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·Sem HOiãó- - Nacional Perecerá '. euime
RIO, 28 (v. A.) _;. ° Pre- to, de facção ou de persona- períosa necessidade dum de-) e o espírito de suas forças vel e absurdo seria, sírn, ne- do das obrigações de seu cí- gravidade na situação nacío

sidente da Repúbl1cá profe- lismo. Bem ao contrário, é a sarmamento geral dos espirl- armadas. De nada se poderá gar as responsabilidades dos vismo e deíxado de prevenir nal,

riu, ontem, o seguinte e ím- linguagem da desambíção e tos, para conjurar as amea- arguir os autores dum do- chefes mílítares na manuten- oportunamente a nação dos Não desejam senão evitar

portante discurso político, da advertência do patríotís- ças que s� acumulam nos ho- cumento como êsse, inspira- ção da ordem e do regime. perigos que a envolvem. ao polvo brasíleíro dias de

que está obtendo em todos os mo. Os homens que têm a rizontes. A renúncia prévia dos nos mais puros senti- Estranhável seria exatamen- Meditem os brasileiros no maiores sofrimentos. A nação
círculos da capital do país. a incumbência de velar 'pela de quaisquer aspirações pes- mentos de vígílâncía patríó- te o contrário, isto é, se êles documento que acabo de re- está cansada das agitações
maior repercussão. paz da família brasileira e soais lhes confere índíscuti- tíca: não praticam iima in- se mostrassem ausentes em velar-lhes. Os chefes das for- estéreis e não seria justo ar-

"Dentro da linha de condu- pela sustentação do regime vel autoridade moral, verda- terferência indébita, pois se- assuntos de tanta relevancia ças armadas nada querem rastá-la, convalescente como

ta que venho seguindo .à são êles, precisamente deiramente digna de admí- ria absurdo negar as respon- e 'negügencíassem no cumprí- para si. N'ada impõem, não está, para os riscos mortais

frente da administração do êles, com o conhecimento que ração e respeito, com um co- sabilidades dos chefes mílí- mento de seus deveres, então são e nem têm candidatos, duma luta violenta. Aí está o

país' e tendo em vista a con- têm da realidade, que tomam lorido de grandeza que díg- tares na manutenção da 01'- sim poderiam ser um dia Apenas cumprem o seu de- significado do apelo dirigi

juntura nacional, é meu de- 'a iniciativa de mostrar a ím- nifica a vida pública do país, I dem e do regime. ,Estranhá- acusados de haver descura- ver, num apelo Imposto pela do pelas forças armadas ao

ver fixar uma palavra de
", , .. presidente da República, qU7l

esclarecimento e de

d.efini-
"

1
.;..················ IJ é o seu comandante supre/-

ção das atitudes do governo I DIRETOR, iO
a.'

Da,
mo.

face ao problema da sucessão R "b d
ma'l ant.,o I - I Evidentemente, não me. Sê-

presidencial atualmente em

I
u ens e

.

rio d. S� Catarina I
ria lícito repelir uma missão

pauta.
'

Arruda Ramos colocada em termos de tanta

MSr,iS. uma vez manifestei o GERENTE

I
Ano' X,LI .: elevação e de tão nobre pa-

propósíte de manter, no cur- .'
.

,

triotismo. Impossível seria

so: da presente ca.u:.panha. e- : DomID'os. F. ,

.
'

"I negar ,a gravidade da 'Situa-

lettoral, uma posiçao de im- I de AqUino ,N. '2.094
.

çâo pelo atual governo, -es-

parcialidade. .No funciona- '

_ pecialmente no âmbito <la

mento normai do .regíme de- •••,.••••••••••••••••••
,
crise econômica e financei-

mocrático há um momento Edição de hoje - 6 páginas Florianópolis, Sábado, 29 de Janeiro de 1955 Cr$. 100 ra, sem precedentes na nís-

por excelência em que a fun- tóría do país.
ção presidencial deve. adquí- A CANDIDATURA
rírum alto sentido de magís- KUBITSCHEK
tratura: é o período em que

DDrl� ! Irl[ 8 II !n!rl �n ' '�n'
Os prenúncios duma suces-

se dêcide da eleição dum no- são convulsionada surgiram
vo chefe de Estado. Por uma desde que foi indicada por

nítida compreensão dêsse ' '

.

um partido uma candídatura

_ / dogma do- regime, firmei a
"

"

.

sem maiores entendimentos

deliberação de não intervir
. ,

com outras forças políticas.
nas "demarehes" da suces- RIO, 28 4V. A.) - No salão dos gabinetes Civil e Militar ção aos silvícolas, só foi con- menageado, externou-lhe a filhos, cujos méritos a Nação Simultaneamente, irrompe-
são não ser que, exatamen- de despachos do Palácio do da Presidência da República, ferida anteriormente o ou- satísração com que cumpria inteira conhece. ram sintomas em cujo ãmbí

te devido à ausência de par- Catete realizou-se ontem e de membros do Conselho tro brasileiro - o marechal o seu dever de brasileiro e de Sob profunda emoção, le- to não me cabe entrar, mas

.tidarismo do govêrno, me uma solenidade em .que o ge .. Nacional de Proteção aos In- Mascarenhas de Morais. chefe do Govêrno, na consa- vantou-se o general Rondon a que muitos atribuem um

fosse solicitada uma cola- neral Cândido Mariano da I díos, e presidente, da Repú- 'Após sancionar a lei o sr. graçâo perante a Pátria
_

de e agradeceu a alta nonrarra propósito de restabelecer a

boração elevada e patriótica Silva Rondon recebeu as no- blica sancionou a lei do Con- Café Filho, abraçando o ho- um dos seus mais dedicados com que foi agraciado. ordem de coisas encerrada
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atribuir-se tarefas que são venta anos. Essa distinção ora confe- U II vefno tem mantido uma li-

',da alçada exclusiva e da Em presença do grande rida ao general Rondon em nha de rigorosa serenídade,
,competência natural dos sertanista e de sua filha, sra, reconhecimento pelos servi- RIO, 28 (V. A.) - A céle- trossim, declarar que .não os lho, chefe do' Estado Maior abstendo-se de revolver o

partídos, A única interferen- Maria de Molina Rondon, ços prestados ao Brasil, den- bre carta dos generais foi on- move qualquer desejo de ver da Armada; brigadeiro Ger- 'passado e empenhando-se
,

b doa mí
.

t d tre
.

bressaí tem, finalmente, divulgada, aceita a candidatura dum vásio Duncan Lima Rodri-
cía, no caso, seria exata- em como os mlIDS ros a re os quais so ressai a sua em abrir margem a um pe-

mente a do magistrado, equi- Educação e Cultura, e do Ex- obra de desbravador dos nos- como 'parte integrante do militar, apressando-se aque- gues, chefe do Estado Maior ríodo de paz e de recupera
distante dos' choques parti- terior, de todos, os membros sos sertões em pról da prote- discurso do Presidente Café les maís apontados, em co- da Aeronáutica; general Jua- ção. Antes, os mesmos .pro-

dários e por isso mesmo, com
Filho. mentáríos de imprensa, co- rez Távora, chefe da Casa pósitos de tranquílídade na-

autoridade para dirigir igual- �...
° seu teor é o seguinte: mo possíveis candidates, que Mi1i�ar, 'da �res�d&l1cia da cíonal, dentI0.do tegime de-

������na�:s���:l�;�e�����:�

M'. OVl1man'to
/

P'ollit-ICO! .�l��:;fl::;�:r�;z·p�y:�r :;��i��:::���:���;;��� '�:;���.!�..-��.���...... ':��!!:ié:�l:::��i·�����ad:
,

capaz de corresponder, não SERÁ CONSTRUIDO' pelas forças armadas. E uma

aos interesses dum grupo,
pados com os perigos que mento de suas candidaturas

U'M N-OV'OCA'NAL" das primeiras pessoas a quem
mas a um imperativo de sal- certamente advirão, em meio nas círcunstâncías atuais. procurei transmitir o apelo

à grave crise econômíca e so- Esperam assim os chefes DO PANAM' ?.

vação nacional das institui- "", '. A. dos chefes mílítares foi o
_ cíal que atravessa o país, du- militares sígnatáríos, desta,

ções em horas tão sombrias JANIO IRA- AO CATETE t t d bl d h WASHINGTON, 28 (U. P,) eminente governador de Mi-

I
para ra ar o pro ema a mg campan a eleitoral vío- que Um apêlo sincero, feito

'como: as que -estâ vivendo o MAS COMO GOVER-- preSidênCia da Câmara. A lenta, os chefes militares fll'ls pelo mais alto magistrado da
..,- Foi apresentado hoje ao nas, o sr. Juscelino, candidato

Brasil. Se é certo 'que fora NADOR reunião pessedista está mar- três fôrças armadas, mais (l.i- Nação, encontre éco em nos-
Congresso dos Estados Uni, virtualmente lançado pelo

daí não tem cabimellto gual �

RIO, 28 (V. A.) _ Ailida cada para as dez horas, na retamente. responsáveiS, pe' sas elites políticas, as quais,
dos um projeto que abrlrá seu partido e em plena cam-

quer 'ingerência do presiden- hoje a imprensa de São Pau- sede'do partido. Pina ela es- rante V. Excia. pela pniser- certamente, não faltarão ao
possibilidades para o estudo panha eleitoral.

te ü'� Rep"ú�Ú.ca na escolha. lo insiste em que o sr. Jânio tão sen:do convocados os no- vação da ordem e da tran- dever que ora se lhes, impôs,
da construção de um novo, Fiz-lhe então, uma 10Dga

do seu sucessor, também é Quadros foi cpamado ao Rio, vos deputados. quilidade públicas e levs.dos de conduzir democráticamen-
canal do Panamá. ° projeto exposlçao da situação do

verdade que no exemplo fi- d d' i Ad' foi apres.entado pelo senador

I
país, apresentei-Ih� o texto

para on e evena segu r a os nomes os 81'S,

uora-, pelo
fato de que em todos OE te, em ordem e haTmonia, a

gurado, a sua cooperação dei- qualquer momento, ° go- cio Lafer, e Ulisses Guima- momentos de 'crise nacional, evoluçãl"l da delicad�", con,l\ln� Martiir::' rePublicano por integral do documento em

xa de ser ato facultativo pa- vernador eleito ao chegar à rães, veio J'untar-se nas

últi-I
a elas, sistemáticam,ent·e. �e t 'rl't· t Iowa, e' autQl:�za o presiden- que o Exército, a Marinha e a

ra se transformar num inde-
- ura po 1 lca que'a ravessa o

t tA' t·
,.

prefeitura paulistana, esta mas horas, o do sr. Manieri tem dirigidD os anseios po.. país, petmitindo que ingresse e�'�o.s'. Es àd?�, .. U.I:1Í�OS a

,I
erollau lC.a recorrem a ml-

clinável dever cívi'co. Não po- manhã, desmentiu,' entre- Mazilli. Enquanto isso, a UDN pulares pari! soluções capi- êste .Q.lunl),:.jase de recuperl;L.-
consbtUlr, uma COnllSSnO oe nha autondade de seu co

deria ser favorável o julga- tanto, tais noticias, afirman- aguarda. É certo que não a- tais, senteni-s{'iló, dever mo- ção e 'de' progresso".
o�z'e membros,;p�ra :estuchú" mandante em chefe, suge

mento da.opi�ião públi-ca a do q� nãq r,eeebeu u'énhum poiará a <:andiqatura pesse- ral cie"ericarecer junto 3,' v. seg�ep:l'-se as assinaturas a'construção de um novo ra-+rindo )'a necessidade duma

respeito dum chef.e de Esta-
cham�o é nã� Irã ao Rio dist,a pau!isW Cóiititlúa com Excüj;�,íli:neçe,s�ip:;Lde' dUl'ri; ajo dos seguintes chefes das' for- nal ou" a ampliação do intervenção demo c r á t i c a

do que visse com; indiferen- esta semana. as vistas voltadas para o sr, pêlô ao govei'nO! da R:epúbli.,. oas armadas: almirante Ed-
atual. junto'lios 'partidos com o ob-

ça o seu país marchar para .

1dI"
. '.' - jetivó de eneontl'ar para o

, Um Jornal iga o aos cir- Cal' os 'Luz. .

,ca' e a toç1as 'as forças pblJtl-' mundo Jordão Amor'im .elo CQTA.Ç"A-O, DO. DO"-o perigo e se ,mostrasse SU1'- culos oficiais diz que o sr.
l" ,

cas nacionais em favor dum Vale,' ministro da Marinha; problema da minha sucessão
do às. exortações para que •.

Q t ••• LAR E DA L'IBRA uma solução patJ.;iótica, sem

tentasse, com, ° prestígio do Ja�lO uadros pr� ende avis:· movimento' altl'uísticQ de ter general Teixeir.a Lott, minis-
'.'

os perigos duma luta violen-
seu posto, encaminhar'" ,as

tar-se com o presldente Cafe
,

'1
-

_ composição .patdÓtieà que tl'O da Gúerra;' Brigadeiro RIO, 28 (V. A.) - Qs Ban-

agremiações" políticas para
Filho, mas só o farlr:tia;qua� MARUJOS BRITANI-, permita asol,:ç�?do.prob�e�, 'Eduar�ó:?omes: ��nistro da I cós particulares d,eclararam tanevo declarar que nesse

uma solução feliz. Foi, com
lidade: ,d� g9:ve�naqor, çlo Eí?7 COS VITIMAS DA ma da sucessa;o. J)�.esldencml. Aeronautwa; marechal Mas· ontem vender daIares no

encontro o sr. Juscelino se

êste .. sentimento que recebi
tado, isto � ,q.epoj!!,de sua

"GEADA" "N':'E'GRA'" em nível de.,compr�ensão e carenhas,çle' Mórais; general mercado de câmb�o livre de
mostrou sen�ível às minhas

'recentemente um. apelO dOS' posse, que se,. dará segunda-
-

,

,.1'· . '..' , de espírito de' colaboração in- Canrohert Pereira da Costa, Cr$ 74,00 a Cr$ 74,50 e libras
feira pela manhã. LoNbfl,ElS, 28"{tT: P.) ;':"b ter-partidária, ,sem o acirm- chefe do:'Estado Maio-r GemI de Cr$ 201,00 a Cr$ 202,00.

ponderações, especialmente
chefes das ,forç'as, armad�s, I

I' ' diante do argumento de que

res,p,onsáveispelos altos seto- ADIA'MENTO DA' CONVE'N·� mi�,istro da., Agricultura, .sr. men�o dos ódios e das �li3� das Forç�s �rmádas; general �ara compra a moe,da ame-
no apelo das forças armadas

D�I1C�"H�,athcoat, declarou sençoes que vem de abalar Alvaro ·Fmza de. Castro" che- ncana regulou de Cr$ 72,00
re� de. comanc;lo Il}�lítar, .do ,?"

.

ÇAO DO PSD hoje ante os Comuns ,que.:1 seriamente· a v.ida nacional. fe do Estado Maior do Exér- a Cr$ 72,50 e a inglêsa de ...

e na minha atuação subse-
palS. SlmultaneaJuente _ côm, RT"-" 28' (V A)' "O GI . d ' "at 40 •

I
....'.. '" quente nada existe de pessoal

u
\..1 ',.,. ,_ '_'

'o, "�"
' ••• -; 0-, ge� a"n:egra 'm",ou n:a-, 'E;'ao·faze�'o;'queremJ'oU'"'clto; alml1'anteS�latm<;>Coe-' Cr$ 195,00 a Cr,$ 197,00. ,

) t
m nobre, e .exemplar ges bo" mforma que �sta sendo rUJos" 'de 2 barcos de p�sca ••� '.........

contra s, excia. e nem con-

o de renunCla, em que de- articulado' um movimento britânicos em frente· às cos-

E
"

I d
·

,

' \ ' · -

'd'" FIB
tra Minas ou contra o Parti-

:o_?stram � unânime'diSPo.- qU�' �isa �diar a convençã::l tas da Islândia:" "'

..
'

Xp: O '111" DO ar um' '8Vlao a· ,. .do Social 'Democrático.

n
çao de .ewtar que os ,seus do partido, " PSD, marcada

I
Acrescentou" que a geada q,' � ..

.

,
.

Por -outro lad.o, a idéia de
ames

_

5lrvam de obstac�lo para o próximQ dia dez: "ES _ negra ameaça também a vi� . '. .". '. • .'
união nacional não eIJ.cerra

a solucao do problema pohti- d' tI' .., d 30
.

d RIO, 28 (V. A,) - ° Ml- l manobras ao largo do htoral va' sobre um petroleIro e sol- senão o deseJ'o de levitar a
. se a lamen o - conc UI o ",a e maruJos e um pes- . ,. '

. :
. ",

"
" ,

',' -, .

co do momento, eles fizeram jornal _ beneficiaria; à c�n- �ueiro irfánctês ·que encalhou �lstel'lO,da Ae:on���l�a ce�- b�hladno, � �e� mIlh�s apr?- tava nesta ocasiãó sin�ls'lu-' 'divisão das forças polític!).s
sentir, juntamente com o fir- didatura de união nacional". pa mesma região. ... . �r�ou, �m no a () lC�a a no� xrn;-a ,�men e a cos �; 'o 're' �ino�os.- vistos pelo ':Marci- dando margem. ii uma coliga-
me'e'sincero'desejo dum de-' AS" E'LEI'Çõ'E"S PARA A P'-RE- 'A d ,.'

_

bCla dIvulgada sobre o desH.-: fend<;> apare,lllo decolarll, de ho.Dlas". Com, recelO das ção capaz de assegurar o 're-
gea a negr a e uma. ca

't d
. -

d
'''' .. " . , . ,

senlace harmonioso e tran- SID2NCIA DA CAMÀRA bii. de gelo que se fórma 'na pareClmen o um aVlaO .... �a�rug� a.. .'
'

.., c?nsequencias �ue, lhe peide- gime normal de administra-

quilo, sua viva preocupa:ção 'RIO, '2S·(V. Á.)' � As ban- coberta dos navios, tão' sóli- "B-34", "Ventura'" da - base Sabe-se, que eXIste um co- l'l.a;trazer {t queda �Ium ,de�� ção e a continuidade tIas iliS-
com 'a' defesa do regime,�Ôr!l eadas do PSD'e do P'i:B réu: da e pesadâ que os f�z soço': a�'ea àe,Salvador ,na :g�hjD" municado do destroier '�Mar� ses foguetes s?bre o seu.con- .tituições, de�nocráÜcás"'núm
sob a ação d'e poderosas for- nem-se amánhã éadá' uma In'ar. " ... "

.
- . -Em vôo �'d�. .r.econhecilllento cílio Dias" qescil'evendo' 'os ve�" ?petr?lel.ro. procurou a- períOdo crítico 'de tr�f1ição

ças, dissociador-as 'no' campo .'
noturno sôbre a esquadra últim'os instantes de" vôo 'do' f�star-se" ,quaQdo toqos vi': agravado pe_9fâção de agita�

,

interno e externo: Esse apê- � ,

' ,que. naquela' noite . ,r�ali�a:v� aparelho sinistrado. Ele voa- ram o avião incendiar-se e, dores muito,s do�. quais a·

lo, Consta, .. dum documento ' ' , . . ..
,.' " . ", .' lo�ó' em se'guida eXJ?lo'dir 'nÓ serviço de ..Jnteresses estra'-

.

{:t���a!�i c���;�::U:nt�uJ� CONTRARIO O'PRESIDEN,TE DA ABrA MENEGHEttl tOM'Á UNIA:Ó NACIONA'L arNa intençã� de localizar" 'nli:�n��aB::::!ida no Catete,

�:���:passo a lêr neste mo-

CRIACÃO DE NOVO SINDICATO. DE PORTO ALEGRE, 28 (V. cutivo do PL e Vitor Graeff :��: ��s�:!!o:Ob�::,�:���� �e��itS!�;�rn:��li9 J,�!�����
I

' A.) - ° sr. Ildo Meneghetti e �anoel Ataide; respectiva- ce�am nas �mediações �. _� .Be.r�rdes F.!lhq, logo d�pois'-
O�ETIVOs.6 AP�O DOS, .,:,' JORNALISTAS re':\iiiiu ontell'l�à noite, em sua -mente l° e 2° vice�presiden� ralar do dla, quando VUde..::, '�Qgu�la conter/encia, rece-

I MIGJTARES'" .'
u
., ,residência QS dirigentes, dos tes do diretOrio estadual da ram ver os destroços do(apa� .beu a minha integral apro-

íEis aí _ Í>tossegue o sr. RIO, 28 :(V. A.) - Na últi- processandO no Min�stério do partidos da chamada F'ente UDN.· reIno em questão boian�o no Y'ação. Nela ficara estabele-
Clj,fé Filho __ , com à' sobrie- ma sessã� do Conselho A? Trabalho, e.ntre,' j�rnalis�ag, Democrática, a fim M' dar- mar .. .É a seguinte a lista 'd�s ciqp que o ilustre' càndidato i

dade dum .tilo objetivo, e" :ministratiyo da Associn�ot 'ecen�eltlente',saldos dp QUr- lhes c01'll').ec,imen'to do te1tto Ao que ,- estamos segura- ofi�I�is l;o avião desaPlr�ci,: tia direção do PSD)ne da-;
SimPles, as palavras dos emi,:" J3ra�nelrã de Imprensa:::'o'�.' so de ";rorn�Jismo da !acul- do Màii'l'feJlto dos CiViS, por mente informados,! o sr..Ildo do e� ,consequencia dQ; ..de:- ria, posteriormente, uma res-'

n�tes
l'esponsáveis pela

or-. �erbe�t" ..
Moses teve oc�s�ão da�e .de Filo��fi� e

..
áltas au- ele trazido a Pôrto "Alegre. Mimeghetti foi autol'Í'zaao a sastre:· capitão aviador Vi.,. 'posta que .eu pudesse con

d e pela tranquilidade da de ,se ptonunciar contra�)a:- tondades OflCUtlS, mteressa- Compareceram à reunião os prestigiar o manifesto, o- que cente. Geraldo da Cost�::� Olii 'versar com oS 'tepresentantes
P ís, l;lem "como pelll sObré-, mente à: criação .de um n�VQ' �os po enfraqu��imel1to do srs. vattet Peracchi Bàrce� 'fará imediatamente através v�ira; tenente AgOstin�· dos outros pártidos, em pros-

ência das instituições de- Sindicatl> de jornalistas, Sel! Sindicato dos
_

Jornalistas los, 'pí'esidente em exercícío dé um�a' carta que dfri�irá ào

I
Cósta; sar�ento �rancisce: ,seg�i.mento. à mi�ha missão,

lnpcráticás. Não é a manHes- promm�iai:úentó diz ré'speito Profissionais' d9 �io .-<le, Ja.- po PSp. Décio Martins, éosta, sr. Joao N!lves da Fontoura, Alpendre dos Santos e sa�',- venflCando qual as forças
ta"a- "" "a' 1 h t- nel'ro pl'esiliente 'do Gabinete Exe d d d' t

..
..,

(C
'

,.- o de1�alquer sentimen- cemarc es que se esao..
- coar ena 01' o movllnento. 1gen o Jo.aquim dos Santgs. ontjmla na 6a., pá,.)
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LOJAS
Elelro·1fécníco

(A ORGANIZAÇÃO ORGULHO 'DE
,

SANTA CATARINA)'
,

Apresentam as exmas. sras, Donas de
Casa, a maravilhosa

E ,L.G I' N
(A MAQUINA DE COSTURA" DE 'FAMA

MUNDIAL)' .: � I
,

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

ELGIN paga-se a si mesma.
DISTRIBUICAO EXCLUSIVA 'DE
ELETRO�TECNICA INDOSTRIA E

COMERCIO S.' A.
Rua Tte. Silveira 24 e 28 .: End. Tel.

ELETROTECNICA
Caixa Postal193 - Ieleíoae 3.793
Florianópolis .- Santa Catarina

AGORA NOVOS ,00RIRIOS
n

MINISTÉRIO D.\ AGRICULTURA.
SERVIÇO FLORESTAL

.

DELEGACIA FLORESTAL
REGIONAL

"ACôRDO" COM O ESTADO DE
SÀNTA CATARINA

'

J AVISO

-o-

ADMINISTRAÇÃO
Redação e Oficinas, à rua Con
selheirp Mafra, n. 160 Tel. 3022
- Cx,: Postal' 139.

-.

Diretor: RUBENS A'I RAMOS.
Gerente: DOMINGOS F. D.I

-Or-
O leitor encontrará, nesta co

luna, informações que necessita,
diàriamente e de imediato:
JORNAIS Tele!one
O Estado •............... 3.022
A Gazeta .......•....•••. 2.656
Diário da Tarde 3.579

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

C· Imprensa Oficial .......• 2.688
• HOSPITAIS

---------------------!'"""-- Caridade:
(Provedor) 2.814
(Portaria) .-........ 2.036
Nerêu Ramos ...........• 8.8S1
Militar 8.157
SãQ Seboatíão (Casa de
Saúde) 8.153

Maternidade Doutor Car-
los, Corrêa 3.121

CHAMADOS UR
GENTES

Corpo de Bombeiros ...• S.S13,
Serviço Luz (Reclama- Ições) 2.404
Polícia (Sala Comissário 2.038 -......_. �---_.-------

��i��a�i��sDD�gadO).. 2.5941 ft,� III!�"I#.' ��'�� A�itTRANSPORTES

........,
--.

C"'..
FO OGR FI 5

����! Àé���··:::::::::::: �::g! � OlIIIAIt7FTODIJ,..
Terças - Quintas - Domingos

. T' A A �!��i�����::::::::::::�: 2.500 �l"�'_ ..�I�' nos \lAPl"JOS '.
,

9 :50 horas ACEITAM-SE ENCOMENDAS PARA CASAMENTOS 2.021

(�Onexão�:�::o���!���.ad�·:a�.��á��opaulo e Norte

��;í:O:L:oAN::::.OSF:t.:::A::: :: ª:��r;;: ;:;;::;;;; ,nifll�.JI� D�\�/.�,r::"t.'do PaIS) ,

. STADO". _

1·
, ,Cel\:tral 2.694 -;.:

• -t l

Segundas - Quartas - i:tabados

r t Est�ela ,....... 3.371 �, f 1
h

r. Chamados: Rua Con' lheiro Mafri nr. 160 ou" pelo ,Ide
1 , .. t ..... " 8.659 ;; 7..-! � "16:15 oras' 'Tif 3022

.

[ ,E� EITO r '

' ,
, �

Para Porto Alegre
e e one: • •

Disque "', 06 '.
�

o .ESTADO

A Delegacia, Florestai Regional,
no sentido de. coibir, ali máxímo pos

sível, as queimadas e derrubadas de mato, àfim de impe
. pedir os desastrosos efeitos econô;micos e ecológicos que
acarretam tais práticas, torna público e.iehama 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 '0 Estade.

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

proceder queimada ou derrubada de mato sem solicitar,
com antecedência, a necessária licença 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
Repreaenta'Dtel:

Representações A. S. L::ra •

Ltda.
Rua Senador Dantas, 40 - 5°

andar.
Tel.: 22-5924 - Rio de Janeiro.
Rua 15 de Novembro 228 6°

andar sala 512 - São Paulo.

ASSINATURAS
,Na Capital

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

No Interior
Ano ......... ...... Cr$ 290,00
Semestre .•.......•... Cr$llO,OO
Anúncio mediante contráto.
"Os originais,' mesmo não pu

blicados, não serão dev(\lvidps.
A direção não se respons'ábiliza

pelos conceitos emítídcs nos ar-

tigos assinados.
'

I '

'. Esta Repartição, pela rêde de víveíros florestais, em

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

mentes de espécies florestais e de ornamentação, para for
necimeO'lo aos agricultores em geral, interessados no reflo
restamento de suas terras, além de prestar toda orientação
técnica necessária. Lembra, ainda, a 'possibilidade da ob

tenção de empréstimos para reflorestamento do 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 licençapara queimada e derrubadas de mato, devem
dirigir-se às Agências Florestais Municipais ou diretamen
te a esta Repartição, situada à rua Santos Dumont nO. 6
em Florianópolis.

.

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

INFORMAÇOES
UTEIS

Viagem
e

com segurança'
rapidez

80 NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

RAPIDO, {(SOL-BRASILEIRO"
Florianópolis - ItaJaf - Jeinville - Curitiba

�'i r
oi; _-"

;�\ '\;

e

DR. ANTONIO DIB
MUSSI

DR. ANTONIO BATISTA
JUNIOR

CLINICA ESPECIALIZADA DE
CIUANCAS

.

Consultas das 9 ás 11 horas.
Res. e Cons. Padre Miguelinho.

12.

Navio-Motor «Carl Hoepcke»

--IN'DICADOR P_ROFíSSIONAL\
DR. RO�fa�:ASTO� D�. JUit�Hr::,AUprrZ.

-

Dr." Vidal Dulra Filho.
Com

MÉDICO Ex J_nterno da 20" en!ermar�a r ESPECIALISTA 'EM DOENÇAS' DE CR
.

.prática no Hospital São e Serviço de �astro"enterologIa
, _ lANÇAS

LOBATO 1 DR. WALMOR ZOMER Francisco de Assis e na allata da Santa Casa do Rio de Janeiro CURSOS DE ESPECIALIZAÇAO NO RIO DE JANEIRODRA. WLADYSLAVA I DR. I.
GARCIA Casa do Rio de Janeiro (Prof. W. Berardinell!). PJ<?DIA.TRIA NEO-NATAL - DISTÚRBIOS DO RW. MUSSI FILHO '

.

. ,CLINICA MÉDICA Curso
.

de neurologia (Pro!. NASCIDO. - ASSISTIi:NCIA TÉCNICA· ESPECIALIZADAECEM-.

I t' I 'Diplomado pela Faculdade Na- CARDIOLOGIA A tI) PREMATURO AOSDoenças do aparelho resp ra or o
j cional de Medicina da Uníver-

' us regesi o . S - TRATAM'ENTO DA INAPETtNCIA, I
.

TUBERCULo.SE I, sldade do Brasil
' Contultório: Rua Vitor Mei· ,Ex interno do Hospital mater- (FALTA DE APETITE) - TRATAM'ENTO DA ENURENsFEANTILRADIOGllAFIA E RADIOSCOPIA reles, 22 Tel. 2675. mdade V. Amaral. TURNA EM CRIANÇAS E ADOLES

NO-
.

.

.

I
Ex-interno por concurso da Ma- H" S' d Q DOENÇAS INTERNAS PSICOLo·GICOS DA INFA'NCIA _ E FCENTES - DrSTÚRBI_o.S?OS .PULMOES ternidade-Escola,

orarros : egun as, u..rtas e N ERMIDADES DA INF NCírurgla do Torax
(Serviço do Prof. Octávlp Ro.

Sexta feiras:
, Coração. Estômago, intestino, CIA DE, MANEIRA GERAL '

. A •

_ MÉDICOS -
Formado pe�a Facul�ade Naclo-

drigues Lima)
Das 1'6 às 18 horas. figado .� vias biliares. Rins, ova, Co.NSULTÓRIO - FELIPE SCHMIDT 38

CIRURGIA-CLiNICA nal de MedIcina; TIslologllta e
Ex-interno do Serviço de Círur-

Residência: Rua Felipe Sch- nos e ute.r�. CONSULTAS - DAS 2 AS 5 HORAS:
.

GERAL-PARTOS Ti8iocirurgi�0 do Hos,ltal Ne- gia do Hospital I. A. P. E. T, C. midt, 23 - 2° andar, apto 1 - Oonsultõríe- Vitor Reirelea CONSU_LTAS Cf HORA MARCADA: FONE 3165
Serviço completo e especiali- reu Ramos do Rio de Janeiro

Tel. 3.002. ' 22. RESIDENCIA - TENENTE SILVEIRA 13Ó (FONE 8165)SENHO Curso de especializaçie pela Médico do Hospital de Das 1� .às .18 horaa.. ATE�DE CHAMADOS A DOMICíLIO
'

zado das DOENÇAS DE -

S. N. T. Ex-interno e Ex-uIII- Caridade DR NEWTON
Resi dência r Rua Bocaíuva 20.

RAS, com modernos métodos de
f U Fo e 3458

diagnôaticos e tratamento. tente de Cirurgia do Pro,' 10 DOENÇAS DE SEN.HORAS D' 'AVILA ,n:.SULPOSCo.PIA - HISTERO - Gui"!arães (Rio). I PARTOS - OPERAÇOES , --D-R�-M-A-R-IO--WE--N--
SALPINGOGRAFIA - METABO- Cons : FelIpe Schmidt, 88 -

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

LISMO BASAL Fone 8801 das 16,00 às 18,00 horas. : Doenças de Senhoras - Proeto- DHAUSEN

Ra.dloteraPilí
por ondal cn,rtas_,

Atende em _hora

ma.reada'F
Pela manhã atende, dià- , logia -. Eletricidade Mé.dica

! CLíNICA MÉDICA DE ADULTOS
. Éietrocoagnlação - Raiol Ultra Res: Rua Sao Jorge 8 -\ one riamente no Hospital de Consultório:, ,Rua Vitor, Mei- E CRIANÇAS
-Violeta e' Infra Vermelho. 2395� _.__' . �ari.dade. reles n. 28 - T.elefone: 8307. Consultório:- Rua João Pin-
Consultório: Rua Trajano. n. 1,

DR YLMAR CORR1!:A
Resldêncía: ,Consultas: Das 15 horas em to, 10 - Tel. M. 769.

1° andar - Edifício do Montepio. .'
, I Rua: General Bíttencourt n. diante:. .

Consultas: Das 4 às 6 hors s.
Horário: Das 9 às 12 heras - CLíNICA MEDICA .101. Reaídência: Fone, 3.422 Residência: Rua Esteves Jü-

, ,

Dr. MUSSI. Co.NSULTAS das 10 - 13 ho-
I

'I'elefone ; 2.692. Rua: Blumenau n. 71. nior, 45. Tel. 2.812,. Caixa
Das 15 às 18 horas - Dra. ras., DOENÇAS DO APARELHO DI- Santa

MUSSI Rua Tiradente 9 - Fone 8416 MARIO DE LARMO GESTIVO � ULCERAS DO ES- DR. HENRIQUE PRISCO
Residência: Avenida Trom- CANTIÇAO TOMAGO E DUODENO, ALER- PARAISO

powsky, 84. DR. JOSÉ TAVARES
MÉDICI) GIA-DE��'ÁT�i��It E CLI-

MÉD-ICOIRACEMA CLíNICA DE CRIANÇAS Operações _ Do_enças de Se-
MOLE'STIAS NERVOSAS E ADULTOS nhoras - Clínica de Adultos.

, MENTAIS - CLINICA 8ERAL Doenças Internall CLINICA Curso de' Especialização noDR. NEY PERRONE Do Serviço Nacional de Doen- CORAÇÃO - FIGADO - RINS de Hospital dos Servidores, dà Es-
, MUND ças Mentais. ' , - INTESTINOS OLHOS _ OUVIDOS _ NARIZ tado.

Formado pela Faculdade Naci" Chéfe do Ambulat6rio de Higie-j Tratamento moderno da SIFILIS E GARGANTA (Serviço do Pro!. Mariano de
naol de Medicina Univ-ersidade ne Mental' Consultório - .Rua Tiradentes, DO Andrade)

do Brásil Psiquiatra do ,H!,spital - 9.(' DR. GUERREIRO DA FONSECA

I
Consultas - Pela manhã no

RIO DE JANEIRO Colônia Sant'Ana I' HORÁRIO: Chefe do Serviço de OTORI- Ho_spital de Caridade,
A erfeiçoamente na "Casa de ConTulsoter�pia pelo. eletro- As 13 'às 16 horas.

. NO do Hospital de Florianópolis A tarde das 1530 hs em dian-p
Saude São Miguel" ic�oque e �ardIaz�l. In�uhnÍ>tet:a- Tel.: Cons,.r--, 3.4�5 - Res. - Possue a CLINICA os APARE- ,te no consultória 'Rua Nunes (Prof. Fernando Paulino pIa. MalarIoterapIa. PSICoterapIa. 2.276 - FlorIanopohs. 1 LHOS MAIS MODERNOS PARA Machado 17 Esquina de Tira-

Interno por 3 anos do Serviço CONSULTAS: Terças e Quin-
-D-R'. J.Ú'LIO DOIN ITRATAMENTO

das DOENNÇAS ,'dentes. Tel.2766
'

,

de Cirurgia tas da.:' 15 às 16 ·horas. Sabado
I da ESPECIALIDADE Residencia - rua Presidente

Pro!. Pedro de Moura
I
(manha)

. .. VIEIRA ConsultaJ - pela manhã no Coutinho 44.

Estagio por 1 ano na "Mater- Rua AnIta q.arIbaldl, esquina 'MtDICO IHOSPITAL. _

-----�-----__

nidade - Escola"

Ide
General BIt.te�co:rtB cai 'VI ESPECIALISTA EM OLHOS A TARDE - das 2 as 5, DR. VIDAL

Prof. Otávio, Rodrigues Lima 13:Ei\���ICIA. R a ou,
OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA

,.
n,o CONSULTORIO CLíNICA DE CRIANÇAS

Interno por 2 �no do Pronto e.
,

TRATAMENTO E OPERAÇOES CONSULTORIO - Rua dos Consultório: - Felipe Schmidt,
Socorro DR ARMANDO VA1..iI'r- IInfra-Vermelho - Nebullzação - IL}JEOS nO 2 38.

I
.

Ultra-Som \, RESIDENCIA -, Felipe Scb- CONSULTAS -Das 4 ai 6

OPER�ÇÕES RIO DE ASSIS I (Tratamento de sinusite lem 'mídt nO 113 Tel. 2365 horas.

CLINICA DE ADULTr::l Dos Serviços de Clínica Infantil operação) Reaidência: Tenenlle Silveira,
DOENÇAS DE SENHORAS da A8sis�êncla Mnnicipal e HOI- Anglo-retlnosc�pia - Receita de DR. ANTONI0MONIZ 130 FONE - S.165.

Co.NSULTAS' No Hospital de pltal de Caridade Oculos - Moderno equipamento DE 'ARAGAO
C r'dade dil1;iamente das 8 às CLINICA MÉDICA DE CRIAN- de Oto-Rlnolarinrolorla (único

CIRURGIA TREUMATOLOGIAa I ,
, ÇAS E ADULTOS no Estado)

N10. lt'
.

à Rua Joa-o - Alergia' - Horário das 9 às 12 horal e Ortopeitia
o consu OrlO, , N U d 16 à 18h' Consultório: JoãQ Pinto, 18.

Pinto nr. 16 (1- andar) ConsultÓrIO:' Rua unes ""a- as s, oras.. D 6' 17 d'" t
Diariamente das 10 às 12 -e das chado, 7 - Consultas das 15 àa ConsultórIO: - Rua V1tor Hei- M��ols ::s Sáb��r�:men e.

14' 16 h ra 18 horas .
reles 22 - FOIe 2676.

RESIDENCIA:s. _ ,Rua Duarte Re��dêncill: Rua Marechal Gui- Res. -- Rua São Jorie 20 - ����: B�ai2���4.1S5.
Shutel, 129 - Florianópolis. , lherme, 6 - Fone: 3783 Fone 2421.

RAPIDEZ - CONFORTO _. SEGURANÇA
Viagens entre FLORIANOPOLIS • RIO DE JANEIItO

Escalas intermediárias em Itajai, Santos,' São Se
bastião, Ilha Bela, Ubatuba, sendo nestes quatro últi.
mos

I apenas para movimento d. pâssageiros.
A, escala.. em S. Sebastião, Ilha Bela, Ubatuba MO

. ,pre;udic.,arão o horário, de chegada. no RIO. (Ida) •
ITINERARIO DO N/N "CARL HOEPCKEi'

IDA VOLTA
!taJai Rio SantosFpolis

Para o mês de Janeiro e Fevereiro
•

IDA VOLTA

FlorianópoÚs
28/1
9/2
21/2

Itajai
30/1
11/2
23/2

Rio

4/2
16/2
28/2

Santos
5/2
17/2

Raios X
Áparelhagem moderna e completa para qualquer eume /

radiológico.
Radiotrana$ e radioscopias.
Pulmões e coração (terax),
Estomaga - intestinos e figado. (colecistografia).•
Rins e bexiga (Pieloguafia).
Utero e anexos: Bistero-salpingografia com Insufla

.

ção das trompas para diagnóstico da esterilidade.
Radiografias ti\, os�os em geral. _

, .

Medidas exaêas dos diametros da baeía para orienta
ção do parto (Rádio-pelvimetria).

,

Diàriamente na Mat�rnidade Dr. Carlos Corrêa.
'

,

. ",ADVOGADOS
, '�OSÉ MEDEIROS �ilI'�,7·DR. CLARNO G.....

VIEIRA GALLETTI,
- ADVOGADO. � -ADVOGADo.-Pos�al 150 :- Itajaf Rua Vitor Meireles '60.Catarma. '

FONE: 2.468
'

,- Florianópolil -
�------------------�DR. ANTONIO GOMES DE

ALMEIDA DR. JOSÉ M. CARVALHO
REIS

ADVOGADO

ADVOGADO,
Escritório e Residência:
Av. Hercilio Ldz, 15'

.

Telefone: 3346. , Rua Frei Caneca 122
,

FÀRMACIA DE PLANTA0
MÉS DE JANEffiO

15 Sábado (tarde) Farmacia Esperança Rua Conse- .

.lheirb Mafra.
I

16. Domingo Fal'mácia Esperança Rua
Mafra.

22. Sábado (tarde) Farmácia Moiderna
Pinto.

Conselheiro

Rua João

23. Domingo Farmácia Modern,a Rua João Pinto.
29. Sábado '(tarde) Farmácia Sto. Antônio Rua Feli-

pe Schmidt n. 43
r

30. Domingo Farmácia Sto. Antônio Rua Felipe S(',h
midt n. 43.

o serviço noturno será efetuado pelas farmácias
Sto. Antônia e Noturna, �ituadas ás,ruas Felipe Schmidt
43 e Trajano.

. '

.------�-----------------�-------

Lavando com 'Sabão

"ir em" [specialidade
da Cla. Z L- 8 Iltrada"-----...�

·,eCODOllliza�se�tempo e dlnbeiro
.--�--.-------------

�

I, .

_

� ..����
, .' ,�� .,

'! �'I'-.,.

. C)����'RctA,• •

EspECIALlDADE
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o .STADO

NO LAR E NA '-SOCIEDAD'E
PORTUGUESA

RAUL BOPP

Triste. .. Porque? Não sei. Alguma essência

Que ás vezes fica na alma humana presa,
Passou pelos seus olhos com certeza,
Como sonâmbula rosrorescêncía,

E a saudade, no cárcere da ausência,
Sombrivelando-os de íntima tristeza,
Prendeu requintes de delicadeza

Porque a saudade é uma revivescência.

Triste ... Não sei porque. Mas se ela canta

Em líricos soluços da garganta
- Timbre lembrando estilhaçar de jarras,

Penso ver nesse olhar águas tranquilas
O Mondego no fundo das pupilas
E a saudade chorando rias guitarr'as ...

-0-'
ANIVERSÁRIOS
FAZEM ANOS, HOJE:
- sra.- Maria dos Praze

res Ligocki, viúva do saudo
so conterrâneo sr, João Li-

mui 'prêzac;lo' conterrâneo;'
Jovem Arno Luiz Ma

chado da Veiga, filho do dr.
Afonso Veiga e sua exma.

esposa d. America Veiga
gocki;
- Prof. Wítson "lves Faz anos hoje o menino

Pessoa, professor de Edu- Antônio S. de Oliveira, filho

cação Físi,ca- ,

do sr. Itamar de Oliveira �
- Dr. Almir Rosa, intre-Ide D. Ormandína S. olíveíra,

gro Juiz de Direito e nosso ele funcionário da Assem

bléia Legislativa.

LIRA tE'NIS C�UBE
Dia 29 - sabado - Grandiosa Soirée

.

Car-navalesca

promovida pela Rainha do Lira, senhorita Valeska Vie

gas.
Reserva de mesa na Joalheria Muller Cr$ 50,00

Clube· R. :6 de Janeiro
ESTREITO

O dia 29 de Janeiro grandiosa soireé com inidio as

22, horas quando será dado o "Grito 'de Carnaval" de

1955. Mesas a reservar com o sr. Lidío Silva.
Av-isamos aos srs. socios a apresentação do talão

'correspondente ao -mês de Dezembro.
A .Direturía

CIgueires Praiit:l:hibe
Comunico aos srs. sócios proprietários, pertadores de'

-

ações do Club, que a cobrança da mensalidade de vinte

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

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

pagamento das mesmas implica em 'deduções do valor da

ação, até a sua completa liquidação.
Cid Rocha Amaral - Presidente

APOIO INTEGRAL DO BRASil À
ADMISSÃO DA ESPANHA

NAÇÕES UNIDAS, Nova

Iorque, 27 (U. P') - As dele

gações dos países' latino-a
merícanos ante as Nações
Unidas, consultadas sôbre

'como encaravam a admissão

da Espanha éomo membro

observador' permanente da

ONU, manifestaram-se favo

ráveis a essa' sugestão.
A decisão 'de admitir a Es

panha como membro obser

vador permanente da ONU

foi comunicada pelo autor da

idéia, o sr. Dag Ha:mmarsk
jQld, secretário geral da Or

ganização, ao embaixador es-

panhol, sr. Manuel de Areil

za.

O delegado do Brasil ante
as Nações Unidas, sr. Jaime
de Barros, por exemplo, fez

a seguinte declaração:

"Antes de que fosse dado
esse passo, o secretário geral
nos consultou e o Brasil res

pondeu que, de todo coração
apoiava a admissão da Espa
nha como observador perma
nente. Somente lamentamos

que aEspanha não esteja in
tegrada já nas Nações Uni
dás.

Restaurante . Hlpoli
RUA Marechal Deodoro 60.
Em Lages, no sul do Brasil, o melhor I

Desco�to especial para ·os senhores viajantes.,

CURSO SÃO VICENTE DE PAULA

AVISO' .

A diretora do Curso Particular S. Vicente de Paula

avisa a�s srs. Pais e interessados que o referido curso

não funcionará no corrente ano.

AGENTES PARA A LOTERIA DO ESTADO

, A Lbtei"ia do Estado necessita no�ear Agentes nas

seguintes localidades: LAGUNA, URUSSANGA E OR
LEÃES. Os interessados devem escrever para "Loteria do
EstaJo, Rua Trajano 23 C x. Postal nO 380� Florianópolis
S� C�'. dando referências e informa'ções sob�e os elemen-

.
tos. de trabalho, que dispôem,

.

.�, '

"
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Os Jesuítas nos .Estados Unidos
l

". a história gráfica dessa ordem religiosa, no novo

número de LIFE EN ESPANOL . . . Um longo artigo
dedicado a êsses intrépidos sacerdotes, soldados da paz.
cujas únicas armas foram sempre a cruz e a oração ...
A reportagem mostra tôdas as fases da vida dos Je-'
sultas na América... o seu desenvolvimento... sua

influência na colonização do Novo
-

Mundo. ., Seus
extraordinários centros de ensino, onde se destacan,
sábios que dedicam sua vida ao servlço de Deus e dos
seus semeínantes .c. Uma- história plena de interêsse
humano I

E, entre outros temas... NOVOS CIDA.DAOS para
�s Estados' Unidos... GINA LOLOBRIGIDA. a belís
,aima atriz, exibe o seu guarda-roupa... Inaugura-se
em Nova York uma maravilha arquitetônica ... Um ato
diplomático pouco usua],

Conheça o mundo e os seus babit;lntes, lendo LIFE
EN ESPAROLI

COMPRE O SEU

EXEMPLAR

HOlE MESMO •••

ANTES QUe
,

SE ,ESGOTE I

·'H OJ E
A.

NO PASSADO
29 DE JANEIRO

A data de hoje recorda-nos ,que:

em 1.635, Martins Soares Moreno, acompanhado
do Capitão de emboscadas, Francisco '. Rebelo,
agindo sob o comando de Matias de Albuquer
que, sustentaram combate no=morro Miritiba con

tra o famoso mercenário polaco Arcizewski, en-'
tão general dos holandeses,

'

em 1.812, nasceu o Visconde -de Inhamirim, Fran
cisco de Sales Torres Homem, vindo a falecer
em 3 de junho de 1876;
em 1.840, .os Tenerrtes-coronêis da Guarda Na
cional, Francisco Pedro de Abreu e José Joaquim
de Andrade Neves, destroçaram os revolucioná
rios republicanos "farroupilhas", em Sanga

.

da
Bananeira, nas proximidades de Pôrto Alegre;

- em 1.812, iniciaram-se às sessões do Congresso
de Utrecht, resultando no tratado de paz e ami
zade entre D. João VI, Rei de Portugal e Luiz
XIV Rei de França, a 11 de abril de 1713;
em 1.856, em Recife faleceu o poeta Antônio Joa
quim Franco de sã ,nascido em Alcantara, Ma
ranhão, em 16 de junho de 1836;
em 1.905, faleceu no no Rio 'de Jane'i'ro {)·"baluar
te inexpugnável e gênio .inspirador da extincão
da escravatura", o grande José Carlos do Pat;·o
cinio, nascido em 8 de outubro de 1854.

,

. �

Vende-seCANDIDATURA DE
EISENHOWER NAS
PRÓXIMAS ELEI

ÇÕES
WASHINGTON, 27 (U. P.)

- Estou persuadida de que
o general Eisenhower se a

presentará às próximas elei

ções presidenciais, declarou
hoje à imprensa miss Bertha
Adkíns, presídente adjunto
do comité diretor do Partido

Republicano, depois de um

pequeno almoço que a seção
temínína desse comité ofere
cera ao presidente dos Esta-
dos Unidos.

(

Interrogada pelos jornalis
tas, miss Adkins salientou
que externava apenas sua

opinião pessoal. Mas é cer

to, acrescentou, que Eisenho
wer sabe o que ele ainda po
deria fazer pelo país � que
não poderá fazê-lo num ano

e meio.

Um piano marca "Bentley"
(Inglês) novo.

Uma mobília de copa (me
sa elástica, guarda-comida e

seis cadeiras)
Rua: São Jorge 23:

I

t1Jllna Earnavalesca
Direção dc PIERROTE

Por duas vezes, na coluna

de ante-ontem programamos

por equívoco a chegada do Marcha de Paquito e Romeu Gentil - "A água lava tudo".

rei Momo para hoje. Apres
samo-nos a retificar, a rim

de não ferirmos a senslbílí

dade de Sua Majestade. ,

Não passou de um chochí

lo. Certamente, o rei Momo

se dispensará de aplicar, um

puxão de orelhas neste seu

súdito. A viagem' que Sua

Majestade empreende' da •

Atlântida a Florianópolis de

corre normalmente. O rei

Momo sente-se perfeitamen- "Tem nêgo bebo aí", marcha ele Mirabeau e Akrton Amorin.

te bem, sem enjoas.

o QUE FOI A PARTIDA
.o rei Momo reuniu a sua

Côrte da Atlântida, a fim de

déspedír-se. "Eu vou. a Flo

rianópolís comandar o Car

naval". E todos olhavam, o
mapa para Iocalízar a terra

que merecia de Sua Majesta
de tão proverbial atenção. O

rei Momo teve' o magno ges
to de dar suas limpas e so

berbas mãos a beijar. Quan
do subiu ao convés do navio

os habitantes da, Atlàntída

tiveram a feliz 'inspiração de

dizer 'em inglês: "God save
the King". Lenços brancos

acenavam. Uma chuva de

confetis e serpentinas caia

a bordo do "Navio da ale

gria", - Sua Majestade en

xugou uma lágrima, .mas

prometeu de si para si vol

tar breve. Cêrca de 100 re

pórteres invadiram o convés,

Sua Majestade respondeu
circunspectamente: "Estou à

disposição, mas façam ape
nas uma pergunta".
"Qual a função de Sua Ma

jestade no mundo"?
A pergunta partira cio re

dator do "Diário da Atlânti-'

da".,
O rei Momo, como ordena

o bom tom, olhou, -prá cima,
assobiou talentosamente e

respondeu: Desafogar o povo
das ·Íutas. cotidianas. Dar-Ihe
a impressão de que durante
três dias está no paraiso ter-
restre".

'

O navia apitou, 08 rep6r
'teres bateram inúmeros
"flashes" e desceram imedia
tamente.
Amanhã êle estará em

Florianópolis onde falará à

sua "côrte do Atlântico". Se I majestade,
entrevistaremos

não for um abuso de lesa- domíngo o rei Momo. '

Com a Biblía na Mão
«No Ceuacuto»

Veio. a palavra do Senhor a Jeremíaa-dísendo: 'I'oma

outro rõlo e escreve nêle tôdas as palavras 'que' estavam
no primeiro rôlo, que Joaquim, o rei de Judá, queimou.
(Jer. 32: 27,28). Ler Jer. 36:20-28 ou Beb. 2:1-4.

LEMBRAI-VOS de Joaquim, rei de Judá, que preten-,
deu destruir a verdade pela queima de livros? Ele ouviu
dizer que um pregador por nome Jeremias estava pregan
do alguns sermões nos quais o rei de Israel era apresenta
do como um biltre, um poltrão. Mandou buscar uma có-.

pia de tais sermões. Jeremias mandou-lhe a única que

possuia. O rei ordenou a seu secretário que a lesse em

voz alta. A medida que os parágrafos iam sendo Iídos, o

rei, com olhar de incendiário, ia cortando a canivete a

parte já lida e lançando na fogueira.

Precelrla do O·
Nem bem havia o rei acabado de queimar o rôlo, veio

18 a palavr� �? Se�hor .a Jeremia,s di�en�o: "Toma outro rô
lo!" As idéias nao vivem no papel; vivem na mente dos

O -PERIGO DOS PERDI-, homens, Ainda mais, se as idéias são verdadeiras elas es-

GOTOS ,,'

tão escritas na própria estrutura do universo. Não impor-
Os gripados, quando fa- ta o que os individuos façam com os documentos ou com

Iam, tossem ou 'espirram, os livros, ou c�m as, pessoas, as idéias eternas que êles re

projetam gotículas de sali- presentam, permanecerão em. existência.
va ou de mucosidades da O R A ç Ã O ,

garganta e das fossas na- Pai, rase-nos menos receiosos de enfrentar os fatos!
sais. Com estas gotículas Substitui a nossa vaidade pela humildade, nossa brutalí
(perdigotos), o germe da dade pela mansidão. Pelo poder do teu Espírito, ajuda
gripe chega à cavida'lfe na- nos a fazer-nos verdadeiros escravos da verdade e cons

sofarfngsana e aos 'bron- trutores de um mundo melhor. Em nome do Redentor.
quios dos indivíduos sadios Amém.

que, .então, podem adquirir
a doença.

Evite QS perdigQtos dl!s
pessoas com quem coÍl.
versa, principalmente
quando estiverem, gri
pados. - SNES.

PARTICIPACÃO
. ,

Dalmo Bastos Silva e Modesta Savas de Bastos Silva,
PENSAMENTO PAEA O DIA participam aos parentes e pessoas amigas 01 nascimento

Ganhar um debate .nem sempre é sinal de ser-se por-

\
de seu filho JOSÉ CARLOS, ocorrido dia 24 de Janeiro na

tador da verdade!
•
Maternidade Dl'. Carlos Corrêa. .

,

VIRGIL A. KROFT (Ilinois) I

•

Florianópolis, 24-1-�55.

SUCESSOS DO CARNAVAL

"Você notou

Que eu estou tão diferente
A água lava, lava, lava tudo
A água só não lava a língua
Já vieram me contar

Que lhe viram por aí
Em lugar tão �iferente
A água lava, lava, lava tudo
A água só não lava
A língua dessa gente".

dessa gente

(BIS)

Foi numa casca de banana que eu pisei,
Escorreguei, quase cai
Mas a turma lá de trás gritou, chi ...
Tem nêgo bebo aí, tem nêgo aí.
Se a gente está no bonde
Ou mesmo no lotação
'Falando um pouco alto
É falta de educação
Se entra no boteco

Prá tomar um parati, chi ...
Tem nêgo bebo aí, tem nêgo bebo aí. ..

pisei

I::: * :�

val e o "Lagartixa" apresen
ta-se 'na "terrmha" fantasia
do de bahiana ou coisa que
o valha. "Lagarfixa" incor

porou-se ao patrimônio do

Domingo: Clube Doze de Carnaval da cidade.

Agosto. Éste ano novamente se

'!' ,� * associará ao reinado de Mu··

Entra Carnaval', sai Carna- mo de Florianópolis.

INDICADOR:

Bailes' carnavalescos:
Sábado: Lira Tênis Clube

e Clube 6 (Estreito).

.........................� .....

BEATA ,JOANA
WASHINGTON, 27 (U.

P.) - O sr. James Dunn,
que deixa o pôsto de embai
xador dos Estados Unidos
em "Madrid, para tornar

se" embaixador no Rio de
Janeiro, foi recebido on

tem pelo presidente Eise-

O sr, James Dunn decla-

GENERAL AMERI-
I

pATA DA IND.A
CANO NO RIO

RIO, 27 (U. P.) _ Chegou
A India comemorou ontem,

hoje ao Rio o novo chefe da a data da República .com

seccão de aeronáutica da Co- gr�n.de entusiasm? As ceri

mis-são Mista Brasil-Estados mamas apresentaram nesta

Unidos, gen. Burton Hovey,
• c�Pital, con:o de praxe:. c�

que já chefiou o comando ae-
rater grandioso. Pela primei

ronáutíco de Berlim. Ainda ra vez um chefe de Estado

bordo do Del Norte disse estrangeiro assiste a estas
a. ,

ft hl
achar critica a sítuacão in-

es as: o sr. G u am Mo-

'ternacional diante d�s últí- hammed,
.

governador geral

mos acontecimentos na ilha do Paquistão.·

I
Formosa. .

Pensa, por outro lado, que
ii, ação do presidente Eise-;
nhower é suficiente para evi-

tar o ataque dos chineses co

murlistaS ao reduto naciona

lista daquela ilha. Sem o au

xilio dos. Estados Unidos, fri
sa o general H{)vey, a avia

ção de Formosa é insuficien
te para conter o ataque dos
comunistas.

NOVA DELHI, 27 (U. P.) -

SEGUNDA USINA
ATÔMI.CA NA

URSS

MOSCOU, 27 (U. P.) .- D.
V. Skobiltskin, representante
russo na Somissão da ONU
está preparando a conre
rência Internacional sõore a

Aplicação Pacifica da Ener

gia Atômica, declarou que a

União Soviética está cons

truindo ,uma segunda usina
atômica de energia elétrica,
com capacidade de aproxi
madamente 100.000 kilowatts.

Acr.escentou Skobiltskin,
que os .cíentístas 'russos apre
sentarão alguns resultados
de suàs pesquísas. .no campo
da energia atômica à próxí
ma conferência internacio
nal.

AUTORES DE
ATENTADOS

HAVANA, 27 (U. P..). - A

policia de Matanzas noticiou
a prisão, ontem, de um estu
dante de 1� anos de idade,
Gregório Iglezias, quando re-'

alizava diligencias para pri
são dos autores de vários a

tentados por mejo de bombas
lançadas contra prédios da
cidade.

AVENTURAS DO
"PERONISTA"

BOGOTÁ, 27 W. P.) - O

jornai conservador Diário
Gráfico, anunciou que será
publicada brevemente uma

declaração conjunta de pre
lados de vários Departamen
tos colombianos contra a or

ganização sindical Confed�
ração Nacional de Trabalho,
acusada. de peronista pelo
clero do Departamento de
Antio'quia .

ZE-MUTR,ETA •••

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



I ��!'"f\ ..
----- .._.':r<.-.. ,.,. .... - - .... - - . -

Florianópolis, Sábado, 29 fe Janeiro de 1955 o ESTADO

R'
'

S' I"
'

F·'
· '

EDLON SANTOS
umo eo u segue o .Iguelrense oi:��',:;;;�e�:;��n,:��:

w dor Edlon Pereira dos San-
,

. , nhã, calculando-se 'que ba-
t

"

"

'

t
A

O esquadrão do Figuei- de 1954, marcado para ama- ção do alvi-negro viajará vencedores do Atlético Ope- mo técnícamente, uma vez terá todos os recordes de lOS, que ja p�' _

res �ez:s
A

I
W

ld d d T b
W 1 lda-Lrá d C"

.

'1
' . aureou-se campeao cauari-

rense encerrou, ontem, seus n ta, na CI a e e u arao, para aque a prospera Cl a- rarro, e rrciuma, -

quo fisicamente estão.-em bí hetería, dado o grande d" t d
tí

,

d d O I . A. nense e remo, ln egran o
prepara IVOS, para o em- frente ao Ferroviario, cam- de sulina, fican o to os os técnico Izidro Costa. forma. ínterêsse remante no sul r ' ',-

d tr
bate de estréia no Campeo-' peão local. jogadores concentrados para espera que amanhã seus I Espera-se uma bonita pelo desenrolar da emocío- a�t guadrmçoles, e qua ro ídoI

' OI O O g orioso e queri o
nato Estadual de Futebol Hoje, á tarde, a delega- a luta de amanhã com os pupi os produzam o maxi.. partida na tarde de ama- nante refrega. Clube Náutico Francisco

..............•...............................•............. '.'•........
.....

.
. .
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............................................................ 1 .

Veleiros da Uha, sagrou-se Cam
� ::,[) peão Catarinense de:Vela
A última regata do Cam- Arí Silva (Veleiros) 8,25 80 lugar: Luiz Oliveira e Felix Schaefer (Iate) 3,00

peonato Catarínense de Ve- pontos Félix S_9naefer (avaria) pontos
la, foi a prova de equipes, 20 lugar: Valmor Soares (Iate) 0,25 pontos 70 lugar: Lauro Battís-
entre as' representações do e Sebastião Bonassís (Iate) A primeira regata venceu totti e Erico Straetz (Iate)
"Veleiros da Ilha" e, do 7,00 pontos 'a forte representação do 2,00 pontos
"Iate Clube". go lugar: Rafael G. Li- Veleiros, pela contagem de 80 lugar: Cabral Melo e

Devido ao forte vento Sul, rihares e Fco. Vieira (Ve- 21,25 pontos, contra 14,25 Carlos Dominoni (Des-
as regatas não foram reali-,leirOS) 6,00 pontos pontos feitos pelos rapazes clas.) (Veleiros) 0,00 pon-
zadas na raia da Baia Sul" 4° lugar: Pedro Soares e do Iate Clube. '

tos 411

tendo-sido então transferi- 'Ilzaias Ulysséa (Veleiros) Asegunda regata f,o� rea- Foi O seguinte o resul-
das para a raia do Iate Clu- 5,00 pontos ,lizada às 18,00 horas, corr tado da segunda regata:
be,

'

I 5° lugar: José Morfim e revesamealto 'de barcos, v€llCeu o Iate Clube pela
Foi dada a saida. para, a I

I-leitor Steiner (Iate) 4,00 apresentando o seguinte re- contagem de .18,00 pontos
la regata de equipes, as pontos sultado : contra 17,25 feitos pelo Ve-

15,45 horas, comi participa-16° lugar: Gilberto Olivei- leiros da Ilha.

ção de quatro representan- 'r,a e Erico Straetz (Iate) 10 lugar: Rafael G. Li- No computa geral, sa-

tes de cada Clube, sendo a 1300 pontos nhares e Fco. Vieira (Ve- No computo geral sa-

seguinte a ordem de che- '70 lugar: Jorge Barbato leiros) 8,25 pontos g r o u-s e mer�cidamente
gada, e a contagem: e Itamar, Zilli (Veleiros) ,2° lugar: Valmor Soares Campeão Catarmense de

1 ° lugar: Luiz Faria e' 2,00 pontos e João Soares (Iate) 7,00 Vela, a, representação do
,

pontos "Veleiros da Ilha pela con-

3° lugar:' José Morfim e -tagem de 38,50- pontos por
Sebastião Bonassis (Iate) 32,25, conseguidos pelo ra-

6,00 pontos , pazes do Iate Clube,
< 40 lugar: Pedro Soares e Felicitamos os represen
Izaias Ulysséa (Veleiros) tantes do "Veleiros da Ilha"

5,00 pontos, por mais êste feito e espe-

\
5° lugar: Luiz Faria e,' ramos a repetição desta fa

Ari Silva (Veleiros) 4,00 canha no próximo Campeo-
pontos I :iia�o Brasileiro de Vela.
6° lugar: Luiz Oliveira e I BARLAVENTO

AINDA A VITÓRIA DO
C� R. ALDO lUZ

Assim o comentarista' cisco Martinelli, de Floria-
gaúcho Túlio de Bose viu nopolis, e do Almirante
a regata de ga feira, em São Barroso de Pôrto Alegre.
Paulo: ' A regata demorou muito
A 12.a realização da Pro- a ser realizada, pois por

va Fundação .da Cidade de mais de uma hora 'o "star
São Paulo reuniu .na raia ter", esportista Joaquim Pe-
do Estoril; situada no 29.° reira de Castro, -lutou para
kl. da Via Anchieta, nove acertar em seus postos as

cl ubes brasileiros, que' dis-: guarruçoes algumas das

p u.t a r a m ardorosamente, quais formadas por elemen
muito embora as águas agi- tos que a todo o custo pre
tadas por forte vento, as tendiam tirar vantagem ile
honras da manhã náutica . .gàl dos cocorrentes. Duran-
E o triunfo, merecido, cou- te a disputa a guarnição
be ao já famoso eight do vascaina impediu a trancou
Clube 'qe Rrgatas Aldo a guarnição do Francisco,
Luz, de Florianópolis, que Martinelli, mas, embora
com o tempo dk 6,3,5 venceu consignado pelos juizes de
por mais de dois barcos. Em raia, o delito não foi anota
segundo lugar, embora te- do pelo árbitro da "regata,
nha praticado por duas ve- que, em vista do caráter
zes forte delito de raia, amistoso do prélio, resolveu
classificou-se o conjunto do não atender á lei particular
Vasco da Gama, campeão .da entidade bandeirante,.f
carioca, que por pouco aba- que rege as regatas da
teu a guarnição do Fran- FRS,P.

, PROIBIDAS AS TRANSFERENCIAS
NO FUTEBOL HÚNGARO

..

-\
. '�. .

VIENA, '27 (U.P.) - O "passes", ,embora os diri-
Conselho Húngaro de Des- gentes do futebol se tenham'
portes proibiu ,as transfe- defendido alegando que es

rências :de jogadores de' fu- sas somas foram "arreca
tebol entre os c'lubes do dadàs com contrib�ições
país, se�undo informaram dos torcedores'�. O Conselho
ontem os jornais de Buda- de Desportos anunciou que
peste. punirá todo aquêle que fôr
A decisão foi adotada ,c�nsiderado culpa,lilo' de

porque alguns jogadores e tais "abusos"."
dirigentes têm' "abusado"

Idas t}/anferências, acres- De agora em diante, o

centaram os jornais. Conselho de 'Desportos apro-
O jornal "Nepsport" ,dis- vará, as transferências "so

se que estão sendo ,pagas mente se forem no interês
"elevadas somas "pelos se do país".

;>,":;' ..

3'-:·", ARa'd' J"o Moscou J'nf,or'l',<t:;: ,"

�;é�'\\P10U que a "Cidade dos Des·

;;,�;,.:POl'tos" sení construida
;f.i

LUIZ FARIA E ARI SILVA, OS NOVOS
CAMPEÕES ESTADUAIS DE SHARPIE
Realizou-se sabado e do- Silva, demonstrando

mingo último, na presença uma vez, suas inegaveis
do representante do Gover- qualidades. O título de vice
nador do Estado, Dr. Jorge campeão foi ocupado 'por
Carneiro, o Campeonato Ca-' duas guarnições, como se

tarinense de, Vela, em ho- jam: Valmor Soares e João i

menagem ao Governador de Soares e Rafael G. Línhares
Santa Catarina. e Francisco Magno Vieira.
Depois de três regatas, Parabéns aos novos .cam-'

onde os participantes luta:" 'peões e vice dito, e espera
ram com bravura, pericia e mos que suas vitórias sejam
arrojo sagrou-se merecida- Incentivo para os próximos
mente' vencedora, a guarní- 'compromissos.
ção formada pelos velega
dores: 'Luiz Faria e Ar] BARLAVENTO

'CRISTIANO PEREIRA, ROBERTO COSTA
SOUZA, E AILTON CARDOSO, CAMPE

ÕES CATARINENSES DA CLASSE
"lIGHTNING"

Em renhida luta entre os

lligthning
da capital, cujos

lightnistas catarinenses sa- componentes são os seguin
grou-se vencedora a guarní- tes: Iron Campos, orvon
cão do líghtníng "TAURUS", Cardoso é Sidney Damiani.
formada pelos arrojados ve- Aos vencedores; 'desejamos
lejadores: Cristiano da Cos- um sempre crescente nível

ta Pereira, Roberto Costa técnico e' que repitam nas

Souza e Ailton Firminio Car- proxímas. oportunidades, o

doso. Vice-Campeão foi bl�i- que ora foi realizado.
"

lhantemente conquistado pe
la mais nova guarnição ,de •COM A 'PALAVRA \0 ÇRACK

>

FREDERICO

BARLAVENTO

VAI MUDAR DE NOME O CONSELHO
TECNICO DE FUTEBOL DA C. B. D.

1" - Mame,por extenso?
R _ Frederico Botelho.
P _ Data do nascimento?
R _ 7 .de Novembro de 1925.
P _ Cidade onde nasceu?
R _ Florianópolis.
P ..::: Clube em que atuou pela primeira vez?
R - Pelo Figueira, na várzea.
P _ Clubes que defendeu em jogos de Campeonato?
R - Bocaíuva, Guarani, Avaí (aspirantef e Atlético.
P _ Títulos conquistados?
R _ Campeão amador de 1948 pelo Guarani.
p> '_ Maior momento de sua carreira?
R _ A classificação do Atlético para a disputa do

Super-Campeonato.
P ---- Pior momento de sua carreira?
R - Deu-se ho" encontro Avaí x Atlético, vencido pelO

pt:imeiro, tendo sido o autor do gol contra.
P - Seu maior desejo no futebol?
R - Não tenho ambição alg',uma no futebol.
P - Diversão predileta?

, R � Fóra do futebol, passar as horas com a família.
P _ Outros esportes que pratica além do futebol?
'H. ,_ Não pratico outro esporte -alérn do futeboL
P - Melhor jogador da Capital?
R _ Se me permite, prefiro 'não responder.
P � Melhor j,Ogador do Estado?
R - Teixeirinha, do C. A. Carlos Renaux.
P _ Melhor jogador do país?
R '- Castilho, guarda-valas do Fluminense.,
P _ Melhor jogador catarinense do pà�sado?'
R - Beck, médio do Figueirense e Avaí e da; Seleção.
P - Melhor técnico de todos"os tempos no EstadO?
R _ Fernando Caldeira.
P _ Dos atuais técnicos qual o mE':ilor?
R - Izidro, \Costa foi o que,êste ,ano levou a melhor.\
P - Arbitro mais completo da Capital?

.

R _ Lázaro Bartolomeu ao meu ver é o melhor.
P - Dos clubes' da Capital por qual é torcedor?
R - Tenho simpatia pelo Guarani.
P - E dos clubes do Rio?
R - Fluminense.
P - E de São Paulo?
R - Santos F. C,

de Foot-ball, pois, como dís
se aquele conselheiro, a par
te técnica nada tem a ver

RIO, 28 (V. A.) - A reve

lação foi feita pelo novo con

selheiro Abraim Tebe. o Con

selho Técnico de Foot-baU,
com a reforma dos estatutos,
mudará de nome. Passará, a
se chamar apenas conselho

com o orgão, que apenas de

'cide questões admíntstratt
vas do foot-bal!.

DIVERSAS

Martinelli .

. Inteligente e dotado de
muita fibra e força de von

tade, o jovem "rower" mar

tinelino representa um dos
valores da atual geração tão
pródiga de feitos extraordi
nários' no país e no Conti--
nente.
Nossos cumprimentos ao

Edlon.

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

mais

I

CINE SÃO JOSE'
As 3 - 7,30hs.

"Na Téla Panorâmica"
Mauricio MOREY - Eda

PERI -, Hercilio LOREZET
TI '_ Mara MESQUITA em:

DA TERRA NASC,E O ODIO
No Programa:
Atual. Atlan. 55 x 2 Nac,

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

As 9,45hs.
Anne BAXTER - Richard

CONTE em:

A GARDENIA AZUL
Preço único: 10,00
Imp. até 14 anos.

i� I T Z
As 4,30hs.

David NIVEN
JOHNS em:

AÇÃO FULMINANTE
No Programa :

Vida Carioca. Nac,
Preços: 7,60 - 3,50.
Censura Livre.

Glynis

);U I EDU)
As 8hs.

Maurício MOREY' - Eda

PERI. .; Hercílío LOREZET
TI - Mara MESQUITA· em:
DA TERR.A NASCE O ODIO
No Programa:
-Bandeirantes na Tela. Nac.
lmp. até 14 anos.

Ante-ôntem, à noite, em

continuação ao Campeon\l-to
Carioca de Futebol, defron

taram-se Botafogo e. Flumi

nense, te'rminando o jogo
com um empate de três gols,
Hoje defrontar-se-ão Ban

gú e América e amanhã se ..

rá realizado o clássico cario

ca entre Fla�engo x Flumi
nense.

..(\.s 4 - 8hs.
Noticias da semana. 55 x 2

I
- pois embora a diferença Nacional.

que há entre o Santos e o Wayne MORRIS em::'
Juventus (sexto cOlocado)'1 O OURO DO MAR
seja pequena, o club de Vila AO NORTE' DAS RO,:,'
Belmiro tem mais chance de CHOSAS Com: Bill Eliott
ampliar essa diferença, pois ZUMBIES DA ESTRA
terá ainda de disputar jogm, TOSFERA 3/4 Eps.
mais importantes. Preços: 6,20 ;_ 3,50.

* *
, Imp. até 10 àrios:

*

*, *

Divúlga.:.se em Porto Ale

gre que o esquadrão do Es
trela Vermelha, campeão da

Iugoslávia, estreará dia 8 na

quela Capital enfrentando o

Internacional, devendo a se

guir enfrentar o Grêmio.

VAI SE CANDIDATAR A RUSSIA AS
OllMPIADAS

LONDRE8-; 27 (U.P.) _;.. perto ,da aapital, soviética e \

A União Soviética anun- cobrirá uma superfície a

ciou, 'ontem, que' construi': proximada de ÜiO hectares.
rá uma grande "Cidade dos Acrescentou a emissora

Desportos", uma das 'inaio- que terá um estádio de fu
res do mundo, f 'nesta capi- tebol e atletismo co� capa
tal diz-se que os i'ussos ci,dade para 100.000 pes- JOINVILLE, 28 (V. A.) - ção estando portanto apto
provàvelmente pedirão que soas; outro menor para vo- Bastinhos o consar;raclo cra- a s,e incresar pelo America ó

se lhes encarregue da or- leibol, basquetebol, tênis' e que qJle até a pouco defen-, que alias parece já ter sido

ganizaç&o, dos Jogos OHm-' patinação, sôbre o gêlo com, deu a Equipe do Palestrll feito. Portanto esta o CI�be
picos de 196U. capacidade para 20.000 pes- Itália de Curitib'l,i chegou do Sr. Ruben Lobo de para

soas; U1'll ginásio coberto com o s_eu antigo Clube lÁ I bens, pois a volta de seu an

com piscina que terá capa- uma solução amistosa

quan-I
tigo �ofuandante do ataque

cidade para 35.000 pesso[\s to -a,recisão do contrato que, veio formar uma c9)'\.ma ql1ü
sentadas. o prendia aquela ag1'emia- a muito se fazia sentir.

...

Prossegue o Campeonato
Paranaense de Futebol, já no

terceiro turno. Sábado o Atlé
tico derrotou o Coritiba por
2 x 1 e domingo empataram

,

'

f
Monte Alegre: Hoje defron-
tar-se-ão Agua Verde e Co_!
ritiba, e amanhã Ferroviário
x Atlético.

*

Duas derrotas foi o balan

ço da temporada do Boca
Juniors em Montevidéu. Es
treóu frente ao Nacional,
sendo goleadO por 5 x O e na

despedida foi' vencido pelo
Penaral, campeão uruguaio,
por 2, xL,

* *

*

_I
�ij,o Paulo, ;:J8 (V. A.)

De acordo com as rendas já
, obtidas até agora, pelos clu

bes; 'estão classificados os

Cinco clubes que disputarão
o torneio Rio-São Paulo. Se-
rão' "'Os 'mesmos de sempre:
Corintians, Palmeiras, São

Paulo" Portuguesa e Santos

* *

P - Se lhe fosse _çtado formar o selecionado da Capital;,
como o faria?

'

R - Mafra (LeIo), Waldir e 'Danda·; Osni, Valério e

Julinho; Wilson, Betinho, Danyr, Érico e Oscar.

Dos dez tento$ que o Ca
xias marcou contra o Bae

pendí, domingo último, seis
foram ob�idos pelo veloz e

oportunista "center" Juarez.

RETORNA AO AMÉRICA O AVANTE
BASTINHO

I· .!

Lotes à Venda
últimos 1.0tes, na praia da Saudade, em Coqueiros,

ao lado do grupo escolar "Presidente Roosevelt", com
Ui metros de frente, area de 400m.2, s,ervido�
encana,da 'e luz,. '

Informações no local com o' snr. Gilberto Gheu;t.. "

..� .�..

, ,

As 5 - 8hs.
Daniel GELIN _ Martine

CAROL em:

ESSAS MULHERES
No programa_:
Fatos em Revista. Nac.
Preç'os: 7,60 -' 3,50.
Imp. até 18 anos.

'

As 8,30hs.
Daniel GELIN _ Martine

CAROL em:

ESSAS MULHERES
No programa:

Ligação Norte Su!. N. 23. Nac.

Preços: 6,20 - 3 50.
'Imp. até 18 anos.•

'Via.géns, Dl H É TAS
flORIANÓPOLIS -- RIO As 3óo
FFOllS • .,.S. f'AULO---RIO " 4 ..

,

PPOllS.!c CURITIB�-RIO AOS SA8S

SERViÇOS AÉREOS
CRUZ,�.tR0. DO;SUL

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



o ESTADO

JUIZO DE DIREITO DA
COMARCA DE TIJUCAS

rarn suas terras duran

te todo aquele lapso de tem

po, com pastagens e lavou
ras diversas e alem de tudo
sempre trouxeram as extre

mas do referido terreno per
feitamente demarcadas. As
sim sendo vem a peticioná
ria,' requerer a V. Excía, se

digne mandar designar dia
e hora certos para a justi
ficação prévia da posse dos

antecessores, com interven

ção do representante do Mi
nlstério Público em todo o

EDITAL DE ClTAÇÃO DE

INTERESSADOS AUSEN

TES, INCERTOS E DES::'

CONRECIDOS, COM O

PRAZO DE TRINTÁ DIAS

o Doutor Clovis Ayres
Gama,' Juiz de 'Direito da

Comarca de Tijucas, do Es

tado de Santa Catarina, na

forma da lei, etc.
FAZ SABER a todos

quantos interessar possa o processo, e uma vez feita

presente edital de citação, sejam citados os confinan

com o prazo de trinta dias, tes (do imóvel, Os interes

virem ou dele eonhecimen- sados certos .e incertos, o

to tiverem, que por parte da Domí�io da União, para

-Cerâmica Pedro Andríaní contestarem o pedido no

SIA., lhe fcí dirigida a pe- prazo de dez dias, sob pena

tição do teor seguinte: - de, provada a posse, ser a

"Exmo. Sr. Dr, :Juiz de Di- ação julgada procedente pa

reito de Tijucas. Cerâmica ia os fins de direito. Protes

.Pedro Andriani S/A., esta- tando fazer a sua prova com

belecida nesta Cidade, vem documentos, vistorias e tes

por seu advogado, 'abaixo temunhas, dá á presente o

,

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

secão de S. Catarina sob pede DEFERIMENTO. So

nO· 678, intentar a presente bre os selos devidos lia-se:

ação de usocapião extraor- - Tijucas, 28 de dexembro

dlnârío, na qual. pede per- I de 1954. (as) PP. Marinho

'mlssao para expor a V. Laus." Em dita peti-ção foi
Excia. e afinal requerer o exarado o seguinte despa

seguinte: - 1) Que, é Ie- 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 justícação
Tijucas, medindo dito ter- foi exarado o seguinte des

reno duzentos e dezesseis pacho: .:» Façam-se as cí

metros e meio de frente qu� tações requeridas na inicial,
faz a' Sul no Rio Tijucas.', devendo ser expedida car

com os fundos que se acha- ta precatoria para o Juizo

rém a Norte no Travessão da la Vara 'da Comarca da

Geral confronta 'com terras Capital para' citação do Do

de Gaspar Laus Neto, ex- mínio da União. Tijucas, 15-

trema a Leste com terras 1-55: (as) Clovis Ayres Ga

de Maria Dias da Costa e a ma." E para que chegue ao

Oeste com dttas d,a promo- conhecimento de todos e

vente; perfaz �ma área to- ninguém possa alegar ígno
tal de duzentos e um mil e rância mandou expedir o

cincoenta metros quadra- presente edital que será afi

dos e.k atravessado peta es-, xadrr 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 anos, TADO", de Florianópolis.
pois foi adquirida por es- Dado e- ,passado nesta cída

c_rit.Ul'a' pública 'de Minervi-, de de Tijucas, aos dezessete

.
no Dias da Costa e sua mu- dias do mês de [aneíro do

lher, que' a exerciam há ano de mil novecentos e chi

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 acresceu- o datilografei, conferi e

. tada a posse da atual' pos- subscrevi. (as) Clovis Ayres
seira, 'Para o efeito ora re- Gama - Juiz de Direito.

querido; 3) Que, ambos os Está conforme o original

posseiros exerceram e exer- afixado na sede dê.ste Juizo,
cem seuFl direitos com ânií no l�gar 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...
I

-

Edital n. 1

MISSA· DE 2° ANIVERSÁRIO
\

ALBERTINA DE CASTRO MEDEIROS

FranciSco J. de Medeiros, Luiz Carlos de Medeiros e

famílià, Roberto Müller e família, Jone éelestino Vieira· e

familil!-. Alberto ,Causs e família e Rosa Alves, convidam os
parentes e pessõas �e suas relações, para' assistirem a missa

de 2° aniversário do falecimento de sua querida e inesque
cível espôsa, mãe e avó'AUJERTINA DE CASTRO MEDEI

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

Desd,e já agradecem a todos que comparecerem' êste
ato de fé cristã,

'

FloriaQópolis, Sábado, 29 de Janeiro de 1955

PREVISTA CERTA OPOSICAO NO
7

,

SENADO DOS EEI UUI

DESCOBERTO O
"HABITAT" MAIS
,ANTIGO DO

MUNDO
BAGDA, 27 (U. P.) - O

"habitat" humano, conside
rado o mais antigo do mun�

do, acaba de ser descoberto
em Muallafat, no norte do
Iraque, perto de Derbil, pela
expedição cientifica do dr.
Robert Baidwood, do Institu
to Oriental' da Universidade
de Chicago.

'

Essa dascoberta, feita com

a colaboração de ·um! especia
lista' do processo do "carbo
no 14", prova a existencia de
uma cultura datandO- de .. , '

5.000
.....

anos antes de Cristo.
,

'.

'_

•

/

Expresso Florianópolis LIda.
Transporte ,de cargas em geral entre

FLORIANÚPOLlS, CURITIBA E SÃO PAULO.
, ,,�

COM VIAGENS DIRtTAS E PERMANENTES EM CARROS PRÓPRIOS
.

MATRIZ: FLOluANÓPOLIS
Escritório:

Rua Padre Roma 50 - Terreo

Deposito:
Rua Conselheiro Mafra n. 13!)

Fones: 2534 - 2.535

-Caixa Postal, 435

.End. Telegráfico:
Sandrade e Transpolis

Pequeaes
Anuncios

Avisa Editai.

Vende�'se
/

Um Bar bem afreguesa- NOV-l). IORQUE, 27 (U. P.)

do cito, na Avenida Mauro
- Uma nova pendula atômí

Ramos N.o 4.
ca acaba de ser fabricada nos

Ver e tratar no mesmo lo-
Estados Upidos. Seu inventor,

cal.
. 'sr. Charles Tawnes, fisico da

Universidade de Colúmbia,
de Nova Iorque, afirmou on

tem perante representantes
da imprensa que essa pendu
la ia permitir atingir na me

dida do tempo um grau de
exatidão desconhecido até o

presente.

IlPUREZAS DO SANGUE?
, te'

fLlXIR Df 116UftHA
AUX. TRAT. SíFILIS

Faço público para conhecimento dos interessados que,

de conformidade com o despacho exarado pelo sr. Inspetor
da Alfândega no processo n. 372, desta daça, o pagamento Na reunião de ontem da

das Patentes de Registro, a partir da presente data, obede- Confederação Rural Brasilei

cerá rigorosamente o disposto no artigo 26, letra "b", da l'a, o sr. Iris Meinberg leu um

Consolidação das Leis do Impôsto do Consumo, assim dis- esquema referente à melhor

criminado: distribuição de ágib�, para a

"De 2 de janeiro a 31 de março - para os que tive- lavoura, assunto que mais

rem de ,renbvar as respecpivas "Patentes de Registro",. tarde será encaminhado ao

desde que tenham solicitado a renovação até o último ministro da Fazenda. A C. R.

dia útil de fevereiro de cada ano, pagando o emolumento B. fará a solicitação de uma

integral, de acôrdo com o do anQ anterior, se, antes de reserva de 100 milhões de dó

vencido aquêle prazo, terminarem o comércio ou o fa. lares para ágios destinados à

brico; os contribuintes que não tenham pago os emolu- aquisição de maquinária e a

mentos e,ia "Patente de Regisrto" até 28 de fevereiro, de-' dubos e de ,outros 35 milhões

verão pagá-los, de acôrdo com a letra inicial de sua fii- para aquisição de jeeps. Ain

ma, dentro dos seguintes períodos: de 1 a 5 ou de 16 a 20 da com relação à distribui

de março, os de letra A a H; de 6 a la ou de 21 a 25 de ção de ágioS, o sr. Iris Mein

março; os de letra I a O; de 11 a �5 ou de 26 a 31 de mar- berg, declarou' que a' mesma

ço, os de letra PaZ". será feita de' acõrdo com as

Outrossim, informo, para esclarecimento de quaisquer' necessidades das regiões'geo

dúvidas surgidas, quanto ao assunto em questão, que a AI- econ,ômicas do país.

fândega cÍe Florianópolis, por intermédio de seu quadro de
�

Agentes Fiscais, estará à disposição de quem interessar.

Alfândegá de Florianópolis, 25 de janeiro de 1955.
,

Luiz Adolfo Olsen da Veiga
,li:scriturário, Classe "E"

WASHING.TON, 27 (U. tos contra 3 - esperando

P.) - A autorização de se energicos debates 'entre

plenos poderes solicitada republicanos e democratas.

pelo presidente Eisenhower À discussãó sobre o. as

para enfrentar qualquer si- sunto -terão inicio amanhã

tuação no Extremo Oriente de acordo com o regimento,
foi aprovada hoje por dois mas o, senador Long.. de
comitês do Senado dos Es- mocrata por Louisiana, em

tados Unidos por vinte e discurso escrito, afirmou

seis votos contra dois. hoje que a autorização, pe-
E' provavel, contudo que dida por Eisenhower pode

a' resolução não seja apro- fá ser "usada pelos' amigos
vada em plenarío pela de Chiang Kai Shek para

mesma maioria esmagadora tentar envolver os Estados

ver-ificada na Camara Idos Unidos em uma, terceira

Representantes ___:. 409 vo- I guerra".

CASTILLO ARMAS
PROSSEGUIRÁ NA
CAMPANHA CON-
TRA O COMUNISMO
GUATEMALA, 27 (U.P.)

- "Não considerarei a mi
nha missão terminada en

quanto comunismo não' fôr

completamente extirpado na
Por motivos superiores a

Guatemala", dec-larou o pre-
rifa da maquina fotográfica
, ANSCO"

'

.

di De ordem do, Sr. Diretor-
sidente Castilho Armas, di-

- que la correr la

26/1/55 foi adiad do Tesouro do Estado, íntí- ,

rigindo-se a umas 10.000.
,lIa para o

I 9/2/55 mo o sr. DIRCEU PIRES
pessoas reunidas diante do (Ul' • ZYTKIEWISZ, Encarregado
-Pa.lácio Naciona'l. 'Após Agradeço antecípadamen-

gt do Pôsto de Arrecadação de
afirmar que a última ten-!lJ�

e. ,

. Ascurra, subordinado à Co-
tativa de subversão havia�Pr

'

" letoria Estadual de Indaíal,
provado que o 'exércit� ,ocura-:-se quar- a repôr a quantia de qua-

�f���varegC�:e, leparl�s:�egUi� to com ref81�o-8S renta e três mil setecentos e

" quarenta e dois cruzeiros e

Armas: "Agora temos os Rapaz solteiro procura noventa centavos (Cr$ ....
meios de castigar com ener- quarto em casa de familia 43.'742,90), dentro do prazo
gia os responsáveis pelo úl- de tratamento, com: refei- de cinco (5) dias, contados
timo "complot", os que fal- ções, dando referências. de hoje, quantia essa apu
samente interpretaram a Resposta para Caixa Postal rada no Inquérito Adminís-
nossa tolerância se capaci- 474. tratívo, para apurar a res-

tarão dos seus êrros quan- ponsabi'lidade daquele fun-
do sentirem o pêsõ da lei". Cbevrolet de ,IÓIO cionário, no desfalque veri-
A multidão apresentava ficado no referido Pôsto de

. POWER- GLIDE
cartazes com dízeres : "Mão Arrecadação.

'

f t t
. Vende-se, em estado im-

01' e con ra os comums- E, ·para que chezue ao co-

t " "C ti I pecavel, cor preta, quatro ..

as, as IgO exemp ar aos nhecimento daquele funcio-
" I 'lt' portas. Preço Cr$ 240.000,00

responsaveis pe o u Imo nário, foi lavrado o presen-
"complot" e "Limpar o go- Informações nesta Reda-

- te Edital, que será publica-
vêrno dos comunistas mas- çao. do no Diário Oficial do Es-
carados". •

Acordeon de 1010 tado.

a C '1 T E Vende-se com 80 baixos,..

sete registros, sendo um.

. trinado. Cr$ 16.000.00

�gêDeia Çã��formações nesta Reda-

de

Publicidade
..............
�u.
..... Catadaa

ESQUEMA SÔBRE A
MELHOR DISTRI

,BUIÇÃO DE ÁGIOS
P�RA, A L�VOURA
RIO, 27 (V. A.) - Será en

caminhaqo pela Confçdera
ção Rural Brasileira ao Mi

nistro da Fazenda - Decla-

rações prestadas pelo sr. Iris Aluga-se quartos com ou

Mei�berg' na reunião de on- sem pensão.
tem: Á Rua Gal.

nO 43.

ALUGA-SE

(Agência no Rio (le Janeiro e lem Belo Horizonte com tráfego mútuo até

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

-0-

TESOURO DO ESTADO

Estação do Jkpediente,
em 24 de Janeiro de 1955.
<Armando Beck _ Secre

tário do Diretor) �

NOVA PÊNDULA
ATÔMICA

EDITAL
Bittencourt CLUBE RECREATIVO 12

DE SETEMBRO

Pelo presente, a Diretoria
do Clube Recreativo 12 de
Setembro, torna público que,
até _o dia 8 de fevereiro' ótima residencia, çompletamente nóva, em- São José,
vindouro, receberá propos- com tod�s as comodidades: 3 amplos quartos. espaçósa
tas para arrendamento de sala de Jantar, grande cosmha, quarto de banho comple
,duas salas, destinadas a' to, grande área para rédes que serve tainbem para cópa,
escritório ou comél'cio, e de g�rage, t�nque coberto, porão cimentado para deposito,
um salão para cinema e iltuada em chacara com 27 metros de frente e 130 de
teatro, localizados no andar fundos até o mar.

térreo de sua séde social, em 'Confortavel casa para caseiro recen-construida.
Capoeiras, Chacara toda plantada e cuidada. .

As propostas deverão vir Ambas as ,casas possuem agua instalada, esgoto e

Jú- acompanhadas das condi-' luz.

ções pretend'i,das pelo pro-, Ver na parte da tarde á rua Getulio Vargas nO 194
ponente, devendo constar parte da rua já calçada.

'
,

,Vende-se ppreafzeoc,'hvaadlor, etcd·, em envelÍo- TN. Bt' F�Cilita-Mse °t' Phagamento..
,

o" sen o que o a u- ra ar a rua ar m o Calládo n. 15 nesta Ca-

de ter- guel minimo será fixado por pita!.
-

Lopes
esta Diretoria.
No caso--' de empate na

apreciação entre duas pro
postas vencerá aquela cu

jo propone�te s-eja ·associa
do do Clube. O empàte en

tre dOIS sócios s.erá decidi-

V
.

d·
do a favor do mais antigo

en ' e-se no quadro social.
.

r

� Diretoria se 'reserva o

Vende-se um atpplifica- direito de rejeitar qualquer, O Departamentó RegionaI' do Serviço Nacional de A
dor de. Som com MICrOfone, proposta que,. a crit�rip pre.ndizagem Industrial de Santa Catarina, (SENA!) torna

�o�a-dlsco .. e Alto-�te. seu, 'lhe pareça lllconvemen- público que ao Exame de Selecão à ESCOLA TÉCNICA DE
obma aparelhagem para te I .

IN Ú
I ,

-

, .
.

.

", .

. • O STRI.t\ QUíMICA E T1!:XTIL, a que se submeteram 22

Ba�laqulUhas, C o m f,. lOS, A abertura das propostas, candidatos" foram aprovados os abaixo relacionados: João
BaIles, etc.

_ ,. ?ar-se-á, na presença dos Medeiros de Santiago, Wandir Meller, Roland DOhler, José
Informaçoes a Rua 7 de II�ter'é-ssadOS, em di� a ser Lídio de Souza, Mário Cardosp da Silva, Oscar Ricardo Dou-

Setembro 21 com o Sr. Acy fIxado. lart, Antônio Mendes Fre1-tas e Waltny R. dos Santos.
J. Santos., .... A DIRETORIA 'Florianqpolis, 24 cte janeiro de 1954.

Vende-se
Vende-se á rua Altamiro

Guimarães, com beljssima,
vista para o mar, um terre

c/530 ms 2.
Tratar com o sr. José

Mendes á Rua. Cons. Mafra
99 _ fone 3797.

'VENDE-SE
Por motivo de viagem um

fogão "BERT�" nO 2, á' le

nha, esmaltado-braw:o.

Tratar á rua Esteyes
nlor nO 62. ;.

Vende-se· um lote
reno na Vna CeI.
Vieira.
Tratar com o sr. Dante

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

Capoeiras

FILIAL: CURITIBA FILIAL: SAO PAULO

Visconde do Rio Branco

(932/36)
Avenida do Estado 1666/76

Telefone: 37-30-91
Telefone 1230

Ender�ço 'Telegráfic')
Santidra e Transpo!is

......0-

São Paulo - Capital - SP.

Endereço Telegráfico:
Sandrade e TranspoUs

-0-

INSTITUTO DE EDUCAÇÃO r-COlEGIO

ESTADUAL DIAS VELHO
EDITOL

,
ANO LETIVO DE 1955 ,

Exames de Admissão aos Cursos Ginasial e Normal

Inscrição: Dias 10, l1, 12 de fevereiro.

Realização: Dias, 14 a 18 de fevereiro.
Exames do Artigo 91

Inscrição: de l° a 9 de fevereiro.

Realização: de 15 a 27 de fevereiro.

Exames de 2a. época dos Cursos Ginasial, Colegial e Normal

Inscrição: Dias 1 � a 4 de fevereiro. .

,

Realízaçâo dos exames de 2a. chamada: Dias 3, 4,e 5

de revereíro.

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.

1!: obrigatória a apresentação da caderneta.

Florianópolis, 25 de janeiro d-e 1955;
José Warken Filho - Diretor.

COlegio Coração deJesus
EXAMES DE II ÉPOCA GINASIAIS E COLEGIAIS

EXAMES DE ADMISSÃO AO GINASIO

Inscrição: dia 16 de fev. de 1955, das 9 às 12 horas.
Data:'dos exames: dias 17 é 18, às 8 horas.
MATRíCULA das alunas do Colégio com pagamento

.
da la, prestação. .

<,

Curso Primário: Dia 16-2-1955.
Das 8 às ·12 horas - lOs. e 2°s. anos -.

Das 15 às 16 horas - 3°s. e 4°s, anos
e Pré-ginasial.

Jardim de Infância: 28-2 e 1-3 .

Curso Ginásial:
r

Dia 23 - las. séries - das 8 às 12 horas.
Dia 24 - 2as. séries - das 8 às 12 horas .

Dia 25 - 3as. e 4a,s. séries'- das 8 às 12 horas.
Dia 26 - Cursos Científico e Normal - das 8 às 12

horas.•
INíCIO DO ANO LETIVO

Cuiso Primário: dia 1° de março de 1955.
•

Curso Secundário: dia 7 de março de 1955.
Turnos da'manhã, às 8 horas.
Turnos da tarde, às 10 horas.

--:0:-

DURANTE O ANO LETIVO

Expediente da. Diretoria e Secretaria: 10,30 às 11,30 horas
15,30 às. 17 horas

Expediente das Professôras: 17 às 18 horas.

Vende-se

COMUNICADO

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



UMA VISITA DE INTERÊSSE PARA
A INDOSTRIA Grave advertência do sr•Café Filho UrU$saoga :.J ponte caiu•••

"ID" � J
,

d4,'Contínúação a la. Pago Nacional. Pertenço, como cí- - às elites políticas, Para ga-

'democrâtícas dispostas a dadão, a um partido que não rantir, na presente conjuntu
reunir-se para a solução do pode oferecer ao governo a' ra a tranquilidade, nacional

problema político, do qual cooperação, que necessita no e; contínuídade ao funciona

neste momento depende a legislativo.' 'Sómente 'a com - mento regular e erícíente das

estabilidade do regime. preensão e o espírito público instituições democratícas só

PERIGOS DE UMA LUTA dos 'nobres representantês há um caminho seguro, que

ELEITORAL VIOLENTA do povo brasileiro, tendo a é um entendimento elevado,
A modificação dos termos vista a gravidade da situa- capaz de conferir ao meu su

daquele comunicado, redigi- ção e a transitoriedade' de cessar condições para que

do na minha presença, deu a minha investidura é que tem possa realizar obra de paz

impressão de uma mudança permitido ao executivo en- e de recuperação que é dever

de propósitos. E a ausencia frentar seus difíceis encar- dos homens publicas e an

da prometida resposta, até gos no curso desses cinco seio do povo brasileiro.

este momento em que me meses. Se o atual governo vem

dirijo à nação, me coloca em A verdade é que nenhuma logrando atravessar este pe- !)

dúvida sobre os resultados das nossas' agremiações' po- ríodo dífícíl- isto não, se deve

dos meus esforços e do ape- líticas possui por si. só força ao esforço exclusivo de' um
lo das forças armadas pelo parlamentar capaz de, ofere- setor partidário, 'mas à cola

menos junto ao ilustre candi- cer estabilidade política ao boração que de um modo ou

dato pessedista. Receio, as- governo. Isto põe em evíden- de outro, a administração
sim, que possam avolumar- cia as dificuldades que de- vem recebendo de todas as

,
se as perspectivas de que o correrão par-a o tuncíona-: forças responsaveís." ....___

Brasil caminha pai-a uma menta do regime da eleição Por isso mesmo' é que' di- _'.i$JO!''"II!JhlA.t'!

luta política de consequencias de um presidente da Repú- ante da gravidade da situa- M
·

t
' ,.

����';:i:i:e�ai::�ad:!�;���� :���s�oaN�c��n:�lteu�� ���� ���l:;: �d�:o�� ;���:��ii�a�'
. U lOSer Ia, ,

pela íncomjireensão e a, exal- de apoio partídárío, não de- do pais, especíalmente a to-
' . ,

tacão de outros, de par com pendendo de transações mo- dos os partidos 'políticos, na RIO, 28, (V. A.) - Viajan- proporcione ao chefe do E-'
a �xistencia de focos de '3e- mentaneas com todo o seu esperança de que saberão en- do pela navio americano Del xecutívo americano o ensejo
'paração 'agravados pela hí- cortejo de inconveniencias e centrar nas reservas do seu Norte, chegou, ontem, a esta de realizar 'Uma ação capaz

'potese do restabelecimento perigos. Bem diferente seria civismo a formula capaz de capital, o major-general Bur- de evitar possível ataque dos
--�----------------------

da situação que as torças a situação de um chefe de afastar os perigos iminentes ton M. Hovey, que acaba de chineses do continente aos

ESQUADRA-O DE RURAIS MONTADOS
armadas fizeram ruir a 24 governo cuja eleição se fizes- e de proporcionar os dias ser deslgnado pelo governo compatriotas que se acham
de agosto. 'I se com o previa compromisso' melhores' que a nação tanto do seu país 'para as runções refugiados em Formos'],.
Não tenho, como presíden - de colaboracáo das forças deseja". de chefe da Seção Brasileira Sôbre a possibilidade de vir

ln'spetor de linha te da República o direito -de políticas, Nessas condições,
RECOLHIDOS PELO'

da U. S: A. F. junto à Comis- o incidente' de Formosa tor-
tornar partido diante do pro:' ele estaria livre da contin- são Mista Brasil-Estados U· nar-se o início de nova guer·

Com vistas ao Exmo. Sr. mentos naturais? Quando blema eleitoral. sem ser do- gência de recorrer depois a "MARCILIO DIAS" nidos. Momentos antes do de- ra mundial, o general decla-
Dr. Secretário da Viação houverem sabotadores? Quan minado pela paixão política, combinações muitas vezes

OÇOS
sembarque, a reportagem en- rou que ainda acha cedo pa-

e Obras Públicas. do a inteligência humana, a devo advertir a nação dos constantes de concessões e OS DESTR, treteve
.

palestra com o ílus- ra ventilar o assunto. Toda-
.

Não é esta a primeira vez servíco de grandes poderes perigos iminentes a que as arranjos nem sempre acon- DO AVIÃO �re militar, que se maniíes- via, concluiu, não deíxa de

que apontamos os serviços e interessados, medindo e instltúíções estarão expostas selháveis. Os entendimentos' RECiFE, 28 (V. A) _ As tou bastante satisfeito em ser possível vir dalí à origem
vantagens que traria, sem calculando tudo,' provoque, se perdurar a falta de espí- anteriores às eleições teriam, autoridades da Marinha e da ter sido designado para ser- de novo conflito.

'

onerar muito a economia es- além da interrupção, as di- rito de renuncia e a íncom- de resto, a vantagem de pro- Aeronáutica guardaram rígo- vir em nosso país, ralando-

tadual, a organização dos ficuldades para que o doreí- preensão da gravidade da pícíar ao candidato uma roso sigilo acerca do desas- nos ainda sôbre a sua mts-

RURAIS MONTADOS, uni- to não seja encontrado e de- situação brasileira. campanha com base num tre ocorrido na madrugada são entre nós. No decorrer AVISO
.

dade de elite civil especiali- balado? Se falo com esta tranque- programa' cujo apoio inter- de ontem, com um bi-motor, da palestra, o general Ho- \....
,

sada que se resume aos ser- QuandO são os elementos za é porque recebi dos chefes partidário lhe asseguraria de da FAB, durante os exerci. vey, atendendo a uma inda

viços de ordem rural, e é naturaís, imprevisíveis por- militares com responsaoílí- antemão, perante a opinião cios anti-aéreos, realizados gação a respeito dos rccen

preparada no sentido de tanto, a ninguém 'cabe a dades nos principais setores pública, confiança, para não em aito mar, Somente à tar- tes acontecimentos Interna

atuar com eficiência, orien- culpa, a não ser que se pos- do comando de noticias des- dizer certeza, na sua execu- de o fató foi 'confirmado, mas' cíonaís, referiu-se ao caso de

tada na observação dos ca- sa provar a existência de re- ses perigos. Ainda há tempo ção. sem 'que fossem fornecidos Formosa, afirmando que, na

racteres psíeológícos das po- laxamento; mas quando por de encontrar-se uma solução Tudo isto explica os supe- detalhes. sua opinião, a situação é

pulações do interior.' falta de previsão nos' vemos capaz de conjurá-los. Não, riores motivos que ditaram o Nossa reportagem' apurou, muito mais séria do que se

Distribuir-se-ão, os, RU- depois na dura contigência tem e nem poderia ter o go- apelo patríotíco das nossas entretanto, que os destroços pensa. FACILIDADES
RAIS, pelas Secretarias_ da de montar, atabalhoadamen- verno candidato, Não pre- forças armadas e, o apelo do avião foram recolhidos Acrescentou que ainda não

Fazenda, com os Inspetores te, um deficiente serviço tende apresentar nome aos que, por meu intermedio di- pelo torpedeiro da Marinha, dispõe de elementos que' o AO PARAGUAI
Vigilantes encarregadOS do cuja organização ja nasce partidos. Não lhe interessa a rígem à nação especialmente Marcilio Dias. permitam alongar-se em con-, MONTE-VIDEU, 2� (U. P.)
servíco de repressão ao con- com atrazo e se torna, em origem política do seu suces- siderações sôbre o assunto, - O Conselho Nacional de

trabando, nas zonas frontei- geral, muito mais onerosa, soro não tendo mesmo tido jor- Govêrno do Uruguai decidiu
ricas e onde couberem: com então, podemos afirmar, hou- Por isso mesmo sustento nais a respeito. Espera, en- conceder facilidades ao Pa-

a ·Secretaria da Agricultura ve responsabilidade de al- minha autoridade para enca-
/

CONTINUA SEM SOlUCA-O A GnEVE tretanto, que o poder ora raguaí, para armazenar mer-
através dos Ins"petores Bu- guém que devia ter previste minhar n.apelo com a cons-

"

, '

' �, ' , concedido ao presidente Fi- cadorías paraguaíasno porto
raís, propriamente ditos, que e provídencíado em tempo e ciencia de que cumpro com

NA PANAIR
senhower pelo Congresso de Montevidéu.

além de policiamento móvel, não o fez. o dever do patriotismo. É de

espécie de patrulhalllento ru- O ESQUADRÃO DE RU- esperar que as forças políti- ) O
..

. RIO,28 (V. A. - rmrns-

ral, tem conhecimento equí- RAIS MONTADOS uma um- cas corresponderão à exorta-
tro do Trabalho, recebeu, on-

valente a um capataz e o dade especialisada em pres- ção leal das classes arina-
tem, separadamente, em seu

bastante para prestar assís- tal' assistência ao homem do das do país e examinem a
gabinete os dirigentes da Pa

tência aos criadores ou agrí- interior poderá ser ergam- situação com a realidade.
nair, e os dos pilotos. Várias

cultores conforme' seja a zo- zado nas suas várias espe- Cumpre, antes de tudo, ter fórmulas' foram examinadas,
na de criação ou agrícultu- cialidades, preenchendo com em vista Que o Brasil acaba I

-

mas sem so uçao.
ra que ficar sob sua guarda: eficiência funções diversas, de emergir de uma crise até

Os entendimentos prosse-
finalmente, e assunto de ho- sem muito acréscimo dos então nunca vivida. guirão.
[e, com a Secretaria de Via- onus já existentes por dis- Por outro lado, os respon- NÃO SÃO COMUNISTAS L.', ". :'" , " , ' " ...

cão e Obras públicas, para pensar outros cargos e aliar saveís pelas agremiações par- Esteve em nossa redação, ,,','"
,.

"

ação dos Inspetores de Li- tudo ás vantagens do' exer- tidárias precisam ter presen- uma comissão de pilotos, jen- ,REcONSTRtJÇAO
nha que fazendo diàriamen- "cicio conjunto do policia- te no quadro da situação po- do à frente 01 c0111'lmdante nA pAMPULHA
te o patrulhamento'de todos menta, e, principalmente, lítica-administrativa num C�rnéíiõ, -pari 're'ãfii:marque , RIO, 28 (V. AJ _ O mi
as ramos das linhas de ene1'.; das condições de militar, 'dos seus aspectos fundamen- não são comunistas e que a- histro da Viação, foi autori
gla elétrica, exercem, ao condições essas que impõem, tais, que é a distribuição das

penas 1(�dem ,s�ja o caso do zado pelo presidente da Re
mesmo tempo, o policiamen- aos servidores disciplina c forças no Parlamento. comandante Roque, despecl_i- p�blica, a reconstruir a' bar
to e contrôle das popu!_agôes r.esponsabilidade que, ante a É sabida a importância de- do pela emprêsa, submetidõ ragem da Pampulha. E em
marginais às mesmas, po- legislação atual, não se con- cisiva das funções atribuidas

a uma comissão de coínan- portaria desta semana, o mi
dendo ainda, exercer vigi· segue com nenhuma outra pelo mecanismo: da democra -

dantes, como aliás, 'estâ de- nistro da Viação aprovou o

lância sôbre obras d'arte, organização. cia ao, poder legislativo. Não terminado nas normas de projeto para as obras, bem
equipamentos ou outros va- é possivel ao executivo rea- trabalho da própria Panair. como o seu orçamen�o, no "

lares. ,
lizar uma obra de governo Acrescentaram que a em- Iinontante de 55 milhões de '

A luz,��ap�ga d� q��� .tnJNDAÇÕES ;DES- sem dispor de suficiente ba- PI:�s:ru.. se--tePltrtcuSado a 'a:� �ruzeiros.· i
em quando:' Sao, todaVla;"'-á,-' {, ..; .' se parlamelltar. I
penas o's-elementos naturàis

' ,M'ORONAMENTO BASE PARLAMENTAR' AO '

que conspiram contra ela, BARI, 28 (U. P.) - As chu-
, GOVERNO, I'U�.. ,poste qu.e é Jer.ido par vas que, çaem quase iJlces' As condições difíceis e o REQUERIDA A'INJERVENC,ÃO NO,

'

,i
um ,raio, um tl!fão� Um ,veí- sa�teU1ente'Ilas -J"pulia,s é na cunho de instabilidade ,que

�:IO�q��t:��onl��t��tr���:.i �o�!���t�;o��ca::s�/:s��� :�Sti:c�����m ;r���!�!��: ,'BANCO DO ESJAD9 DE SÃQ"PAUtD iin�v'itáveis� As vezes, temos portantes inundações. O rio grande parte" de, sua, fra- SÃO PAULO, '28 (V. AJ - gralizou �ul,t quota de ,au-IIvisto, é difícil achar a can- Ofante transbordou ao noro-
queza no c.ongresso Nacional. O dep,u�ado ad�ll?-arista Lino l?lento de capitl,t.l do Banco, I

sa. Isso não sucederia se ti- este de Bari e a§ suas ãgull� O, presidente, da República de Màt�s apre��ntaU o_ntem embora sej!), o maior a,cionis- ,f'
vessemos um serviço de poli- lnvaçiiram numerosos ca:m� foi eleito por, um partido que à Assembléia "Legislativa in- ta daquele el?tabelecimento ;

ciamento organizado de pon- pos de' cultura. Na região de não dispunha no Senado, e na I dicação; fu,ndamentada em 4e crédito.,
ta a ponta da linha. Como'Catanzaro 62 famílias es'tão C�mara pe urr,la bancada t seis razões, para que seja 0- i, \

dissemos, 'serri 'qUe estejai:ios 'sem abtigo por terem sido propria cujo n,umero llle :liiciado à SUMOC, no sentido '+,.......----------

consurando quem quer que inundadas as suas casas, ou proporcionasse ,o" ,apoio, "ue, da imediata inter,venção' no, ,

sejà,' a' luz 'se' ai:)!lga� POl'qüe' parciàlmente destruidas. As precisava.
..

$anco do Estado de São Pau- NA COFAP' O; AU
elementos naturais, inevitá,- estradas da mont.anha estão ,Viu-se, assim, o chefe do lp. Entre as razões apresen- MENTO Di\'S TARI-
veis, contra ela conspii'ani: impraticáveis em nu!UerQsçs ex�utivo em permanente in- tadas, figuram: 1) run\ores .,',' FAS DÁ :VIAI?,AO·,.,"Como será, porem,' quando 'pontos, como' resultado de segurança politica que" àca- de que constam dÔ "ativó do '.or

não forem somente os ele·, desmoronamentos de terras. bdu por dilUir e comprome- Banco milhões de cruzeiros FÉRRE1\:' ,

'

ter a orientação do goverfici em títulos ficticios; '2) cons:" RIO,,28. (V. AJ .:..,_, O ple-

CALOR E RECOMENDACO-ES NA contribuindo sem' duvicia,' tariam igualmente do 'ativo nário da COFAP OUviu hoje
pára o tragico désfecho de débitos de políticos sem pos- um longo relátorio- 'do sr. 1

J. .

AR6n�TIN A
,.l.� '-'_

24 de agosto. O fenómeno es� sibilidades de resgate; 3) ve-' Augusto Paranhos Fontenéle I

:r �W'i' H--"'-">� ,�.: tá ligado sem dUvidá, dentro rificou-se, desaparecimento, sobre "0 reàjustamentO' das'

BUENOàAIRES, 28 (U. Is oito hora...6�não Se expôr ao do sistema de representàçã6 de documentos d,o arquiVO do tarifas da VFRGS. A í>ropo-�
_ Tendo em vista o forte sol. proporcional ao grande nu- ,anca; 4) foram efetivadas sitó desse assuntQ;"que cons-

calor reinante nesta capital, O Ministério também dis- m'ero de partidos e' á' e:ictre- cessões de cr�dito de cê,rca tavá da ordem do dia,' pres-
1\

o Ministério de Assistêrtcia tribut\t instruções sôbre como m,a f!agmentáção' pblíticà 'le JOO milhõ�:fJi� "�ruzeitos, tou amplos' esclàiecimentos

Social e Saúde Pública deu devem ser empregados os bl�asileih, em que' se 't6rl'la com os empreiteiros da Pre.- o presidente tia COFAP, 'in-

primeiros' socbrros, 'em cáso bem precário' 'e relativo o feitui'a:,'de' fOr111a abs6luta- clusive das conversações 'quê
à publiCidade as' seguintes' de insolação.' cunhó' inaj'oritati'o da: agte- mente irregulàr; 5) a res- manteve recentementitcórrt o'
recomendações' à pOJ;lulação':' 'O, Obeservatório'Meteói"oló- niiação qu� dispõe de maior pOnS'abilidade do' Banco:]un- governador Ilda Menéghetti'.
Usar 'l'Oupas"de côres ela"" gico prognosticou "tempera- bancada. ,to à Carteira de' Riedescon- O plenário' aprôvaú o' pa�e-

ras '�omer 'pouco; abster-se 'tutas n'lais el�vadas jiara" à- Conheço pela propria' '�x-, tos e 8'Cái;X:_!l. de Mobilização éer dó sr . .'Aúgüst�' FóotEme':
de '{!.lco.ól "beber'UqtüdQs "9.0," manha e sába:dO� HOje; '6 ter- periência o' drama de" ,;um :Bancária ultrapassaria" os le, represé'ntânte do Minis

!":�oleiC do;mir à sesta, traba·' mômetros marcou nesta
�

ca- presidente da Repú�!ica sem li�nites normais; e �) d. go- té�'io da V�áçã�' �' Obras 'Pti
,

".r' 9 indispensável, donpir pital 35,4 graus C!ntigractos.• base própria no Congresso I
verno do E.stado, nao mte- i?lJcas no p'lenano da Cofap,

INDÚSTRIAS EUROPÉIAS PRETENDEM INSTALAR-SE
NO ESTADO

A Federação das Indústrias do Estado de Santa Cata

rina recebeu, ontem, a visita do sr. íng, gr. uH. Augusto
) Belardínellt, ilustre diretor da emprêsa "Consultora Técni
ca Industrial S. C."', de São Paulo.

O dr. Augusto Belardlnellí, que já foi presidente de vá
rias entidades econômícas italianas, recebido pelo sr. Celso

Ramos, digno Presidente da Federação das Indústrias do'
Estado de Santa Catarina, teve a oportunidade de comuni
car que' sua visita aos vários Estados brasileiros tem o ob
jetivo de conhecer, em panorama geral, as possibilidades
que a indústria oferece, afim de ter uma aproximação com

as Indústrias européias que pretendem instalar-se no Bra

sil, cooperando diretamente ou em colaboração C0111 as in
dústrias do nosso país.

, O ilustre visitante que vindo de Pôrto Alegre, seguiu
para São Paulo, regressará brevemente a santa Catarina,
para um estudo mais demorado das nossas possibilidades,
ocasião em que percorrerá os centros industriais catarinen

ses e estabelecerá' contacto com as respectivas entidades da
classe.

Florianópolis, Sábado,' 29 de Janeir\) de 1955

ceitar as propostas de concí

Iíação da Justiça do Traba
lho e do ministro do Traba-

lho, como aconteceu mesmo

ontem, à tarde.

O prejuízo diário da Pa
nair com a greve é de 2 mi

lhões diários.
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UDENILDA: - Mas o prefeito Piloto anda à caça do

fiscal, , .

PETEBINO: - Mas o fiscal se escondeu onde o Pre-
feito não o encontrará mais!

'UDENILDA: - Onde?
PESSEDINO: - Na Prefeitiira l ...

"O BANCO DO BRASIL
S. A. _,,_ Agência de Floria
nópolis, avisa que não nave
rá expedíents no dia 31-1-55
(segunda-feira) ".

� :,pm �r.esidente da R�ública não pode falar com o

realismo de Zola.

po que o sr. Café Filho' disse, no seu discurso, noje
publicado, compreendi, no meu fraco entender, que
oU sai a união nacional ou adeus regime!
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Um deputado, depOis de ler o discurso,'chegou à'
mesma conclusão. E desabafou:

- Se o Juscelino não retirar sua candidatura, vou
dar de presente meu diploma. \., ,',

x' ,x'
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Outro queria saber do' caso istadual.'Antes do caso
-

nacional, nada �eito; .. ',·: ' . ';,

- Porque?,
- ,Por' que é/;. feio!
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Um udenista rachado, ,torcia sinceramente:
,

- Eu vou pelo golpe. O, golpe será o fim do Os
mar. Como vou rir, 'vendo-o na ,barca!'

,� Ao lado do Irineu?
�,Bem! É,melhGf,mesmo não haver golpe!
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� Se o Juscelino não desistir, lá se vai a denio-
craeia! . , ' .. , .. ' , ,:"

, ,

-, E se desistir?
- Se desistir, eia finge que não se vai!
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Quandô eIlcontrb; o Gal., Vieira: da
continência:'.. ' - .- -, - ,

;

Rosa; já faço
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