
Londres apavorada
Mergulha bruscamente

.

em trevas durante
.

7 a 8 mintos e depois
uma tempestade de neve abateu-se sôbre a cidade.

.
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.• • I LQNDRES, 17 (U. P.) - ber a natureza do fenômeno
................,....... ••••••••••• •••••�•••• i Pela segunda vez num mês e o perigo que poderia apre-

•1 DIRETOR i iO· ·

D"'
• esta capital viveu ontem, à sentar.

i : m11. entllo .8- I tarde, o "fim elo mundo": às .Num dos bairros sul ela
: Rubens de

I-rio
d. S. Catarina i 14h50m, a capital britânica capital, onde a escuridão era

:1 Arruda Ramos. ': foi bruscamente mergulhada particularmente densa, uma

• GERENTE I Ano XLI :. numa noite total tão espêssa mulher reuniu seus filhos e

e tão negra corno uma ver- precipitou-se para urna .ígre-

I Domingos F. : dadeíra noite sem lua. O ja gritando que "a terra ia

I de Aquino I .1 MI 11.11� :. eclipse durou de 7 a 8 mínu- desmoronar" ..
• . , .!. tos e depois uma tempesta- Na realidade, trava-se da:

;.-.................... ••••, ele de neve abateu-se sobre conjugação inopinada de

Cr$. 100 a cidade. uma pesada nuvem carrega-
da de neve e massas de fu

Inúmeros telegramas fo- maça soltas pelas fábrlcas
rum recebidos na "Scotland de Londres que, eneontran
Yard" e na "BBC", de pes- elo-se, estenderam sobre a

soas aflitas que queriam sa-
I

cajntal êsse negro lençol.

do mundo"

Edição de hoje - 8 páginas

TOQUIO, 17 (U. P.) - Oi

tenta pessoas pereceram car

bonizadas, em violente in

cêndio que elestruiu um asilo
Católico ele anciães em Yo

koama.

A luta pela susse�ão presidencial
Juarez ,Távora om dos provaveis candidatos Janlo Quadros ootro candidato,

RIO, 17 (v. A,) - Dois no

mes, ao que consta,' estão
sendo examinaelos nos con

tatos imorais estabelecídcs
entre os uelenistas e seus a-.
liaelos elissidentes elo PSD e

membros ele outras pequenas
agremíações, para candída
tos à Presielência da Repú
blica: o do general Juarez

Távora e o do sr. Jânio Qua
dros.

O Governador de São Pau

lo não foi convidado para a,
-

primeira reunião (a da resi

dência do sr. Nerêu Ramos),
mas recebeu aviso telefônico
ele que nada será decidido

sem sua préyia audiência.
Estabelecidas na reunião

ele 'ante-ontem as prelimi
nares da luta, os líeleres de

mocráticos partem para uma

segunda, etapa, a mais elifi

cíl, que é a da escolha elo

candídato. Essa escolha, se

gundo uma das preliminares
unânimemente aceitas, deve

ser imediata. E da urgência
resulta a sua dificuldade. A-'

penas da urgêncía. Porque 11

Iguáldade de p(lntos' de vista
revelada pelos dissidentes elo

P. S. P. e pelos representan
tes dos demais partidos ex

clui desde logo certos proble
mas, que em outras circuns

tâncias seriam· inevitáveis.
Não há, da parte de nenhum

dêles, intenção reivindicati
va. O candidato pode ser ele

qualqu�r pa'l'tiçlo e poderá
ser um homem apartidário,
contanto que reuna aquelas

-

condições, políticas e morais,
que faltam ao sr. Juscelino
'Kubitschek para se impôr à

confiança nacional.
Um dos resultados positi

vos da reunião de terça-feira
foi o abandono da lista de

quatro nomes apresentada à

Ceqvenção do p. S. D. pelo
sr. Perachi Barcelos. Dessa

lista, o próprio, sr. Nerêu Ra

mos se exclui, quando fez a

�eunião na sua casa para
discutir o problema. Os ou

tros três - srs. Etelvina Lins,
Lucas Lopes e Carlos Luz -

por motivos diferentes foram

também excluidos, embora

qualquer dêles possa ser con

siderado isolaelamente no

passiveI desenvolvimento das

combinações.
Não é provável, entretan-jto, que, o nome esc?ll�idO se

ja do P. S. D.: E tera sIdo esta

a razão que levoú os promo
tores da reunião a não con

vidar os dissidentes, do Dis-

. trito Federal a participar de
la, pois é sabido que os pes
sedistas cariocas adotaram

posição "sui-generis" entre

os discordantes do P. S. D.;
não apoiam o sr. Juscelino
Kubitschek mas não aceitam
candidato gue não' saia dos

.

quadros do partido.

xxx

Afastada., a lista (,ias quatro
pesseelistas,

-

há uma tendên
cia para considerar em pri
meiro lugar a hipótese de um

candidato a;pa,rtidário. E .o
nome do general Juarez Tá
vora tem surgido frequente
mente nas conversas dos lí

,deres, como o que mais rápi
elamente reuniria as simpa
tias elos diversos grupos. Ain
da não houve decisão, por
falta de consulta a certos se

tores da resistência demo-

Florianópolis, Sexta-feira, 18 de Fevereiro de 1955

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

crátíca que não estiveram re- Chegou-se a dizer, até, que Quaelros, favorável ao lança- ra, Se não é segurá, é lógica
presentados na reunião ele ontem mesmo, à noite, o go- menta elo nome do general elentro do quadro conhecido,
terça-feira. Sabe-se, porém,' vernador ele São Paulo man- Juarez.

•
Nesse ,caso, o nome' elo sr.

que o sr. Jânio Quadros (cujo elaria ao Rio o sr. Cunha Até às últimas horas de Nerêu Ramos surgiria como

nome não está fora de cogi- Bueno, acompanhado do ge- ontem não nos foi possível o mais provável para com

tacão como um dos nomes neral Honorato Pradel, tra- confirmar essa noticia, irra- pletar a chapa de oposição à

prováveís) aceitaria a índí- zendo ambos a incumbência diaela, inclusive, pela Ráelio candidatura elo governador
cação do general Juarez. ele dar a palavra elo sr. Jânio Piratininga como coisa segu- de Minas.

.

,
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o QUE NOS FALTA'
Aplicada a lei Smith

CHICAGO, 17 (U. P.) ma preconiza a derrubada
'Cla-ude Líghtfoot, secreta- pela fôrça elo Govêrno dos

rio do Partido Comunista do Estados Unidos:
Estaelo ele Illinois, foi conele-
nado a cinco anos ele prisão
e multa de cinco mil dóla
res: Foi essa a primeira aplí
cação das cláusulas ela Lei

Smith, que quali:fica de cri-
, me o .fato de pertencer-se a

uma organização qualquer
embora sabendo que a mes-

DANTESCO

Argentina
Peróo quer der.rogar o que adotou a 28 de· Setembro de

_

1951
BUENOS AIRES, 17 (U. P,) I declarou à Oonrerência ele

I ção 40 estado ele guerra in- cassaela revolta elo general
- Os rumores, ele que o pre- Governadores, na semanz terna." Benjamin Menendez. O ele-
sidente Peron se prepara pa- passada, que é ímtnente essa Por outro lado, nenhuma ereto foi confirmaelo pelo
ra derrogar o estado 'de guer - medida. fonte oí'[cíal eleu indicação Congresso e é por isso que
ra interna, que circulam eles- Cabe assinalar que na sex- alguma sôbre se, o govêrno alguns acreditam que, sà
ele meados ele dezembro últi- ta-reíra . última alguns [or-: pretende ou, não tomar tal mente o Congresso poderá
mo, adquiriram novo ilIlP1l1-1 naís ela tarele retardaram a medida. derrogar a medidn, após 1'e-'

so na semana passada. quinta edição, que sai geral- O estado de guerra. inter- ceber men agem presidencial
Begundo circulas bem in-I mente às 18 horas, à espera na foi decretado a 28 de se- nesse sentido. \.

formados, o presidente Peron ela notícia sôbre a derroga- ternbro ele lDlH, dia clá fra- 4- derroaaeão elo ostnrlo ele

.................................................................... guhra interna aboliria as

Não ha Vorba para o' abono Jaculdades elo govêrno ele de-
V

.

�
ter cidadãos e COlocá-los à
dísposíção elo Executivo, "sem

Guerra interna na

OUTRO NAVIO PARA ASIDERU'RGICA
BORD'ÉUS, 17 (U. P.) - O diado em consequência da

navio carbonífero "Siderur- enchente elo oarona, Sel':L

gica VI", destinado a uma �ôsto a' flutuar no dia 26

companhia brasileira, e cujo (\lo corrente, nos estaletros

lançamento à água fôra a- ela Oironde.

o SR. CAFÊ FILHO VIAJARA A 28
DE MARCO

,,..
que os mesmos se possam va-

RIO, 17 (V. A.) _ O cm- Raul Fernaneles para comu-
ler elo recurso de habeas-cor-

baíxador de Portugal, sr. An-. nicar-lhe detalhes da visita
.

d'
.

.
. .pus", no caso de serem sus-

.� e outros .aín ".
a �estãe D,s'p.. ev,''ando

.

i�e[tos cte' '1'(':'tliZ[11" atívídudes ,tj'ni.n Fal'ia, IÜ'ZO após seu re- prestdenctal..
•

ti �.,.' subversivas. gresso ele Lísbon na semana --�-----------

RIO, 17 (V. A.) - A «íemo- do Brasil, por seu turno, com o diretor da Estrada. Es- _� ,.,..._ -�,•.,..-... passada, foi recebido pelo O TEMPO
ra no pagamento do abôno mostram-se agítados e in-I te, por sinal foi o primeiro presielente ela República no

. - , ,

ele emergência ao runctona- satisfeitos, reclamando in- administrador a fornecei· por NÃO RECONHE-. Palácio do Rio Negro. Nesse PreVIS!'1.O elo; tempo ate as

lismo deve-se éxclustvnmeri- sístentemente que se faça de intermédio do D. C. fi expli- encontro o cliplor�ata POl'tu_114
horas do dia 1&,

te à falta ele numerário, pois imediato o pa�ame1Jto. Hoje cação do atI·!1.zo: as foUlas
. CERÁ guês. entre outros assuntos, Tempo - Instavel, COlIl

. -

t TOQUIO, 17 (U. P.) - O sr. chuvas.
o governo não quer emitir mesmo uma comlssao procu- es ão prontas: falta o Mi- tratou da próxima visita elo \ Temperatura _ Está.vel.
para fazer face às despesas rará entender-se a respeito, nistério entregar o dinheiro. Ichil'o Hatoyama, primeiro

Ie está sem resel:vas no Bn.n- ••••••••••••(iG••S•••G•••••O•••••�........... ministro japonês, desmentiu
sr. Café Filho a Portugal, Ventos - Sueste à NOl'des-

co do Brasil. em Kobe a informação de que está marcada

definitiva-I te,
frescos.

.

Pelo mesmo motivo, nota- RELATÚRIO DE ENERGIA ATÔMICA fonte estrangeira, segunelo a
mente ?a�'a 28 .ele março. O Temperaturas - Extrem:ts

se a disparidaele ele trata- qual o japão se aprestaria
sr. A�t011l0 Fana se avistou

i
de ontem: Máxima 27,9. Mí-

menta aos servidores elas di- Aprovada a publicac,ão, por para reconhecer a China Po- \tambem
com o chanceler J nima 25,2.

versas repartições, .dentre as pular. O ministro acrescen-

�����na��I������(�O I�P���:o� Eisenhower
'

���s��= P��1 e�'liu��;�nb�c�� --C-O-N-'-T-R-A-D-I-T-O-'-R-,A�-A--p·-n-o-·-p-A-G-A-N-DAconseguiu, até ontem, pagar WASHINGTON, 17 (U. P.) 1.0) A necessidade da paz menta. '.

.

. 'N - -

.

os abon08 referentes aos tres - Porta-voz da Casa Bran- e.do desarmamento mundial;
-------------

RE-lIGIOSA .00.S SOV,I'E'TICOSmeses devidos: novembro, ca revelou, ontem, que o 2.0) A necessielade elas Na- !
dezembro e fevereiro. presidente Eisenhower dera ções Unidas ele adotarem o VIAGEM ÀS CA-

(E1NA) _:_ Diz a ágência in- emissôra:' Possuímos grnn-JUSTIÇA E TRABALHO sua aprovação a publicação, programa elo pyesielente Ei- RAIBAS formativa elos Estados uni-I des possibilidaeles para sus-
Sómente ontem foi possível feitu ante-ontem, do relató- senhower sôbre a utilização WASHINGTON, 16 (U. P,) elos que a Rússia te.nta con- tentarmos uma campanha a�

ao Ministério da Fazenda rio ela Comissão ele Energia pacifica da energia atômica, _ O sr. Ezra Taft Benson, vencer o munelo livre el:t con- gressiva, militante, at.eísta.-�ornecel' numerário aos Mi- Atômica sôbre a bombp. de e..... secretário da Agricultura elos tinuação de liberelaele reli- científica.
nistél'ios ela Justiça e'do Tl'a-' hidrogênio. 3.0) O fato elos cidadãos Estados Uni40s, eleclarou giosa no país, enquanto o que
balho, para l'eguladzar os O porta-voz precisou que, norte-americanos poderem, ontem, em uma entrevista à realmente existe é uma forte
abonos ele novembro e de- segundo o presielente Eise-I "tomando precauções acle- imprensa, que estava "dese- campanha anti-religiosa.
zembro. Janeiro continun.rá' nhower, êsse relatório

.sali-I quaelas",
se proteger em cer- joso ele familiarizar-se com a Duas emissôras, ouvidas ALASCA E HAWAI

em atraso. enta os três "pontos impol'- ta medida contr!J, um ataque agricultura e os dirigentes pela Voz ela América, foram WASHINGTON, 17 (U. P,)
Os ferroviários da Central tantes" seguintes: 'atômico.

.

agrícolas "dos países que vi- citaelas como prova evidente - A Comissão dos Assuntos
, 11····••• 1 sitará durante sua próxima da falsa teoria religiosa dos Internos, ela Câmara dos De-

M
·

h M
viagem pelas Caraibas e da soviéticos. A agência captou putados, aprovou projeto de

arlo a ercante América L�tina. ������Ue�nii::�:�l=�l��eO:��:� �:�s��e eP��v�:w���a�!�eg��
te eleclaração: Na USSR "Se ria de Estados da União Ame-

R I I
COLABORAÇÃO permite que a religião exer- rical1a.

'. egu amentadâ a ei �e vanlagens aos __:_Pg���-:r���e��e (�s :�� ;�s'�U�Ses!�niil��a �����me!� ---------

veteranos da Segunda Grande Guerra ����, ����::�uS�a ��:e�� ��.��!::a������:��usroem���s� P!��!�,���?;.�E ..�
RIO, 17 (Via Aérea) dos aos militares e civis que superior ao o beneficiário

es-,
hléia Naci�nal salvadore�ha, metanos a pensarem, ser sr, David Lilienthal declarou

O Presidente da Repúbli- participaram ele operação de tiver exercenelo no momento que o governo norte-amenca- permitielo exercer sua r:cli- que os Estados Unidos devi
ca assinou ontem a regula- guerra. Estabelece o decreto do pedido ele aposentadoria. no desejava tra,balhar em gião com liberelaele. am elesenvolver, em comum

mentação ela lei que extenele

(qUe
os proventos de aposen- Estando o beneficiário no estreita cooperação com os Ao mesmo tempo, num seus recursos minerais, a fim

ao pessoal da Mal'inha Mer- taeloria .serão iguais aos yen- último posto, ou cargo, da países lat.ino-americanos, a programa irraçliado por uma de ficarem em condições de
cante, no que couber, os di- cimentos integraiS do posto, carreira, ou de ocupántes de fim ele resolver seus proble- estação Sacalina, fazia-se 'um suportar um estado rle sítio
reitos e vantagens assegura-, ou categoria, imedi:atamente cargo isolado, os proventos ,mas e melhorar as suas con- apelo para se por termo as durante um tempo conside-

ele inatividade serão. acresci� 'dições d,e vida. crenças religiosas. E elizia arável.
dos ele 20 l�or cento.

'IJO
, ..

o receberam fracionado

MONUME�TO A AVIACÃO BRITANICA,
, ,

Submarino des-conhecidoAs despêsas decorrentes da
aplicaçãõ" da lei correrão por
conta ela dotaçi1o própria a

ser introduziela no orçamen
to de elespesa do Departa
mento de Acidentes ele Tra
balho do Instituto elos Marí
timos. Nos exereícios finan
ceiros em que não se regis
trar 'saldo, neSse Departa
mento, o Tesouro Nacional
fornecerá o sup'l'imento ne

cessário. Serão revistos os be
nefícios concedidos a'ntes da
Vigência do elecreto.

meiro centro da aviaç1ío na

val, criado em 1911.
Outra inscrição conterá o

nome dos doze precursores
ela avlaçi10 figurando entre
êles Lord Brabazon ele Tara,
Sir Francis Maclean, Tom

Sopwith e Lord Egerton.
Esse monumento' será eri

gielo em consequência de um

apêlo formulado, há cinco
anos, pOl' Sir Winston Chur
chill.

LONDRES, 17 (U. P.)
Será erigido em Eastchurch
um mural para comemorar

o "berço" da aviação britâni

ca, no qual serão gravadas
os primeiros tipos de avião,
c uma reDJ'oducào de Zeus.
No qCju�clro p;'incipat' será

colocada uma inscrição ho

menageanelo a primeira fá
brica de aviação construida
na Grã-Bretanha pelos Ir

mãos Short, em 1909, e o pl'i-

Surgiu na Florida, a uns i t5
quilomefros' de Forj PearSOD

MIAMI, 17 (U. PJ - Uma despachou imediata m'e n t e embarcação guarda-costas,'
lancha elo Serviço ele Guar- um esquadrão antí-submari- que se encontrava a 15 qlli-
ela Costas viu, ontem um sub- no em sua busca. lômetros de distância.
marino não identificaelo, a A nave misteriosa foi avis- O submarino foi visto peh
apenas cinquenta quilôme- tada a uns quinze quilôme- primeira vez cerra das 17110-
tros elo grande centro de tros de Fort Pearson, Flóri- ras, notando-se um "sinal
projéteis radiodirigidos de da, e snbmergiu ao apl'oxi- vermelho" na tôrre e uma luz
Cocoa; Flórida, e a Armada mar-se dela. uma pequena na superestrutura.

\'

.�.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Ô ESTÁDO

Scandinavas .....•.•...••

T�rça8 - Quintas - Domingos
nA'NCO d (*DiI\ITO POPULAR

I
HOTÉIS

9:50 horas

10
u eul\T.;U t ���e�tic.. :::::::::::::::: �:���IPara: Curitiba S. Paulo Rio AGR,-POLA I I Metl'opol................ 8.147

(Conexa-o para o inteior do Paraná S. Paulo e Norte

I
� p. ',", ' ,La Porta ..............• ,83.'434291 I16 I Cacique .

do Pais) �M.'l: d'rw.r:vfl..O,
. .

Central ....•••....•..•.. 2.694

Segundas - Quartas - Sabados ftOnlANOPOLIS - 5ró...("�r6.rlnc'>,
' Estrela •....•........... 88 ••36Z91 I,I 16 :15 horas 1���kÉ;iTO""""""'"

u

i���mi��_����,:�:��a�_��:�:�A=:e=������I�-�=S=I�O:"�N�A�L�I�����-B-A-�-O-S m:.�:::=M' Dr VM ID t flh
.

INO ICAOOR PROF
:'

� ,,�� ��,t
'

Com prll'tl'ca'��n�oI�H208Pltal Sio
Ex i:ntern;Id��� enfermar�a I" ESP;CIALISTA�M Do�ç!flDE !RIANOÇAS'e Serviço de gaetro-enterolcgta C R _ ,

DR. I. LOBATO DR. WALMOR ZOMER Francisco de Assis e na "uta da Santa Casa do �io �e Janeiro U SOS DE ESPECIALIZAÇAO NO RIO DE JANEIRO
DRA. WLADYSLAVA GARCIA Casa do Rio de J'anelro (Prof. W. BerardlDel1�). PEDIATRIA NEO-NATAL - DISTÚRBIOS DO RECEAi-

W. MUSSI FILHO CLINICA MEDICA Curso de neurologia (Pro!. NASCIDO - ASSIS'l'I":NCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AOS
Doenças do aparelho respiratório Dlplomad« ��l� Facdlda�e I Na- CARDIOLOGIA Allstr�gesi]o). . PRE�ATUROS - TRATAMENTO DA INAPET�NCIA INFANTIL

RADIOGRTUAFBIEAR'ECURLAO,DSIEOSCOPIA
ciona] d:id�':e 1�:aBras�1 dn vMt:r. re��n, t��t;;�ol.: 26�7u5a. Vitor Mei· .Ex Interno do Hospital mater- (FALTA DE APETITE) - TRATAMENTO DA ENUJ��;SE NO-nidade V. Amaral.

, TURNA, EM CRIANÇAS E
. ADOLESCENTES _ DISTúRBIOS

õES Ex-interno por concurso a a· Horários: Segundas, QU,,1't1ll e DOENÇAS INtERNAS PSICOLoGICOS DA INFÂNCIA - 'ENFERMIDADES DA INF'NDOS PULM ternidade-Escola Sexta feiras: , C E C A -

.. Ctrurgta do Torax (8' d P f O tá I Jit \ oração. stõmago, intestino, IA DE MANEIRA GERAL '

Formado pela Faculdade Nacio· ervrço dO. ro

'L' c) voo· Das 1'6 às 18 horas. fígado e vias biliares. Rins, ova- CONSlJUl'óRIO - FELIPE SCHMID1' 38
- MÉDICOS -

\ ,r1gues ima Residência: Rua Pelípe Sh' 't CONSULTAS D S
,.

CIRURGIA-CLíNICA nal de Medicina, \ TiSlologllltaN, e Ex-interno do Serviço de Ctrnr- midt, 23 _ 20 andar, apto
c - nos e u ero. ,

-- AS 2 Á 5 HORAS

GERAL-PARTOS Tisi(lcirurgião do :U0spltal a· gia do Hospital I. A. P. E. T. C. Tel. 3.002.
1

-I
Consultório' Vitor Reirele. CONSULTAS C/ HQRA MARCAl'(\: FONE 8165

Serviço completo e especiali- rêu Ramos do Rio de Janeiro
'_________

22. RESIDf:NCIA - TENENTE SILVEIRA 130 (FONE 8165)
zado das DOENÇAS DE SENHO- Curso de especl-alizaçio pela Médico do Hospital de Das 16 às 18 horas. ATEf.<DE CHAMADOS A DOMICíLIO

'
,

d S N T Ex-Interne e E�·all.l.· C ld d ,I Residência: Rua Bocaiuva 20.
RAS, com, modernos métidos e . • • ..- -

, arr II e DR NEWTON Fone: 3458.
d iagnó sticos e tratamento. tente de (;iruTzla do Prof. Uso DOENÇAS DE SENHORAS '. '

SULPOSCOPIA - HISTERO - GUI,,!araes (RI?). PARTOS - OPERAÇOES D'AVILA
SALPINGOGRAFIA - META:CO- Cons : Fehpe Schmídt, 88 -

Cons : Rua João Pinta n. 16, CIRURGIA GERAL
LISMO BASAL Fone 3801 das 16,00 às 18,00 horas. Doenças 'de Senhoras - Precto- DHAUSEN

.. Radioterapia por ondas curtas- Atende em _hora marcada., Pela manhã atende dià- 'Iogia - Eletricidade Médica CLíNICA Mll:PICA DE ADULTOS
Eletrocoagulação - Rai08 Ultra Res: Rua Sao Jorge 8 - Fone riamente no Hospital de Consultório:, ,Rua Vitor Mei-I E CRIANÇAS
Violeta e Infra Vermelho. 2395. Caridade. -eles n.' 28 - Telefone: 8307. Consultório � Rua Joio Pin-
Consultório: Rua Trajano. n, 1, ---;.-- Residência: Consultas: Das 16 horas em to 10 - Te!. M. 769.

l° andar - Edifício do Montepio. DR. YLMAR CORRll.oA
I Rua: General Bittencourt n. diante. 'Consultas: Das 4 às 6 horcs.

Horário: Das 9 às 12 horas - CLíNICA MÉDICA .101. Residência: Fone, 3.422 Residência: Rua Eateves J�-
Dr. MUSSI. CONSULTAS das 10 - 13 ho-

f Telefone: 2.692. Rua': Blumenau n. 71. nior, 45. Tel. 2812.
Das 15 às 18 horas - Pra. raso DOENÇAS DO APARELHO DI-

' -._. _

MUSSI Rua Tiradente 9 - Fone 8415 MARIO DE LAftMO GEST.IVO - ULCERAS DO ES- DR. HENRIQUE PRISCO-
Avenida Trom- CANTIÇÃA TO:\1:AGO E DUODENO, ALER- PARAISODR. JOSÉ TAVARES \'" GIA-DERMATOLOGIA iii CLI.

IRACEMA CLíNI'CAMDÉDEICcI)RIAN,ÇAS NICA GERAL MtDICO
Qperações - Doenças de Se-

MOLE'STIAS NERVOSAS E ADULTOS nhoras - Clínica de Adulto••

R NEY PERRONE MENTAIS - CLINICA GERAL ,Doenças Interna. CLINICA Curso de Especialização noD.,

I
Do SeIviço Nacional de Doen- CORAÇÃO - FIGADO - RINS de '.. Hospital dos Servid.ke. do

E'-l
MUN-D ças Montais." - INTESTINOS OLHOS _ OUVIDOS _ NARIZ tado.

Formado pela Faculdade Naci' Chefe do Ambúlat':;riol de Higie· Tratamen. moderno da SIFILIS E GARGANTA I (Serviço do Prof. Mariano de
naol de Medicina Universidade' ne �en.tal ,

.

Conliultório - Rua Tiradentel, DO Andrade) ,

do -Brasil I PSiqUIatra do Hospital - 9.
, DR. GUERREIRO DA FONSECA Consultas - Pela manhi no

RIO DE JANEIRO 'I Colônia Sant'1n!l HORÁRIO: Chefe do Serviço de OTORI. Ho_spital de Caridade,
, .

Aperfeiçoamente na "Casá de Con'fulsoterapla pelo eletro· As 13 às 16 horas. ( NO do Hospital de Florianópolis I A tarde das 1680 h. em d1an·
Rande São MigueP" choque, e �ardiaz?l. In�ulin' �e�a- Te!.: Cons ..

- 3.4�5 - Re•. -+ Possue a,
CLINICA os APARE- te no consultório 'Rua

Nunel'Prof. Fernando Paulino Pia; Malal'lOterap�. PSICotl!ra�la. 2.276 - FlorIanópoll8. \ ! LHOS MAtIS MODERNOS PARA, Machado 17 Esquina de Tira-
Interno por 3 anos do Serviço CONSULT�S: e�ças e QUUl- ,-' ITRATAMENTO das DOENNÇAS dentes. Te!.276'

de Girul'R'ia tas da� 16 as 15 horas. Sabado DR.
.
JÚLIO DOIN ,da ESPECIALIDADJjJ ,I Residencia - rua Prlllidente

Prof. Pedro de Moura l(m;nhaÁ't G 'h ld" VIEIRA I Consultas - pela m.nhi no Coutinho 44.
,

Estagio por 1 ano na "Mater-
de ��ne��laBi�I,n:ou�t. esqUIna

MÉDICO JHOSPITAL. I ---D-R----V-I-D-A-L---nidade - Escola"

I RESIDENCIA: Rua Bocaiúva ESPECIALISTA EM OLHOS, A TARD� - das 2 a. I -

I '

.

Prof. Otávio Rodrigues Lima
139 Tel2901

'

'

OUVIDOS NARIZ E GARGANTA' no CONSULTORIO CLINICA DE CRIANÇAS
Interno por 2 �no do P7nnto' TRATAMÉNTO E OPERAÇOES I CONSULTORIO - Rua do. Consultório: - Felipe Schmidt,'Socorro DR ARMANDO VALm- I Infra·Vermelho - Nebullzaçio - ILHEOS nO 2 38.

- x - I' S Ultra·So"! RESIDENCIA - Felipe Srh· CONSULTAS -Dai 4 a. 6

OPERAÇÕES I RIO DE ASSI I (Tratamento de .Inulllte .em

Jmidt
n" a3 Te!. 2365 horas.

CLINICA DE ADULTr'1 Dos Serviços de Clínica Inr-antll operação> - Residência: Tenente Si,ivelra,
DOENÇAS DE SENROR.\S da Assistência Municipal e Bo.- Anglll-retlnoscopla - Receita de DR. ANTON�O MONIZ 130 FONE -- 3.165.

CONSULTAS: No Hospital de pital dI! Caridade Ocullls - Moderno equlpameDto DE ARAGÃO ---....-

Caridade( diariamente das 8 às CLINICA MÉDICA DE CRIAN· de Oto-Rlnolarlnaoloala (ánlep CIRURGIA TREUMATOLOGIA
DR. ANTONIO BATISTA

10.
"

ÇAS E ADULTOS no E.tado) . JUNIOR
No consultório, à Rua João - Alergia - Horário das 9 às 12 hora. e

, .O�tope_dIa .

Pinto nr. 16 (l0 andar) Consultório: Rua Nunes Ma- das 16 às 18 horas. Consult�rlo. J�ao. Pmto, 18.

Diariamente das 10 às 12 e das chado, 7 - Consultas dai 16 '.. Consultório: - Rua ,Vitor Rei· Das 15 as, 17 dIAriamente.

14 às 16 horas. 18 horas reles 22 - Fo»e 2675. Menos aos. Sábadoll
RESIDENCIA: - Rüa Duarte Re�;dência: Rua Marechal Gui- Res. - Rua São Jorge 20 - Rea: Bocalllva 131i.

Sh li te I, 129 - FlorianÓpolis. lherme, 6 - Fone: 8783 _Fone 2421. Fone: - 2.714.

l O J A S
Elelro-Técníca

(A ORGANIZAÇÃO ÓR6UlHO DE
',SANTA CATARINA)

Apresentam as exmas. sres. Donas de
Casa, a marávilhosa -�

EL.GI-N
(A MÁQUINA DE COSTURA DE FAMA

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

ElGIN paga-sea 'si mesma.
DISTRIBUICAO EXClUS,IVA" DE

, '

ELETRO-TÉCNICA INDÚSTRIA E
COMÉRCIO S. A.

Rua Tte. Silveira 24 e 28 - End. Tel.
ElÉTROTECNICA

Caixa Postal193 - Telefone 3.793
Florianópolis .- Santa- Catarina

\

"

aGORA NOVOS :HORftRmS
n

e

DR. ANTONIO DIB
MUSSI

Residência:
powsky, 84.

MINISTÉRIO na AGRICULTURA
SERVIÇO FLORESTAL

DELEGACIA 1"LORESTAL
REGIONAL

"ACORDO" COM O ESTADO DE

SANTA CATARINA
AVISO

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

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

acarretam tais práticas, torna públíeo e chama a atenção
de todos os proprietários de terras e lavradores em geral,
para a exigência do cumprimento do Código Florestal

(Decr. 23.793 de 23-1-1934) em todo o Estado.

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

proceder queimada ou derrubada de mato sem solicitar,
com antecedência, a necessária licença da autoridade flo

restal competente, conforme dispõe o Código Florestal em
seus artigos 22 e 23, respectivamente, estando os infratores

sujeitos a penalídades. "

REFLORESTAMENTO

Ano- . . . . . . • . • • . . . • ...., 170,00
Semestre '. Cr 90,00

No Intértnr
Ano .........

-

;,.. :.. Cr$ 2')0,00
Semestre ...•...•.••.• Cr'UO,OO
Anúncio mediante ccntrãto.
Os crtglnais, mesmo não pu.

blicados, não serio devqJvidos.
A direção não se responsabiliza

pelos conceitos emítldos nOI ar

tigos assinados.

Navio-Motor «Carl- Hoepcken'o ESTADO

RAPIDEZ - CONFORTO - SEGURANÇA
Viagens entre FLORIANOPOLIS • RIO DE JANEIRO

Escalas intermediárias em Itajaí, Santos, São Se
bastião, Ilha Bela, Ubatuba, sendo nestes quatro úlü.
mos, apenas para movimento de passageiros.

As escalas em S. Sebastião, Ilha Bela, Ubatuba MO
prejudic.4rão o horário de chegada no RIO (Ida) •

ITINERARIO DO N/N "CARL HOEPCKE"
IDA VOLTA

-o-

, ADl\fINISTRAÇÃO
Redaçâo e Oficinas, à rua Con
selheiro Mafra, n, 160 Tel. 3022
- Cs; Pestal' 139.
Diretor: RUBEN� A. RAMOS.

Gerente: DOMINGOS .F. DIi
, AQUINO

Repre.entantel:
Representações A; S. L-,u.

Ltda.
Rua Senador Dantas, 40 - ,5°

andar.
Te!.: 22-5924' - Rio de Janeiro.
Rua 16 de Novembro 228 5°,

andar sala 512 - São Paulo.

Fpolis ItaJai Rio Santos,

ASSINATURAS
NI C"pital

Esta Repartição, pela rêde de viveiros florestais, em

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

mentes de espécies flurestais e de ornamentaçâo, para for
necimento aos agricultores em geral;interessados no retle
rest�mento de suas terras, além de prestar toda orientação
técnica necessária. Lembra, ainda, a possíbtlldade da ob

tenção de ernpréstlmus! para reflorestamento no Banco /lo

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

.
Os interessados em assuntos florestais, para a obten

ção de maiores selarecímentos e requererem aatorísação
de licençapara queimada e derrubadas de mato, devem

dirigir-se às Agências Florestais Mimicipais ou diretamen
te a esta Repartição, situada à rua Santos Dumont na. 6
em Florianópolis.

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

INFORMAÇÕES
'UTEIS

Para o mês de Janeiro e Fevereiro

IDA VOLTA

-0-,
O leit.or encontrarã, nesta co

luna, informações que nece iaíta,
diàriamente e de imediato:
JORNAIS Telefone
O Estado ....•.•••..••••• 8.022

A. ��zeta �.666,Di ário da Tarde u.ó79

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

C Imprensa Oficial •..•.••• 2.688

.,HOSPITAIS------------------------
,', Caridade:
(Provedor) ••••.••••••••• 2.814
(Portarra) .••...........• 2.036
Nerêu Ramos '. . . • . • • 8.881
Militar 8.157
São Sebostião (Casa de
Saúde) ...•...........• 8.153

Maternidade Doutor Car-
los Corrêa -87121

CHAMADOS UR-'
GENTES,

Corpo de Bombeiros ....

Serviço Luz (Reclama-
ções) .....•........•.•

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

ICOMPANHIAS
DE

TRANSPORTES
AÉREO

TAC , ...•• , ••.•

Cruzeiro do Sul ...• : ...
Panair ......•......•••.•

,,�u V��ig .. : .......••...•.••
,\'xe,__:_� Lôide Aereo •..........•

" Real ........•.........••
,

��"'W
Santos

'

-5/2
17/2
�

Florianópolis
28/1
9/2
21/2

Itajai
30/1
11/2
23/2

Rio
4/2
16/2
28/2'

Viagem com segurança
e rapidez

80 NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

RAPIDO �(SDL-BRASILEIBO))
,

8.818

2.404!2.038
2.594

Florianópolis - Itajaf - Joinville. - Curitiba
-.._ ,

B.ua Deodoro esquina:da
Rua Tenente ;Silveira

-

Agência:
. \ MOO I2:500

3.553
2.825
2.402
2.358
2.500

'011', II:
...AI___' D.noPr".MI. "....da. \�"., '

CIIIII'IM
'

RUCMJUo, PROS.......

---------------------------------------------..__

Raios X
l'lparelharem moderna e completa para -qualquer exaDle

radiológico.
Radiogrl\rla& e radioscopl;iS.
Pulmões e coração (torax).
Estomago - intestinos e figado (coleclstografia).
Rins e bexiga (Píeloguatía),
Utero e anexos: Histero-salpingografia com Insufla

ção das trompas para díagnóstíco da esterilidade.
Radiografias de ossos em geral.
Medidas exatas dos diametros da bacia para orienta

ção dO parto (Rádio-pelvimetria).
'

Dlàrlamente na Maternidade Dr. cartos Corrêa.
,

DR. MARIO WEN-

CLlNICA ESPECIALIZADA DE
CRIANÇAS

"

Consultas das 9 ás 11 hora•.
Res. e Cons. Padre Mizuelinho.

1 .)

A'DVOGADOS
DR. JOSÉ MEDEIROS

VIEIRA
- APVOGADO-

Caixa Postal 160 - ltaja!
Santa Catal'ina.

'

DR. CLARNO G.
GALLETTI'

- ADVOGADO
Rua Vitor Meireles, 60.
FONE: 2.468 .

- Florianópoli.' -
DR. ANTONIO GOMES DE

ALMEIDA
ADVOGADO

Escritório e Residência:
Av. Hercilio Luz, 15
Teleflllle: 3346.

DR. JOSe M. CARVALHO
REIS

ADVOGADO
Rua Frei Caneca 122'

FARMACJA DE PLANTA0
M�S DE FEVEREIRO

5 Sábado (tarde) Farmácia Catal'inense Rua Tra-
jano.

6 Domingo Farmácia Catarinense Rua Trajano.
12 Sábado (tarde) Farmácia Noturna Rua Trajano.
1& Domingo Farmácia Noturna Rua Trajano.
19 - Sábado (tal'de) Farmácia Esperança Rua Conse

lheiro Mafra
20 ...,... Domingo Farmácia' Esperança Rua Conselheiro

M'afl'a.
Carnaval Farmácia Nelson
Sábado (tarde) Fal'mácia
Pinto

22 Rua Felipe Schmidt
Moderna Rua IJoã926

27 Domingo Farmácia Moderna Rua João Pinto.

'Lavando com Sabão

"irgem ESj;)ecialidade
da Cla. IITIIL IIDOSIBIIL-Jolnvllle. (.area realstrada)

" ecoDomiza-seC tempo e dinheiro
' e- --::--� ,.._. .... " .. - ...---- ..-''''�-...,,-- ....---,.-- ...- ..... -:!".:!!' ..�.----------�---.-'-----�-------

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Zury Machados>�=- . �... I
ACONTECIMENTOS SOCIAISi

...................� .

•••••••••

TAPERAS
VALTER SPALDING

Humildemente jazem, cheias de: heras,
sob a sombra de umbús, nas .esplanadas,
do Pampa os cenotáfios _ as taperas _,
sugestivas ruinas veneradas.

São do guasca altaneiro destas terras
rosário de lembranças de passadas,
de tristes, de felizes, doces eras,
e motivos de lendas, encantadas.

São vestigios de alguém que se' sumiu;
que gozou, que sorreu, que batalhou
e ainda vive, talvez, mas erradio

Desses si,tios amenos onde, outrora,
teve os, beijos da china que ele amou,
e onde, triste, a saudade vive, agora ..

-o�

Ultima Moda

--...;__
..

_-��-

- Para a menina que vai tote. Na cabeça um véu. A

ser pagem de casamento" outra usa um vestidinho sôl

'um modelinho gracioso. Sa- to prêso somente por um la
,

ia de panos horizontais beni I
ço na gola de renda. Renda

franzidos e, blusa com deco- .tambêm nos manguíuhas

'��e, V, e' babados corri renda I c.urtas e na behada do ves-

'nus pontas; em ,redor .do de- ,�!do. ' ,

. '" '

_, '-0-

, ANIVERSÁRIOS '- sr, Waldir Brasil, fun-
J

" _
cionário .da Caixa Bceno-

FAZEM ANOS, HOJE: mica
_ sr. Laureano Gomes de - sr. Moacyr Callotti

Almeida; I
- sr. Hamilton d'Alascio

-:- sr. Saul Damíaní
'

- Ten. Nery Clito Vieira,
da Policia Militar;
- Major Médico Dr. Ruy

,

Pontinho de Morais, ilustre
Oficial do COl'PO de Saúde
do Exército, atualmente na

Direção do Hospital desta mes;

Guarnicão Militar;
_ sta, Creusa Helena da - sta, Ligia Santos, des-

Silva' filha do sr. Aricome- tacada funcionária dos Ser

des ESPiridião da Silva e viços Aéreos
I
Cruzeiro d.o

sua exma. esposa d. Izaura Sul, sucursal desta Capi
Ileatrtz da Silva; ,tal;, _

._...............,........•.h.__.....,..,..w....·.·.·.·.·�....................

- sra.' Maria de Lourdes
Luz
- sra. Daura Silva
- sra, Lifian Maria Pa-

checo;
-rr- sra. Maria D. L. Go-

«Grêmio' Cruzeiro do Sul»
,

BecreaUvo··Colto,al-Espor,ttlo
(Filiado - ao Clube' 6 de Janeiro-Estreito)

DIA 20 _ DOMINGO - GRANDE. BAILE DE CARNAVAL.

I

EXPULSOS DA FE
DERAÇÃO'

BUENOS AIRES, 15 (U. P.)
_ A Federação Operária da
Borracha expulsou 13 de seus

dirigentes por "incapacidade,
falta de conduta na agre
miação e abuso de confiança
no manejo da importância
das quotas socíaís",

.....................Q .-,.......,..-..._._� "'
- _

•..a.� .

Em C'UIIITIBA

DOTEL"�
C U'M A X O A H O S P I TA li D A D E

LORD
\

OlARIAS: Casal Cr$ 200,,00 - SoUeiro Cr$ 120,00
TODOS APARTAMENTOS DE FRENTE COM BANliElRO E TelEFONE

R E S E RVA S : fl Em São 'Paulo: Lord Hotel - 1elegr.: LordHotel • Telefo�e: 52·6111
Em Curitiba: Praça Tiradentes· End. Telegr:: LordHotel • Tel. 5029

18 DE FEVEREIRO As 3 - 8 horas.

A data ele boje recol'da'-nos que:, A França Filmes Apre-
em 1546, em, Elsieben, na Alemanha, faleceu o gran- .senta :

"

de reformador Martinho Luthero, nascido na mes-I George Sanders � Agues
ma cidade em 10 de novembro de 1483;

I Moorhead]
- Patr-icia Roc

em 1637, em Alagoas, travou-se a batalha de Co- em:

mandaituba, entre o General Conde de Bagnuoli CAVALHEIR'q DA AVEN-

com Exército de Pernambuco (500 portugueses, 120 TURA

napolitanos, 100 pernambucanos, 300 índios de Ca- No programa:
marão e 80 pretos de Henrique Dias) e o Principe Atual. Atlantida. N°. 55

de Nassáu, com 4.400 holandeses, saindo estes vi- x 5. Nac .

toríosos pela esmagadora maioria de combatentes; Preços: 10,00 - 5,00,
em 1649, o General Barreto de Meneses marchou Imp. até 18 anos.

.do Arraial Novo para dar combate aos holandeses

na Colina Prazeres, em Guararapes:
_ em ,1748, o 'Governador desta então Capitania de

Santa'Catarina, Brigadeiro José da Silva Paes, en

viou uma reclamação a Metropole sôbre o abuso

dos homens se casarem muito moços com o fito de

auferirem lucros concedidos aos colonos açorianos
e madeirenses;
em 1749, o Brigadeiro José da Silva Paes comuni-

,

cou à Metropole a chegada ele alguns colonos, pro
cedentes do sertão, com a notícia de haverem en

contrado sinais de minas ele ferro;
em 1755, a povoação ela vísinha Cidade de São José

foi elevada a categoria de Freguesia;
em '1852 o Exército Aliado entrou triunfalmente,
depois da Batalha ele Monte Casseros, em Buenos

Aires terminando assim a ditadura do general Ma-,
,

'

E�i�Roii�=;;;na;dé Comércio�:'l;;ll!!l
Senna Pereira

HOJE' NO PASSAD'O

-

Através dos orgãos da' imprensa catarinense, díaria-
mente, o povo está tendo o prazer de conhecer e ,admil'ar
lindas candidatas que rstirgem dos mais variados recantos'
do Estado, para concorrerem ao ambicionado título de

"Miss Santa Catarina". Do contato que o reporte manteve
com os ol:ganizadores, ficou> vivamente impressionado
com o grande poder de penetração e a repercussão que o

certamen está despertando em todos os sectores da socie
dade catarmense. Assim, apenas para citar' as mais recen

tes adesões em Criciumar foram lançadas cinco candidatas

representando as seguintes entidades sociais: Associação'
Beneficiénte Baú dos Pobres," Olímpico' Busquet C1ub, Co
merciário F'.C., Atlético Operário F.C., Sociedade Recreá
iiva Manpituba. Igualmente Tubarão" entusiasmado com

o alcance e significação social do concurso, apresentou o

expressivo número de seis candidatas.Lajes, muito acerta
damente cognominada" a Princesa da Serra", sobres
saiu-se espetacularmente, a deduzir-se pelo vibrante en

tusiasmo local, ao serem lançadas _14 candidatas, repre
sentando a elite da sociedade lajearia. Joaçaba, através
.das graciosas 'e bonitas senhoritas Clara Mueller e Merce-'

des Zamoner, também estaeá presente à disputa do título
da "mais bela cutar inense," O Vale do Itajaí, através das
cidades de Blumenau, Itajai e Brusque, também far-se-á
representar Aos festejos finais, em que serão decantadas
a graça e 'a beleza, que .constituem, por sinal, um apaná
gio da mulher catarinense. Destacar os nossos valores,
exaltar a radiante beleza das jovens catarinenses, signi
fica, por sem dúvida, uma alta contribuição pára o' inter
câmbio social entre as sociedades e tornará, consequente
mente, melhor conhecido nosso querido Estado, 110 con,cêr
to das sociedades do País.

Fastioso seria citarmos, nominalmente, todas as can-
Serão realizados nos dias 15 e 16 de revenero. Os can-

didatos deverão requerer ao diretor da escola até 31 de jadí datas já inscritas, tão elevado já se encontra o número
neiro.delas, o que revela a repercussão e o prestígio deste con-

curso. Por outro lado, estamos informados, através de sua'
1 :. t--O-_-,-. t dc,

. _
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20) CAPIT-O MATAmen e' 111 eressa os em partICIpar como ce u a VIva o , VISTO'
A

concurso, a,través da inclusão, de suas representantes jun� Ivo Reis Montelleg'�o '_ Inspetor. 1 M?UROS Com Pierre Re-

Desde o advento do cinema têm os grandes estúdios to ao l'�fel'ldo conclave. 'nOlr

americanos e européus procuradO corrigir defeit,?s. e defi:' Nesta repol'tag'em, colocamos em' destaque, a gracio- soirée no Lira- Tenis CI\lbe. Quarta�eira: Coq�etel e aI.. 3°) FILHOS DO DE-

ciências técnicas apresentadas na fotografia d�s fllme�. A sa senhorita JUCELDA MA'TOS, pertencente à societlade moço no Iate Clube; visita ás unidades da Marinha· desta SERTO Com: O

nitidez da imagem, o focÇl absoluto, a introduçao da cor e ,de Lajes, e candj'data, por sinal com g}'andes atrativos, ao capital: recepção no 50 Distrito Nàval. Quinta-feira i Ex- Magro.
_

muitos outros problemas foram resolvidos após anos e anos ambicionado título de Miss 8_anta Catarina. cürsão e almoço em Caldas da Imperatriz; grand{"show" 4°) ZOMBIES DA ES-
ele constantes pesquisas" FESTEJOS DE COROAÇÃO: _' Ul;tístico no Estádio Santa 8atarina com desfile das can- TRATOSFERA 9/ 10 Eps.

Nada, porém, se equiparou com a mais recent� inova- Uma semana inteira repleta de reuniões, recepções e didatas em traje 'de passeio. sexta.feira: Visita ás obras Preços: 6,20 - 3,50.
cão sôbre fotografia de filme: o CINEMASCOPE! CrIado e?1 elegantes soirées, constituirá o programa dos festejo� da do Clube do Penhasco; 'pa�seio a pontos pltorescos da Imp. até 14 anos.

pal'i� e aperfeiçoado em Hollywood, o novo e revoluciona- coroação da "Mias Santa Catarina". Em datas que serão ilha; jantar dansallte no Coqueiros Praia Clube. Sábado:
rio processo é o resultado de uma série de minuciosos tra- previamente marcadas, será cumprido à risca pela Co- ,Coquetel e rêcepção na Base Aérea e desfile das candita
balhos sôbl'e o �leJhor aproveitamento da imagem e do co- missão Organizadora, o seguinte programa: Segunda-fei- I tas em núCilot para a eleição final; desfile da "Miss Sa:nta
lorido no cinema. ra, reunião das candidatas para os esclarecimentos fináis;

I
Catarina", prin'cesas e' demais, candidatas em carros ale-

A estréia CINEMASCOPE em New York (Roxy Thea-
vÍsitas e í1presentaç'ão das candi,datas ao Governador e 'g'óricos nas ruas ,da capitil.l; cei,a com aesfile de pentea

tre setembro de 1953), foi uma verdadeira consagração ao
Prefeito; recepção a bOl'do do navio :"Catl' Hoepck. Ter-_ dos. Domingo: no clube 12 de Agosto, grandioso baile de

, ge�io inventivo de Henry Chl'é'tien. Unidos, p�blico, G_rit�ca ça-feira: Passeio e peixada no Crube' de Caça e Pesca e coroçiio.
e técnicos aplautUram, demoradamente, o mt1,IS impressIO
nante espetáculo visual já apresentado numa sala de pro�

jeção, ,

Realmente, a fotografia do CINRMASCOPE - be1a e

intensamente luminosa _ é um espetáculo que maravilha

qualquer público, Tôda a' gra!1uiosidade cêllÍca captada �e
las lentes anamórficas são fielmente reproduzidas na tela

especial _' uma faixá metálica côncava _ dando a n:ítida

impressão ,da profllndida(le. "

.' Dentro de maIs algumas semanas" com toda a certeza,

o pú1)lico de Floi'ianópolis irá conhecer o �spetó.culo CINE

MASCOPE, pois sua inauguração está marcada Tiara o pró-
ximo mês de março, num dos cinemas çla Emprêsa José

Daux S. A. Comercial.
.,

, 'Seja qual rór o filme da estréia (O Manto Sagl'udo,
A Fonte dos Desejos, Rebelião na India ou Príncipe Valen

te), a, platéia ficará extasiada com a perfeição da fotogra
fia apresentada pelo CINEMASCOPE.

'

COD'cur,so ,Miss Sanla. Calarina
'o. PRESTIGIO DO SENSACIONAL CONCURSO.
AUMENTA - NOVAS ADESõES OUTRAS
CANDIDATAS SERÃO CONHECIDAS POR

1l:SSES DIAS.

•

ESTREITO

2) de 'conclusão de curso propedêutico I

3) de licença ou conclusão de curso ginasial
4) de conclusão da 4a. ou 5a. séries de curso secundá-
"rio fundamental

5) de conclusão de. curso normal regional
6} de conclusão de curso industríal básico
7) de conclusão de curso dé mestria agrícola
8) de conclusão de curso complementar (3 anos).

9), de .conclusãc ele curso de formação das pclicías mi

lítares (5 anos)

lP) de conclusão de curso de seminário (4 anos),
EXAMES DE ADMISSÃO

Inscrição: de 1.0 a 23 ele fevereiro.

Realização das provas: I 24 e 25 de fevereiro,

PROVAS FINAIS DE 2a, ÉPOCA

A'VENTURAS DO

r

ZE�MUTRETA

CINf SAO JOSE'

t�jl.1
As 5 - 8 horas.
"Nunca Houve uma Mu

lher como "GILDA"
. Rita Hayworth - Glenn
Ford - em:

"GILDA"
(Technicclor)

No Programa:
Notícias da Semana, N°.

55 x 5. Nac.

Preços: 7,60 - 3,50.
Irnp. até �g anos.

. As 8 noras.
MarizaMazzaroppi

Prado em:

"CANDINHO"
No Programa:
Fatos em Revista. Nac,

Preços: 7,60 - 3,50.

Cameron - Jane
Nigh em:,' •

I

o. GRITO- DE GUERRA
.

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

As 8 horas.
Ricardo

__
Montálban

Cyd Charisse - Gilbert Ro
land - J. Carrol Naish
A MARCA no RENEGADO

(Technicolor)
No programa:
Vida Carioca. Nac.

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

tIIIIIf ......'ur

fllll CBUSOT IDI
(II L VIII Á)

."ANDE TONtoe

Agradecimento
Os filhos, nóras,

netos, bisnetos e demais
parentes da saüd�sa MARIA
SUAREZ CUNEO (PEPA)
agTadecem, penhorados, a

todos quantos os conforta
ram durante a enfermidade

daquele ente querido, até
o seu passaJljento, bem co

pio áqueles que por qual
quer fôrma lhes manifesta
ram o seu pezar pelo dolo
roSO evento, acompanhando
a até a necropole do Itaco
robí.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Florianépolís, Sexta-feira, 18 de Fevereiro de 1955

�1"r':;;''' S. PAULO, 17 (V.A.) - ,receram a vitória. Os ten-
Domingo último, na Vila (depois Garcia) ; Adolfo d fPerante um público que fez It9s do quadro vence 01' o-

de Santo Amaro da Impera- (depois Estádio), Nerêu e
passar pelas bilheterias do ram assinalados por Ru

triz, conforme amplamente Garcia; Norival, Abelardo, Pacaembú a soma de Cr$.. dinski e Kostic, na fase íni
anunciamos, teve lugar a Ti'ilha, Valéria, Jacó (de- 243,7rO,00, jogaram os es- cial, e Potovic, nos memen

grandiosa tarde esportiva, pois Wílson). FLORESTA:
quadrões do, Coríntians e tos derradeiros do 'embate.

na praça de desportes do [Bique, Cachimbo e �aul; do Estrela Vermelha. Os João Etzel foi o apitador,
Independente Esporte Clu- Hugo, Tavares e Henrique ; campeões do 40 Centenar io estando os dois quadros as

be, abrilhantada pela Ban- Tonho Édio, Borbinha, Neso de São Paulo foram der- sim formados:
da de Música local e na pre- e Sílvio Parodi. Oltveiro rotados pelo escore de 3xO.
sença de numeroso público. substituiu a Raul na se- O Estrela Vermelha, que so
Nessa' ocasião foram inau-' gunda fase. freu dois revezes em Porto
gurados oficialmente o gra- A arbitragem fun'cionou Alegre (frente ao Gremio
mado, o pavilhão e o uni-, com Rid Silva, que saiu-se 3x1 e ao Internacional, 4x2),
forme do tradicional In de- i

muito bem da árdua in- esteve superior aos paulis
pendente, que ressurgiu curnhência. Apenas não es-

tas, principalmente na' fase
com bl:ilha�tismo .. Em bem I �amos, de acôrdo "com um derradeira, quando' o Es
aplaudidos improvisos, pelo I impedimento que marcou, trela Vermelha 'deitou ca

Independente e pelo FIo'" � prejudicando a dianteira do tedra. Os iugoslavos estive
resta de Joinvile, nos atos' floresta. Visitantes e' 10-

ram numa tarde feliz e me

inaugurais, usaram da .pa- : dais, nada re:lamaram' con- '�,�
lavra os srs. Haroldo SIlva l tra S. Senhoria, havendo, no ;..;;... ___

e F'rancísco Lux, Tespec�i-Itranscurso '

do prêlío, uma',
_��

vamente. O capitão do qua- d.isê.ipl ina devéras, elogiá- UNIA-O 3 X BALNEA'RIO 3,dro do Independente, joga-, vel. Auxiliares do árbitro:
, , ,

dor Teófilo, entregou ao ca- Ldminadora e Ulisses.
,

'
� < ,

pitão do quadro visitante, Não houve anormalidades O Balneário não se con- gues balanceou ainda duas
como oferecimento do clube a registrar. tentou com o empate de veses as redes dos balnea-
sautamarense, um bem su- Movimento técnico: Iude- 3x3. renses; 'mas não foram va

gestivo BRONZE, com dedí- pendentes: 7 toques, 4 Nos seus proprios domí- lidos. O juiz Sr. .Lauro Mello,
eatória inclusive. faltas, 3 escanteios, 7 defe- n ios, rião conseguiram, apa-. apita em ambos 'os lances
COMO TRANSCORREU O sas, 3 tentos. Floresta: 4 g�ú' o revés do encontro an- off-side em João.

- ,I

JôGO PRINCIPAL toques, 6 faltas, 5 escan- terior. , O arbitro teve. .otime de-
Precisamente às 18 horas, ueios,.8 defesas, 2 ,tentas... � .À' pártida foi 'realizada sempenho. .' .. < '

�' � , .

'

entram em campo as duas Resultado: 3x2 pró .Inde- ,n:Q campo da, Escola de As equipes estiveram as-

equipes, sob as órdens (\0 pen den te t!le Santo Amaro. Àpren-dizes de Marinheiros. sim constítuídas : .

árbitro RID SILVA. A saí- I Autores dos pontos: Trd- No primeiro periodo o BALNEÁRIO: - Aldo;
da cabe aos visitantes, que lha, Jacó e Valério para o placard esteve favoravel ao Bonga e Trindad; Tião,
investem pelo setor direito, vencedor: para' o Flo,resta, Balri'eário por 2xl,,, tentos Marcio e Osni; Gualbei·to,
sem resultado positivo. �o- Itdio e Sílvio Parodi. assinalados por Edio para Biscoito, Edid, Epifanio e

ta-se superioridade do Flo- RENDA: 'Cr$ 5.275,70. o Balneario aos 7 minutoll, Jaci. 'Rosatto Evangelista' e

se-,
Alfeu Mimoso Ruiz

resta, mas lutam, defen- Atuação dos jogadores: logo apos aos 14 Biscoito 'UNIÃO: --:-' Silvio; Ar- ( nhora VEN'DE SEdendo-se, os rapazes do In- Todos se aprofundaram nas ampliava para dois. mando, e Tosinho; Oswaldo, participam o c.ontrato d'e participa o contrato de I -, ,',dependente. O prodomínio, ,mas· tarefas, salientando-se, A partida. continuou sem Vento Sul e Moacir; João, casamento de seu f,ilho casamento de sua irmã Vende-se na cidade 'de
contudo, da parte dos visi- entre os locais, Wilson, lances de grandes emoçõe,s, Duarte, Jaime, Rodrigues e ALEXANDRE com a srta. BEATRIZ com Sr. Alexan- Joinville o ionceituado e

tantes, é visível. E aos 30 Teófilo, Adolfo, Abe:lárldo, ate, os 39, minutos, quando Eduardo., Beatriz Mimoso Ruiz. dre Francisco Evangelista. bem afreguezado Bar e Res-

minutos;-14?_l'oveitando um Valéi'io e Jacó. No ·Flores- o União atacou. Nos aspirantes o Vnião t�urante' Colon, 'sito a Rua
bom passe" Édio atira forte, ta, justo de realce' o h'aba- Duarte sofreu falta, per- venceu pela conta�m de Alexandre e Beatriz , Jacó Richelen n.o 12 - Vér
veQcendo o guardião LeIo. lho de Bique, Édio, Artur e to da grande átea. Bem co- .2x 1. ' Noivos e tratar no Local.
1 a O para o Floresta. No- Pal'ócli. .

brada por Eduardo, foi até
vas jogadas, onde todos se A preliminar, dado o não à pequena área, aos pés de
empregam a fundo. Predo- comparecimento do BOTA- Vento Sul. (
minam aind� os visitantes e, FOGO, de Florianópolis, foi Mal'cio, num covarde lan
aos 4·0, min,utos, Paródi ah- realizada com O'S quadros ce, retira a bola de Vento
menta para 2 a contagem. juvenís do INDEPENDEN- .sul e o arbitro, bem coloca
,Já agora os do Independen- rE e do CRUZEIRO, ambos do apita penalidade máxi
te ,começam ' a se acertar. ,da localidade. Venceram os ma.

Mas o juíz, que vem, atuan-' do Independente pela con- Cobra Rodrigues. De na

do bem, dá por encerrado o �cli,�=�_:'f_�,i::'; t�4 da, valeu a agilidade do ar-

1° tempo. Após o descanso NOS$a l'eportágem éonsig- queir'o Aldo. A pelota' che-
'\

regulamentar voltam as na com muito prazer, a va- gO�l ao 'fundo das redes. .

equipes ao gra.m_ado. Saem [iosa colaboração dos dilli- Com 2 x 1 no pla·card.os
os do Indepe.ndente, então gentes de ambos os quadros, do Balneario a todo custo
mais dispostos, reagindo 'U1S pessoas dos seus pre- tentavam ampliar o marca

muito bem. Bastante movi- 3identes, srs. Pedro Man': dor.
mento, 110tando-se fracasso \ur Elias e João, Â:l;g�lo.de Este veio por intermédiQ
na parte .c]os· visitantes. Oliveira, êste do Floresta do meia Biscoito, aprovei"';.
Mais coesos, os locais aos de Joinvile, no sentido ode tando uma saida em falso
9 minutos, por, intermédio I dar ao público santoama,. do 'gole.iro Silvio.
de Trilha, consignam o 1° ['ense uma ,grandiosa para- Os do União sentindo os

tento. Bela cabeçada de Tri- ,la fútebolística! 3x1 no marcádor começa-
lha, aproveitando um Gen- mm a crescer na' cancha
tro de Wilson, elemento de

.
Aos 25 minutos de luta,

grande destaque da fase FLORIANO'P'OLIS 3 ,no segup,do periodo Duarte
complementar. Continúam

'

,

. .

'

"
investe pela _direita finali-

os do Independente coman-

X FERROVIA'RIO' 1
sando espetacularmente, co-

dando as jogadas� e, aos 20 .'. locando a pelota no fun,do
minutos Jacó empata em '

'I das redes.
,.D9mingo, a noite, deg a-

belíssima jogada. Os visi- diaram-se no Campo do Ma- O placar assinala, 3x2 fa-
sante.s tudo fazem para as- nejo as equipes do Florianó- 'voravel ao Bah)eário. ,

segurar o empate, mas a polis e do Ferroviário, êste P União procurava o em-

pressão continúa. E os alvi- de Saco dos Limões e aquele pate.
. '

verdes, no vigésimo' séti- local. Jaime aos 31 minutos em

mo, minuto numa jogada es- Mostranelo mais padrão de pata, depois de uma belis
petacular de Valério, de� jogo conseguiu o Florianópo- sima jogada toda pessoal.
sempatam. Estava decreta- !is derrotar seu poderoso ad- Houve lances de grandes
da a derrota do Floresta, versário pela expressiva con- emoções. Na segunda etapa
que, diga-se a bem da"verda..: tagem de 3 x 1. Jaime depois de vencer o

de, lutou ,denodadámente, Já na primeira fase o Flo- arqueiro Aldo, esta bate �a
tendo comandadp as ações rianópolis' vencia por 1 x O. trave e vagarosamente vai
da la etapa! Nos últimos C) quadro vencedor formou' ::mtrando.
lllin utos, o Independente as,- com Carlos, Charuto e Nan- Aldo num sensacional vôo,
sinala mais um tento, anu- do; Romão, Vicente e Jacó:' deteve a pelota.
lado eficientemente pelo Gastão, Liatar, Damiani, Este foi um dos lances
>1 UIZ. As equipes forma· Walter e Beto. que caU$OU sensação ao pu-
"um' assim: INDEPENDEN- Na preliminar venceu tam- blico presente.
rE - LeIo' Teófilo e Mário bem o Florianópolis por 2xl. Na segunda etapa; Rodri-

"O Estado" Esportivo
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ,••a..............................................•••••• J .

o Cruzeiro irá a JubarãoIAMÉR'CA3X PROPENSO A INGRESSAR NO FUTEBOL
FLUMINENSE o PAULISTA O PLAYER SANFORD,

P' 'a ra o selundo J.ogo' \' "
informes chegados de Curí- foi o clube que o projetou no

.

,

"

tiba dizem que o player ca- cenário futebolístiéo da ter-
, ,

(',
América e Fluminense des-

tarínense Sanf'ord, que já ín- d
.

h'
. .

tra os pm errais, in eressa-
Segundo de propala, em ' em contacto com elemento pediram-se, ante-ôntem, de-

tegrou o selecionado para- se pela volta ás suas fileiras
consequência do novo' síste- retoria do Cruzeiro, de .roa- da F. C. F. que nos informou frontando-se no Maracanã. O momentonaense e que no elo vigoroso e disciplinado
ma de jogos do certame es- çaba, teria estado na contin- ter um dirigente da entída- rubro-negro, derrotando seu ostenta grande forma, está crack que em breve receberá
taclual que obriga 'os clubes gêrícía de abandonar a dís- de conversado com o sr. Os- opositor, por 3 x O, sagrou-se propenso a deixar o Atlético o Prêmio, "Belfort Duarte",

,

a percorrer longas distâncias puta do Campeonato,' dei- ni Mello, B. respeito, ficando vice-campeão carioca de
para ingressar no futebol pois completou mais de cem

para os jogos' com Os seus xando, assim, de retribuir a decidido que o Cruzeiro irá 1954. Leônidas voltou a mar- paulista.
'

jogos sem sofrer a menor pe-
antagonistas, com enormes visita do Ferroviário, dia '27. a Tubarão elecidir a semi- cal', demonstrando que de Fala-se que o Corttíba, que na disciplinar.
prejuízos financeiros, a di- A nossa reportagem entrou final do certame. fato é um grande jogador.

-J'

SUGESTÕES PARA A MODIFICACÃO NA
, ,

LEI' ESPORTIVA DO PAíS
GRANDE FESTA DO FUTEBOL DE

SANTO AMARO

DERROTADO PELO ESTRELA
VERMELHA O CAMPEAO PAULISTA

devem fazer parte, obrigató
riamente, um médico e um

arbitro. O jornalista foi ex
cluído 'da obrigatoriedade.
Uma ín] ustiça pois pára co

meço de conversa; o .que vale
dizer que como sugestão a

chames que deve ser restabe
lecida no anteprojeto aquela
obrigatoriedade.

RIO, 17 (V. !i..) - O C.N.D.
está pedindo' aos dirigentes
sugestões sobre as reformas

que pretende fazer na atual

legíslação desportiva do país.'
Já elaborou o anteprojeto e

está enviando copias do mes

mo para as entidades filia
das, Pelos que sabemos das

delegações que' saem do país,

CORINTlANS ó- Gilmar;
Homero e' Alan; ldario,
Goiano e Roberto; Claudio,
Luizinho, Baltazar, Nonô e

Carbono.
ESTRELA VE�MELHA

•

Com iste v610... '(J. S.
4b�i�Á umA Cdnt6 que

;t��j;.liflfll!!!==-
lhe ..e"de� jul"O com·

'" pens�ol" e

- lev.mi polo"6. SU6. residê"
ció um lindo e útil presente:'

um BELÍSSIMO eoresde ��O et<OMADO.

, 'AProcur'! hoje o NOVO

N.CO GRICOL.A"
, �c7�Q>,16

..... FLORIANÓPOLIS _, SANTA CATARINA
,

,

- Krivokuca, Stamkovic e

Zekovic; Tasic, K o s t i c,
Cokic;; Valok, Poplak, Zi.
vadvisc, Mitic e Rudinski.. :

Parttcípacao
.

Pedro Pl:\.uÍo"MachaClo e senhora participam aos seu!',

:;Jl1rentes e pre:'lsôas amig�s Q nascimêntc de sua, filha Ro
.ân gela Maria, ocorrido sábado.

Flqrianópolis, 12 de Fevereiro de 1955.

PARTICIPACAO
)

Ú ESTADO

PAULISTAS, OS
VENCEDORES
Na piscina do Paéaembú,

em São Paulo teve lugar, do
mingo último, o 13° Cam

peonato Brasíleiro de Nata

ção na categoria: de infanto

juvenil, vencido pelos pau-
,

/

listas que marcaram 122,5
pontos, contra 117 do\Amapá,

\

100 do Distrito Fedel:al! 97
de Minas, 31 do Pará.. 5 da

Bahia, 3 do Rio Grande do
Sul, 3 do Estado do Rio, 1 de
Pernambuco e 0,5 do Paraná.
.o próximo, certame, o 14°,

será realizado em fevereiro
do próximo ano, no Amapá.

PLÁCIDO ALVES
,

Fez, anos ôntem o jovem e

'categorizado player Plácido
Alves, campeão de Joínvtlle,
desta Capital e do Estado,
integrando os conjuntos do
América e Figueirense.
Técnico e combativo, além

de disciplinado e leal, Pláci
do póde, sem exagero algum,
ser consíderado- o melhor ex
trema direita da Capital e.
um dos melhores do Estado.
Ao jovem root-ballér, em

bora com atrazo, as nossas

felicitações e que continui a

demonstrar sua classe e fi::
bra que 'o tornam querido e

aplaudido pelo público es

portivo.

PRECEITO DO' DrA
ALIMENTOS PROTE-

TORES
'

H.O"

O organismo trabalha
constantemente, gasta-se e

consome energia sem cessar.

As proteínas, os sais mine
rais e as vitaminas" exerceu
do função protetora, repa
ram êsse desgaste e' evitam
que o indivíduo enfraqueça.

Inclua sempre nas re

feições peixes gordos, fí
gado, leite e derivados
ovos, legumes e frutas,
'para que seu organísmo
disponha das substâncias
necessárias à sua prote
ção, - SNES.

"
,

"

.,

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



o ESTADO Elortanépolís, Sexta-feira, 18 de Fevereiro de 1955

o INSTITUTO
BUTANTÃ E SUAS
REAlIZAÇOES

se,u carro merece o melhor

. 20.000 SERPENTES RECE
BIDAS EM 1954 - CEN
TRO DE ESTUDOS E DE
PREPARO DE SôROS E

VACINAS

SÃO PAULO (Agência
Nacional) - O Instituto

Butantã, situado na Capital
bandeirante, é mundialmen
te conhecido. Além dos es

tudos' especlal lzados de 'ofi

diologia, conta com secções
de imunologia, que prepa
ram sôros destinados à imu

nização, secção de vírus,
onde são preparadas vaci
nas destinadas à prevenção
da febre amarela, antiva
riólicas e outras.
Além disso, mantém cur

sos especializados, mims

trados por professores na

cionais e estrangeiros.
MILHARES DE SER

PENTES
O Jardim do Instituto é

impressionante, dada a
,

quantidade imensa de co

bras, venenosas em sua

maior parte, acomodadas
em serpentários.
Torna-se assim. esse cen

tro de pesquisas verdadei
ra atração para Colegiais,.,turistas e populares.

COMBATE À LEPRA
Além de sõros e vacínas

para combate ii várias do

enças infecto-contagiosas,
Butantã fabrica, em grande
quantidade, as sulfonas pa
ra combater o mal de Han

seno

EXTRAÇÃO DE VENENOS
Periódicamente. são rea

lizadas extrações de vene

no das cobras, sendo que

parte é destinada a estudos •

e outra ao preparo de sôro
antiofídico empregado no

tratamento de. picada de

serpentes.
'Durante o ano de 19t'í4, o

Instituto Butantã recebeu
20.000 serpérítest proceden
te� ',çle várias" regiões do
Brasil e, também, . da Afri

ca, India e, Estados Unidos.
A maior quantidade rece

bida, até 'hoje, entretanto,
foi a registrada no ano de

1938, quando ali chegaram
20.000.
Em 1954 foram.. tambô

recebidas
.

6.000 aranhas,
4.900 escorpiões,· 2.943 sa

pos, além de grande quanti
dade de- lagartos, \ cento

péias, tartarugas e outros

especimes.
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* DETERGENTE
...

*ESTAVEL

*PROTET,OR

'Diarlo da
Mfropole

, '.

O BANDEIRANTE DA HI
DRELÉTRICA' 'DE SÃO

FRANCISCO-

SHE�L
�\/�

Há um pioneiro no apro

veitamento. da cachoeira'de Paulo Afonso, no poéti
co e importante Rio São,
Francisco que está para o (I'Brasil na mesma posição do

Mississipe para o Estados,
Unidos.
Houve um homem que foi

esquecido e que pensou pri
meiro na captação da ener

. gia de Paulo Afonso, para
engrandecer o nordeste. �s
te homem se chamou Del-
miro Gouvêa. Cearense, em

Recife montou �m mercado Esta cidade foi desenvolvi-Itar,
mas para levar ener- O novo' .J·ulgameD"o- doem que' vendia gêneros ali- da pelo industrial cearense g ia elétrica até Pernam- I

menticios por' preços abai- .que demonstrava grande vi- buco. -

d S
-

xos d�s seus competidores. (são e.se antepunha: até às Mas assassinaram o gran- crime e acopa
:t!:stes fizeram tudo para nossas famosas leis sociais, de nordestino, idealista e A cidade voltou a agitar- (Ia República.
afastá-lo e por fim incendia- proporcionando aos seus patriota. Ninquém- s a b e se com o caso Sacopã, pois I Não há dúvida de que o

ram-lhe o mercado, 'Seguiu operários aposentadoria, as- quem o mandou matar. move-se campanha para no-: oficial. foi condenado por
para o interior de Alagoas, sis.têndia médica,

.

e dentá- "Trustes" estrangeiros? In- vo julgamento, inccentan- I
provas circunstânciais. Pe

onde adquiriu uma fazenda ria, remédios gratuitos, li- veja? Política? O pior é do-se o tenente Bandeira las ocorrências, em sequên
cujas terras estavam aban- vros, jornais cinema, es- que até agora o esqueceram: do crime em que perdeu a cía, sobretudo pela disputa
donadas e que êlefez refIo- portes. Durante a guerra não se homenageiou a figu- vida o bancário Afrânio. entre. os dois da famosa
rescer e onde fundou a Vi- todos se lembram que f'al- ra daquele que lançou os Os "Diários Associados" Marina, 'tudo levaria a cref
la de' Pedra com 'sua Com- tau linha de cozer estran- primeiros marcos de Paulo lavraram um tento na co- que tivesse sido -êle o cul
panhia Agro-Fabril Mer- geira e a nacional marca Afonso. A memória de Del- bertura do caso, na publí- pado pela lógica policial
cantil, pioneira na América "Estrêla", supriu o mercado miro Gouvêa precisa ser' cacão de documentos sen- de saber-se a quem in teres
do Sul. Em 1913 conseguiu e tomou da praça. Esta linha perpetuada: Dê o govêrno o sacíonnis.rprovocando a rea- sarta a eliminação da víti-
trazer técnicos europeus pa- era fabricada em Pe-: seu nome á cid�de de

..

Pe-. I ?ert�lra do proc:sso pe:a ma.
_ , .

ra a instalação da sua prí- com energia de Paulo Afon- dra, E se amanha se fizer Justiça, o que nao era fa- Não ha dúvida também de
rneira turbina hidráulica dê soo Chegou a abrir a rocha auto-estrada de acêsso a ICil, ence:rando-se a fam�-Iql�e surgindo u� novo ca

Paulo Afonso. A sua fá- para encravar quatro tur- Paulo Afonso que esta se sa questao com a cassaçao [minhq para elucidar o em

brica de linhas deu vida à binas de 2.500 HP que' en- cham� " "Rodovia. Delrniro I da patente de .ofici�l .da I polgante fato, n.ão se deve
Pedra que possuia , a me- comendara não só, pará, no-

.

Gouvea , o bandeirante da Aeronáutica feita ha dias e nao se pode deixar de rea

lhor luz elétrica do Brasil. vas fábricas que iria mon- hidrelétrica! . por decreto do presidente I brir o processo, evitando-se

•

,EMISSÃO DE SELOS COTAÇAO DO DÓ.
COMEMORATIVOS LAR E DA LIBRA
RIO, 15 (V .A.) - O presi-

dente da República saneio- RIO, 15 ev. A.) _ Ontem,
nou lei do Congresso autorí- no mercado de câmbio livre,
zando .a emissão de sêlos co- os Bancos particulares decla-
memorativos da fundação da raram vender o dólar a .

cidade de Botucatu, Estado Cr$ 77;50 e a libra a ,

de São Paulo. Cr$ 206,00 e comprar a .

................................................._•• Cr$ 75,80 e a Cr$ 200,00, resque haja um culpado ím- pectivamente.
pune, enquanto um rapaz __......,.....
novo e cheio .de esperancas cidade, volve a preocupar
de viver, com brHhante car- 'a metrópole tão cheia já
reira pela frente, fique [o- I de preocupações. O Rio tor
gado no fundó de cárcere,) nará a assistir outro juri
perdendo a fé na justiça' agitado como que julgou
dos homens e abalando tal- o tenente Bandeira e queí
vez a fé na Divina Justiça ra Deus, que é o Juiz Supre
que não erra nunca. mo seja justo e positivo, pa-
Tomou rumo diverso, des- gando pelo crime quem re

tarte, o famoso caso de Sa- alrneqte o tenha perpetra
copã. Voltou a empolgar a do,

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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gal, 15 (U. �.) -.0 principe JUIZO DE DIREITO DA posse datava de mais. ,de
,

, ,

,

.

'Alexandre, da Iugoeslavía, e COMARCA DE TIJUCAS, trinta e cinco anos, e atê a

"

'

.

"
.sua esposa, a princesa Maria, Edital de citação de inte-

I

presente data tanto a. re':;

I
d 1

'

tos.' Pia, da, Itália, almoçaram, ressados ausentes, incertos! féri-da vendedora como os'
E D I T ,A L poeiras e maus o ores, no mó tre outros esc arecimen os, I tisfatório funcionamento;

.

I
' ,

hOJ' e, aqui, em transito para e desconhecidos" com o pra- s uplican tes sempre a man-
menta da descarga dos ca- deverão constar, obrigatória- d) - O contratante se 0-

'bl' o norte de Portugal. Visitará Z9 de trinta dias tiveram pacificamente e

Concorrência pu roa mínhôes de coleta, não se- mente: brigará a dar orientação e

d
' o casal de principes o san- O Doutor Clovis Ayres sem interrupção ou oposi-

para o 'fornecimento e [am percebidos na parte ex- a) - Preço parcial e glo- treinamento 'necessário sôbre
. ., tuarío de, Fatima no cámí- Gama, Juiz de Direito da cão de outrem e com o ãni-.

maquinária, montagem e terna da usina; bal; a técnica de operação da usí- .

. , nho para Urgeirica, situado Comarca de 'I'ijucas, do Es- mus de donos, 3° Em vista
construção de uma usina h) _' Dispositivos eficazes b) - Forma de pagamen- na ao' pessoal da Prefeitura

t 'I
. na serra Estrela, onde ficará tado de Santa Catarina, na do, exposto querem, pois, os

de tratamento Indus rra devem ser previstos a fim de to, compreendendo o finan- que por esta fôr indicado pa-

do lixo domiciliar e re- que os gases evacuados pela ciamento total ou parcial da ra êste fim, .dentro d�s limi- hospedado no Hotel Inglês. forma da lei, etc", suplicantes regularizar a

siduos tnüustríaís do Mu- chaminé não incomodem a obra, descrevendo o modo de tes do . prazo, necessário ao En;, serra Estrela se acham FAZ SABER a todos sua posse sobre o referido

níeipio. vísínhança, devido à disper- amortização, as garantias seu funcionamento;' ,

as grandes minas de wol- quantos interessar o' pre-' imóvel, de conformidade

são de poeiras, fuligem e con -, exigidas e as taxas de juros; e) _ Respeitadal'! ás pres-
framío. .Acredíta-se que per- sente edital de citação, com o disposto nos artigo�

,

t )
,

.

manecerão no referido hotel. com o prazo de trinta dias, 1':50 e 552 do Código Civil.
O Secretário Geral da Pre- densação dos gases �quen es c - Prazo para entrega críçôes constantes das condi- U

feitura, de ordem do sr. Pre- expelidos: da usina em funcionamento; ções dêste edital, será' per-
até' a quarta-feira quando virem ou dele conhecimen- e para o dito fim requerem

feito da Capital, comunica a i) _ O adubo e a moínha d) - Descrição detalhada mitido o fracionamento das voltarão para Lisboa, onde to tiverem, que por parte a designação do dia, lugar e

quem interessar possa que se devem ser transportados me- do processo de realização do propostas em duas partes: embarcarão num hidroavião de, 'Claudio Francisco de hora para a necessât-ia jus

acha aberta concorrêneia pú- cãnicamente ao exterior do trabalho e uttltzação do ma- uma para o fornecimento do que os levará a Funchal, nas, Campos e s/mulher, lhe' foi tif ícàção exigida pelo ar�i-
blica para o fornecimento de, edifício da usina, sem inter- teríal proposto; material,' maquínáría e de- ilhas da Madeira,,' dirigida a petição do teor io 455 do Código de Pro-

maquinária, montagem e vençâo manual, à' medida e) -r-- Declaração precisa mais equipamentos mecânr- seguinte: - "Exmo. Sr, Dr, cesso Civil, na qual deverão

construção de uma usina pa- que forem sendo produzidos, .das garantias oferecidas pe- cos e elétricos e a outra par-
MEDIDAS PARA .I uiz de Direito da Comarca, ser ouvidas as testemunhas

ra o tratamento industrial do Devem ser, por outro lado, lo' construtor; te para a construção dos pré- 'QUE O IAPM RE-
I Claudio Francisco de Cam- João Francisco Pio e João

lixo domiciliar e resíduos in- previstas medidas que per- f) - �Especificação minu-' dias da usína e saas depen- CEBA UMA DÍVI- pos e sua mulher Olindina Marciano da Silva, o pri-

dustriais do MunicípJo" de mítam a imediata retirada ciosa do material sobressa- dêncías; Campos, naturais dêste Es- meíro comerciante e o se-

Florianópolis, inclusive ex- por' caminhão ou estocados lente fornecido; f) - O proponente poderá DA DE 70 MI- tado, o primeiro comercian- gundo lavrador, reaidentes

ploração do mesmo serviço, em silos;
.

g) - Éstudo do custo .da arrendar o serviço, orerecen- 'LHÕES, te e a segunda de prof'is- e domiciliados em Itapema,

conforme as condições abaí- j) _ Os silos destinados a operação, levando em conta 'do, para tanto, as condições são doméstica, residentes e os quais comparecerão inde-
. RIO; 15 (V, A,) - O presí-

xo e' atendidas as segumtes estocar o adubo e a moínha o capital invertido; para á concessão, cujo prazo domiciliados na cidade de pendentemente de ettação.
, dente do IAPM viajará, ho-

exigências: devem ser especialmente pro- h) � Estudo, econômico, não poderá ser superior a Itajaí, dêste Estado, que- Requerem mais que, depois '

. je .para o norte do pais, a

I _ A usina a ser adquiri- jetados e -realízados para êste tendo em vista a renda que trinta (30) anos; rem mover a ,presente ação da justif'icação, .seja feitafim de' ultimar, com os go.-
da deve ser projetada e com- efeito, e os contrôles de eva- advirá da, venda da energia g) - No caso da letra an-

vemos de Pernambuco e do de usucapião em que ex- a citação dos confrontantes

portará o seguinte equipa- cuaçâo devem ser os mais elétrica, do adubo, da moinha terior, <l, proposta deverá con- põem e requerema. V, Excia. do imóvel por edital de trin-,... Pará o recebimento de uma

menta: simples e eficazes; e, eventualmente, dos metais ter a declaração expressa de dívida de setenta milhões de o seguinte: - 1° Os supl i- ta dias, por se acharem êles

a) _ Maquinária para a 1) _ Os metais ferrosos re- ferrosos recuperados; que a usina reverterá para O cruzeiros, contraída pelas ad- cantes são posseiros de UnI ausentes desta Comarca em

S'eparaç,ão mecânica e auto- cuperados deverão ser, retí- i) - Indícaçâo da área do Patrimônio Municipal, inde- � terreno situado na Vila de lugar ignorado, bem como
, ministraçoes portuárias dês-

mática da matéria orgânica rados mecãnícamente," sem terreno mínimo para a cons- pendentemente de qualquer ses Estados com a referida Itapema, destà Comarca, dos interessados descon he-

a ser retirada do lixo bruto; intervenção manual, seja sob trução da usina; indenização, findo o prazo autarquia. com duzentos , metros de' cidos e incertos; e do repre-

b) _ Maquinár'ia para o forma de fardos .de 70 'a 120' ,j) - Plantas e ante-proje- da concessão; frentes que fazem na, cha- sentante do domínio da

'tratamento da matéria orgâ- kg. ou a granel;, to para a construção do pré- h) - No caso de que haja CAIU O BONANZA pada do, morro, e fundos União, por precatória em

nica recuperada a fim de m) '- O conjunto fornos- dia da usina e sua instala-, material a ser importado, a �

q achar tê t FI" I' dR'
, ASSUNçaÇ), Paraguai, 15 ue se arem a e erras orianopo IS e o epre-

prepará-Ia como adubo que caldeiras-grupo turbo alter- cão: Prefeitura se encarregará de
.
n1. P,) L: Foram encontra- de mar-inha no costão de sentante do Ministério PÚ-

possa ser entregue direta- nadar deve ser previsto de .1) - Documentação foto- obter câmbio, as necessárias dos no Chaco, nas ímedía- Itapema; extremando ao blíeo nesta Cidade, afim de

mente a, agricultura para uso maneira a dar o maior ren- gráfica e descritiva de insta- licenças de, importacão .e de- S I t d h dei t t te acã

J
. - ções do rio Confuso, os restos u em erra e er erros con es arem a presen, e açao

ímedíato: dimento e a maior ,quantida-. lações já realizadas pelo pro- mais autorizações governa- d Vit K d N d d di dde um avião tipo Bonanza, oe ,1 or on er e ao 01'- no prazo ,
e ez, las, e

c) -, For'nos esp'eciais ,ca- de de energia possíveis. De- ponente e 'J'á em funciona- mentais para a conclusão da t 'd't d R' th Ed'th f 'd d d' ,

. achando-se sem vida 'o pilo- e em I as ,e UI. con ormI a e com o ISpOS-

pazes de incinerar em ,vinte ve· ser previsto um sistema menta; operação; to, capitão Elvio de Felice, O WinkÍer, '20 .o dito' imóvel to no artigo 455 dQ Código
e quatro (24) horas oitenta je alimentação' de combustí- m) - 'Indicação do prazo i) -, O aperfeiçoamento aparelho vinha ,da base Ma- foi adquirido, pelos supli- de Processo Civil, develldo
(80) 'toneladas da parte com- vel líquido que substitua o para início da obra, da obrigação pela Munieipa-:- rechal Estigarribia e se diri- cantes, de . Sabina Maria ser, afinal, reconhecido o

bustível do lixo � não apro- lixo, no caso de falta de co- V - ,Serão condições e�- lidade dependerá da aprova- gia à base militar de Es- Ti'indade, conform� escri- domínio dos suplicantes so

veitável; deta, e que faça o conjunto senciais à valielade das pro-' ção do Poder Legislativo, sem suriçã�. tura pública inclusa, cuja bl'e o referido imóvel, cuja
d) _ Caldeiras especiais .funcionar a pleno rendimen- postas: direito por parte de qualquer sentença lhes servirá de tí-

para a recuperação do calor to de uma ,central termo-el�· a) - Ser apresentada em concOl'rente a reclamação,
. tulo para a' iris'criçãb no Re-

elos gazes resieluais e produ- trica comUlÍl; envólucro fechado e lacrado, indenização ou reembolso,de

C··'
,

B·bl# 'MN gistro Geral de Imóveis, Dá-
ção de vapor; n) ...::... Deve, ser prevista com tôdas as fôlhas rubrica- despesas no caso de não vir a 'om a I Ia na ao.

"

I
se a pres.ente o valor, de

ra��;-d�l�:�'U:����I�����:� �:�d:�!anâ:st��a�:a:d�e�:� ��sdeO c��: �d����ão�:��:r� �:,,�,t�ci��l�l!��: ��ée�'��ã�s��� ".�,,_.,�', ,_
'_'

o

__

"

.,,_..,....- iõ11i. Cr$ 2,500,00 para os efeito'
,

I .. . .. _' Et. legais, Protesta-se prova.r o

para a produção de energia. os caminhões à chogada e à do número clo'.edital; clfICO, ,ou, ainda, de empe-: I No t" '''ulo' 1'"
.

'h
,elétrica cujas características saída elos mesmos; b) -:- Conter prêço escrito nho da despesa, ressalvado (C, "ena", ,) a egado 'com test�mun as e'

,

o) _ Todos os element,)s I' t t
'

d'
' yistoria, 'se,' neCÉis.Jsá,rio, O

permitam sua distribuição em a garrsmos e por ex enso ,ao pl'oponen e o l-reito de '

pel�� rêde que serve ao Mu- sujeitos a grande usur:_a <t:- em moeda nacional e estran· levantamento da caução ca- SEXTA-FEIRA, 18 DE', FEVEltEIRO ;,
1

advogaeo "que' e.sia,�, assina
-

nicípio. Êste grupo. deverá vem ser fornecidos em dupli- geira, Neste último caso"se-- 80 não seJa celebrado o cori· O 'Senhór "disse-lhes� '''Agora vós, os fariseus,
tem su� residência nesta

,

á
. tI' f 't

-,

t t Cidade, ,onde recebe' 'cita-
util1zar o vapor prOduzido �atas, SSllU como cer os e e- ra el a a' conversa0 a taxa ra o no praz-o de seis (6) pais o exterior do corpo e do prato; mas o vosso interior "

t ·t·· 1 d 'd' b' 1 d d' d b t' cão, Sobre os selos d"evidos
nas caldeiras; men os VI aIS JU ga os lU 1<;- cam_l� '0 la a a er ma meses; está cheio de rapina e maldade." (Lucas 11:39). Ler Lu-' .

f) _ Maquinária para � pens{tveis à 'boa rnarcl!a ela da propost-a para o res��cti-
"

j) -, As Pl'oposta's, serão cus 5:1-U,
lia-se: - TijlgICaS'p'p28 (

de
,

recuperação e enfardamento usina:-- vo julgamento; ,. julgadas por uma Comissão A vida nas aldeias de Lambarene na África, diz-nos i,a�ei� , d� 1F;� 28�1_�si
dos metais ferrosos contidos III - Sómente serão con- c) - Conter os cálculos do para êste fim designada Pelo Herman Hagedorn, é, em grande parte', dirigida por um' Eoaod,tyer t'.! �', 't
no lixo, sideradas' as propostas' dos material, maquinária e. ilis- Prefeito;

"

gon,go ev'hm sino, O Dr, Alberto Schweitzer chama os ho-ld In I a ?et lÇdao ,olhe:ara,:
II ...:_ A usiri',a a ser 'pro- concorrentes que hajam sa- t:;tlação completa e acabada, 1)"":':" No julgamento das, -,

t b' Ih
"

d-'
, , o o segUIn e espac o, -

mens para o ra a o cpm um gongo; o sm" a Igreja ,e

I A
.,

a T"
posta deverá seI' dotuela dos tis feito às seguintés condi- montada e executada no lo� propostas serão tomadas em usado pa,ra convocá-los para a oração, "O gongo é a voz

3 '2"5c50mo( )pe Celm" l'AIUC�S,
meios técnicos ,õs mais mo· ções preliminares: cal indicado pela Prefeitura; corisideração,elentre outros do dout,o1''', dizem com ingenuidade os llbcí:ivos e "O sino

fG-
-

, asJ, °dVISD·,' y�tes
dernos para permitir as se- a)"":':" Prova de haver de·, d) -, Ser inteiramente re- elementos: "I D " ama - UlZ e IreI o,

e a voz c e eus, "F" 't "t'f"
"

-

'

f'
g l'ntes condl'co-es de expIo 'positado na Tesouraria Mu.. dig'ida, inclusive descrições e 1)""":' Ido,neÍdade comer'

'

. , , ,"; "
" el a a JUS 1 lCacao 01

u
..

-
.

-

Este engano tambem e cometIdó nos maIS altos cen- ; d
"

"t: d'
rac.ão: nicipal, como garantia, a especificações, em idioma na- ciaI, ,técnica _e financeira do t "I" d "t� d -f' d

exala o o segulll e espa-
,

ros CIVI Iza os como nos lllVlOS ser oes a A l'lca, on e
h "F' 't

a) - O 'tratamentp do lixo quantia de trezentos mil ", cional, datilográfado sem e- proponente e;seu represen- vive o Dr" Schweitzer, Po,ucos são aquêles que ouvem a te �

o: -

, �çdam-se _a�:;Cl, al-
domiciliar deve'ser feito me- (Cr$ 300,000,00) cruzeiros, el1l mendas, razuras ou entreli- tante; ,;, I d D 'I' l'

." "..' . çoes requen as na lQlCla,

din:heiro, títulos da dl'vl'da nhas mesmo r'essalv"d'as,' 2) T'" d
voz e eus·,tao,.c 11,Iamente quando ,toca o gongo do tra-

T" 11-2-1'955' (00 ) CI -

cânicamente, sem interven- ..< -' ecmca' o processo balho, corria quando o siâo da igreja chama à devocão. ,lJucAas, G
' ,,"'; o

ção manual,' de acôrdo com por seu valor nominal ou e) - Declarar completa apres'entado o m�lhor rendi-, A -

h d D
• VIS y,res, ama,' '" para

,

' \ As vezes, nao 1'econ ecemos a voz e eus em nosso
h h"

O's mal's moder'n'os pl·ecel·tos prova de fiança bancária d", submissão a tôdas as exigên- mento' 'que e egue ao con eClmen-
, trabalho pOTque recusamos dar-lhe ouvidos, Mas Deus

t do 't
"

d'
'

" ,

elas leis de higiêne; igual valor; cias dêste edital, às disposi- 3) Qualidade dó ulate- t' t- t t
'

d" t
-

dI'
o' s In eressa os �e, um-

b) D
-

ser' pr'evl's- b) _ Prova de idoneidade ções vigentes do, Código de rial',
es a ao ceI' amen e na a mmlS racao o \ ar. no enSlllO' ,"

1
" ", �

., c'

- everao dado � uma classe de futuros home�s, ou nas'mãos cura-' g�em posdsa a egard,l�nQr�n"-_tas duas fossas de "stoca- moral" técnica e financeira Obras do Município e à le- 4) Prazo de entrega e d d f' ,
'

, d 'd" Cla, man o,u expe Ir. o pre�'
do concorrente'", g:islação m,"uni.ci..ial direta Oll execução',

' :, ,oras' a en ermerra ou o me ICO, como na igreja, na. t' d't' 1"
'.,. il!':'

gem", a primeira: para o lixo �. 1-'. hOl'a de cúlto,' :'
sen e e I a qu� sera ,�,J.l-: �

90miciliar comum e a segun- c) - Prova de quitação fis.. indiretamente ligada à ma_:- 5) - prêço; 'O c,
d

/,'
d d d 'd d'" 't

xaclo na sede deste Jmzo,
da para os resíduos indus- cal da Fazenda Mupicipal;, téria; 6) - Condições ge�ais de: A : '�Ul;(t,e�sur �ce 01' � n�ssa vl a l�rlri mm �s: 110 lugar do costume, e,

triais combustíveis,' tais co- d) - Prova de pagamento f) - caucionar a' qtlantia garantia;
� , veze� nao eltX�q. o'U"dlr a vo.z he eusd, vozb: � eus mm

pOl�., copIa publicado uma

mo serragem, detritos de ma. dos ,tributos federais, esta· de' Cr$ 500.000,00 (qtünhen- 7) - Condições de paga-
se p�opaga a,la'\(�s o, e�tlec oque_ as am lçoes e p�ca- (1) vês no Diário Oficial do

deiras,. dteritos de'couros, fô- dÚais' li municipais onde es- tos mil- cruzeiros), .enl"dinhei- menta ou de financiamento;
\ dos cA'on�l'la o _nosso p'rOXlmo,

'd
Estado e. três veses no jor-

c) _ Os forn()s deverão teja sediado, se sé tratar de 'o oU em títulos da; dívida 8) - Idoneidade do' órgão ,VlC a nao, nos convoca em senti os opostos, O corpo nal "O ESTADO", de Flo-

utilizar material de primeira emprêsa
.

estabeleaida eCI públiaa por seu valor noml- finariciador; preCIsa estár lImpo (tanto por�-dentro como por fora, ,l'ianópolis, Dado e passado
qualidade e serespecialmen- território nacional; nal, ou, ainda, carta de fi- 9) - Prazo e' vantagens

'

, "

',' ? R A 9 Ã O 'nesta cidade de Tijucas,
te concebidos e construídos e) - Prova de ter realiza:- ança bancária de, igual va- pela concessão do servico" O Deus, ajuda-me a oUylr a tua voz através dos la- d d' d

A

d f
.

do fornecimentos cO'i'geAner'r>s lar, pelo prazo de validad'e ''''.,0
", d'as \ bares diários, Aumenta o seu valor por ensinar-me � aos, ozed las °d me�l e e-

para usarem a parte inapro- .'. - - <.> 10) - Cumprimento
I' t' 1 d

_ vere,lro ' o ano e mI nove-'

veitável do lixo' como com- a Prefeituras e cidades do �ontrato, para g::j.rantÍl:-, ,do eXigências c:lêste edital ver- e em ugares on e nao esperava encontrar"te, Em,' t' ,

t
'

,

d C' t
'

d
' , "cen os e CIncoen a e ClUCO,

bustível. Os dispositivos eles- 3rasil ou de outros' países: mesmo;
r_m):- As propostas indica- nom� e r1SpOE'NoSAgrM'anEN�ToOPeprAarRlOA' dOO tnelIIAreino" �m,em., Eu, (as) Gercy dos ,Anjos,

tinados ao carregamento dos f) - Prova de ·que o for· g) - AnuênCia na perda rao, aInda, o c-ompromisso do
"

,

'

. E .' -

d t'l f
-,

fornos e à elevação das escó. necedor das máquil1as ,está 40, depÓSito de' que trata ,: a ", " "Trabalhar, é orar", ", $Crl:vao, o a ,logra el, ',.

.

'
,propopente de asslU.ar o con-

ROBE'R''T' R'OY�' WR'IGH'T
,,',. i'

" conferí e subsçreví. ,(as)
rias, assim' como os próprios 3stabelecido há mais de de'3 letra "a" do Capítulo III, rio ',tl:ato dentto de trmta (30), (New Yoikf Clovis, Ayres Gama - juiz
fornos, devem ser realizados (10) anos; caso de não assiúar, por re- �l�S c�ntad?s, da data da no--

__, de Direito, Está conforme o

ele maneira qU,e, mesmo ,no g)' - Prova de que o p�- cusa ou omissão, na data trflcacao OfICial' -------
-

'

,

'

.
original afixado na sede

caso de enguiço e parada 'e- cesso e' :)/material proposto marcada, o contrato; n) - A �r�fertura ,se re-

APELO DE INTE'
dêste Juizo no lugar do

ventual ,de um dós seus ór- .3ão utilizados com bom re- h) -; Compromissos ex- serva no dlrelto de recusar. LECTUAIS costume sobre o qu�l me

I;\'ãos mecânicos, o conjunto 3ultado em usinas que este .. ,presso ele aceitar eominacões qualquer proppsta, no todo 'reporto 'e d�u fé,
seja capaz de dar um rendi- jaJn em funcionamento pelo elevadas pelas infrações 'dos ou em parte, bem como de PORTUGUESES EM FAVOR DA' PAZ DtO E

,-

menta mínimo de sessenta menos há mais de dez (10), dispositivos contratuais, o� anular a presente concorrên'� '.
.

'

G
a a

d sUPla" scrlvao:

(60%) por cento dá 'capaci- anos. Estas provas devem ter legais, inclusive multa diá- cia, seni que assista aos con- LISBOA, 16 (U. P,) - Uns grama no qual declaram a-
ercy os _nJo.�

dade nominal total exigid'a caráter oficial e. serem emi- ria, �orrentes o direito a reclama- 60 intelectuais . portugueses) poiar a' idéia de n!,_goclaçoos
.

no item "c" tio Capítulo, I; tidas por autoridades gove�'- VI - Além de. outras;con'- ções 'ou indenizações de qual- enviaram ao secr�tárlo geral I tendo em vista a eliminaç_ão' V.': en'cI,e-s'ecD - As fornalhas dos for- namenta-is; dições que poderão ap'i'esen- quer naturezf!,; .

.

das novas armas *�. destrui-
nos dev.em ser concebidas de l}.) - Prova de 'que os es- tadas pelo proponente, são o) _ As propostas' serão ção maciça e do', baIli�erito
maneira a assegurar a mais tudos "in loco" foram reali- estabelecidas, as seguintes recebidas na Secretaria Ge- das Nações Unidas úm tele- do recurso à guerr� para a

longa durabilidade do mate- zados pessolllmente por téc- d_isposições gerais: ral, mediante requerimento esclarecimentos julgados in:" solução nas divergencT,as 1n-

rial isolante ou refratário, nicos especializados no as- a) - A área de terreno ne- de inscrição, até' às quinze dispensáveis, .
tel;nacionais,

devendo os concorrentes for- sunto; cessária à construção da usi- (15) hOl'as do dia quinze (15) E para que ninguém alegúe Numa comunicação à im-

'necer as indicações técnicas i) - Prova de constituição na sera, entregue ao constru- de março do corrente ano, ignorância, mandei dactilo- prensa, o grupo saliel)ta a

referentes ao revestimento: legal, tratando-se de pessoa' tOJ; pela Prefeitura sem des- processando-se no mesmo 10-, grafar o presente e assino, necessidade de prosseguir
e) - As fornalhas devem jurídica/:t,<' pesa para o contratante, ni- cal e hora à sua abertura pú- 'sendo uma dás vias afixada nos estudos para aplica.ções

ser estudadas e concebidas j) - .Prova de permanên- velado e pronto para a cons- blica, com a presença dos in- na entrada desta Prefeitura, pacíficas da energia atômica

de maneira a impedir a ade- da legaf';ho país, em se tra- trução; , teressados, quando será la- outd publicada em um dos e frisa que Portuga,1 possuí
rência das éscórias às suas tanclo de .estrangeiro; b) - As fundações serão vrada a ata respectiva e ru- jornais desta Capital e uma algumas das matéri� 'primas

_ paredes laterais; 1) - Prova de observância ,estudadas oportunamente,' bric\l-das as propostas pelos terceira inserta no "Diário utilizáveis. pela indúlltria nu-;

f) - Os fornos devem ser dl:). lei do� 2/3;
.

seja diretamente pela Prefei- concorrentes; Oficial do Estado", clear e ,que padreia, desse

equipados com um sistema m) - Apresentação de tô- tura ou ainda em acôrdo com p)_ - A Secretaria G�ral da Pr�feitura Municipal de modo, dar sua contribuição'
de pré-secagem de concepção ela a documentação com fir- o contratante;:, I Prcfeitma aten,derá aos lnte- Florianópolis, em 10 de feve- ii. um!}. cooperação interna-

prática e eficaz; _ I mas devidamente reconheci- c) - O recebimento defi-l ress'ados, nos dias úteis, das, reirO#de 1955, donal" no sentido 'de iuna
g) _ A usina deve se.' das. nitivo da usina só se dará dez (lO) às doze (1:i) horas Manuel Ferreira de Melo, me.lho1'a 'da condiç:§"o huma-

construída cle maneira que.as ,
.

,1'\1.- Das propostas}, deu- seis (-�) meses após o seu sa- prestando as informações � Secretário Geral. na, I
A ...

,
,

,Uma mesa de Snooker,
marca Cruzeiro coni dois
anos de uso, em perfeito es

tado de conservação e; toda
equipada,

, Ver, e tratar em Santo
Amaro, á rua Nativi'dade,
com o sr, Nilvá Becher,

Casal sem filhos precisa
alugar casa no centro. '"
Infol'máções para Caixa

PostaI 461.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



o ESTADO Florianópolis, Sexta-feira, 18 de Fevereiro de 1955
_� __.__ ._ '� "_' ""'-:I -w:,...;.'� _

. ,

Tr,ansporte àá cárgas em: geral éntre ,

•

':;"":;., ;}. � '\>
,«,

" �
I

• .:.� ••

'

•

;;", ":�)�à' fi Jt'':

FLORIANOPÔLlS, CURITIBA, E SÃO', pAULO.
---� ','�

Clube 15 �e Butu�ro' ����i����,��J�!��"a���'��21
e 2,?, inicio as 22 horas.

i

''B),'Tarde infantil: dia 22, das l4-as 18 horas.v'
'\

' ,

IL) �REÇOS: ,"
a) Mesas para as três soiré.es:
1) - no salão Cr$ 300,00
2) - nas varandas, etc: Cr$ 200,00
b) - CONVITES PARA VISITANTES SOB APRE

SENTAÇÃO E RESPONSABILIDADE DE UM' SÓCIO;
,

, 1) - 'Três soirées - Casal com dois dependeu-
tes ; 'Cr$ 300,00
INDIVIDUAL :; 1' ••••••••••• Cr$ 250,00

2) - Para uma só sóirée - CASAL com

dois dependentes ; Cr$ 200,00
Para uma só. soirée - INDIVIDUAL Cr$ 100,00
III)':� LOCAL E HORARIOS
A) - Mesas: - a venda no Salão Record, no expe-

diente comercial.
'

::8), - Mesas: - a venda na Séde social do C,P.C.
em Coqueiros, periodo da tarde

,O) - CONVITES - Na séde social no período da
tarde a�pedido de associado exclusivamente, provando
que o convidado é pessôa

'

residente fóra da Capital.
IV) - PROIBIÇÕES: a) - permanencia de meno-

PROGRAMA PARA O MES DE FEVEREIRU, res nas soirées,
.

Neste ano como já é tradicional no VETERANO; b) - uso de lança perfumes.
haverá três grandes baile carnavalescos.

I
V) - .OBSERVAÇÕES: - a) A entrada será rigo- ,

DIAS 19 _:_ 20 e 22 do corrente e rosamente estabelecida só para os associados e convida-
S.INDICATO DOS TRABA- DIA 21 - uma grande tarde infantil. dos, devendo estes comparecerem com os associados que

Uma casa de moradia-no centro da cidade, com sala 'LHADORES NO COMER-los bailes serão iniciados ás 22 horas e a TARDE os convidaram.
de visitas, sala de janta!', copa, tres quartos, cosínha ba- CIO ARMAZE�ADOR DE INFANTIL, das 15ás 20 horas. 2°) - Qualquer alteração da ordem será' coibida
nheiro e W. C., sendo que anexo quarto de empregada' FLORIANOPOLIS. I .

OS ASSOCIADOS poderão reservar mesas para. três com 8: necessária energia pelas autoridades de serviço e

e dispensa. Tem terreno para construir garage, A casa
,.' baIles, por: Cr$ 300,0? ,."

pela Diretoria do CI nbe.
encontra-se desocupada. _ Pelo. PI esente �dltal, em

• FICando eaclarecido que cada SOCIO podera adquí-
Preço 600.000,00, - sendo parte financiada. ,cu,mpnmento ao dI�posto no rir UMA MES4.

_

"

.
'

Uma casa de madeira, recem construida, ainda não A.I t. 9 das Instru�oes �xpe, ,As mesas poderao ser. reservadaa- diariamente, das

habitada com uma sala de estar de 3x6, dois amplos Iidas pela Portar�a n. 11. 7 as 11 horas, na Secretaria do Clube.

quartos �osinl}a
.

e instalações sanítartas, lugar para de 1.1-2�504, combmad,o �om O paga�ento �erá feito n� ato da aquiaição, não

construir garage, sito a rua Juca do Loyd, em Coqueiros. � �lt. -, e seu pa�aglaf� I sendo atendido pedidos por escrito, telefone ou crranças,
,

Preço 180,000,00 - parte financiada. urnco dao Portaríu n.
. �as pode�do ser, feitos por r:essoas autoriz�das pelos ?ó-

�m terreno no centro da cidade, medindo 15 metros O N PS? ,

3.291, de 13/10/ CIOS, mediante a apresentação da respectiva carteira
, de. ,f�ente por 25 de fundos. Otimo local para constru- :54, do DIretor Ge�al do De- social.

,

ção. part�m�ent.o N�cIOnal de. A �r!tério da Diretoria_ e mediante requisição em

Preço 280.00,0,00 -'- parte financiada. �revIdencIa �oCIaI, 90NV.0- formulal'l� do,C.lube, �odera? ser concedidos :onvItes. a
Diversos lotes na Ruà Moura em Barreiros. Em ",O os associados dest� S111- pessoas nao SOCIOS (nao residentes nesta Capital e SIm

prestações'.
'

dicato, para a votação no em transito), validos para os três bailes, aos seguintes
,

Dois lotes na praia de Canasvieiras. �1���TO�rade��L!:t���� preços:
,

s• Diversos lotes na Praia de Camboriu. CASAL (COM DOIS, DEPENDENTES) . Cr 600,00
I

d L' b que, oportunamente partici- INDIVID'UAL Cx·C! 50000Uma casa com terreno em Santo Antonio e IS o.a, '�
"

. . . . . . . . . • • • . • • • • • • • • • • '1'. ,

pará das eleições par!i o O ingresso para UMA Sd NOITE, será res-
Conselho Fiscal do Insti- petivamente de: Cr$ 250,00
tuto de Pensão

,

e Aposen- Cr$ 200,00
tadoria dos Empregados em ,Os convites só serão fornecidos até ás 19 horas de
I'ransportes e Cargas. cada dia da rea.lização das festas.
A eleição será realizada É RIGOROSAMENTE VEDADA A ENTRADA DE

!10 dia 1.0 de Março de 1955, MENORES NOS BAILES NOTURNOS.
las 9 as 17 horas (horario Á en trada será exigida a carteira social de cada pes-
Je funcionamento da mesa soas ou convite.

'

coletora) e será processada É RIGOROSAMENTE PROIBIDO O USO DE LAN·
perante a Mesa Coletora de- ÇA PER FUMN"COMü-'ENT(}RP'ECENTE.

." ..

-ignada e que funcionará
io seguinte' local:
'MESA COLETORA ÚNI

':::;A
Séde do Sindicato, a rua

':;onselheiro Mafra n.? 25 -

1.0 andar.
Só poderão votar os as

sociados quites, contando
mais de seis mezes de ins

crição, e mais de dois anos

de exercicio da profissão,
a menos que se encontrem
-ias condições previstas no

Art. 540, § 2.° da Consoli

dação das Leis do Traba
lho, maiores de 18 anos, sa
oendo ler e escrever.

Os associados deverão

eomparecer durante o ho�
rario de funcionamento da

r i"'� . M,esa Coletora, munido do
Uma ótima casa de Material construção nova, medin- c'ecibo de quitação dã men

do 6x9 com três quartos, saia de visita, copa, cozinha, ba- ,alidade -sindical ou decla
nh�iro, 'chuvei'ro elétrico, W. C. Sita á rua Servwão Fran- mção do Sindicato para su

zoni n. 25 a 100 metros dOI ponto de ônibus "Agronômica", 'Pl'í�la, bem como prova de
em terreno de 331,llm2. Preço baratíssimo. �ua indentidade com os se-

Tratar no mesmo local no períOdO da manhã e no da gtíintes documentos:
tarele na Assembléia Legislativa, com o Sr. Avelino Silva. Carteira de Indentidade,

(Aceita transação pelo montepio Ipase ou Caixa Eco- 3arteira Profi�sioÍlal, car-

nômica). teil'a ,Militar, carteira de

[nsÚtuição de Previdência
Social ou carteira de as

lOciado da entidade.
O asso,ciado poderá obter

informe na secretaria da en

tidade sôbre o local em que
deverá votar, sendo-lhe fa�
�ultado examinar li lista de

ExpresSo. Florianópolis LIda.
_. f •

'

. •

(Agêflcia no Rio ,dê Janeiro e em Belo Horizonte com tráfego mútuo atê.
Sáo/Paulo'-tlôDi a E�pllêsa de Transportes Minas Gerais S/A.)

.

.
� ":

, . ,.

MATRIZ: ,FLORIAN()POLI�',
Escritório;

,

Rua Padre Roma 50 - 'Terr'eo
Deposito: ,�

"

\

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

.

,

End. TelegráfiCO:
.

'l:?andrade e Transpolis
-o-

Endereço Telegrái1c:>'
SantiQra e Transpolis

.

-o-

·FJLlAL: CURITIBA

Visconde do Rio Branco
(932/36)

.

,Telefone 1230

A IMOBILlARrÂ HMIGUEl DAUX"
INICIANDO AS'SUAS VENDAS OFERECE

com otima praia.
Informações, a Rua Coronel Pedro Demoro 1541

10 andar - Estreito - Em frente ao Cine Gloria:

(O Rli:GULADOR VIF,JRA,L��·
.

Â .�Uler nU.ri dor••

.ÁLIVIA AS CÓLICAS .UTERINAS
�mprega·.e com vaDtafiem pata
combater a. Flore. Braneu. Cóli·
cal Utertnas, Menstruae. e .p�, o

parto, e Dare. no. ovirio..
I pcderoso calmante e Repla

dor por excelência.
PLUXO SEDATINA. peja � com·

'.,rovada eficacla é receltaà por
mMico. lloatrêa.

.

FLUXO SEDATINA encontre.... di
toda part..

Vende-se

VENDE-SE·
I.

Um Kadilac - 50, de luxo, azul, com Rádio, pneus,

capas, motor 100%, ou troca-se 'por cano menor. casa,

teneno,etc.'
'

Vendem-se dois q'uartos de casal, novos e completos;
um trio estofado novo um Rádio "Zenith Transoceanic"
pilha e corrente, seis transformadores; um aparelho elé

trico para barba; uma autoclave para esterilização; um

fogareiro Primus éom 4 hGcas� no\7'o; um conjunto 4e va-
, I

randa com onze peças. ,; " '.' .

.

Tratar com Dr. Carlo!!; em Itagua,gú; (Casa da Torre).

';, '

CAMINHONETA FURGÃO CHEVROLET AN6}943
Quatro marcluis para frente. '

:\
ótimo estado de consei'vação. "

Tratar na redação dês te jornal.
� ys'os 'N

'SAo
"

JOSE'
OFICINA MECANICA E SERRELHERU

CONCERTOS DE MOTORES A OLEO CRÚ E

MÁQUINAS A VArORES
Rua _ São José (nas proximidades do Balneário) na

Pf;luta do Leal, no ESTREITO.

.
"

'FILIAL: SAO PAULO

Avenida do Estado 1666/'76

,-'
!

Telefone: 37-30-91::'
r:

São Paulo - Capital - Si'.

Endereço Telegráfico:'
Sandrade e TransP9lis

-0-

Idllal

(Rua"64tvór�' -de Calva, lho)
PRÓGRAMA PARA' O MtS QE FEVEREIRO:

'Di�s 19, 21 e 22,-' .nailes Carnavalescos.

:pia 26 - Vésperal Infàntil.
.

'Reserva de mesas, com direito a 4 cadeiras, das 19 às
21 horas, na séde- do Clube, do dia 14 em diante'.
Os convites-ingressos, quando solicitados para pessoas

estranhas ao quadro social, serão fornecidos na seguinte,
base;

Para uma noite Cr$ 150;00
Para duas imites Cr$ 250,00
Para três noítes Cr$ 300,00

NOT� .!- A�Í>iretoria leva ao conhecimento dós srs.
e asso�i�àdos e distintas senhoritas de que será solicitada �
apresentação da' carteira social à entrada.

.

. "j
,---- ----�--------------------------------�

CLU8�,' DOZ� D� AGOSTO

Restaurante Napoli
RUA Marechal Deodoro 50.
Em Lages, no eul do Brasil, o melhor I
Desconto especial para os senhores vIajantes,

LIRA TENIS CLUBE
,

,
'

CARNAVAL - "DISCO VOADOR"
Mês de Fevereíro

Dias 19, 21, 22, Sabado, Segunda e Terça: Grandio
sos bailes e fantasia. Eleição da Rainha do Carnaval.
Apresentação do monumental Bloco "Ai vem a Maril
nha".

Dia 20, Domingo: Alegre matinée infantil, das 16 as

20 horas. Parada infantil cdfn prêmios
.

NOTA: Venda de m!,!sas para 08 bailes nos dias 19,
21, e ,,22, dia � na sede do Clube, às 19,30 horas. Distri
buição de senhas. às 8 horas da manhã.

REGULAMENTO 'PARA O CARNAVAL DE 1955
Serão rea'fizados por êste Clube, em sua sede social,

nos dias 19, 21 e 22 de fevereiro, GRANPIOSQS BAILES
A FANTASIA. Domingo, dia 20 haverá matinée infantil
das 16 ás 20 horas.

Reserva de mesas: A.s mesas serão reserVadas a par
tir de segunda feira, dia 7 de fevereiro às 19,3Q horas,
da manhã do mesmo êlia e no mesmo local. É obrigatória
da manhã do mesmo dia e no mesmo local. É obrigatório
a apreRentação do talão do ,mês de fevereiro, para o que
o Sr. cobrador estará presente para co�trôle.

As mesas serão reservadas pelo próprio associado
ou por pessoa de sua família, Preço ,das mes�s: As-

_ 3inatura para o três ba-iles, Cr$ 300,00, '

NO CASO DE NÃO SER Não hàverá reserva para a matinée infantil.
ATINGIDO O QUORUM Ingresso,: O Clube não distribuirá convite. Para as
PREVISTO NO ART. 2 § pessoas em trânsito, poderá a Diretoria, a seu critério,
�.o, 'alínea "a" 'PA ÇIT't}DA e sob a 'responsabili,dade ele um sócio, expedir ingresso,
PORTARIA D N P' S';�':_ desde que pague o valor de uma anuidade, os quais pp_
3.291 de 13/10/54, . ISTO derão ser adquiridos, junto a Secretaria do Clube, até
É, A PRESENÇA DE, p�- as 18 hor3,s do dia, da realização de cada baile, e depois
LO MENOS DOIS 'T�R- de autorizada a concessão pelo Sr. Presidente.
ÇOS (2/3) DOS ASSOCIA- Menores: Não !lerá permitida a permanência de me
DOS EM CONDIÇõES DE nores de 15 anói 'nos bailes dos dias 19, 21 e 22. Matinée
VOTAREM, A ELEIÇÃO infantil somente poderão dançar menores até 14 anos.
ASSIM TRANSFERIDA SE-

'

Parada Infantil: Na matinée infantil do dia 20, do
RÁ REALIZADA NO PRI- mingo, haverá uma parada infantil, de fantasia, com dis;.
MElRO DIA úTIL IMEDIA- tribuição de prê'mios.

'

TO, À MESMA HORA E Rainha do Carnaval: O Lira, como vem fazenoÓ' to
LOCAL COM, QUALQUER dos os anos. elegerá sua Rainha do, Carnaval, 'a" q\l�m.
NÚMERO INDEPEND'EN- será conferido rico prêmio. ,

TE pE NOVA CONVOCA- A Diretoria solicita aos senhores sócios a finçz, de
çÃO. não levarem pessoas estranhas ao quadro social. Q\;Itros-Florianópolis, i3 de Fe- sim, previne que somente poderão frequentar as festas
vel'eil'o de 1955 de Carnaval, os sócios quites com a Tesouraria até ° mês

Antonio de Oliveira , de Fevereiro, inclusive
Presidente

votantes.

A DIRETORIA

7

'1

Distribuidor

C RAMOS S/A
Comercio - Transw:>rtes'
Itua João Pinto, 9 Fpoli..

CARLOS HOEPCKE S/A ,COMÉRCIO E INDUSTRIA
I

CONVOCAÇAO
Em cumprimento ao disposto no art. 99, 'do decreto-lei

nO. 2.627, ,de 26 de setembro de 1940, comupica-se que es

tão à disposição dos Snrs. acionistas, na sede social, à raa
Conselheiro Mafra, nO, 30, nesta capital, os documentos
constantes das letras a, b e c, do mencionado art. 99.

Florianópolis, 15 de fevereiro de 1955
Acelon Dário de Sousa, diretor-presioente

...

FABRICA DE RENDAS E BORDADOS HOEP,CKE S/A

CONVOCAÇÃO
Em cumpl'imento ao dirsposto no �rt. 99, do decreto

lei nO, 2:627, de 26 de setembro de 1940, ·comunica-se. que
estão à disposição dos Snrs. acionistas, ,na sede social, à
rua. Felipf: Schmidt, nesta capital, os' docu,mentos constan
tes daí? letras a, b e c, do mencionado art. 99.

Rudolfo Scheidemantel, diretor-presidente

INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E COLÉGIO ESTADUAL
"DIAS VELHO"

EDITAL
EXAMES ART. 91

A 2U ÉPOCA DOS EXAMES DO ARTIGO 91 INI
CIAR-SE-ÃO AOS 17 DO CORRENTE ÁS 9 (NOVE)
HORAS. NO INST�TUTO DE EDUCAÇÃO E COLÉGIO
ESTADUAL "DIAS VELHO"

José Warken Filho - DIRETOR

Estofadores de ftutoloveis
Grande firma de São Paulo necessita oficiais e meio

oficiais para estofar automóveis. Oficiais Cr$ 16,00 por
hora, iniciais e mais prêmio por estbfamento concluido,

Meio oficiais Cr$ 12,00 por hora e mais prêmio. Inutil
candidatal'-se se nã,o forem hábeis no serviço. Escrever
para AUTO CAPAS GENERAL S. A., Rua da Consolação,
323 __: São Paulo.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



r 4 os nossos assi�
nBntes!da Capital
Coinunicamos aos nossos

I PREFEITURt\ MUNICIPAL DE
FLORIANÓPOLIS

A V I S O
•

Tendo, chegado' ao conhecímento desta Prefeitura que
vários propríetáríos de veículos estão emplacando os mes

mos sem o prévio pagamento do imposto de licença mu

nicipal, em flagrante mrríngêncíago disposto na lei n. 13,
ele l? de dezembro de 1948, esta: Diretoria, pelo presente,
convida quantos ainda não satisfizeram essa exigência le

gal a promovê-lo até o fim do corrente mês, de sorte a

evitar que esta repartição se veja obrigada a aplicar a co

minaçãó prevista no artigo 273 da lei apontada.
Prefeitura Municipal de Florianópolis, em· 17 de feve

reiro de 1955.

DEFENDERA SEUS'
TERRITÓRIOS

MÀ1'fILHA, 17 (U. P.) .: "A
Shina nacionalista defende
rá todos os seus terrítoríos,
.ern tomar em cousídernção o

[ue os Estados Unidos teriam
1 intensão de fazer a pl'OPÓ
.íto", declarou o sr. George
"{eh, ministro nacionalista do

Reíncldo Alves - Diretor da Fazendá
j \

.!;xter�or.

Florianópolis, Sexta-feira, 18 de Fevereiro de 1955

NA (AMARA MUNICIPAL
Vereador Waldemur Vieira - água para Saco dos Limões
_ A. Apostolo - maior iluminação pública no Carnaval -

Jullo P. da Silva - informações a respeito de irregularida-
des da Inspetoria de Veículos e da COAP

Os vereadores não estão

I
apoia o pedida de informa

esquecendo as promessas da ções, mas sugere que. � . C�
campanha eleitoral. Mos- mara em vez de se dírrgír as

tram-se realmente interessa- autoridades estaduais, cle-
dos em cumpri-Ias, advogan- nuncie as irregularidades ao

do a realização das aspira- sr. Prefeito, para que e;"te
,cões do respectipo eleitora- tome as devidas províden-
do. cias, o que foi aprovado.
Vejamos o que houve na

sessão de quarta-feira: ONDE ANDAM OS

AGUA PARA O SACO DOS FISCAIS DA COAP? PROGNOSTICO
LIMõES Continuando na tribuna o WASHINGTON; 16 (U. P.)

O vereador Waldemar Vi- sr. Julio Paulíno da Silva
- O sr. Jere Cooper, presí

eira, representante de Saco condena a atitude da COAP dente da Comissão de Fman

dos Limões enviou á mesa que agora relaxou por com- ças da Câmara dos '1,epre
bem fundamentado requeri- pleto a físcalízaçâo da car- sentantes, prognosticou, oue
menta a respeito da falta de ne. Acentua que já não há a Câmara aprovará o projeto
água naquele sub-distrito. tabelamento, principalmente de lei de reciprocidade eo

Descreveu de maneira rea- ela carne, que está sendo' mercíal, "por uma ampla
lista, a situação dolorosa de vendida como o açougueiro margem".
inumeras famílias residentes bem entende, ao menos no

no trecho ·entre Grupo Esco- sub-Distrito do Estreito, on-
lar Getulio Vargas e ponto de a carne popular nem exís- x

final ela linha de ônibus, on- te mais... x x - "Teve forte reper-

de a escassês do precioso li- O orador fala tambem só- cussão o fáto verificado na

quido é absoluta, pois os bre o pescado,11 e diz que a fronteira do Brasil com a

poucos poços que ali existem, população do Estreito, anti- República- Argentina. Solda

com a presente estiagem fi- 5amente, podia passar me- dos portenhos invadiram o

caram quasí secos e os mo- lhor, porque lá havia de tu- nosso território, a pretexto

radares sofrem o flagelo da do e mais barato. Agora tu- de agarrar um crímmoso tu

sede. De tal forma se obser- do está pela hora da morte, gido.
1)0'

•

d 1 Notícía-se, agóra, que o
va a ausencia de agua, que o J vo a merce os exp ora-

posto de Saúde instalado pelo dores e a COAP nem dá si- Itamaratí espera
.

esclareci

ex-prefeito Paulo Fontes não nal de vida. Conclui o ilustre mentos 'da nossa Embaixada

pode atender os pobres da I vereador, requerendo provi- em Buenos Aires, para, en

localidade, 'porque não exís- dencias do sr. Prefcito junto tão, formular seu protesto
te água. Concluindo requer á COAP, sendo aprovado. junto ao Governo Peron. En-

um apelo ao sr. Governador REPRESENTAÇÃO tretanto, diz-se no Itamara-

do Estado, para que atenda No festival da -Juventude ti que o episódio, não é can-

o-povo da localidade com o Espírita de Florianópolis, a siderado de gravidade. Efeti

prolongamento da adutora Câmara esteve representada vamente, não tem a gravida

por mais um quilômetro a- na pessoa dos srs. vereadores ele capaz ele provocar o rOIn-

,
Julio paulino da Silva e Ge- pimento de relações diplo-penas.

IDepois do pronunciamento nesio Leocadio da Ounha, mátícas, por exemplo. Mas

favorável do líder da UDN o tendo o primeiro comunicado tem um aspécto moral e pO-,

requerimento foi aprovado I é Casa a excelente recepção lítico. que precisa ser devi

por unânimidade. ali havida, .tendo os repre- damente encarado.· Não é

Está, pois, de parabens o sentantes da Câmara sido passiveI que o territ,ório bra

povo de Saco dos Limões, pe- saudados pelo sr. Osvaldo sileiro fique à mercê das

la maneira sincera como o Melo,. presidente da Federa- tropelias ela Polícia argenti-

vereador Waldemar Vieira ção. na, só porque o "incidente

procura de8empénhar o man- O CASO DA LUZ não tem gravidade". Afinal.

�ato. Ha dias, o vereador Nerêu a casa é nossa e só com li-

MAIS ILUMIN�ÇÃO NO do Vale Pereira requereu a cença do dono se póde entlliu

CARNAVAL nomeação -de uma Comissão nela.

Argume n ta n d o com a para ter entendimentos cOlfl O que é'necessário é que
- 'o SI'. Govel'nador do Estado, Peron e seus escribas 'mais

grande aglomeraça.o de povo
d no sentl'o'o de ser' encontrada credenciaàos recomendem

no centro da cidade, uran-

te o triduo carnavalesco e uma formula que isente o aos seus "valientes" essa coi-

ainda com a presença, em município elo pagamento de sa simples: - não invadam

Florianópolis, nesses dias, de luz e energia elétrica. Essa a casa dos outros, Batam a

muitas pessoas de outros mu- Comissão, composta dos lide- porta e digam o que querem.

nicípios e de outros Estados, res das diversas bancadal), E isSO mesmo, com respeito,
o S1'. v�reador Antonio Apos� Dor, intermédio do sr. Ger- ,urbanidade e fazendo conti

tolo requereu um apelo ao cino Sliva, solicitou já, uma nência.· Sendo cumprida essa

sr. Governador do Estado, no audiencia ao Chefe do Exe- ordem não se repetirão inci-

sentido de mandar pl'oviden- cutivo Catarinense. dentes e choques, sempre pe-

ciar maior iluminação publi- la incursão de port�nhos
ca na Praça Quinze e nas FLAMENGO ESPORTE dentro do território brallilei-

ruas adjacentes. CLUBE 1'0. Afinal, a casa é nossa, sr.

Espera-se que esse apelo Na Comissão de Educação, Perón".

seja atendido, pois quanto o vereador Baldicero Filo- A casa é dos "macaqui
melhor apresentarmos o as- meno exarou parecer favo- tos" e eles são muito zelosos

pecto da· cidade, melhor a ravél ao projeto que consi- tie seus bens ...

fama que conquistaremos lá dera de utilidade publica o Não procurem ascender

fora. flamengo E. C. de Capoeiras. ÍJrazas já quasi extintas ...

A IVTP NÃO CUMPRE � LEI

O vereador' Julio Paulino
da Silva denunciou irregula
ridades que se estão verifi
cando na IVTP, onde para o

emplacamento de veículos,
não se exige o talão do im

posto municipal como manda

a leL O orador estranha o fa

to, porquanto durante. o go
verno do dr. Paulo Fontes

essa exigencia era observada.
Por qual motivo - pergunta
- adotou agora a IVTP sis

tema diferente?
A proposito formula um

requerimento de informaçõe�,
pois a lei deve ser respeita
da. O vereador Gercino Silva

DEPARTAMENTO DOS CORREIOS E
TELÉGRAFOS

O DelegadO da Escola de assim para os exames de Rá

Aperfeiçoamento dos Correios diotécniGo e Auxiliar e de

e Telégraf{)s neste Estado faz Rádiotelefonista.

público que a· partir de pri- ", Ás 'r�-feridas inscrições se

meiro de Março próximo vin- r?,o encerradas no· dia 15 de

douro estarão abertas nesta Março dCl corrente ano.

Capital, na séde da Diretoria FIOl:ianópolis, 18 ele Feve-

Regional - Praça 15 de No- reiro dc 1955.

vembro - as inscrições para Antônio TUlllois de Mes

as exames de RádiotelegTa- quita - Delegado da Escola

fista de Primei{'a e Segunda 1 de Aperfeiçoamento �dos Cor

,Classe civil e militar e bem reios e TelégrafOS.

\

Coluna Carnavalesca

vida", dissemos. Mas, com

uma vontade danada de di-

até aqui.
xxx

O Diretor de Galão se per
mitiu conceder-nos. algumas
informações, sempre dizendo
que, por ora, o programa do

xxx

A rainha 'dos "Tenentes do

Diabo" é a senhorita Inaura,
cujo sobrenome não houve

quem se lembrasse de mo

mento. Ela desfilará no car-

1'0, especialmente: preparado
para' si. As princesas virão,
também.

xxx

Deixamos o galpão certos

ele que, novamente, os "Te

nentes do Diabo" farão notá

vel figura. Domingo, às 17

horas, êles desfilarão pelas
ruas centrais da cidade. Tra

rão alguns carros alegóricos.
Os de mutação só serão a

bertos na terça-feira.
xxx

A Sociedade Carnavalesca
"Tenentes do Diabo" foi re

organizada em 12 de Março
de 1949, sendo reconhecida

como de utilidade pública. O
seu atual presidente é o dr.

Thiers de Lemos Fleming.
xxx

Visitaremos, igualménte, o

galpão dos Granadeiros
.

d:a
Ilha. Já que, estamos às vés

peras do Carnaval, pedimos,
a exemplo do Capela, que nos
abram alas ... ,

Sábado, divulgaremos os

programas e, possivelmente,
as impressões da visita aos

Granadeiros da Ilha.

ALIANÇA ATLÂN
TIDA

ROMA, 16 (U. P.) - O prí
melro ministro da Itália, sr.

Mario Scelba, e seu ministro

das R,elações' Exteriol'es, si'. J
Gaetano Martino, vtsituram I
oficialmente o Q. G. da Or

ganização do Tratado do A

tlântico Norte (NATO), para
discutir o papel da Itália na

aliança atlântica.

DR. PAULO HENRIQUE BlASI
Ha dias que se encontra

enfermo, recolhido à quar
to reservado do Hospital
de Caridade desta Capital,
o nosso jovem conterrâneo
dr. Paulo Henrique BIasi,
Diretor �m exercício da

Imprensa Oficial do Esta

do.
Pelo grande círculo de

conquistouamizades que

com as suas elevadas qua

lidades de coração e cari
ter, muitas têem sido as vi

sitas ao ilusrte enfermo,
prodigalizando-o 'conforto
moral para minorar os so

frimentos físicos.

"
!

assinantes ela Capital que, to
ela assinatura não paga até Direção de PIERROTE desfile é "segreelo de Estado",
28 do corrente, sem prorro- UMA VISITA À�"CAVERNA". coisa que, por nada ,deste
gaçào, será suspensa. , O repórter esteve no "in- mundo, deva ser divulgada.

A Gerência, ferno". Se gostou? Muitíssi-· Os "Tenentel) do Diabo"
mo.-. . receberam da Prefeitura de
Não se assuste o lsttor, que Flórianópolis uma subven-

o "inferno" fica nos' altos da 'ção de 30 mil' cruzeiros. Os

Felipe Schmidt. Ambiente si- Granadeiros da Ilha idem.
nístro por fora.· Por dentro,

-

O Govêrno do Estado con
excessivamente iluminado e ceder-lhes-á uma subvenção
uma porção de gente" rode- de 20 mil cruzeiros, da' qual
ando carros, retocando aqui, 10 mil já foram pagos.
conversando ali. Era o gal-I x x x '

pão da Sociedade Carnava- Os "tenentistas" são cam-:

lesca Tenentes do Diabo. peões em mutação desde
O Diretor. de Galpão, um 1949.

senhor gordo e simpático, foi
pródigo em gentilezas para

A1'iTUDK NEUTRA com � reportágem. "Esteja à

vontade. A casa é.sua. Só pe
LONDRES, 17 (U. P.) - A

co uma coisa: por favor, nãooorrrerêncía de Primeiros

". ',lJ:inistros da Commonwealth divulgue, desde já, o nosso

----�----------- Britânica, segundo se disse programa. Sábado, sim. E'

em circulas informados to- lue,.. Compreendemos, per-
.' .. feitamente, aquele "é que".

.nou em conta a possíbilída- r "t ti t "

de ele que o Egito siga a ati- em:� os enen IS as um

. .' . I oossível "furo" dos Grana-
tude de neutralístá ela rndta, -1' d Ilh

.

t bé
. c erros a a, que, am em,

na contenda entre o Oriente -

"el 1 t "

e Ocidente. nao. armem (e _ouca.. .

"SIm, senhor, nao há dú-

MINEIROS EM
GREVE vulgar mesmo. Que "furo",

NOVA IORQUE, J..6 (U. P) hein? ..

- Perto de 1.500 mineiros en- ,A impressão que tivemos na

traram em greve ontem, de visita foi a melhor possível,
manhã, nas proxímídades de sinceramente. Trabalho ho

Canterbury (Kent), dévído a nesta e organizado. Muita
desacôrdo com a respectiva vontade de brindar o públí
diretoria, quanto aos salários co com um maravilhoso es

de alguns operários. petáculo de cores, em que a

beleza se misturará à arte.

Ó público que tenha um pou

co de paciencia. Terça-feira
está próxima. Se MI'. chur

chil nos permite, parodiare
mos sua célebre frase, para
dizer sôbre Tenentes do Dia

bo e Granadeiro$ ela Ilha:

i'Nunca tão poucos fizeram

tanto pelo Carnaval de Flo

rianópolis". Perguntem ao

povo e, terão a mesma res

posta. Graças a "tenentís
tas" e "granad,eiristas", Ú

Carnaval de Florianópolis
atrae um número considerá
vel de turistas. COmo a ci

dade é pequena e todos se

conhecem, podemos notar,
já, inúmeras "caras novas".
Ec o Carnaval que as atraiu

O ESTADO
formula votos

visitando-o
de pronto

restabelecimento.

NOVA DIRECÃO DA U. D� N.
1 •

Na recente reunião dos di

retorias udenistas, realizada
nesta Capital, foi eleito Pl'!)
sidente do Partido o sr. He

riberto Hulse. A vice-presi
dehcia foi confiada ao sr. naturalmente serão justifica
paúlo Fontes. E as secreta-' dos pelo princípiO da vitali

rias aos 81'S. Clodorico Mo- d:ule partidária e democrá

reira e Aroldo Carvalho. As I tica.

reuniões se desenvolveral'n
num, clima um tanto carre

gado, com varios incidentes
e várias degolas. Esses fatos

PARTIDO SOCIAL PROGRESSISTA
Convocação. da Con�enç'ão\ Regional
o Diretório Re�enal do Partido Social Progressista em

Santa Catarina,' de conformidade com o deliberado em

reunião de 15 do corrente mês, vem pelo presente, ato, com
fundamento no a,tti� 58 '- íncíso. I, dos Estatutos, CON
VOCAR a CONVENÇÃO REGI,ON�L do Partido, a instalar
se dia 26 próximo, nesta Capital, ás 16 horas em prrmeíra
convocação (artigo 45 EstatutoS'J': com a seguinte ordem de

deliberação.
1 - Eleição dos' menibros do Diretório e do Conselho

Regional.
_.

2 - Assuntos gerais de ínteresse partidário.
Florianópolis, 16 de FevereIro 'de 1955.

Dr. Enory Teixeira Pinto

Presidente elo D. R.

Dr. Volney Oolaço Oliveira
Secretário Gerál do D. R.

A "LEI DA PRAIA" NA POLICIA
MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Mais' um' oficial da Policia I querimentos dos int�réssados,
Militar do Distrito Federal, acumulam-se por centenás,
vem de ser promovido pela achando-se muitos encalha

"Lei da Praia". dos na Cespe, enquanto ou-

Trata-se do Major refor- tros permanecem sem anda

mado Valdil' Saião Caldeira menta na Secretaria de Se·

Bastos, o qual foi elevado ao 'g�rança, á espera da palavr,t
posto de Tenente Coronel de ordem política ...

por Decreto de 11 do corren-

te,L do Exmo. Sr. Dr. João· Enquanto isso acontece,
Café Filho, Presidente da velhos soldados, encaneci

República, por se achar com- dos pelo sacrifício de mais de

oreendido n:1 Lei n. 1156, de trinta anos de serviços ao

i2 de Julho"de 1950. Estados e á Nação, na paz

A "Lei da Praia" tornada como na guerra, permane
extensiva ás Policias Milita- cem na Reserva, simples' sol
res compreendidas nas então. dados rasos, a espera de que

zonás ele guerr�, está sendo S. Exa. dê cumprimento á

cumprida por todos os EsJa- "Lei da Praia", que benefi

dos, excéto o nosso, pela ra- ciará os mesmos com as sus

zão de entender o Sr. Go" piradas divisas de cabo de

vernador, não dar cumpri- esquadra e o consequente
menta à Lei N. 159, da As- aumento da "polpuda" quan
sembléia Legislativa que de- tia de vinte cruzeiros men

terminou o cumprimento oa- sais nos seus minguados
quela _lei federal, pois os re- vencimentos!

Loteria do EstadC»
Resultados, de entem
1.888 � Cr$ 200.000,00 .s: Florianó;polis
2.765 ,- Cr$ 25.000,00 - Florianópolis
1.753 - Cr$ 15.000,00 - Florianópolis
2 ..517 - Cr$ 10.000,00 - Caçador
6.413 - Cr$ 5.000,00 - Tubarão

(AMARA MUNICIPAL DE
SAO FRANCISCO DO SUL

Dia lOdo corrente foi eleita e empossada a novaMesa que

dirigirá os trabalhos da Câmara Municipal de São Fran

cisco do Sul, durante o peniodo legislativo do corrente ano,
a qual ficou assim constituída:

Presidente - Dr. Rogério Zattar (PSD>
Vice-Presidente - Dr. Franklin de Oliveira (PTB)
1° Secretário - Saulo Ramos (PTB)
2° Secretário - Antonio Zattar (PSD).

Um estudioso da .sujologla política assegurou-me
que o slogan golpista do governar com !l Assembléia,
sem a Assembléia ou apesar dá Assembléia foi para
·fr'aseado da atitude dos deputados federais do Partido
de Representação Popular.

Em recente reunião, os integralistas eleitos para o

Palácio Tiradentes dividiram-se assim: uns ficaram

deputados com o Partido; outros, entre os quais o nos

so Jorge Lacerda, ficaram deputados sem o Partido; e

terceiros, como o sr. Padilha, ficaram deputados ape
sar (lo Partido. Nihil novi sub mundt _:_ diria o Cus-
tódio.

x x

x

No seu discurso de 31-1-55, alegou o sr. Governa

dor que estava construindo a Delegacia e a cadeia do

município de Urussanga.
A propósito, S. Exa. recebeu o seguinte telegra:ma,

que dispensa comentários:
Exmo. Sr.

.

lrineu Bornhausen
DD. Governador do Estado
FLORIANóPOLIS
Lendo discurso V. Exa. emejo transcurso quarto

.

Aniversário 'Govel'no, deparamos topico obras públicas,
como em construção nosso MunicípiO, Delegacia· Polí
cia, cadeia pública.

Acreditamos haja V. Excia. sido iludido bôa fé au

xiliares inescrupulosos, por quanto Cadeia Pública es

ta cidade continua funcionando, quarto fundo do

açougue municipal,' vergonhoso atentado dignidade
pessôa humaha.

Aliança Democratica Urussanguense
Helvidio. VeÍo$o Filho

..Américo Cadorln.
-x x

x

Sob o título Um govêrno que trabalha, nossa que-.
rida confreira A Gazeta publicou ontem substanciosa
entrevista com o dr. Dulcidio Tavares de Lacerda, ilus
tre paranaense.

O entrevistado aludiu aos palácios da Agronômica
e das Secretarias, em duas palavras,' e depois passou
a fazer 10I}go elogio do abastecimento de ázua da Ca-

pital.
' .

.

Os srs. Nerê,u,�, ACterbal Ramos, que realizaram
êsse 'serviço fiz�ram-no realmente perfeito, por isso

que à base técnica.

x x

x

Trotsky, Béria, Malenkov ...
A U. D. N., segundo apregou sua ala-fresca, na de

finição do sr. Wanderley Júnior, também, também já
usa expurgos violentos ...

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


