- mos a ler a nossa mulher pa

re�lamação. Se tivesse quert- va um futuro rei sem os bí- ra fazê-la rir, porque não faz

,da matá-lo, em lugar da
godes estilo pára-lamas de I rir. O presidente a passou a

inócua fôlha do instrumen�o lI_umberto I, sem a barba on- quem correspondra, 'e, pou
que então se usava para, afí- dulada de Vitório Emanuel, cas horas mais tarde, um

nar penas de oco, teria usa-lo Pai da' Páttia. Desde o mo- grupo de agentes trazia pre

do "outro, o punhal: Um I mento em que, num reino, o so o "terrorista" de 18 anos,

simples arranhão. "Se n_ao se cidadão está obrtgado a a- que será castigado. pelo trí

tratasse do rei, amanha po- certar o rei que vier, deveria burtal a cinco anos de prí
deria voltar a suas ocu��- possuir ao menos o direito de são e a 'pagar 5.000 dólares

ções'' - dísseram os médí- dizer como lhe gostaria que de multa.
coso

_

�
fosse. O tribunal condenou o

Como acontece sempre nes -

estudante a dois anos de re-

sas circunstâncias, o caso foi clusâo por ultraje ao prín- Que uma lei, para manter

exagerado. Hoje, falar-se-ia cípe herdeiro, e o príncipe o prestígio do chefe do Es

de "especulações políticas". herdeiro, que se dava ares de tado, defenda a henorabílí
As diversas correntes de oP,i- homem 'mundano, de rapaz dade de sua pessoa. me pa
niao acusaram os advel's�- que compreende as coisas e rece justo. Vivemos de síin
rios de terem armado a mao marcha com os tempos, não bolos, de alegorias, de. íma

do "assassíno". O infeliz 'foi teve a boa idéia de ir ver seu gens: ainda se batizam .as
submetldo por dois meses a

I pai, que então era rei para naves com a quebra de uma

torturas; o chanceler man- dizer-lhe que deixasse em li- garrafa de champanhe. in

dou queimar suas panturri- berdade o jovem condenado. traduz-se um pergaminho na

lhas com tenazes encandeci- O principe de então, que ho- pedra fundamental de um

das; apertaram. seus pulsos [e é rei ocioso, não se lem- edifício que' estará cheio de
com aparelhos de ferro que brará disso mas como é es- canos de ar rrío, de fies elé

provocavam febre e 'delírio; tudioso de 'história, e sobre- trícos, de elevadorea... No

pela noite, comprimiam seus tudo da, história de sua ta- dia, da coroação, o rei, e a

pés com mecani�os que ta- milta, não estaria mal que, rainha' 84;0' ungfdos ''''Can} .:PS

zíam estalar os ossos e, final- em seus passeios, pelos [ar- sant��' óleos, "';'''>', '

mente, foi julgado a portas díns de Cascais, ou enquan- Mas que os grandes ,da ter
fechadas, para terminar com to sorve uma limonada no ra se levem a si mesmos a

uma sessão solene diante dos bar de ooímbra, voltasse a sério e se prestem a essas

príncipes e os pares de Fran- pensar nisso.
'

mesmas mentiras me parece
ça. Quando o presidente do Alguns anos mais tarde, 0- excessivo e anacrônico, a me
tribunal leu a condenação de

correram certas modificações nos que tudo isso não cem

que lhe fosse queimada a
na Itália, Em lugar daquele tríbua, como na segunda mé

mão direita, despedaçada vi- senhor de escassos cabelos" tade do século XVIII, a fazer

vo, esquartejado e incinera- entraram no Palácio Real triunfar a justa medida, o

do, Damiens disse simples- bons burgueses: um grande sentido realista e a verdade,
mente: "A jornada será du- advogado primeiro' um A primeira qualidade de
ra".

'

grande p�'ofessor, de;ois. O um homem que presíce o

'No dia 28, foi conduzido a grande professor possuía, ou destino .de uIl! povo é sat.er
Notre D'ame' e em seguida à, diziam que possuia, um esta- sorrir. Se não sabe sorrir, 0.

praça da Greve. Queil:naram belecimento vínícola, o que é prenda. Ou troque de traba ..

com enxofre fundido a mão qualquer coisa menos umalho.
que havia empunhada o �a-

nivete; dilaceraram-lhe os

braços, as per_nas, os mu:?-
.'

cuias e o peito com tena�es

em brasa, derramaranl �ô

bre as chagas, chumbo, resi
na e cera fervendo, Os ver

dugos não carecem de fanta

sia. Mas "a grande atraç3,o"
foi o esquartejamento: mio

bastaram os quatro acav'illos

tradicionais, juntaram-se
mais dois sem resultado. O

próprio verdugo, aterroriz;p.

do, entrou no "Hotel de Vil

le" para pedir aos senhores.
permissão para cortar-lhe as

articulações, mas os corte-,
liões o reprimiram solene

mente por essa pretensão hu
manitária. Finalmente, à

meia-noite, algum gentil-ho-
mem que devia ter um C01!l

pro'misso anterior, ou sentiu

piedade pelas cavalos e pelo
verdugo, que alé!ll disso já
havia cumprido suas horas

de tl'abalho, permitiu que se

lhe cortassem certos ,JUus-
cuias: as duas coxas foram

cortadas primeiro; em segui
da, um braço, A vitima con

tudo respira,va e não morreu

senão quandO lhe cortaram

o outro braço.
Assim morreu um demente,

amargado pela misêria, dig
no de ser internado num

manicomio, como aquele Gor
guloff que vinte anos atrás

foi responsável pela morte

de um dos últimos ,presiden
tes da República Francesa

A história chamou de bem

amado, "Le Bien-Aimé", à

qnele Luís XV que, com to
, das as, garantias da 'lei, ha
via feitó pagar caro um po ..

BUENOS AIRES - (APLA)
_ Em 5 de janeiro de 17[17,

um homem, que se chamava

Daniiens, misturou-se com a

guarda e os domésticos de

, Luís XV e deu um golpe de

canivete nas costas do rei.

Este julgou que' era apenas

um tapa, e disse: "é aquele
bêbedo". Logo, sentindo uma

pontada, meteu a mão por

baixo da roupa e a tirou

manchada' de sangue. "Pren

dam-no, mas não o matem"

_ disse, e continuou seu ca-

minho.
_ Eu o fiz por Deus e pe-

lo povo - explicou Damiens

_ porque a França está mor

rendo. Três quartas partes do

reino estão na miséria, Não,
não tenho cumplices; êste

ato que o concebi sozinho.

numa perna só. Não vivas en- ,�_ .. _ ... _,

SÁBADO, 29 DE .JANEIRO
costado; na hora de engulir,

B 1· s ter aceitado a' cospe fora aquela balinha
em poc la

,-

:Veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: Toma
1 1 acão ta-o rendosa que estás chupando; Masti- A A A

que a co oc
-

'

.a d ".' t t d outro rolo e escreve nele todas as palavras que estavam
Tuas razões para recuperá- ga evagar; es en a o a en- .'.

AI J' i"d J dá
,

,

t de alauns mí to t
no prrmerro 1'0 o, que oaqurm, o re e u a queimou.

la foram muito fracas. Tan- cur ar e a guns mmu s eu.
, ' ,

to é verdade que, chegando tl�abalho. Prolonga-o outros (Jer, 32:27,28). Ler Jer, 36:20-28 ou Heb. 2:1-4.

à. tua casa, sozinho no teu tantos minutos. Não te queí-
LEMBRAI-VOS de Joaquim, rei de Judá que preten-

quarto, ficaste CO,mo que aco- xes de sol, nem da chuva.
deu destruir a verdade pela queima de livros? �le ouviu

vardado deante de ti mesmo. Estando com muita sede, es-
. .

h dizer, que um pregador por nome Jeremias estava pre-
POI'S bem, vou dizer-te o que pera mars um pouqum o. ,

"

t t gando alguns sermôes nos quais o rei de Israel era a-

foi' que te faltou, A ocupaqão Deixa para ler es a cal' a de-
.

S· t I E' presentado COll'lO um biltre, um poltrão. Mandou buscar
que t� pr'opuse/ram era mes- pms. e pon ua . aSSIm por ,

. uma cópia de tais sermões; [fel'emias mandou-lhe a única
mo um pouco trabalhosa, diante. Pouco a pouco tua

d vontade, irá ficando forte e que possuia, O rei ordenou a seu secretário que a lesse
Exigia esforço continua o, ('-

em voz alta. À medida que os pará�rafos iam, sendo li-
nergia, vontade forte. Ficas- ��:t����sat!:i�erq�r:: N!�t:� dos, o rei, com olhar de incendiário, ia cortando a cani-
te com medo de não dar con-

vete a parte já lida e lançando na fogUtlira.
ta, não foi? Eu sei<que depois dentro de ti. Este processo

sl'mples te aJ'udara' 111a1's a Nem bem havia o rei acabado de queimar o rôlo, veio
daquilo andaste conversando '

resolver teu problema sexual a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: "Toma outro.
sozinho, mais ou menos as-

AI I" A 'd"
- .

I
•

"M e cOl·sa'· por do que muitos livros imundos 1'0 �. S 1 elas nao vlVem no papé ; VIvem na mente dos
sim: - as, qu , - ,

t .? I t que andam por aí, para v,er-, homens. Airtda mais, .se as idéias são vel'dadeiras elas
que foi que não acei el .. s o

h d t d estão escritas na l)l'ópria estrutu-ra do tl"'l·ver·so. Na-o
ia resolver tanto. a minha vi- gon a e seus au ores e es- 11

graça de seus leitores, . importa o que Os indivíduos façam com os documentos
da .. , que pena!" Ora bem,

ou com os liVI:OS, ou com as pessoas, as idéias eternas
agora o que passou, passou.

Mas, que a lição. não te seja que êles representam. permanecerão em existência.

inutil. Por' falta de vontade _, _.U,

forte tens perdida belíssimas 11111 tlElSlTIII
oportunidades de' triunfar. cl. L V"I 4)

Então porque não procuras ."'ANDa TONIOO

adquirí-la? A vontade é uma

faculdade que pode desenvol

ver-se, podes muitissimo bem

ser um moço enérgico, com

grande capaéidade çle tra

balho com domínio, comple
to sôbre todos os teus atos,

produzindO muito mai;; e

muito melhor do que tens

produzido. Fortifica pois, tua
vontade, por meio de conti

nuas exercícios. Também a

qui o segredo é começar nas

pequenas coisas. Se ficares

esperandO as �randes oca-
,

siões para te exercitares, es

perarás a vida inteira. Não

'ombes pois � algumas su

gestões que vou te dar ago-
, ra: O primeiro pensamento

A Loteria do Estado. necessita nomear Agentes nas que gravaras para sempre é
seguintes localidades: LAGUNA, URUSSANGA E O,R- êste: Fortificamos a vontade
LEÃES. Os interessados devem escrever para "Loteria do. contrariando-a. Alguns e

EstaJo, Rua Trajano 23 C x. Postal nO 380. Florianópolis xemplos: - de manhã Je
S. C". dando referências e informaçães l!Iobre o.S elemen- vanta-te a hora oerta, assen
tos de trabalho que dispÕem. ta-te direito, não descanses

-0-

(O REGULADOR VIEIRA)
.\ •• lller ....''-r. 41.re.

..uVIA AS CóLICAS UTERlNAS

_1·,

;�duprei...e com vantag�m pal".
co.mbater •• FIo.rea Dr.aeu. Cóll.
!U Uterina., Menltro.e. e ,apl)l Q

parto., e Dore. noa o.virio..
It poderolo calmante e RelUla.

do� por excd�n�
'LUXO

\

SEDATINA. pela IIA& wm.

,roy.da eficac1a 6 receitada ,o.
mMieoa iluatrê;.

ilLUXO SEDATINA eDco.w... em

'CHIa part•• '

MISSA DE 2° ANIVERSÁRIO
ALBERTINA DE CASTRO MEDEIROS

Francisco J. de Medeiros, Luiz Carlos de Medeiros e

família, Roberto Müller � família, Jane Celestino Vieira e

família., Alberto Causs e família e Rosa Alves, convidam os

parentes e pessôas de suas relações, p'ara assistirem a missa

de 20 aniversário do falecimento de sua querida e inesque
cível espôsa, mãe e avó ALBERTINA DE CASTRO MEDEI

ROS, a realizar-se no dia 29 de janeiro corrente, às 7 horas,
no Altar de São José, na Catedral Metropolitana.

Desde já agradecem a todos que comparecerem êste
ato de fé cristã.

,

AGENTES PARA", LOTERIA DO ESTADO

)

Florianópolis, Sexta-feira, 28 de Janeiro de 1955
\

•

Nenhum outro lhe oferece fan,ta fôr�a com tão pequeno consumo I
, �'

•
.,1

Com 8 marchas, 6 dionteiros e 2 a

você utiliza velocidade s exatas para

vdrios trcbolhos , gasta menos combuctivel

e prolonqo a vida útil do seu tralor". 8é:l'XO cenlro de grovidade
proporciono mcior estoi:iliclade e sequrcnço em terrenos 'ir,clinados.

CARAt:TERlsTICAS E:XCrpclot.JJHS

.. Direção firme e leve

• Vão l.vre de 52 em poro qualquer
, cultura

• Pollo de 2 velocidades, cié 1400 rpm

'. e 6, velocidades dicnteiro s e 2 a ré

'e Bitolas dianteira e truseiro ojusrovels

• Freios de dlreçüo e estocionorueuto

• Conlrôle hidráulico

• Borra de u-oçõo ojustdvele TOrTI"da de fôrca
�

.

• Equipamento de iluminocôo e Caixa di: ferramentas

Assistêncla Técnico êspedolizada e peças em todo o país

Proc:ule o seu Revendedor FORD e receba sem demora o seu tratorl

,
'

FORO MOTOR COMPANY, EXPORTS, INC.

ÓA INGLATERRA

Com a�' Biblía ná Mão
«No Cenaculo»

Padre João Botelho

ORAÇÃO
Pai, faze-nos menos receiosos de enfrentar os fatos!

Substitui a nossa vaidade pela humildade, nossa brutali
dade pela mansidão. Pelo poder do teu Espírito,�ajuda
nos a fazer-nos verdadeiros escravos da verdade e cons

trutores de um mundo melhor. Em nome do Redent'or.
Amém.AFASTADO DAS

FUNÇÕES
PARIS,26 (U. P.) - O sr, PENSAMENTO PARA O DIA

Anastase Ivanovitch Miko- . Ganhar um debate nem sempre é sinal de ser-se 'por-
yan, vice-presidente do Con- tador da verdade!
selho de Ministros da URSS, I

'

foi afastado de suas funções

I
'

de Ministro do Qomércio In- -----":---.,----------- ".-_

terior da URSS' - segundo
informam de Moscou,

VIRGIL A. KROFT (Linóis)

VOTO AS MULHE
RES

CONGRESSO
JUDAICOCENTRAIS ATÔ�

MICAS PARIS,26 (U. P.) - O "co- TEGUCIGALPA, (Hondu-
PARIS, 26 (U, P.) - A a- mitê" executivo do Congres- ras), 26 CU, P.) - Pela pri

gência oficial de noticias da so Judaico Mundial realizará meira vez na história do país,
URSS, "Tass", transmitiu de uma sessão em Paris na sede as mulheres terão ° direito
Moscou O seguinte d�spacho:, da UNESCO nos dias 27, 28 de voto, ele acôrdo com de
"As futuras centrais atômi- ·e 30 do corrente, A sessão creta promulgado ontem pe
cas na URSS serão subtel'l'â- será prest�dn pelo sr. Nahilm' lo chefe de Estado Julio Lo
neas e instalada� longe dos Goldman, presidente do Con- zano. O decreto declara obri
centros residenciais, a fim de gresso Judaico Mundial, e te- gatório o voto/para os ho
pôr a população ao abrigo rá a participação de delega- mens e facultativo para as

das radiações". dos de sessenta países. m,ulheres.
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ECI,T'AL
.JUIZO DE\ DIREITO DA
COMARCA DE TIJUCAS

EDITAL DE CITAÇÃO DE
INTERESSADOS AUSEN
TES, INCERTOS E DES
CONHECIDOS, COM O
PRAZO DE TRINTA DIAS

ram suas terras duran
te todo àquele lapso de tem

po,' com pastagens e lavou-'
ras diversas e alem de tudo
sempre trouxeram as extre
mas �o referido terrenç per
feitamente demarcadas, As
sim sendó' vem a peticioná
ria, requerer a V. Exbia. se

digne mandar designar d{a
e hora certos para a, justi
ficação prévia da posse dos

antecessores, com interven

ção do representante do Mi
nistério Público em todo o

O Doutor Clovis Ayres
Gama, Juiz de Direito da
Comarca de 'I'íjucas, do Es
tado de Santa Catarina, na
-f'orma da lei, etc.,

FAZ SABER a todos

quantos interessar possa o processo, e urna vez feita

presente edital de citação, sejam citados os confinan
com o prazo de trinta dias, tes do imóvel, os in teres
virem ou dele conhecimen- sados certos e incertos, o

to tiverernl que por parte da Domínio da União, para
Cerâmica Pedro Andriani contestarem o pedido no

S/A., lhe foi dirigida a pe- prazo de dez dias, sob pena
tição do teor seguínte : - de, provada a posse, ser a,

"Exmo. Sr. Dr. Juiz de Di-. ação julgada procedente pa
reito de Tijucas.· Cerâmica ra ds fins de direito. Protes
Pedro Andriàní S/A.; esta.. tando fazer a sua provarcom
belecida nesta Cidade, vem documentos, vistorias e.' tes
por seu advogado"

.

abaixo temunhas, dá á .presente o

assinado, inscrito na O.A.R' valor' de Cr$ 10.000,00 e

seção de S. Catarina sob pede DEFERlMENTO. SO-'
n? 678, intentar a presente bre os selos devidos lia-se:
ação de usocapião extraor- - T'ijucas, 28 de dexembro
dinário, na qual pede per- I de 1954.' (as) PP. -Marinho
missão para expor a .V., Laus." Em dita petição foi
Excia. e afinal requerer o exarado o segui�te despa
seguinte: - 1) Que,' é le- cho: -," A., como pede. Ti
gítima possuidora' de um jucas, 4-1-55. (as) Clovis
terreno, situado em Nova Ayres Gama - Juiz de Di

Descoberta, município de reito. "Feita a justicação
'I'ijucas, medindo dito ter- foi exarado o seguinte des
reno duzentos e' dezesseis pacho: -" Façam-se as ci
metros e meio de frente que tacões requeridas na inicial,
faz a .Sul no Rio Tijucas, devendo ser expedida car
com os fundos que se.acha- ta precatoria para o Juizo
rem á Norte no Travessão da la Vara da Comarca da
Geral confronta com terras Capital para citação do 'no
de Gaspar Laus Neto, ex';' mínio da União. 'I'ijucas, 15-
trema a Leste com terras 1-55. (as) 'Clovis Ayres Ga
de Macia Dias da Costa e a ma." E para que chegue ao

Oeste com iditas da premo- conhecimento de todos e

vente; perfaz uma área to- ninguem possa alegar ígno
tal de, duzentos e um mil e .rância mandou expedir o

cincoenta metros quadra- presente edital que será afi
dos e é atravessado pela es- xado na sede dêste Juizo,
trada geral Tijucas - No- no lugar do costume, e, por
va Trento (Doc. n. 2, jun- cópia publicado uma vês no

to) ; 2) Que, a posse dos re- Diário Oficial do Estado e

querentes ou da requerente três veses no jornal" O ES
data demais de trinta' imos, TADO", de Ploríanópolis.
pois foi adquirida. por es- Dado e passado nesta cida
critura pública de Minervi'- de de Tijucas, aos dezessete
no Dias da, Costa e sua mu- dias do mês de janeiro do
-lhér, que a exerciam há ano de mil novecentos' e cin
mais de trinta anos e esta coenta e cinco. Eu, (as)
conforme, faculta o art. 552 Gercy dos Anjos,' Escrivão,
do C.C. pode ser acrescen- o datilografei, conferí e

tada a posse da atual pos- subscreví. '(as) Clovis Ayres
seira, para o efeito ora re- Gama - Juiz de Direitp.
querid.o; 3) Que, ambos os �stá conforme ó \ original
posseiros exerceram e exer- afixado na sede dêste Juizo,
cem seuS direitos com âni- no lugar do costume, sobre
mo de donos, contínua e pa- o qual me reporto e dou fé.

cificamente; 4) Que, os ce-! Data supra. O Escrivão:

denteS posseiros ocupa- Gercy dos Anjos... ..

'

Edital n. 1
Faço público para conhecimento dos interessados que,

de conformidade com o despacho exarado�pelo sr. Inspetor
da Alfândega no processo tn. 372, desta data, o pagamento
das Patentes de Registro, a partir da presente data, obede
cerá rigorosamente o' disposto no artigo 26, letra .ib", da

Consolidação das Leis do Impôstà do Consumo, assim dis-,
criminado:

"De 2 de janeiro a 31 de março - para os que tive-
rem de renovar as respectivas "Patentes de Registro",
desde que tenham solicitado a renovação até o último
dia útil de fevereiro de cada an�, 'pagando o emolumento

integral, de acôrdo J
com' o do ano anterior, se, a�tes de

vencido aquêle prazo, terminarem o comércio oti .0 fa

brico; os contribuintes que 'não" tenham pago os emôlu",
mentos da'�'Patente de Regisrto" até 28 de fevereiro, de�

verão pagá-los, de acôrdo com a letra inicial de sua fir

ma, dentro dos seguintes períodos: de 1 a 5 ou de 16 a 20
de março, os de letra A a l,!; de 61 a 10 ou de 21 a 25 de

março, os de letra I a O; de,ll a 15 ou de 26 a 31 de mar

ço, os de letra PaZ".

Outrossim, informo, para esclarecimento de qmiisquer
, dúvidas surgidas, quanto ao assunto em questão, que a Al

fândega de Florianópolis, por intermédio de seu quadro de

Agentes Fiscais, estará à disppsição de ,quem interessar.

Alfândega de Florianópolis, 25 de janeiro de 1955.
Luiz Adolfo Olsen da Veiga

\ Escriturário, Classe "E"

útiIÍl-a residéncia, completamente nóva, em .São José,
com todas as comodidades, 3 amplos quartos espaçósa
sala de jantar, grande 'casinha, quarto de banho comple
to, grande área para rede que serve tambem para cópa;
garage, tanque coberto, porão cime'ntado para deposito,
situada em chacara com 27 metros de frente e 130 de
fundos até o mar.

Confortavel casa para caseiro recen-construida.,
, Chacara toda plantada e cuidada.

Ambas as casas possuem agua instalada, es�oto e

luz.

!;;;;;,._,....,_=
Ver na part� da tarde á rua :Ge�ulio Varg!ls, l.l0 l�4,

parte da rua já calçada.
N. B. Facilita-se o pagament�. , .

Florianópolis, Sexta-feira, 28 de Janeiro de 1955

Asslstencia Social INSTITUTO DE' EDUCACÃO E COLÉGIO
em ts3��t;a��it�ol:' �:l��a�:osp�;r co mtreze aos mais pobres,'

ESTADUAL 'D'I'A'S' ·VELH'.,O
'

canoas armadas em guerra, Jacomo Raimundo
de Noronha, af.im de ataca'!' os ingleses entrineheí-: PORTARIA DO MINIS'IRO
rados no. Forte. de São Felipe, na margem esquer- DO TRABALHO AMPA-

da -do Amazonas ; .' Rj\.NDO A CLASSE
- em 1800, faleceu Gaspar 'I'eixeira .de Azevedo, au- MÉDICA

tor, das "Memórias para a Histôria da- Capitania
de são Vicente". Nasceu em 1714, nas cercanias
da cidade' de São Vicente, na fazenda de Santa

Ana;
./ - em 1808, os portos brasileiros foram abertos a to

das as Nações e aliadas da coroa de Portugal, por
carta régia assinada na Bahia pelo então Princi-

'pe-regerite e depois Rei D. João VI;'
em 1865, o General Venancio Flores, chefe da Re

volução Liberal uruguaia, assumiu o .compromis
so de satisfazer as reclamações constantes do

HOJE NO

RIO, (BJI) O Ministro do
Trabalho, . sr. Alencastro
Guimarães, assinou, ontem,
portaria designando urna co

missão especial para, estu
dar as .medidas . e os meios
de tornarem efetivos, e asse

gurarem aos medicos do ser

viço publico federal, inclu
sive os autarquícos, os se
guintes pontos básicos:
a) reintegração economi

co-social do médico;
b) devolução da liberdade

de 'entendimentos entre me

dicos e doentes, .de forma a

garantir o direito humano
da -livre escolha:

-

,

c) limitação da asslstên-

CODVo'D'�a-O '·"Ueral cia do Estado, em caráter
ti ''',. obrigatorio, apenas aos in-

do Vondedores dividuos de baixo padrão e-

V
_

(j
A'

.

conomico ; I
A Seçao Farmacêutica da d) quando a assistência

Johnson & Johnson realí-' f'ôr prestada aos reconheci
zou no Iltristo.(:l1;ático balneâ- damente necessitados os
rio do Gual�ujá,. em São médicos receberão a justa
P.a.ulo, e�t�'e 10'e 16 de Ja- paga pelo seu trabalho, pelo
neiro pr�x1mo passado, urna Estado ou pelas Institulções
Convençao Geral de seus beneficentes;
vendedores, procedentes de
todos os recantos do País. e) o Governo e as institui
No importante conclave, ções assistênciais partícu
que teve

-

lugar no Grande lares' ou oficiais, pagarão os

Hotel, foram debatidos te- servícos médicos na base de
mas de interesse geral, bem uma tabel�'minima organí
como

-

assuntos ligados à zada pelas associações de
pí'6pag�nda' e·. desenvolvi- classe locais e aprovadas pe
mento intensivo das vendas lo Conselho Regional de Me
dos .produtos da Johnson & dicina ou pelo Ministro da

Rapaz solteiro procura Johnson nas diversas pra- Saude.
quarto em casa de familia ças do País. 'Para isso, foi Por outro lado. deliberou,
de tratamento, com refeí- 'elaborado um vasto progra- tambem, o titu'lar da pasta
ções, dando referências. ma' que foi devidamente a- do Trabalho, facilitar. a' ti
Resposta para Caixa Postal preciado pelos que tornaram tulo provisório, os benefi-
474. ' parte na' Convenção. Além cios de trabalho insalubre

_. das reuniões dedicadas aos .

I id d b

Cbevrolet de loxo estudos de_ problema� lí.ga- �� �:n���.���h� e,n:::r�:m�
POWER GLIDE

dos a Seção F�rma,ceutlca, extraordinario . a todos .s

V d t d
. 'os convencronais tomaram médicos serviço público.en e-se em es a o 1m- _

.

I " t t parte em excursoes aos pon- A comissão designada é apecave, cor pre a, qua 1'0 "
. I'

t P, C '$ 24000000
.tos pitorescos daque e re- constituida dos srs. 'Rai-por as. reço I ., t

.

f I
I f"

_ t 'R' d: can o praiano, e oram a_ vo mundo de Brito, coma repre-n ormaçoes 'nes a e a-
d

. .. .

e lllgmf1catJvas
.

homena- sentante .do ministro do tra-ção. t .l' •

gens por par e ""os orgalll-, balho; Thomaz Russel, Ra-
zadores daqúele ,certame, poso ,de Almeída diretor do
brilhantemente encerrado Departamento d� Assistên
no dia 16 de janeiro. cia do IAPI; Antonio Ribei-

CASA MISc.LANIA' dla'rf. 1'0 Duarte, diretor do D. N.
P. S. e Silvio Heilborn, re

presentante do sindicato dos
Medicos.

'

.....�

P.ASSADO

EDITO L

ANO LET�VO DE 1955

Exames 'de Admissão aos Cursos Ginasial e Normal'
Inscrição: Dias 10, 11, 12'de tevereíro,

Realização: Dias 1'4 a 18 de fevereiro,

Exames do Artigo 91
Inscrição: de 10 a 9 de fevereiro.

Realização: de 15 a 27 de fevereiro.
,

Exames de 2a. época dos Cursos Ginasial, Colegial e �ormal
Inscrição: Dias 10 a 4 de fevereiro.

Realizacão dos exames de za. chamada: Dias 3, 4 e 5
- l -

"ultimatun" do nosso Conselheiro Saraiva;
- em 1889, faleceu Sena Madureira, nascido na Ba-

,

hia em 1841;' _

.

- em 1942, o Brasil rompeu relações com a Alema
�ha e Itália. .:

André Nilo Tadasco
,

, \

Pequenos
.

-- Anuncios

Avisa
Por motivos superiores a

rifa da maquina fotográfica
'-ANSCO" que ia correr dia

26/1/55 foi adiada, para o

dia 9/2/55
'

Agradeço antecipadamen
te.

Procura ...se quar
to com refeicões

Acordeon de 1010
Vende-se com 89 baixos,

sete registros, sendo um

trinado. Cr$ 16.000.00 ,

Info,rmações
.

nesta Reda

ç�o.

Vende-se
Um Bar bem afregueza

do cito na Avenida Mauro
Ramos N.o 4.
Ver e tratar no mesmo lo

cal.

ALUGA-SE
Aluga-se qua1:tos com ou

sem pensão.
Á 'Rua Gal.

nO 43.
Bittencourt

Vend.�se
. Vende-se á rua Altamiro
Guimarães, com belissima,
vista, para o mar, um' terre

c/ 530 ms 2.
-

Tratar com o sr. José
Mendes á Rua. Cons. l\iafra
99 - fone 3797.

VENDE�SE'
Por JUotivo. de viagem um

fogão "BERTA", nO 2, á Ie,·

nha, esmaltado-brll:l1i!o.
Tratar á rua Esteves Jú

nior nO 62.

VeDde�se
Ven,de-se um 'lote de ter

l'eno na VHa CeI. Lopes
Vieira.
Tratar com o sr. Dante

Bonetti no depósito da Rita
Maria da Navegação Hoep-
ck.

'

Vende-se
Vende-se um amplifica

dor de Som com Microfone,
Toca-disco e Alto-�te.
ótima aparelhagem para
Barraquinhas, C o m t. i o s,
Bailes, etc.

.

I . ,

Informações à Rua '7 de
Setembro 21 com o $1'. Acy\
J. Santos.

de fevereiro.
Realização dos exames de 2a. época: Dias 7, 8 e 9 de

fevereiro.
Matrícula: Cursos: Ginasial, Colegial e Normal de 24 a

.28 de fevereiro:

É obrigatória a apresentação da caderneta.

Florianópolis, 25 de janeiro de 1955.

José Warken Filho - Diretor.

Cinem.as
.

Preços: 7',60 ...:... 3,50.
Imp. até 18 anos ..CINE SAn JOSE'

f3Lf)I2IA
Estreito

As 3 - 8 horas.

Na Téla Panorâmica.
O primeiro sensaciona'l

"'\Vestern" do cinema Bra

süeíro l 'Luta de gigantes
num clima de suspense

violencia, ódio e vingança f
Emocionante, épico!
Mauricio Morey - Eda

Peri - Mara Mesquita
. ,

_ Hercilio Lorenzett em: .

"DA TEJiRA NASCE O

ODW" .

No programa: .

Metro Jornal. Jor. ,

.. Preços � 10,00 ,- 5,00.
Imp, até 10 anos.

As 8 horas,
O maravilhoso filme fil

mado no fundo do mal;
O MAR QUE· NOS CERCA

, Technicolor)
. No Programa:
Paisagens do Brasil. Nac.
Preços: 6,20 - 3 50.
Imp. até 14 anos: '

As 8 hor�s.
Joim Derek - John Bar

rimorre _ 'J�'., .

Wanda Hen
drix em:

"O GRITO DE, SANGUE"
No Programa: ,

Viç1a Carioca. Nac. .

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

'

As 5 - 8 horas.
Aind-a Simultaneamente

com São Paulo o' melhor

filme de todos 'os tempOs.
"KALAPALOS"

b.,\dora doa JUdia R.C.A.
Vitor, Valvulu • nIHGI.

No Programa:
Noticias da Semana. 55 x

2.

�:;�:� lf�,;- 3,50,

_ rWi\ljfJ.1m
[rJ_1 Q I�Q DO ��ti�i:O�:S�iba. Nac.

'

.......................IIIIIiI, O OURO DO MAR
As 8 horas. AO NORTE DA$ RO-
John Hall - Lisa Fer- CHOSAS Com: Bill Eliott

ZUMBIES DA ESTRA
CHINES" TOSFERA. 3/4 Eps.

CURSO SÃO VICENTE DE PAULA

'AVlSO
A diretora do Curso Particular S. 'Vicente de Paula

avisa aos srs. Pais e interessados ql,le .,0 referido curso

nào Iuncionará no corrente ano.

raday em:

"O CORSARIO
No programa:
Fatos em Revista. Nac.

Preços: 6,20 - 3,50.,
Imp. até 14 anos.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Florianópolis, Sexta-feira, 28 de Janeiro de 1955 'Io J:STAOO

PraticamBnte Autorizadó a Doclarar Guorra Ilalisenhowor
"

TESOURO DO ESTADO

ra isto. As de<:isões adotadas

I
so permitirá o uso de navios

neste caso são decisões que o e aviões americanos para a

governo tinha evitado no evacuação de soldados das

De ordem do Sr. Diretor
do Tesouro do Estado, inti
mo o sr. DIRCEU PIRES
ZYTKIEWISZ, Encarregado
do Pôsto de Arrecadacão de
Ascurra, 'Subordinado'à Co
letoria Estadual de Indaial,
a repôr a quantia de qua
renta e três mil setecentos e

quarenta e ,dois cruzeiros e

noventa centavos (Cr$ ....
43.742,90), dentro do prazo
de cincó (5) dias, contados
de hoje, quantia essa apu
rada 110 Inquérito Adminis
trativo, para apurar a res-

_________� _,_-------' ponsabilidade daquele fU11-

Expresso:Florianópolis LIda. �;:!i:�:Z:�:�:!:Ij:'Ô:t:·�;
.. E, para que chegue ao co-

. '.. nhecimento daquele funcio-

Transporte de carças em geral entre nárío, foi lavrado o presen-
te Edital, que será publiea-

" do no Diário Oficial do Es-

FLORIANÚPOLlS, CURITIBA E SAO PAULO. "ta do.

""''W' .J<',W��:!i
�

COM VIAGENS DIRÉTAS E PERMANENTES EM CARROS PRóPRIOS

WASHINGTON, 26 (U. P.) mara, defenderam o ponto comunista do que em qual
_ Em uma rápida e extraor- de vista de que a Constitui- quer momento, desde que

dinária demonstração de ção já concede ao presidente terminou o conflito da Co

unidade de pontos de vista, a toda a autoridade que snlící- réia•. #z 18 meses. O presí-
Câmara dos Representantes tou ao Congresso. . 'dente Eisenhower e o secre-

aprovou hoje por 409 votos "tario de Estado, John Fos-

contra 3 uma moção auto- "MAIOR O PERIGO DE ter Dulles, estão convenci-

rizando o presidente Eise- UMA GUERRA DO QUE dos, entretanto, de que este

nhower a declarar uma guer- NUNCA"

I
risco dá as melhores espe-

ra, se necessario, para sal- WASHINGTON, 26 (U. P.) ranças de grande alcance

var Formosa.
- Os Estados Unidos .se

a-I para se conseguir a paz no

Atribui-se grande impor- cham, hoje, em maior perigo Extremo Oriente. Pode-se

tancia à rapidez com que foi ele uma guerra com a Chínal manifestar, com base em

aprovada a moção, cqm um

apôio esmagador dos' par-

lamentares tanto republica
nós como democratas. O ato

votado hoje, no entender de

alguns observadores, en

cerra um grave perigo de

guerra, mas também dá es

peranças de paz.
O presidente Eisenhower,

comentando a ação rápida
da Câmara ao apreciar o seu

.

pedido, declarou que ela

constitui uma indicação de

"união, digna de menção, no fundos até o mar.

interesse da segurança' na- Confortavel casa para caseiro recen-construida.

cional". Chácara toda plantada e cuidada.

Com a manifestação da Ambas as casas possuem agua instalada, esgoto-e
Câmara de Re'presentantes, luz.

.

resta apenas o Senado votar Ver na parte da tarde á rua Getulio Vargas na 194,
a autorização pedida por Ei- parte da rua já calçada,

.

senhower para defender N. B. Facilita-se o pagamento.
Formosa e as ilhas dos Pes-

cadores, sendo possível que
isto ocorra quinta ou sexta

feira.
Dois republicanos e um

unico democrata, Eugene Si

ler e Timothy Sheeman e

Graham Barden, respectiva
mente, se negaram a apoiar
o pedido de Eisenhower. No

breve debate que antecedeu

a votação, o ambiente na

Câmara era ele grancle ten

são, tendo o republroano Ja

mes Fulton sustentado que
a moção é de "excessiva en-

vergadura". Apesar disto deu

o seu 'votp a mesma.

"DECLARAÇÃO DE

GUERRA"

excelente fonte, que ambos

acreditam decididamente na

probabilidade de paz. Em

mensagem. ontem dirigida ao passado, ao que parece, com

Congresso dos Estados Uni- a esperança de que os co

dos, Eisenhower indicou ca- munistas fízesserh pressão
tegoricamente que o proble- para chegar a uma prova de

ma depende .da China cornu-. finitiva. Os varíos aconteci
nísta: se os comunistas chi- mentos dos ultímos dias, en
neses tomarem/a .inic1�tiva tretanto, se deram de forma

de conquistar. Formosa, os tão aguda que os chefes nor

Estados Unidos estão prepa- te-americanos decidiram ser

rados para lutar; e caso. os necessaria uma política defi
vermelhos estejam prepara-: nida com a maior clareza. O
dos para a paz, os Estados pedido formulado, ontem,
Unidos estão preparados pa- por Eisenhower ao Congres-

Endereço Telegráüo:l
Santidra e TraÍlspotis

-o-

Vende-se
ótima residencia, completamente nóva, em São José,

com todas as 'comodidades, 3 amplos quartos espaçósa
sala de jantar, grande cesínha, quarto de banho comple- •

to, grande área para redes que serve tambem para cópa,
garage, tanque coberto,' porão cimentado para deposito,
situada em chacara com 27 metros de frente e 130 de

MATRIZ: FLORIANÓPOLIS
Escritório:

Rua Padre Roma 50 - Térreo

Deposíto:
Rua Conselheiro Mafra n. 135

Fones: 2534- - 2.535

Caixa Posta), 435

End. Telegráfico:
Sandrade e Transpolis

-0-

FILIAL: CURITIBA

Visconde do Rio Branco

(932/36)

Telefone 1230

Colegio Coração deJesus

ilhas de Tachen. Estas ope
rações .acarretam o grave
risco de ter de enfrentar en
contros com os caças comu

nistas e a artilharia lítora
nea. O pre1\Ídente não tra

çou uma linha precisa. Mas

as decisões que já foram ado
tadas no Conselho Nacional
de Segurança são m'}ito mais

precisas que qualquer coisa

que o presidente haja dito
publicamente.

FILIAL: SAO PAULO

. .,

Estação do Expediente,
em 24 de Janeiro de 1955.
(Armando Beck - Secre

tário ,do Diretor)

Avenida do Estado 1666/'76

Telefone·: 37-30-91

'Viageng DIRÉTAS
flORIANÓPOLIS. - RIO ÁS 3a'
FFOLlS.-S. PAULO-RIO ,.

4,,,.
IiPOllS.-'- CURITIBIi-RIO AOS SABS .

. "SE.RVfÇOS �ÉREOS
CRUZEJ�O�<PO··.SUL

São Paulo - Capital - SP ..

Endereço Telegráfico:
sandrade e Transpolls

-0-

EXAMES DE II É,pOCA GINASIAIS E COLEGIAIS
EXAMES DE ADMISSÃO AO GINÁSIO

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

São Paulo com a Emprêsa de Transportes 'Minas Gerais S/A.)
.

Inscrição: dia 16 de fev. ele 1955, das 9 às' 12 horas.

Data, dos exames: dias 17 e 18, às 8 horas.
MATRíCULA das alunas do Colégio com pagamento

da Ia. prestação.
Curso Primário: Dia 16-2-1955 .

..

PEQUE,NOS BARCOS DE CABOTAGEM
.

QUE -cUSTARÃO MILHOES DE_
DÓLARES AO BRASIL

.

Das 8 às 12 horas __:_ lOs. e 2°s. anos.
Das 15 às 16 horas - 3°s. e 4°s. anos

e Pré-ginasial.
Jardím de Infância: 28-2 e 1-3.
Curso Ginasial:
Dia 23 - las. séries' - das 8 às 12 horas.

NOVf\ IORQUE, 26 (U. P.) o Brasil, tem dois anos para
consumar o negócio � por

depender a operação da re

vogação ou modificação das
leis do Brasil que estabele
cem discriminação contra os

barcos estrangeiros.
AS mencionadas embarca

ções são do tipo construído
durante a guerra, movidas a I
.motor Diesel. Deslocam 5.100

toneladas, e podem correr a

uma velocidade de dez nós e

meio.

- Espera-se a chegada a es

:a cidade, em príneípíos de

.narço, de uma comissão bra
sileira para ultimar as nego

.íações em' torno dã compra
:le uma dezena de pequenos
barcos de càbotagerÍs' amerí
ianos, pela SOlha de 7.200.000
.íólares.

Segundo as condições de
venda propostas pelos Esta
Ios Unidos, ao preço de ....
300.000 dólares cada unidade,
) Brasil terá ainda de gastar
vários milhões para colocar
JS barcos em condições de

serviço.
A venda dos navios já foi

iprovada em [ulho último
ielos Estados Unidos, porém
Linda não foi consumada

O representante democra

ta, Chet Holífield, , qualifi
cou a resolução de uma "de

claração de guerra," e que

apesar' de não �011éol'dftr in
teiramente com a política de
Eisenhower a moção devia
ser aprovada para que os

"Estados Unidos mostrassem

uma frente unica ao mundo
comunista".

Vario'� parlamentares
mocratas, entre eles

Rayburn, presidente da

Dia 24 - 2as. séries - das 8 às 12 horas.
Dia 25 - 3as. e 40.s. séries - das 8 às 12' horas.
Dia 26 - Cursos Científico e Normal - das 8 às 12

horas.
ImOLO DO ANO LETIVO,

Curso Prímárto : dia IOde março de 1955.'
Curso Secund.ário: dia 7 de março de 1955.
Turnos da. manhã, às 8 horas.
Turnos da tarde, às 10 horas.

--:0:-

DURANTE O ANO LETIVO
de- Expediente da Diretoria e Secretaria: 10,30 às 11,30 horas
Sam 15,30 às 17 horas
Câ- Expediente. das Professôras r-Lr às 18 horas. NOTA - Ao câmbio atual,

cada navio custará ao Bra
sil a' bagatela de 42 'milhões
de cruzeiros. E precísarrí-

-

de
sérios reparos! pois se en

contram parados desde o fim
da guerra, isto é', desde 1945.

,

...TE:AI •
.. t:'<......... •• • •.

. ..
'

.

Com êste va.ldi" V. S.
ó.br'III'Á UIm. conta. que

il���...I!II!!!==-lhe ..ender6 jurO com·

'" penst>dor e

leve..';' P>l.1'6 SU6 residin.
eie, um lindo e útil pr"ente:

umBcLlss/MO eOFI?Ede 14CO eROMADO.

NCO-AGORiCbLA
.

�ac7�,16 (

_____ FLORIANÓPOLIS - SANTA CATARI"... -o.

--

INSTITUTO DE EDUCACÃO E COLÉGIO
. ,

ESTADUAL DIAS VELHO'
EDITOL

ANO LÉTIVO DE 1955
.' ,

.

" ... ,-".-".

-''''''__'''-I
Exames de �dmissão aos Cursos Ginasial e Normal

!J

Inscrição: Dias 10, 11, 12 de fevereiro.
Realização: Dias 14 a 18 de fevereiro.

Exames do Artigo 91

Inscrição: de 1° a 9 de fevereiro.

Realização:, dé 15 a 27 de fevereiro.
.

\
Exames de 2a. epoca dos Cursos Ginasial, Colegfal e Normal

. Inscrição: Dias 1° a 4 de revereiro.
Realização dos exames de 2a. chamada: Dias 3, 4 e', 5

de fevereiro.
Realízaçâo dos exames de 2a. época:' Dias 7, 8 e 9 de

fevereiro.' I

Matrícula: Cursos: Ginasial, Colegial e Normal de 24 a
28 de fevereiro.

É obrigatória a apresentação da caderneta.
Florianópolis, 25 de janeiro de 1955.

--

José Warken Filho - Diretor.

I

COMUNICADO

O Departamento Regional do Serviço NacionaI" de A

prendizagem Industrial de Santa Catarina (SENA!) torna
público que. ao Exame de Seleção à ESCOLA TÉCNICA DE
INDÚSTRIA QUÍMICA E TÊXTIL, a que se submeteram 22
candidatos, foram aprovados os abaixo relacionados: João
Medeiros de Santiago, Wandir Meller, Roland Dohler, José
Lídío de Souza, Mário Cardoso ela Silva, Oscar Ricardo Oou
lart, Antônio Mendes Freiitas e Walmy R. dos Santos.

Florianópolis,.24 de janeiro de 1954.

éENTRO EXCURSIONISTA ':ARNOLDO MUL.INO"
-�EDIÇ!O.w\BlO-

.

FUNDADO EM 16-9-54

.�OVEM CATARINENSE I
.

�.

AGORA, QUE SURGIU A TUA SOCIEDADE, TERÁS
MAIORES OPORTU�IDADES DE CONHECER A

. _ L
TERRA CATARINENSE. NAO PERCA tEMPO, EN �

VíA- NOS HOJE MESMO. 'TEU NCME t: C::NDERE

CO A CAIXA POSTAL 489- FLORIA!'4ÓPOLlS-S.C.

COlégio "Barriga Verde"
_........I--l!� "

iii· 1.!-, ........�1IJN1�_4J-�.. "'�
.

'1!'!l.:., ., ",*,ç. , IPor intermédio dêste Edital, ficam convocedos os

senhores cotistas, para a Assembléia Geral que êste Co
lég-io fará realizar no próximo di� 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 1955 - 1956.

Osvaldo Ferreira de Melo (filho), :- 1. Secretário

\

,
.

.
.

Lotes à Veuda
últimos lotes, na praia da Saudade, .em Coqueiros,

ao lado do grupo escolar "Presidente Roosevelt", com
Hí metros de frente, area de 400m.2, servidos de agua
encanada e luz.

Informações no local com o snr. Gilberto Gheur.

.Si.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



,A.,aOV:ADO o A80.
Hio, ,21 '·',(0. E.].II Câmara na�sessiD malulina de hOje, aprovou o projeto doi'abona
''''', ii, devendo:agora O mesmo subir à san,çio do Presidenle Café FUho

"

.

...........................................................,••••••••••••••••••••�•••u .
" "

,Jubileu Publicitário
.

Urussanua - A Ponle�caiu..
".,

,t wrrrrmttr 7' 7

o sr. Alexandre Silveira Lara, nosso representaote (
.; DO Rio e São Paulo, condecorado, com a'

me�alba, do Jubileu' Publicitário
o nosso representante no de dignidade humana como

I que
no escritório. Aparece

Rio e São Paulo, Sr. Ale- Wence�lau Braz, Júlio Pres- invariavelmente as quarta
xandre Silveira Lara, chefe tes, Antônio Carlos, Was- feiras com suas luzes, ave·
ãa conceituada organização híngton Luiz. lha experiência, o espírito de

Representações A. S. Lara Afastando as penumbras luta. Se tudo vai bem êle
Ltda., foi homenageado na do passado, vamos encontrar nem fala nada, mas se a mi

semana publicitária de 54, cada qual em seu posto. nhoquínha dó gráríco não
em co�panhia de mais -1 co- ALEXANDRE DA SILVEIR:A andou para cima, êle pinica
legas 'de profissão, quando LARA a mula e a turma na sema-
receberam a medalha do Época:' Inverno' de 1927. na seguinte tira em dôbro a

Jubileu Publicitário. Local: Largo da Carioca. diferença. - Lara não está

'Transcrevemos, da Revista Personagens por ordem de presente: E' um emotivo, tem
P. N., de 5-1-55 parte do dís- entrada, Alexandre da Sil- o coração do lado de fora.

veira Lara, nosso homena- Mas, eu, como caipira do in

geado e o sr. Alexandre Bra- teríor, ex-proprietário. de um

ga, sócio 'do "Diário da Ma- jornalzinho que em 1934 8U1'

nhâ" hoje "Estado de Mi- gíu na cidade de Lins, com

nas" de Belo Horizonte. o título de "Correio Estu-
1° Personagem (homena- dantino", quero juntar U'3

geado): Olá,' meu velho! homenagens da "ABP" o

A "AB.P." vem homena- 2° Personagem: Olha xará, obrlgado u você, velho Ls.ra,
gear, neste feriado publicitá- com uma carta para voçê do pequeno jornalismo dos

constituindo-o representante municípios do ínteríor uue

no Rio do meu jornal. Ei-Ia. acerta o relógio pelas bada-
Sê felíze adeus! Olha, não re- ladas da' Igreja da Matris. -

sôbre o qual se ergueu e pro- feliz e adeus! Olha, não re- Os .anúncíos que você vem

ietou a propaganda no Bra- laxe muito a tabela de pre- remetendo do Rio para o hín-
síl, ços. E o Lara negoclante de terland brasileiro nesses 25
Eles usaram chapéus e mui- açúcar, sentiu um amargo anos, é munição para índe
chetes do aparecimento do na bôca, e disse com seus bo- pendência de pensamento a

Dr. Voronoff com sua paten- tões: bem, vou tentar- êsse serviço sem apreço; é divul
te de juventude para a "ve- troço" mas não largo dos cn- gaçâo de utilidade; é pão
lhice; êles colaboraram no. genhos ... Um bico é um. b\- para gráficos; é abertura de
anúncio em que a fábrica' co ... Nessa mesma noite, em novos mercados consumido

Chrysler lançava o De Soto, seu lar e numa mesa re.íon- res.

é tipo luxo, completamente e- da, deu um jornal do dia a Na pessôa de seu filho, sr.

quípado, por quinze contos cada: ramíüar e exphcou: o Dauro Lara, nosso amigo
de réis; êles, em noticiosos da serviço é riscar anúncíds. O Alexandre Lara, receberá

cena-muda, falaram dos 3 Lara nunca fôra contrar ía- sua medalha de-jubíleu pu
grandes encantos de Holly- do em casa e não seria por blicitário.
wood: Pala Negrí, Clara essa brincadeira, que a patroa E solicitamos para por

Bow, Norma Talmadge. e os filhos irão botar ban- tador da' lembrança .9 sr.

Éles usaram chapés, e mui- ca ... ..:,_ No final do dia f:e- T. J. O'Shea., Superinten
tas vezes se descobriram res- . guinte a pesquisa empreendi- dente do Scott Ena para a

peitosamente, ante exemplos da dera um lUC1'O liquido de América Latina.

•••••••••••••••••••••• duzentos mil réis, e só houve
um laPSO. No negócio com o

hqmem das Pílulas Abade

Moss, o Lara, forçando seu

"peixe" disse com cátedra'
.
Sob êsse título, ALTE-

- E' um jornal sem huma- ROSA publica, em sua nova

nidade e pra pronta entre- edição, interessante repor
ga!... tagem de Vínícius de Car-
E êle se estabelece com Re- valho 'sôbre as festas do

presentações A. S. Lara r.tda., Jubileu, celebradas anual-
e consegue outros' veiculos. mente em Corigonhas do
"A Gazeta do Povo", de Campo. Tal reportagem,
Curitiba; "O Estado", de focalizando, o lado humano
Florianópolis; '.A Gazeta Co- das festas religiosas, mos
mercial" de Juiz de Fora; "O tra os sacrifícios pelos
Jornal da Tarde" de Ma- quais têm de passar .os mi
naus. Arranjou um braço pu- Ihares de romeiros que vão
ra o auxiliar - Osmar Ri- vê-las todos os .anos, sub
beiro Souto, hoje seu, sacio e metidos a tôda sorte de ex
contacto benquisto pelos a- ploração, por parte daque
nunciantes. les que se aproveitam da
A firma / cresce. Em Ul411, oportunidade para ganhar

dezoito jornais, hoje 50i dinheiro. trata-se lle um
Seus filhos se fazem ho- dos pontos altos da edição

,
.mens e êle os traz para sua de ALTEROSA de 15 de [a-

TRÊS CAMINHÕES empreitada. Vá se preparan- neiro, que inclui ainda; em

DE JOIAS PARA'EX- DR. JOSÉ MOACIR do para me substituir; dOl4k- suas páginas, uma série de
vante você terá uma dístra- "

'

POSIÇA-O RIBEIRO MARTINS . artigos, contos e variedades
ção de 8 horas por dia, ali

capazes de' manterem a

MAR DEL PLLATA, 27 (U. É com profundo pezar que na Senador Dantas - l>AiJ- magnífica revista dentro da
P.) _ Cinquenta milhões de noticiamos o falecimento 0- RO; e você, Darle, . arranje salutar linha mora'! que
pesos em joias chegaram a' corrido a 25 d.ê�te, em S�o as _malas e vá abrir a flUal

sempre a caracterizou.
esta cidade balneária, em Paulo, do dr. Jose Moacyr RI- de São Paulo. Na série de Páginas da
três caminhões blindados e beiro Martins, filho do sr. A- Todos os Anunciantes do

História, Pauline Cartel'
escoltados fortementê, vin- dolfo José Martins, presiden- Rio querem bem aLara: se'JS

contra em "O Prisioneiro
dos de Buenos Aires. te do Diretório do PSD.,'; de representadOS fazem ponto de Ruão", a história de um
As joias serão exibidas em São Joaquim e d. Dolores R. facultativo quando recebem

.

d Ma tI'n sua v·I·sI·ta e .e'le n,ont)'�IUi'
crime que, desde a Idade

uma importante joalheria .e . r s. " -' ...

Rambla Bristol. Entre elas, Ex-aluno do Colégio Cata- comprando j-orn�is .para ler Médi�., ,:em desafiaI_ldo a

figura um diadema de plati- rinense, era formado, pela comerciais. Hoje, com sua
persplcaCla dos historia

na e brilhantes, -um dos quais Faculdade de Medicina de firma consolidada, _ um só _ d�res que tentam esc'lare-

de mais de 50 quilates. Essa Pôrto Alegre. oio e tanto e dois filhos que
! ce�lo. .

.

.

extraordInária. joia perten- Após um curso de sanita- molham a camisa Lam fica Destma>da a dar sempre
,

aos seus leitores uma idéia
ceu à tzal'ina da Rússia. rista no Rio, veio, a convite, mais em casa, no Grajaú,

do então interventor Nerêu exata do que vai pelo mun-

Ramos,' trabalhar no Estado. do" ALTEROSA publica,

RENOVACA-O DO ACO�RDO FINANCElg' Dirigiu, deste a ínauguração ainda, as secções de todos
e por' muitos anos, o posto INUTILIZADA A os números, destacando-se,

, .

de saúde de Laguna, _deixan-" entre elas: 'Panorama do

RO ENTRE BRASil E GRÃ-BRETANHA do bela fôlha de serviços
BASE Mundo, Paisagem Brasilei-

.,

> \' p'restados ao Estado. Pela sua WASHINGTON, 27 (D. P.) ra, A Voz do Brasil, Temas
RIO,27 (V. A.) - Teve iní- Como representantes bra-

At
.

C' d S dA

d dedicação prOfissional, aju- _ Segundo informacões pro-' cq. ualS, alxa e egre os,
cio, ontem, às 10 horas, as sileiros, debaterão o ácor o .

F Q't d' h C'dado pelo seu feitio bondoso cedentes de um quebragelo uga, UI an lU a, lUema,
negociações anglo-brasileiras o ministro Barbosa �a Silva

-e comunicativ-o, o dr. Martins, norte-americ�no, importan- No Mundo dos Enigmas,
Para reno-vação do acôrdo fi� e o sr. Otávio Bulhoes, que � tem pouco tempo co' uistou tes massas de gelo teriam se e c.
nanceiro de 1952. Para re- se farão' acompanhar de

, .. um grande circulo de ami- d,estacado da Pequena Amé-' Assim, concluímos que
presentar os I?ominios Bri- técnicos do Itamaratl, Mlms- .

d SUMOC zade em todas as camadas rica, .base da. expedição Byrd ALTEROSA -- a, revIsta
tânicos, chegou ontem a esta tério da Fazen a e . -

sociais, não só � em Laguna .em 1930, inutilizando-a para da famma brasileira
capital o sr. F. I. Grick, di-

como em todo o Sul elo Es-
"

_

·l·t t
" d'e sua noeventuais. ope,raçoes mI 1 ares raz nas pagmas -

reior do Banco da Inglatel'- Ao que apuramos, as nego-
tado.

.

t
_

t b' f' na Antártida. As. instalações va edição a insofismável
1'a, que será acessorado pelo ciações erao, am em, a' l- ,

. .

tA família enlutada, expres- e o material deixados por confirmação de que é. fei
ministro Sumerscale, chefe I nalidade d>e encon rar uma

do Departamento EconQmicQ formula p�ra� liquidação <.ie
samos as nossas hQmena�ens Byrd estão, em parte intatos, ta -para o homem moderno,

'I
" de profundo- pezar.'

. '. . ,

,mas desipàreceI;íOun, 'os abri- e, como tal, agi'adará a
da E�nbaixada da .Inglaterra nossos d_ébitos comerCIaIS

,em nosso país. com a Gra�Bretanha. Wm-? �·-W •

gos naturais.
"

quantos a ierem.

.----------------------------�------------------

Florianópolis, Sexta-feira, 28 de Janeiro de 1955
. ,

O oovêrno Catarinense, alicerçado em bases bancárias

e econômicas, vê tudo como mercadoria, ínclusíve a honra

alheia e a liberdade de pensamento.
Não contente em propor a compra do eleitor comum,

através de favores e. facilidades, empréstimos bancários e

outras missangas, volta sua sanha de mercador para a im

prensa livre e independente.
As atenções do sr. governador dirigiram-se, ultimamen

te, para o tradicional órgão de imprensa, "A Gazeta".
'I'emendo .as reportagens bilaterais, coerentes e hones

tas, manda recados à Redação, procurando interferir na

sua linha de conduta desbastando as verdades que lhes se

jam inconvenientes:

Sua' Excia., equivoca-se, há de ficar com as suas trinta

moedas nas mãos, mas 'não conspurcará a dignidade de

nossa' imprensa.
Publicamos abaixo, um dos célebres bilhetes onde o sr.

governador de "todos os cataríaenses", por pessoa de sua

confiança, se retrata, insatisfeito às reportagens levadas ao

prelo, antes do seu visto.
Ei-Io:

"Ã ilustre Redação de /A Gazeta".
Nesta.

O sr. governador pede o Obséquio de antes de ser

publicada, .ser-Ihe mostrada a reportagem acêrca do

veto à lei que ditou o Estatuto dos Fun�ionários.
At.

A. Flores

Desnecessário qualquer outro comentário. O bilhete
.

a próva "provada" da mentalidade de um govêrno.
A história política registrará o fato.

xxx

P. S. Prezado TIM TI-IIM, os seus "Artigos" .também são

mostrados ao sr, governador', antes de publícadosv
\

�Loteria do Estadoft
de .ontemResultados

5,069 - Cr$ 200.000,00 -.Florianópolis
9.878 _:_ o-s 25.000,00 - Tubarão
5.756 - Cr$ 15.000,00 - Blumenau
3.166 - Cr$ 10,000,00 - Joinvile

9.335 -'Cr$ 5.000,00 - Florianópolis

DEBELADA A AMEACA DE CHOQUE
,

A·RMADO ENTRE COSTA RICA E
NICARA.GUA'

SAN JOSÉ, 27 (U. P.) - A

ameaça de efusão de sangue

'num choque entre forças da

Nicarágua e .oosta Eica foi
.

superada, hoje, depois que

300 rebeldes ee entregaram.
A Comissão ínteramertcana
de paz adiou a viagem para

Washington, que Já estava

marcada, para tarmlnar sua

missão conciliatória. P. reti

rada dos insurretos rernanes

centes para a fronteira, em

território da Nicarágua, ao

que ·parece selou o fim da re

volucão costa-riquense que

teve·2 semanas de duraç§'o,
O governo de CO"t;1 Rita"
com a permissão da comis

são investigadora d3. Orga
nização dos Estados Ameri

canos, despachou tropas pa

ra a zona desmilitarizada a

fim de perseguir os últimos

rebeldes recalcitrantes. O

presidente da Nicarágua. 'A·
..

nastásio somoza, declarou
antes que' qualquer rebelde

que atravessasse a fronteira

para' Nicarágua, seria ')reso
em Manágua.

curso do sr. Pedro Worms,
orador oficial da A. B. P. que
'fez a apresentação dos cinco

publicitários que receberam
a medalha de Jubileu Publí-
citário na semana da propa
ganda de' 1954:

rio', 5 homens perseverantes,
5 profissionais que fazem
oarte do concreto intelectual

Em gozo de merecidas
férias, chegará a esta ca

pital, procedente do Rio de
Janeiro, o Sr, Dr. Arman
do F. Lima, chefe do De
partamento do Seviço de De
f'eza Sanitaria Vegetal do
Ministério da Agricultura.

O ilustre conterrâneo que
viaja em companhia de sua

dignissima esposa e filhos,

DR. ARMANDO F.
LIMA

ALTEROSA

permanecerá em, nossa ca

pital entre seus familiares
e amigos;' quando por certo,
.receberá os votos de feliz
estada, de seus inumeros
admiradores, entre os quais
juntamos os de "O Esta-
do;'.

UDENILDA: - Porque o caminhão do PSD

carregado demais!
I

PETEBINO: - porque o prefeito da UDN está sem

pre carregado demais!

.PESSEDINO: - Porque a ponte estava podre demai

Entre o Prefeito, que publica os gastos públicos, e

os outros, que os pagam por verbas secretas e depois
alegam que toda a imprensa carioca lhes faz a propa
ganda no beiço, vai diferehça.

x x

x

E' yelha a anedota daquela mulher que, -reserva

díssimamente, confiara à vizinha que o marido havia
pôsto um ôvo.

Algumas horas depois de o segredo ser confiado à
comadre, sob juramento de não espalhá-lo, o pobre do

,

marido c�luniado era a maior poedeíra ao m�ndo! ..
\J\l

O Jairo, ante-ontem, segredou-me que o Prefeito -"1 'I

dera Cr$ 2.000,00 para o folião Lagartixa. O Tím, on-'
tem, reduziu .a verba para Cr$, 1.000,00.

O Lagartixa ainda vai acabar pagando... .

x x

x

As citações a respeito do Estado Novo roram . vá
rias, .

ontem.
O citado, quando a ditadura acabou, foi para a

'oposíção, disputar um pleito. Venceu-o espetacular
mente. O chefe do Estado Novo foi também julgada
pelo povo., Elegeu-se senador .e deputado' por meia dú
zia ou mais de Estados!

x x

x

Os que mais combateram o' Estado Novo, acham,
agora, que êle não fói tão mau assim. E muitos deles,
abertamente, 'pregam o golpe!

x x

:z:'

Em 1946, na Constituinte, a fraqueza humana deu
mostras melancólicas. Á cada passo o galo de São Pe
dro cantava pelos cantos. Entre os poucos que não se

negaram, um houve que declarou: ."Servi o Estado No
vo e disso não me arrependo, por que o servi, na mi
nha terra, com a emoção do trabalho". \

x .x
x

E houve um prefeito de- Itajaí, que também serviu
o Estado Novo. Por pouco tempo, porque lhe faltava

justamente, a emoção do trabalho ...
x x

x,

Um dos mais lú.cidos intelectuais da U. D. N., ra-:
lando de amigos e amigos, lembrava que o sr. Nerêu
Ramos fora amigo verdadeiró do sr. ,Getúlio Vargas"
porque nunca o comprometera.

x x
x

O Estado Novo foi julgado em 1945 e 1950, pela
povo.

x' x

x

E será que não vai voltar? E será que não virá im

posto pelas que mais o combateram?
'-'Pera elo�sunto es senCillo ... "

x x
.. ,.f-

x

Vamos escutar o President.e Café. O seu discurso
deve vir jl\.

x -

x

E a bomba? Não se apressem. Ela virá também!

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


