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Os Estados Boi OS' rotegerão Formosa
WASHINGTON, TAIPÉ, 35' as Ilhas Formosa e dos Pes- O sr. Chu En Lai, Mini'stro parar de intervir nos assun- migas, a Formosa e as Ilhas da cadeia .de ilhas do Pacífi- Senado e a Câmara dos De-

(U. P.) - Reunidos em ses- cadores contra ataques ar- do Exterior da China oomu- tos internos da China e retí- Pescadores deslocariam o e- co Ocidental, a qual" consti- putados americanos reconhe

são plenária, o Senado e a mados". O "comàndante da nísta, em declarações divul- rar as suas forças armadas quilibrio das fôrças morais, tuí para os Estados Unidos ceram ,como exatas as ale
Câmara dos Deputados dos 7a. Esquadra americana, al- gadas pela agência "Novfl. da Ilha. e do Estreito de For- econômicas e militares, que, e as outras nações- livres a gações do presidente em sua

Estados Unido autorizaram mirante Alfred Price, atual- China", afirmou que o. seu mosa". embora Instável, existe, e do coluna vertebral geográfica mensagem autorizando-o fl

o. presidente Eisenhower "a mente em manobras em For- govêrno já anunciou por va- A MENSAGEM qual depende la. paz do Pací- da estrutura de segurança no 'tomar todas as medidas re-

utílízar as forças .arrríadas -mosa (quatro porta-aviões .e rias vezes a sua determina- PRESIDENCIAL fico". referido Oceano. Ademais, queridas. Estabeleceu, entre-
elos EE.,UU. da forma que quatro cruzadores) declarou- çâo de "libertar seu terrító- 0 presidente' Eisenhower O presidente acrescentou tal ruptura interromperia as tanto, que tal resolução de-

julgar conveniente, COl� pro- se .pronto para entrar em rio de Formosa". Acresceu- declarou em mensagem ao

I que
a tomada de Formosa e- comunicações de Norte a Sul verá expirar, "quando. o pre

pósito específico de proteger ação. tou que os EE. UU. "devem Congresso que "em mãos íní- quívalería ao "rompimento entre outros elementos ím- .sídente considerar a paz e a

portantes dessa barreira, e segurança' da região razoà

prejudícaría"a vida econõmí- velmente asseguradas pelas
ca de países amigos". .

con d i ç ô e.s internacionais

PROVOCAÇÕES criadas pela medíação das
COMUNISTAS Nações Unidas ou de outra

Após lembrar que em de- maneira, em cujo caso o pre
zembro último os Estados sidente deverá ínrormar o

Unidos firmaram com a Re- Congressq".
pública Chinesa um tratado REPERC'USSliO NA ONU
de defesa mútua, de'caráter A resolução do presidente
defensivo (em vías de ratírí- Eisenhower de defender For
cação pelo Senado ameríca- mosa e as Ilhas dos Pesca

no), acrescentou o presíden- dores e a de Chou En Lai de

te Eisenhower: não permitir o que classírí-
"Eni setembro de 1954, os cou de "interv.enção nos ne

comunistas chineses abriram gócios internos da China",
fogo sobre a Ilha Quemoy, repercutiram na sede da ONU

uma das conexões naturais que, entretanto, ainda não
de Formosa com o contínen- se pronunciou sõbre a men

te, a qual está há muitos sagem enviada ao congresso
anos sob o contrôle indiscu - pelo presidente.
tível da República Chinesa. O Primeiro Míriístro da

Logo depois se verificaram Nova Zelândia, cujo repre
ataques aéreos com crescen- sentante na ONU é presiden
te intensidade, especialmen- te do Conselho .de seguran
te na região das Ilhas Ta- ça para O mês corrente, man
chen, ao Norte de Formosa. teve uma entrevista com o

Unia pequena ilha, a' Ilha Secretário Geral, que rece

Ichíang, foi tomada na se- bera antes o sr. Sobolev, de
mana passada mediante uma legado da Rússia. NÊmhuma
operação anfíbia depois que informação transpirou.
um punhado de valentes lu- INGLATERRA DE ACORDO
taram heroicamente em con- Segundo, os círculos díplo
díções mui' desvantajosas. mátícos brítãnícos, o .govêr
Ultimamente se verificaram no deste país mantém pontos
novos ataques aéreos e fogo de vista em tudo semelhan
de/artilharia contra as Ilhas tes aos postos em relêvo pe
Tachen propriamente ditas. lo presidente Eisenhower, no
Os comunistas chineses que toca à política em tôrno

são os primeiros a aftrmar de Formosa.

que êsses ataques são o pre- O sr. Anthony Eden in
Iúdio de conquista de For- terrompeu a sua estada .no

mosa, Por exemplo, depois da campo, dirigindo-se à
_

L"O'n
tomada de Ichiang, a, Rádio, dres, a fim de tomar contato
Peiping declarou que isso com .0 "considerável volu
demonstrava 'o propósito de me" de mensagêns trocadas
lutar pela 'Ub�l'ta�.ão '.d,e Tai- entre o Forei-g'll" Otfice 'e a

wan (Forn10sà) e nosso povo embaixada ' .brítâníca em

I!tsárá de t�a sua ,fQl't?a para. waslPQgton.
lograi' êsse propósito". Em Wasl:úngton o. sr. Fos-

ter Dulles declarou que a
SITUAÇÃO CRITICA

"tolerânCia, pelos Estadú"
O presidente declarou tam-

Unidos, da destruição de for
bem que qualquer iniciativá, ças amigas e da concentra
por par�e das Nações Unidas

ção de forças comunistas
no .sentido ,de fazer cessar

chinesas contra Formosa se
as .atuais hostilida��si no es� I ria interpretada <!omo in'cer
treito de Formosa ser a bem

teza e fraquez'a, por parte
vinda: "Contudo, esclareceu, dos EE. nu.
a situac;ão se tornou tão crí� BOMBARDEIO COMUNISTA
tica que me obrigou, sem es

perar uma decisão sua, ai so

licitar do Congresso que par
ticipé agora, por :l-11eio ele

uma resolução específica, elas
medidas destinadas a melho-
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Em moda:
Descoberta ula conspiração para derrubar o Presidente -dó Paraguai
ASSUNÇÃO, 26 (U. P') - dencia. O comunicado de Ro- detidos, segundo informou o correr à ditadura absoluta. também pela discórdia .ínter

O governo anunciou, hoje, mero Pereira diz que o govêr- ministro, serão submetidos a Ohavez, de 74 anos, foi feito na no partido colorado, sen
que foi descoberta e sufoca-' no ·tomou todas as medidas processos ordinários. O Pa- presidente provísórío em se- do esta a sexta mudança de

da uma conspiração destina- necessárias para garantir a raguai já foi agitado por tembro de 1949, depois de governo por meio de revoltas

da a derrubar o presidente ordem pública. Disse ainda mais de,100 revoluções e a-: derrubar a Felipe Molas Lo- e golpes de Estado, no decor

do Paraguai, gen. -Alfredo que a conspíraçâo não COll-' penas dois de seus presíden- pez, num golpe de Estado em Irer de 17 meses. Foi eleito

stroessner., Inrormou-se en- seguiu perturbar a ordem e a : tes terminaram por comple- que não houve efusão de san-l presidente, sem oposição, em
tretanto, reina calma em to- tranquilidade públicas. Os to seus mandatos, sem re- gue. Subiu à presidência j 1950.
do o país. O cabeça da cons- .,) .

piração foi identificado co

mo o dr. Eulogio Estíbarrt-

, bia, ex-c�efe do partido co

lorado, do qual fora recen

temente expulso. O governo
áfi�'mou que .foi ele ajudado

,

por alguns civis, oficiais re

formados do Exercito, dois

oficiais da Academia Militar,
e um grupo de cadetes do'
último curso da Academia.
Informou-se ainda que fo

ram detidos pelo menos al

guns 'deles. stl'oéssner, que
,

conta 41 anos, surgtu como n'

fígura do'minante da politica
pa.ràg-�laia: em 'lúaio Últimü
quand,o, na qualidade de CQ

mand:ante em chefe das' fo1'-
ças armadas do país, dirjgiu

,

uma, revolta contra o pre'si
dente Frederico Chavez. Co
mo candidato do partido co-

" lorado, o único partido po
lítico autorizado para desen

volver suas atividades,' no

Paraguai, qué conta 1.200,000

habitantes, Stroessn,er.... foi
eleito presidente a II de ju
lho último, assumindo no dia'
15 de agosto. Devido ao seu

monopólio político, o partido
colorado se viu atingido por
'divergências, desele muito

tempo. Nesta capital, reina-
,..

va :um ambiente' de tep.'lão Pelo avião direto da Cru-
desde à noite de sábado últi- ze�ro, vÜl,jará hoje para a

mo,'quando se soube que ti- Capital Federal, em compa-I
nham sido detidos diversos' tihia da sua dileta filha, se
militares e personalidades do nhorita Anita, o nosso Ílus
partido colorado. A' notícia tre conterrâneo, dr. Aderbal

./' da cçmspiração foi dada em Ramos da Silva. No Rio, o

comul'}icado oficial publica- preclaro coestaduano vai
do no orgão oficial publica- participar dos trabalfios da
assinado por To_más Romero Câmara Federal, convocada
Pereira, ministro, do Interior para eleg'er sua mesa, nos
que durante d01s meses ocu- primeiros dias de fevereiro.
pou em caráter interino, de- E partici.pará, ; 'igualmente,
pois da revolução, a presi- da Convenção Nacional do

•••••••••.,............ Partido Social Democrático,
.marcada para o dia 10 do

MORTE DE FAMOSO
ANTROPOLOGISTA
DOWNE, Inglaterra, 26 (U.

P.) - faleceu aos 88 anos

de idade, de um colapso car

diaco. Sir Arthur Keith, di
retor da estação experimen
tal do "Royal College of Sur
geons". Era famoso por seus

e,studos sobre as origens do
homem � foi grandemente
cr,iticado na decada de 30 por
sua defesa da guerra como

uma 'indispensável podadei
ra" de que se utiliza a Na
tureza.
Fervoroso adepto do dar

winismo, Sir Arthur dedicou
sua vida à busca 'do elo per
flido entre o homem e o ma

caco, e via no passado pre-
'historico do homem uma jus,.
tifieação para a' sua crença
de que o preconceito racial
e o,m�cionaliSmo ..trabalham
para _() bem' final da huma
n�!Íaçle".

Mortos e leridos!�el ul:choque �rlado
GUATEMALA, 26 (U, P.) -I no departamento de Chiqui- bedecendo ao toque de reco

Numa refrega que deixou um mula. O -incidente se deu lher imposto pelo estado ele

saldo, de 4 mortos, 2 feridos quando um 'grupo ele 89 cam- sitio, enfrentaram um des

!3 9 detidos se verificou, no poneses, oficialmente apon- tacamento militaJ;- cncarre- ra1' as possibilidades da paz".
sábado, na -aldeia de -nGial, tados como, comunistas, deso- gado' de manter a orelem. Os' "Estas medidas, acrescen

.......................................'..... atacantes, armados de ma� tou, incluiriam o uso das for-

DADO POR TERMtNADO O ESTADO DE �h����r��r����r;:d: 4e���:, ;s�� ��sfi�:;a���e�����,s'pa:=
GUERRÀ ENTRE A URSS E AALEMANHA �:ri���t�ad.�:t:.OI�:::�ct:·an� ��:an�Íl�� ;i��r���ap=:ê:���'

versão oficial, os campone- res" .

ses, ao lhes darem ordem de I . Afirmou o presidente Eise ..

alto; começaram a dar vivas nhower que o,importante; no
ao ex-presidente Arbenz e a momento,- era revelar ao

gritar que não faziam caso mundo a poÜtica que os Es
de nenhuma escolta atacan- tados Unidos estão dispostos
do os soldados com os ma- a aplicar, no que toca aos
chados. Um porta-voz ofi- problemas da Asia.
cial declarou que o govêrno RESPONDE O CONGRESSO
da Guatemala está decidido . Em seus "consieleranda", o
a fazer respeitar o toque de
recolher e não permitirá mo-'
tins comunistas, usando pa
ra isto de todos os recursos

Hoje o
-

abono
RIO, 26 (V. A.) - O abo-. sessão noturna, para votação TRABALHO IMEDIATO

no especial ao funcionalismo das emendas do Senado, que Logo após haver sido de
terá sua urgência votada 'na obtiveram ontem parecer ta- sígnado, instalou-se a Co
sessão matutina extraordíná- vorável da Comissão Especial missao Especíal, presídída
ria de hoje, devendo convo- designada para examina'): o, pelo sr. Luís Oarcfa e cons

cur-se ímedtatamerrte uma assunto. tituida dos mesmos elemen-
A .urgêncía foi pedida pela 'tos que prímíbívamente ha

própria Comissão EspeCial, viam relatado à matéria. Foi
cujos. membros, unaníme- designado 'i�e.Jator,:é -sr. Nel- propor "o requerimento de ur-

, ,(,. ,

mente, assinara!p, o requerí-, son Omeguá f se; l\u$pende -. gêníMa,,' recebendo apoio de
mente solicitando essa pr-ovi.· mm os tia'(:lâ)hol por alg1�1' todos os seus companheiros,
€lência, fi. fim de se. q,S"seg-ü- mas hOrl\}q",f-J: 'esp,er:(dü pare-' num último esforço parh que
'rl1r a votaçao finaÍ do "pro-' cer. '_ ,

o ',projeto,' já aprovado, seja
jeto ainda �oje, se possívf'l Em curto prazo o deputa- sanéionado pelo Presidente
subindo amanhã à san�ão, do Orneg'na elaborou o seu da RepÚblica ainda na' se-

pl'esidencial. trabalho, opinando pela 'a-

provação das quatro emén
das do. Senado. Novamente

-t

reunida, a Comissão acom-

panhou integralmente o pa
recer do relator, encerrando
seus trabalhos.
A URGENCIA
Coube ao sr. Luiz Garcia

Dr" Ader.baJ R�
da SUva

mana corrente. ,

.............................................................•...�.

Ainda na

próximo mês.

. MOSCOU, 26 (U. P.) - A minada pelos comunistas.
União Soviética deu, ontem, Entretanto, em declaração de

por terminado o estado de há 10 dias, propôs-se reco

guerra que mantinha com a nhecer a RepÚblica da Ale
'Alemanha. Um decreto do manha ocidental, se o \gover
Presidium do 'Supremo So- no de Bonn,se negar a rati
vit, declam que acabaram ficar os acordos de :earis so

todas as restrições sobre. os bre o rearmamento da Ale

alemães, em vigor desde o manha ocidental, dentro do
fim da guerra. Entretanto, o tratado 110 Atlantico Norte
decreto diz que a União So- (NATO). A comunicação de
vi�tica reterá '�direitos e 0- hoje foi a mais reçente e tal
bri'gações" para com a Ale- vez a mais eficaz iniciativa
manha/segundo acordos com soviética ,em sua campanha
as 4 potencias. O decr�t'o que. para impedii' a ratificação
põe termo ao el3tado de guer- dos acordos�: de Paris. O de
ra se refere tanto à Alema- creto foi lido' aos Jornalistas

,•••••••••••••••••••••
nha oriental como à oC'Íden- ocidentais pelo chefe do De
tal. A.té ,agora, a Russia a- partamenoo de Imprensa do
penas recenheceu o gov.erno ministério do Exterior, Leo
da Alemanha oriental, do- nid Illyichmey.

RAIO� ATOMICOS E I
,

CANCER ,

LOND�S, 26 (D. P.) -A

primeira unidade telecobalto
da Grã-Bretanha para o tra-'
tamento do cancer foi inau

gurada no Bristol general
Hospital. Diz�s.e. que ã uni
dade desenhada pelo depar
tamentO' do ho.spital e cons

truida na Universidade de

C�mbrielge, é um aperfeiçoa
mento de unidades copstrui
das nos Estados Unidos e

Canadá e realiza o mesmo'
trabalho que um aparelho
de 'Raio X de 3 milhões de
volts a um custo muíto me

nor e sem qualquer efe!to

noeiv9 _ªobre o .p,açiente:, l

PORTUGAL RATIFI
COU A ENTRADA
DA ALEMANHA NA

NATO,
LISBOA, 26 (U. P.) A

Assembléia Nacional de Por

tugal aprovoU, hoje, por una
nimidade a admissão da A

lemanha ocidental na Orga
nização do Atlântico Norte
(NATO). O acôrdo será ago
ra enviado ao presidente, gal.
Francisco Higino Craveiro

Lopés, para ratificação final.
O processo de ratificação ter
minou em 3 dos 14' países
membros ela Organização.
São êles: a Il\glaterra, No

ruega e Grécia. As Câmaras
da Franca, Itálilit e Belgica
tambem 'já aprovaram a ad
missão da: Alemanha ociden,·
tal na NATO.

ao 8�U cUspor.

EISENHOWER CUMPRIMENTA UM
ENGENHEIRO BRASILEIRO

WASHINGTON, 26 (U. p.r anos de .idade que se tenham
- O presidente Eisenhower destacado em seus campos
saudou na Casa Branca, on- de _ especialização. As bolsas
tem, um grupo de estudantes foram estabelecidas em ho
de 11 países que receberam menagem ao presidente Ei-

.' �bolsa§l de estudos sob o Pro,,: senhower quando ele oom-

grama de Bolsas Eisenhower. pletou 63 anos.

Essas bolsas são outorgadas Entre os bolsistas eumpri
por uma organização deno-· mentados pêlo presidente 'en
minada "The ,Eisenhower contrava-se o dr. José Pe
Exchange FeHowship, Inc01'-1 dreira de Freitas, engenneiro
porated" a homens de 25 a 40 da Bahia, Brasil., ,�., ,

f1.:'�'''':''

- ,..-

Informações de Taipé a

nunciaram que as baterias
comunistas recomeçaral11 o

bon1bardeio das posições co

munistas de Tachen, pela
primeira vez, desde a que
da de Yi Kiang Sham. Qua
renta e dois obuses calram
no mar, sem causar qualquer
dano.

.

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

ALMOÇARA NO
CATETE,

RIO,26 (V: A.) - Hoje úl

timo dia de sua permanen
cia nesta capital, o governa
dor Ildo Meneghetti almoça
rá com o presidente Café
Filho e às 9 horas jantará
com á bancada do PSD gaú
cho na Câmara e no Senado.

o Riso da Cidade
..............................iD.';r

�

O Tte. Cei': Guedes prendeu, o Capitão Guido, por
causa dé'uma carta ao Estado!
O l.'te. CeI. está valente... Até parece que está no

frollt de São Paulo!!!

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



2 Florianópolis, Quinta-feira, 27 de Janeiro de 1955

'I'erças - Quintas - Domingos
9:50 horas

Para: Curitiba S. Paulo Rio

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

do Pais)
_

Segundas - Quartas - Sabados
16 :15 horas

Para Porto Alegre

����������P·-R�·��---J�·-I-'S�··-S�IO--N-·��·�L-'-\,DLOO�Aft� �J� .DL �dal Doka Hlh�'·INDICA.DOR. 'MÊDICO Ex i!lterno da 20"

enfermarial- ESfECIALISTA EM DOENÇAS DE CRIANCOm prática. no Hospital São e Serviço de gaatro-enterolog ía ÇAS
TO l DR WALMOR ZOMER Francisco de Assis e na "lnta da Santa Casa do .Rio d. e Janeiro C_URSOS DE ESPECIALIZAÇÃO NO RIO DE _JANEIRO- ..

"'" "

DRA. WLADYSLAVA I DR. L LOBA .

I' , C d d PEl GARCIA
asa o Rio e Janeiro (Prof. W. Berardmell�). DIATRIA NEO-NATAL - DISTÚRBIOS DO RECEM-W. MUSSI' FILHO . CLINICA' M'i::DICA Curso de neurologia (Prof. NASCIDO - ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA O'Doenças do aparelho respiratório' �iplomado p�l� ....acnldade Na-. CARDIOLOGIA Austregesilo). PREMATUROS - TRATAMENTO DA INAPE 1l:

A S

'TUBERCULOSE . !clOl!al de. Medicina d� Univer- Contultório: Rua Vitor Mel- .Ex interno do Hospital mater- (,FALTA DE APETITE) - -TRATAMENTO Dl ��IgR���ANJtfRA;DIOGllAFIA -E RADIOSCOPIA; .

sidade do Brastl reles, 22 Tel. 2675. nidade V. Amaral. 1: URNA. EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES _ DIST' RBI-O
-

1
.

DOS PULMõES ,Ex-mterno por concurso da Ma- Horários: Segundas, Qu..rtas e DOENÇAS INTERNAS ,!,SICOLOGICOS DA NFÂNCIA _ ENFER ID'
u

_

S
. . termdade-Escola Sexta !.eiras: Coração. Estômago, intestino, CIA DE MANEIRA GERAL

M ADES DA INFAN-- Cirurgia do Torax I (Serviço do Prof. Octãvlo Be-
_ .MÉDICOS _ Formado pela Facul�a?e Nado- I , drigifes Lima)

Das 16 às 18 horas. f ígad o � vias biliares. Rins, ova- CONSULTÓRIO - FELIPE SCHMIDT, 38.
CIRURGIA-CLíNICA n�l. d� Me�!cma, Tlsl�logl8ta e Ex-interno do Serviço de Círur-

Reaidência e Rua Felipe Sch- rros e ute,l'�. CONSULTAS, - DAS 2 ÂS 5 HORAS,
GERAL-PARTOS Ttsíoctrurglão do Hospital Ne-; gia do Hospital I. A. P. E. '1'-. C.

mi dt, 23 - 2° andar, apto 1

-I
Consu ltó rto Vitor Reireles CONSlJ_L,TAS CI HORA MARCADA: FONE 3165

Serviço completo e especiali- I reu Ra!,,�s � ) do Rio de Janeiro
Tel. 3.002. 22.

, HESI!=>ENCIA - TENENTE SILVEIRA, 130 (FONE 3165)
zade das DOENÇAS DE SENHO- [Curao de .especlahzaçao pe.la Médico do Hospital de

------------ Das 1� _as .18 horas.. ATEi"<DE CHAMADOS A DOMICíLIO,

I
T E E Res idência : Rua Bocaiuva 20.

RAS, com modernos métodos de S. N. • �-mte.rno e x-aIlSlS-. Caridade DR NEWTON Fone: 3458.
iliagnósticos e tratamento. tente de Cí rurgta do Prof. U,O DOENÇAS DE SENHORAS - '.
SULPOSCOPIA - HISTERO - GUll�arae8 (RI�). I PARTOS - OPERAÇõES' D'AVILA

. DR MARIO WENSALPINGOGRAFIA - METABO-- Cons : Felipe Schmídt, 38 -

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

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

curtas-I
Atende em _hora marcada.

F
Pela manhã atende dià-,' logia -

Eletricida,de . Médica I CLíNICA MÉDICA DE ADULTOS
Eletrocoagulação - Ra-ios Ultra Res : Rua Sao Jorge 8 - one

I
riamente no Hospital de Consultório:, (Rua .Vitor Mei-, ,E CRIANÇAS

Violeta e Infra Vermelho. 2395. ,Caridade, reles n. 28 - Telefone: 33'07. Consultório - Rua João Pin-
Consultório: Rua Trajano. n. 1, DR YLMA.... COR-R'-'"""A

-

Residência: .. " Consultas: Das-15 horas em to, 10 - Te-I. M. 769.
10 andar - Edificio, do Montepio. . n

,

.c. 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 Esteves Jú-
Dr. MUSSI. CONSULTAS das 10.- 13 ho-

I
Telefofie: ,2.692. 'Rpa: Blumenau n. 71.

.
nior, 45. Te!. 2.812.

Das 15 às 18 horas - Dra. raso -

I DQENÇAS DO APARELHO DI- -'-�--_

MUSSI Rua Tiradente 9 - Fone 3415, MARIO DE LARMO GESTIVO - ULCERAS DO ES- DR. HENRIQUE PRISCO
Residência: Avenida Trom- I CANT1ÇAO TOMAGO E DUODENO, ALER- PARAISOpowsky, 84. DR. JOSÉ TAVARES

I
MÉDICI)

-

9IA-DERMATOLOGIA E CLI-
MÉDICOIRACEMA CLíNICA DE CRIANÇAS

NICA GERAL
Operações _ Doenças

•

de Se-
MOLE'STIAS NERVOSAS E ADULTOS nhoras - Clínica de Adultos.

R NEY PERRONE MENTAIS - CLINICA GERAI...
I Doenças Internas CLINICA Curso de Especialização noD.

"

I
Do Serviço Nacicna'l de Doen- CORAÇÃO - FIGADO - RINS -

de Hospital dos Servidores do Es-
MUND ças MootaiB.· I - INTESTINOS OLHOS - OUVIDOS - NARIZ - tado.

Formado pela Faculdade_ Naci-.' Chefe do Ambulatório de Higie- Tratamen�o.moderno d� .SIFILIS E GARGANTA I (Serviço do Prof. Mariano de
naol de Medicina Universidade

-

ne Mental - - I Consu ltórto - Rua :I'ltadenteB, DO Andrade)
do Brasil· _ I Psiquiatra do Hospital - 9. DR. GUERREIRO DA FONSECA I Consultas - 'Pela manhã no

,
RIO DE JANEIRO Colônia Sant'An.a I, HORÁRIO:, Chefe do Serviço de OTORI- ! Hospital de Càridade,

.

Aperfeiçoamente na "Casa de Convulsoterapía pelo. t;_letro-: As 13 as 16 horas. .

NO do Hospital de Florianópolis I Â tarde da� �530 hs em dían-
Saude São Miguel"

-

c�oque e �ardlaz?I. In�uhnoter,a- .• Te!.: Corts .. =, 3.4�5 - Rei. - Possue a CLINICA os APARE- te no consultôr!o ai Rua Nunes

IProf; Fernando Paulino pia. MalarlOterapla.,Pslcoterap.'a. 2.276 - Florlanopohs. LHOS MAIS MODERNOS PARA I Machado 17 Esquina de Tira-
Interno por 3 anos do Serviço CONSULTAS: Terças e Qum- - - --

ÚL---O'--D-O'-IN---ITRATAMENTO das DOENNÇAS I
dentes. Tel.2766

_ de Cirurgia tas da! 15 às 15 horas.) Sabado DR. J I

I
da ESPECIALIDADE Re�idencia - rua Presidente

Prof. Pedro de Moura '

I(manha) . ., .

• VIEIRA Consultns - pela manhã no Coutmho 44.
Estagio por 1 ano na "1tínter- Rua Amta �arlbaldl, esquIna

MÉDICO HOSPITAL. 1-------------
nidade - Escola"

Ide
G8neral BltJ;encourt.

" ESPECIALISTA EM OLHOS À TARDE - das 2 as 5 - DR. VIDAL
Prof. Otávio Rodrigues Lima

_

RESIDENCIA: Rua BocalUva,
OUVIDOS NARIZ E GARGANTA: no CONSULTORIO CLíNICA DE CRIANÇAS

Interno por 2 �no do Pronto 13:. Tel.2901 TRATAMENTO E OPERAÇOES I CONSULTORIO - Rua dos Consultório: - Felipe Schmidt,
Socorro

DR ARMANDb VALÉ- I Infra-Vermelho - Nebullzação - ILHEOS nO 2 38.

I
.

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

OPER�ÇÕES RIO DE ASSIS I (Tratamento de sinusite sem

j'midt
nO 113 Tel>. 2365 hor;ts. .

CLINICA DE ADULTrJ Dos Serviços de Clínica Infantil operação) -- - Residência: Tenen�e Si.lveira,
DOENÇAS' DE SENHORAS da Assistência Muni�ipal e Hos- Anglo-retinoscopia - R�ceita de DR. ANTONIO MONIZ 130 FONE - 3.165.

CONSULTAS:- No Hospital de I pltal de Caridade Oculos - Moderno equlpall!ento DE ARAGAO
---- -.. - -----

Caridade diariamente das 8 às CLINICA MÉDICA DE CRIAN- �e Oto-Rlnolarlngologla (unico
CIRURGIA TREUMATOLOGIA

DR. ANTONIO BATISTA
10

'

ÇAS E ADULTOS ' no Estado)
O d' JUNIOR.

., .

J
-

- Alergia - Horário das 9 às 12 horaa e rtope la

N.o consultÓriO:, a Rua oao
Consultório: Rua Nunes Ma- das 16 às 18 horas. Consult�rio: J��Q. Pinto, 18. CLINICA ESPECIALIZADA DE

P�nt? nr. 16 .(1 and�r) 12- h d 7 _ Consultas das 15 àa Consultório: - Rua Vitor Mei- Das 15 as 17 diariamente.
l CRIANÇAS :

DIarIamente das -lO as e das c II o,
1 22 FORe 2675 Menos aos Sábados , Consultas das 9 ás 11 horas.

14 às 16 horas. 18 hora� .

"

G'
re�s -R S- j 20 _ Res: ,Bocaiuva 135,

'

R!)s. e Cons. Padré Mil:uelinho.RESIDENCIA: - Rua Duarte Re�ldencla: Rua Marechal UI- e�,
- UICI ao orre

F' _ 2714 12
Shutel, 129 Florianópolis. lherme, 5 - Fone: 3783 Fone 2421. one. .. .

Lavando 'com Sabão
-

.

'Virgem E:specialidadé
da Cla. iEIZEL INDUSIBI'IL�JoID,11I8. (marca ,registrada)

e'coDomiza,. e�tempo e in
•

::::::s __ "" -

t .....

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA

SERVIÇO FLORESTAL
DEI.EGACIA FLORESTAL

• REGIONAL
"ACôRDO" COM O EsTADO DE

SAN'.rA CATARINA
AVIS'O l-

A Delegacia Floresta! Regional,
.

no sentido de coibir, ao máximo ]lOS
sível, as queimadas e derrubadas de _./mato, afim de impe
pedir os desastrosos efeitos econômicos e ecológicos que
acarretam tais práticas, torna público e chama -a atenção
de todos os proprietários de terras e lavradores em geral,
para a exigência do cumprimento do Código Florestal
(Decr. 23.793 de 23-1-1934) em todo o Estado.

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

proceder queíjnada ou derrubada de mato sem solicitar,
com antecedência, a necessária 'licença da autoridade flo
restal competente, conforme dispõe o CódIgo Florestal cm
seus artigos 22 e 23, respectivamente, estando os infratores
sujeitos a penalidades.

REFLORESTA_MENTO

Ano ............•.••
_ Cr$ 170,00

Semestre , Cr$ 90,00
No Interior

Ano ,........ . ... -.. Cr$ 2')0,00
Semestre .•.......•... Cr$110,00
Anúncio mediarite contrãto,
Os originais; mesmo não pu

blicados, não serão devqlvídos.
A direção não se responsabiliza

pelos conceitos emítidos nos ar

tigos assinados.

o ESTADOL O J -A S
Eletro-Técnica

(A ORGANIZAÇAO ORGULHO DE
.

SANTA· CATARINA)
Apresentam as ermes. sras, Donas de

Casal a maravilhosa
E L.I<==) IN

(A· MAQUINA DE COSTURA DE FAMA
MUNDIAL)

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

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

"

-

ELETRO-JECNICA INDÚSTRIA E
COMÉRCIO S. A.

Rua Tte. Silveira 24 e 28 - End. Tel.
ELET�OTECNICA

. Caixa Postal193 - Telefone 3.193
.

;

Florianópolis ._. Santa Catarina
-

'

.

--
.. -0-

. ADMINISTRAÇAO
Redáção e- Oficinas, à rua Con
selheiro Mafra,. ri. 160 'I'el,' 3022
'_ ex. Postal' 139'

.
-

Diretor: RUBENS A. RAMOS.
Gerente: DOMINGOS F. Da

AQUINO
Representante. :

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

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

andar sala 512 - São Paulo.

.ASSINATURAS
Na: Capital

Esta Repartição, pela rêde de viveiros florestais, em

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

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

tenção de empréstimos para reflorestamento no Banco do

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

Os interessados em assuntos florestais, para a obten
ção de maiores sclarecimentos e requererem autorização
de licençapara queímada e derrubadas de mato, devem
dirigir-se às Agências Florestais Municipais ou diretamen
te a esta Repartição, situada à -rua Santos Dumont nv, 6
em Florianópolis.

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

INFOUMAÇÕES
UTEIS
-o�

O leitor encontrariÍ, nesta co

luna, informações que necessita,
di àrfamente e de imediato:
JORNAIS Telefone

3.022
2.656
3.579
2.010

2.6881
2.314 I

2,036-
3.831
3.157

i

O Estado ...••...........
A Gazeta .•.....••._ •••••
Diário da Tarde .

IA Verdade ............•.•

c.,�6;��flI�ficial ,.

------------------------- Caridade:
".

(Provedor) ••••...•.•...•

(Portaria) .....•..•....••
Nerêu Ramos ...•.•.•..••
Militar .

São Sebostião (Casa de
Saúde) -

.

Maternidade Doutor Car-
los Corrêa .

CHAMADOS UR
GENTES

Corpo de Bombeiros ...•

Serviço Luz (Reclama-
ções)

-

Polícia (Sala C_omissário
Polícia (Gab. Delegado) ..
COMPANHIAS DE
TRANSPORTES
AÉREO

TAC .........•..•....•.•

Cruz�iro do Sul ..

i"
.

Panaír .

Vàrig -
_ .

Lúide Aéreo •.........••

FOTOGRAFIAS
Real .

. :__' _
�c���tsavas ..

ACEITAM-SE ENCOMENDAS -PARA CASAMENTOS Lux .....••. � .

BATISADOS - ANIVERSARIOS· E RÉPORTAGENS EM Magestic *: .

Metropol ..............••
GERAL. La Porta ..............•

R O D O L F O C E R N Y, Fo.tografo. do. Jornal "O Cacique .

Central ....•••........ ,.
Estrela .. , .

pelo. ,Ideal
..... ., .......•.•.. :'

I ESTREITO
-

Disque : ..• 1 •••••--��--

Viagem
e

com segurança
-d \

rapl ez
·

80 NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

RAPIDO ,<SUL-BRASILEIRO»
AGORA ,NOVOS HORIRIOS

na
Florianópolis - Itajaf - Jainville - Curitiba

�\:4> ..,oL,.,.. ...�-'"i""'!" ....�·

Age'"ncía ; B. Da Deodoro �squina�da
• Rua Tenente ,Silveira

ESTADO".
Chamados: Rua Conselheiro Mafra' nr. 160 ou

Telefone: 3.022.

e

DR. ANTêNIO DIB
MUSSI

I
•

I

,�. ,�-"::'_-------�------...;...-----------------_._--=:-
j'; ..

3.153

,3.121

3.313

2.404
2.038
,2.694

3.700 '1-2.600.
3.653
ll.825
2.402
-2.358
2.500

2.621
_

2'27613.147
3.321
3.449
2,694
3.371
3.659

Navio-Motor «Carl Hoepcken
RÂPIDEZ - CONFORTO - SEGURANÇA

Viagens entre FLORIANOPOLIS • RIO DE JANEIRO
Escalas intermediárias em Itaja!, Santos, São S..

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

As escalas em S. Sebastião, Ilhá Bela, Ubatuba não
prej-udic.arão o horário de chégada no RIO (Ida) •

ITINERARIO DO N/N "CARL HOEPCKE"
IDA VOLTA

Fpolis Italai Rio
I

Santos

Para o mês de Janeiro e Fevereiro

IDA

Florianópolis
38/1
9/2
21/2

Itajai
30/1
11/2
23/2

Rio
4/2
16/2
28/2

Santos
. 5/2-
17/2

Raios X
l'ipal"elhagem moderna e completa para qualquer exame

radiológico.
Radiograna$ e radioscopias.
Pulmões e coração (torax) •

Estomago - intestinos e figado (cofecistografia).
Rins e bexiga (Pieloguafia). '.'

Utere e anexos: Histero-salpingografia com insufla-
..

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

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

Diàriamente na Maternidade Dr. -Carlos Corrêa.

06 I

.ADVOGADOS
DR. JOSÉ MEDEIROS

VIEIRA
- ADVOGADO-

Caixa Postal/150 - !tajalSanta Catarina.

DR. CLARNO G.
GALLETTI

- ADVOGADO
Rua Vitor Meireles, 60.
FONE: 2.468

- Florianópolis -

DR. ANTONIO GOMES DE
ALMEIDA
ADVOGADO

Escritório e Residência:
Av. Hercilio Luz, 15 '

Telefone: 3346.

DR. JOSe M. CARVAtUO
REIS

ADVOGADO
Rua Frei Caneca 122

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

FARMACIA DEPlANTAO
MEJS DE JANEIRO

15 Sábado (tarde) Farmácia Esperança
.Iheiro Mafra.

16. Domingo Farmácia Esperança Rua
Mafra.

,22. Sábado (tarde) Farmácia Moderna
Pinto.

João

Rua Cónse-

Conselheiro

Rua

23. Domingo Farmácia Moderna Rua João Pinto.
29. Sábado (talde) Farmácia Sto. Antônio Rua,Feli

pe' Schmidt 11. 43
'

30. Domingo Farmácia Sto. Antônio Rua Felipe Sr,h
midt n. 43.

O serviço noturno será efetuado pelas farmácias
Sto. Antônio e Noturna, situadas ás ruas Felipe Schmidf
43 e Trajano.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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o ESTADO
3Florianópolis, Quinta-feirá, 27 de Janeiro ele 1955

"O ESTADO"
NO LAR E NA

-,

SOCIEDADE

Soneto

Temos um índice eleva

do de analfabetismo, indice

que vem decrescendo feliz

mente, devido a campanhas
levadas a efeitp no pais
muitas das quais de inicia

tiva partícirlar, como a

"Cruzada Nacional contra o

Analfabetismo", que teve

no saudoso Gustavo A�
brast eseu maior trabalha

dor.
Dar escolas ao Brasil é

problema vital. E não só

Fonseca Sobrinho, filho do inas zonas rurais há falta de

nosso conterrâneo sr. Her- 'colégios e de professores.
mes Guedes da Fonseca e Também nos grandes cen

sua exma. esposa d, Jacy tros e dentro da Capital da
Costa Guedes da Fonseca; República, existe deficiên-

sta. Gertrudes Teive cia e isto provam os dados

Luz, filha do sr. Artur Teo- estatísticos. No Rio e em

doro Luz e sua exma. espo- São Paulo, os dois maiores

sa d. Rosalina Teive Luz centros demográficos do
- sra. Zulma Lemos Sou- país, há falta de vagas nas

za, esposa do sr, Osníldo escolas, especialmente pri
Souza, mestre da secção de mârías.

Off-Set da Imprensa Oficial Enquanto os cursos nor-

do Estado mais formam todos os anos

grandes turmas de profes- ,

a C' I T Esoras, há deficiência de '

mestras de primeiras letras .

LIRA. TENIS' CL,UIE'
pois estas não querem afas-·

tar-se das cidades. Isto se

dá em todo o Brasil. É pro-

Dia 29 _ sabado _ Grandiosa Soirée Carnavalesca
blema da zona rural! As

alunas das escolas normais

promovida pela Rainha do Lira, senhorita Valeska' Vie-

PROTESTO BRITA- .RESISTE BEM

NICOS JUNTO A TESTES O

ARGENTINA "NAUTILUS"
LONDRES, 26 tu. P.)

Foi eonrírmado.vhoje, no Fo- GROTON, connecncut, 26

,
reign Office que o embaixa- (U. P') - A Armada dos Es-

dor da Grã Bretanha em tados Unidos anunciou que FABRICA DE DI-
RIO, 25 (V. A.) - A in-

Buenos Aires, sír Francis E- o submarino atômico "Nau- NHE
dústria brasileira de produ-

IRO BRASI tos farmacêuticos está em

vans, entregou na última' tUus" regressou a êste pôrto
-

sexta-feira, dia 21, uma no- depois das provas a que foi LEIRO NO URU- sérias dificuldades para a

ta de protesto contra o esta- submetido no fim da semana GUAI
importação de matérias prl-

i
mas. Isto decorre dos ágios

Ibelecimento em territórios "passada, du�ante as qua s
MONTEVIDÉU 25 (U P)

britânicos do Antarctico de percorreu mais de 1,000 mi- . . '."
elevados que estão, sendo co-

uma nova base argentina. lhas efetuou 50 submersões ,-
A PolIcI.a uruguaia acaba brados nos leilões de divisas,

T ta-s d d
'. t' t b

de descobrír perigosa qua- o que fatalmente repercute I
ra a-se, recor a-se, a e experimen ou seus u os

d 'lha d f 'I
.

base cientifica "General Bel- lança-torpedos.
1'1 c a .sanos pro.cu:ra- nos preços dos medícarnen ..

grano", estabelecida recente- O "Nautilus" irá agora pa-
dos p�la PolIcia b�asll�lra. tos.

mente na baía de Vahsel ra um dique sêco onde per-
Os delinquentes haviam ms- • O eoméreío de produtos

que, segundo 'Londres, faz manecerá duas s�manas, a- �ala.do em .ter�itório un�- farmacêuticos estava mais

t d d dê d'
.

i'
.

' guaro. uma fábrica de di- 'ou menos estabilizado em

par e as epen enClas as pos o que rem Clara suas pro" ,

. .

-

ilhas Malvinas, consideradas dr'" b
nheíro brasíleíro, sendo a- virtude do convenio em vigor

vas e super icie e so a
preendida em. poder dos mes-

.

COFAP I 1

como pertencentes à, Grã água.
com a , pe o qua as

Bretanha. O "Nautilu.s" já navegou
mos grande quantidade de próprios sindicatos se en

Espera-se que o govêrno 48 horas com seus motores
notas, livros de cheques e carregam, juntamente com

argentino reíeíte esse novo
moedas falsificadas. Tambem os laboratórios, de díscíplt-

movidos a energia atômica e

protesto e reafirme suas rei- até agora, segundo um por-
em poder dos falsarios foi nar os preços nas fontes do

vindicações sôbre os terrító- ta-voz da Marinha, seu fun-
encontrado um verdadeiro produto. O bom êxito dessa

cionamento foi satisfatório.
arsenal, de revólveres, facas medida está agora ameaça-

e punhais.
' do de cair por terra, t;.m fa-

ce dos continuados ágios.
Preocupados com essa si

tuação os industriais do ra

"MaS BRASILEIRO" mo pediram ao govêrno con-

EM PARIS dições espectais para a ím-

RIO, 25 (V. A.) _ Sob a
portaçâo das matérias prí

presidência do diretor do De-
mas destinadas à fabricação

partamento Nacional de In-"
de remédios, conforme se faz

dústría e Comércio, reuni-
em relação à pecuária e à

ram-se, ontem, naquela re-' agricultura. Nos
leilões espe

partição, o 10 secretáno c a-
eíaís que seriam realizados,

dido de imprensa da F�mbai-
somente poderiam licitar os

xada da França, um mem-
laboratórios e importadores O Departamerito Regional do Servíço Nacional de A

bro da Divisão Cultural do
registrados no Serviço Nacio- p:endizagem Industrial de Santa Catarina: (SENA!) torna

Itamaratí, dirigentes da Con-
nal de Fiscalização da Medi- publico que ao Exame de Seleção, à ESCOLA TÉCNICA DE

federação Br�sileira de lU-
cina. Os industriais aeham IND�STRIA QUíMICA E TÉXTIL, a que se submeteram 22

ri.smo e a jornalista fr�nc()sa
que se esta prOVidência não candl.datos, foram aprovados os a�aixo relacionados: João

Dominique Martin, para 01'-
for posta em prática, é im- �edelros de Sant�a�o, Wandir Meller, Roland DOhler, José

ganizar "o mês brasilel!"o em
prescindível o limite a que Lldio de Souza, Mano Cardoso da Silva, Oscar Ricardo Gou-

CASA MISC.LANIA dlalt1.

Paris", que transcorrerá de
chegarão os preços dos re-, lart, Antônio Mendes Freitas e Walmy R. dos Santos b'!ldora do. !Udto. a.G.A.

18 de abril a 18 de ma,!o dês-
médios dentro em breve. Florianópo.,l,is, 24 de janeiro, de 1954.

.
,

___

:-:--::=::-:==:--::-::-
__-:-__......:. -;=� .�V:..:j:to=r. Valvulu • DJ8C••

te ano, Tra'ta-se de uma ini-
ciativa que visa a atrair ca- AVENT'URA'S 00.pitais estrangeiros par-. o

Brasil, e divulgar, com pro
paganda, as nossas poas!bl
lidades comerciais, indus

triais e turísticas. Em reVis

tas francesas de ampla cir

culação serão publicados nú
meros espeCiais sôbre músi

ca, pintura, folclore e rique
zas minerais, entre outros
assuntos. Durante o "mês"
serão realizadas eXPosiçõe�
estatísticas, serão exibidas

peças teatrais e efetuados
concertos;

, , ,

APARICIO TORELLY

Vamos, querida! Então não vês o rio

que calmo e cristalino além deslisa ?

Tão poético e sereno como a brisa

que lhe arrepia o dol'sO luzidio?

E não vês a choupana onde idealiza

o nosso amor um ninho bem macio?
,

Vamos, querida! Nada mais precisa
Quem de amor até agora se nutriu

Vamos gozar as sensações etéreas,
Bem juntinhos, mas longe das misérias

< dêste mundo, devasso lupanar!

Vamos, querida, fugir desta pinóia
Mas se a fome cruel nos apertar,

,Telegl'€ifa a teu pai pedindo bóia ...

I
I" -0-

ENSINO EM CONFRONTO
O Brasil possui tantos

problemas serres, tantos

problemas número um, que

êstes deveriam Ser classifi

cados por um A, um B, um

C, etc... Importante e me

recendo a classificação de

número um, não sabemos

de que letra é o ensino, so
bretudo das' primeiras le

tras.

Brasil, com outros países
sul-americanos: -;- De acôr
do com dados de um dos

'

1-
timos sensos, em cada gru

po de mil habitantes, matrí
eularam-se no Brasil 80 alu
nos; na Argentiná 132; no

Chile 130; no Urugauí 128;
no Perú 110; e na Venezue
la 106.

O Brasil está, 'destarte,
bem atrasado na. questão de
ensino, mesmo quando em

confronto com países como

Peru e Chile, de índice eco

nômico abaixo do nosso ...

ANIVERSÁRIOS

Desmoronamento

DO PRÉDIO PELOS
LADRÕES

NICHOLASVILLE, 26 (U.
P') - Para arrombar, com

nítroglícertna, o cofre forte

do Banco Àgrícola desta ci

dade, que eles sabiam con

ter 100.000 dólares, um ban

do de ladrões provocou des
moronamento de todo o pré
dio sôbre o objeto de sua co

biça.
Elementos da Polícia, bom

beiros e agentes do Federal
Bureau of Investigation, con
vocados ao local, ainda não

conseguiram, entre a monta

nha de escombros, Iocalízar
as notas.

FAZEM ANOS"HOJE:

',- dr. Telmo Vieira Ri

beiro, ilustre advogado nes

ta Capital e elemento desta

cado nos meros culturais
- sta. Regina-Augusta

Ferro Pereira, filha do sr,
dr. Armando Simone Perei

ra c de sua exma. esposa d.

Beatriz Ferro Pereira;
- jovem jáu Guedes da

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

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

rios em questão.

Clube R. 6 de Janeirl
ESTREITO

O dia 29 de Janeiro grandiosa soíreê com inicio as

22, horas quando será dado o "Grito de Oarnaval" de

1955. Mesas a reservar com o sr, Lidio Silva.

Avisamos aos srs, soclos a apresentação do talão

correspondente ao mês de Dezembro.
A Diretoria

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

ações do Club, que a cobrança da mensalidade de vinte

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

salho Deliberativo, de acõrdo com os Estat,utos, e que o não

pagamento das mesmas implica em dcdu�ões do valor da

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

AOS

Agência
de

Pu,blicidadeoficiais não querem que as

das escolas particulares
mesmo oficializadas, tenham
o mesmo direito de lecionar

nos colégios do govêrno. Por

que o privilégio se o núme-

1'0, de profes&.o�a não é su

ficiente?
Dados interessantes lemos EM DIFICULDADE A

em "Visão" comparando o INDUSTRIA FARMA-
CEUTICA

Restlurllle Na.ali
RUA Marechal Deodoro 50.

.

Em Lages, no Itu!' do Brasil, o �elhorl
Desco�to espeCial para 04 senhores vlaJantes.

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

um sortimento verdadeiramente maravilhoso, serão -ínau

guradas as novas e modernas instalacões da Á MODELAR

no prédio n. 7, da rua Trajano, radic�lmente transformad�
e adatado ao fim para qual se destina.

A despeito das instalações luxuosas continuará o esta

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

lhor Sortida e Casa .Mais Barateira do Estado".

Dispondo de espaço amplo serão anexadas ao comér

cio atuar mais algumas secções de novidades. O sistema

crediário, - a despeito das atuais e difíceis eonjunturas
econômicas e altas, quasi diárias, de preços, será mantido.

I Contudo, só poderão ser atendidos, pelo crediário, os fre

gueses que estiverem com os seus débitos rigorosamente

em dia.

\

xxx

,Quanto às líquldações, utilizadas, ultimamente, com re

lativa rrequêneía, em razão da mudança e de, uma locali

zação um tanto fora da zona de mais Intensa movímenta

çâo, serão feitas, rigorosamente, em 2 épocas certas: fins
de inverno e nns de verão, para a radical venda dos artí

gos de estação.
xxx

AGORA, ENCERRANDO
o ciclo dessas liquidações e no objetivo de uma com

pleta renovação do estoque e_facilidades de mudança, lan
çará A MODELAR - a

l° de Fevereiro próximo
a, sua definitiva

LIQUIDAÇÃO DAS LIQUIDACÕES
OS prêços serão algo de espantoso,' ele tão

�

baixos. Para
evitar com que determinadas pessôas façam compras' de
vulto com a finalidade de revender as mercadorias, preju-
dicando, assim, interêsses da numerosíssima rreguesta da

Icasa e do público em geral, ficará limitada a venda a de

terminadas quantidades, por 'pessôa.

••••••••w o .

H O'J E N O P A S S A D O
27 DE JANEIRO

A DATA DE HOJE RECORDA-NOS QUE:
em 1.654, como consequência da .capltulaçãc as

sinada na vespera, na histórica "Campina do

Taborda" 08 Mestres de Campo Fernandes Viei

ra, Vidal'de Negreiros e Francisco Figueira, to-'
maram posse das fortificaçõcs e procederam ao

desarmamento das tropas holandesas j
'"

- em 1,849, o eentão Capitão de Artilharia, Alexan
dre Gomes de Argolo Ferrão, mais tarde General

e Visconde de Itaparica, a frente de 200 homens,
atacou um contigente de revolucionarios per-

ríal, no município menciona

do, ferindo gravemente seus

ajudantes Feliciano Gomes e

Matilde Agustin.
Quando as autoridades re

peliram o ataque, 4 atacantes
'foram mortos, disse o sr. Co

ronado Lira, acrescentando

que o ataque se efetuou em

meio de gritos de vivas ao co

munismo c ao regime derro

cado no ano passado.
O sr. Coronádo Lira re

gressou sábada último a esta

capital depois de uma via

gem ao Panamá, no mesmo

avião em que partiu o ex

chefe do governo, coronel
Elfego Monzon.

Disse o sr. Coronado Lira

que fôra ao Panamá, em

missão oficial e que o coro

nel Mozon fôra encarregado
também de missão idêntica
embora ,diferente nos objeti
vos.

Calégio "Barriga Verde"
Por intermédio dêste Edital, ficam convocados os

senhores cotistas, para a Assembléia Geral .que êste Co

lélrio fará realizar no próximo dia 25, terça-feira, ás 20

horas, em uma das salas da Associação Comercial de

Florianópolis, rua Trajano, 13 a fim de eleger a Direto

ria para o biênio 1955 :_ 1956.

Os�aldo Ferreira de Melo (filho), - 1. Secretário

SENAI
COMUNICADO

ZE-MUTRETA .•.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



o ESTADO Florianópolis, Quinta-feira, 27 de Janeiro de 1955
------------------------------------------------ -._�------����-----------------------

I

de, após ingentes sacrifícios mesmo porque a missa, pela
materiais, humanos e espíri- consagração do pão e do vi

RIO (Copyright do Bureau tuais, levar a, efeito a desco- nho, é .um verdadeiro ban-
dos Jornais do Interior). berta da porcelana, já quan- quete entre a terra e o céu,
A F'ederacão das lndús- do o mago da descoberta, na;

trias de São'Paulo, à testa da última fornada, também lan-
qual se encontra o sr. Antô- çava ao forno" a última taboa
nio Devisate·, .houve por bem, do assoalho de tügurío pobre
através de seu delegado' [or- onde morava.
nalista José Vitorino, dó Co- No stànd da' porcelana Real
fuité de Imprensa do Senado nossos olhos se deslubrararn
Federal, organizar uma cara- e nQSSOS sentidos se esque
vana de jornalistas creden- ram ao infinito maravilhados
ciados na .maís alta Casa do na arte é na cultura que ta

Parlamento, seguidas de uma zero dá mão do artíríce, o ín-. '

'

notável pleiade de senadores termediário sublime da Cre-

'I'
,

dí
. ,

Sâ P 1 ação, modelando, esculpindo
' Exames de Admissão aos Cursos Ginasial e Normal

se ingiram a ao au o, a... Inscrição: Dias 10, 11, 12 de fevereiro.
fim de assistir de perto a cí- e cinzelando o que a ímagí-. ,

Realização: Dias 14 a 18 de fevereiro.
clópica obra' que os indus- nação humana pode criar,
tríaís bandeirantes estão Ie- deslumbrando o mundo Ida,

Exames do Artigo 91
. Inscrição: de 1° a 9 de fevereiro .vando a termo no parque in- arte e da ciência. Alí, ponti-'

dustrial do imenso Estado fica o magnificó escultor
Realização: de 15 a 27 de fevereiro.

Exames de 2a. época dos Cursos GInasial, Colegial e Normal,Central e que se nos afigura brasileiro em madeiras E.
Inscrição: Dias 10 a 4 de fevereiro.

a Manchester Sul-Americ'ana Teichmami e o artista hun-
no coracão do oontínentê. f' F 'K I O d

Realização dos exames de 2a. chamada: Dias 3, 4 e 5
.. garo pro. . ar. mun o de fevereíro.

Alí chegados, a Federação inteiro pode' curvar-se mais R 1"
- dos I 2

'

,,'
'

d I dr t
.

uma' vez ante o Brasil nàara _ '�a izaçao os exames c e a. época: Dias 7, 8 e 9 de
,as n us nas, com seus di-

'..
'

.

"

fevereiro. '

retores à frente da louváv.el vilhado na porcelana índige- " . .

.
'

,

'

,I Matl',lCula:
Cursos: Ginasial, Colegial e Normal de 24 ainíclatíva, conduzíndo-nog, à na, 28 de fevereiro

"

..

organização do SESI ali nos No setor social quanto ao.' . .'. '. -

d t
.h' 'E obrigatória a apresentação da caderneta.

emons rou o que de' notável am�arol uma1nto, n110dral, edu- Florianópolis, 25 de janeiro de 1955
'

se está l:ealizando em bene·· caClOna e cu ura os seus .'

fício do proletariado de cU.jas obreiros, 'existe e que há de
.Tose Wa�ken Filho - Diretoi·..

mãos calosas se ergue a es- mais 'adiántado no mundo.,
tátua do progresso banclei- deixando milhares de léguas
cante. para traz a legislação traba-

- Em seg'uida, como era lhista estatal. que é apenas
do programa, dirigimo-nos à uma lenâa e uma ficção. Isto
grande fábrica de máquinas é o que vimos e o que,��enti-
de costura Vigorelli, onde mos na terr,a baiúléirante,
uma vertiginosa colmeia 'ce' que pará nossos sentidos se

homens, mulheres e adoles- nos afigura não simplesmen
centes, se empenham numa te como 'um. país europeu,
luta titânica pelo aperfeiçoa- mas como um fabuloso Con
menta da máquina que dá tinente, ende cabe a glorio-"
�rabalho a milhões ele mu- sa Alemanha' com seus 75

lheres, nos lares e nas ofi- milhões de habitantes civili
cinas, para vestir o mundo. zados, instruidos e educados.
E o que é mais ,edificante 'Mas, há ainda outro' as
nesta indústria, é que o aço pecto da nossa, visita a São
de sua manufatura provém Paulo. A, Federação das In
dos fornos de Volta Redonda, dústrias tinha nos reservado
como matéria prima genui- outra maravilhosa surpresa:
namente nacional. 'era Jundiaby, 'onde fomos sa-
Coube-nos, depois, a tal'e- boreal' os fabulosos :e divinos

fa'de visitarmos o grande pa- figos de Cartago .
com que

vilhão das indústrias na Ex- Catão deliciava seus comen

posição de Ibirapuera, onde sais à mesa da a'misade.
sé revela o gên10 criador do Vem logo, a seguir, o gran
homem' que transforma ma- de almoço· que nos foi ofere
térias primas em gigantesca cido pela [liretoria'do JQckey
manufatura siderúrgica.

' Clube no seu palácio encan-

Uma grande, uma irriensa tado de mármore setim, a
e
I
agi'adável surpresa, porém semelhança dos gregos, ao

nos estava reservada,: era a timbre da sua linguagem pi ..

exposição ela Porcelana Real toresca e livre, que é nos al
S. A., fundada em 19<13, cho- moços e nos jnntares, não 1':0
fiada por Arthur LeopoldO na vida íntima, como na vida
Schmidt, e, Alfredo Schmidt, pública ,das naç-ões, que se

,li':so�,iflclos a Rio Text Santa constitui o melhor e· a mais
Juta rÍl1u. e Porcelana, Sleati- solene cérimonia que os· ho
ta e Mag:nési.a S. A. de Ea- mens acharam para consu

qui, municípiO de Campo grar tonos os' seus gnmclrs
Largo, no Estado do Paraná. atos, imprimindo-lhes ·um

Musica �e Carnaval �e C�lonia
o "NAVIO DOS FOLIõES" está bem assim, pois nem 1 manha Ocidental para con

COM DOIS MILHõES DE sempre é bom que se saiba fetti, fitas de papel, festões,
PASSAGEIROS _:_ "SOM- tudo. chapeus de papel e de pape-
BREROS" E GAúCHOS ES- Das cerca de 800 modi- Ião, entre os quais o "som-

TÃO EM VOGA nhas de carnaval que se brero" .tem o seu lugar de
Colónia - Aproximam-se compõem todos os anos, Co- destaque uns 70 .a 1ÓO mi

as grandes dias do carnaval lónia costuma apresentar lhões de ·marcos. Um centro

na Alemanha Ocidental. A cerca de 300. A letra é, às industrial formado nos últi

"Liga do Carnaval Alemão" vezes cómica, outras vezes mos' anos pdr foragidos da
vela com meticulosidade destituída de sentido. As . zona soviética fornece cha

germânica por que os dias melodias são insinuantes e péus de papel num valor to
mais divertidos do ano não sempre escritas num ritmo tal de 6 milhões de marcos.

percam o seu significado e que permita o movimento No cortejo da Segunda-feira
as suas características e não 'de vai e vem nas ancas, bra- de Rosas, distribuem-se em

descambem em autêntica ços dados com conhecidos Colónia umas dez toneladas
bambochata, A "Liga" a- ou desconhecidas, a que na de bombons,

brange nada menos de 430 Reuânia se deu o nome de Em Munique, outro cen-

sociedades carnavalescas. A' "Schunkeln". tro importante da folia car-

"Liga" propôs-se, por exem- Para o cortejo carnava- navalesca, consomem-se diá

plo, delimitar exactamente o lesco, que se realiza todos
I
riamente, só no Hofbrau

período das sessões càrna- os anos na Segunda-feira de haus, urnas 10.000 canecas

valescas inaugurado todos Rosas, Colónia aguarda uns de cerveja, cada uma de

os anos no dia 11 de Novem- dois milhões de forasteiros. meio litro, e assam-se uns

bro, restringindo-o aos dias Multidões imensas formam 8.000 chouriços.
que vão da noite dé São Sil- alas nas ruas e deixam pas- Todos os anos condeco

vestre até Quarta-feha de sal' a custo as dezenas de ram-se umas 100.000 pes
Cinzas. Segundo as inten- carruagens, acompanhadas soas com coudecorações.fan
ções dos reformadores, d�- de meia centena de orques- tásticas. Quem fôr eleito
ve-se insistir mais nos tra- tras e de milhares de fo- "Principe. do Carnaval" tem
dicionais "discursos da pi- liões fantasiados. No ano de tomar parte em dezenas

pa" e em bailes de máscaras passado viam-se homens de festas e bailes e deve

organizados com bom gosto 'descidos do planeta Marte, contar com despesas avulta
renunciando á hordas de se: I

negros feitos à custa de das. A coroa principesca não

rihoras escandalosamente muita ,fuligem, soldados do fica, no final de contas, por
bem despidas e aos banque-I

exército europeu e um ver- menos de uns . 10 a 15.000

tes ruidosos. Tenciona-se me de vinte metros que sim- marcos. No entanto nos dias
conservar as antigas h'adi-,

balizava o ministro dos as- de carnaval nenhum renano

çõesi populares da quadra suntos referentes à família, pensa em dinheiro ou em

festiva que na

part,e
ociden- �Vtirmeli.ng, ,� �ue signi�ica

I
coisa semelhante.

Transfo,rtal da Alemanha se chama vermezinho", Das entida- ma-se num gaucho fogoso,
"Carnaval" e no sul, com o des governamentais até às pois na Renânia, como em

seu centro em Munique, o autoridades locais, ninguém toda a Alemanha os portu
"Faschíng". Até mesmo nas esc,�pa à veia satírica dos I queses e espanhois e os

aldeias começaram a desa- foliões, seus parentes centro e sul

parecer as antigas máscaras
.

O grandi?so e divertidís- I america�os. são considera
.horren das cujo costume da- simo espectaculo tem o seu' dos autenticas bombas de

ta de épocas anteriores,' a fundo económico bem sóli- temperamento. Em todo o

cristianização e tinham' sig- do. Cada forasteiro que vem caso nos dias de Carnaval

nificado d� feiticos e da 'li- a Colónia festejar o cama- haverá na Renânia, muitos

bertacão do "seg'undo eu" e vai gasta pelo menos uns alemães de velha cepa que
dos d�mónios. Hoje em dia, dez a vinte marcos por dia. I não lhes ficarão atrás.

dá-se a preferência a elei- Cada ano gastam-se na Ale- Ludwig Weerth

ção de príncipes e prínce
zas do carnaval nas socie
dades que se foram organi
zando em todo o país.
No entanto é .írnposaível

organizar o humor e a boa

disposição, que nem mesmo

é afectado pelo facto de
o .Não é Bua clllpa!

umas 25.000' pessoas vive- <i: a fraque la que, o deixa canudo, .p•.Jido,
rem na Alemanha Ocidental
exclusivamente do carnaval.
É curioso que os eruditos :

ainda não chegaram a acor-
,

do perfeito sobre a etimolo-.

gia da palavra "carnaval":
Enquanto que U11S citam o

"carrus navalis" o carro

sobre o qual se colocam os

barcos que uma vez 'liberta-
dos os rios da' couça d� ge

lo do inverno, são i lançados
ao Reno e aos outros rios

da região,' assim como tam

bém na Holanda e .na Bél

gica, outros apontam o gri
to "Carne vale !" "Adeus
carne!" como étimo. É pro
vável que ambas pàrtei(! te

nham o seu quinhão de ra

zão. Se é possível que o car

naval na Renania esteja re-
.... Um dia Jeremias se postou no átrio da Casa do

lacionado com a festa ruido- Senhor e falou ao povo, chamando-o ao arrependimento.
sa dos barqueiros que deu Os sacerdotes, profetas e o povo se revoltaram contra êle
o seu título à obra de Se�

e acusando-o disseram: "Certamente morre.rás." Na sua
bastian Brant "A nau dos breve defesa êle proferiu as palavras do texto acima.
foliões", não se pode nega,r Os seus acusadores, no entanto tiveram que reco

que em Veneza se celebrava nhec,er e a,dmil'ar sua coragem e cónvicção. Seu respeito
o carnaval e que nessa cida-

por Jeremias ainda mais aumentou quando êle lhes disse:
de- o "Carne vale!" era um, "Quanto a mim, estou nas vossas mãos, 'fazei de mim
grito de guerra ambíguo. fcon arme fôr bom aos vossos oIhos." Pôs a responsabili-
em todo o caso Colónia 01'- dade sôbre êles.
gulha-seo de, uma tradição
car'navalesca de mais de'

t;lois mil anos.
'

, No carnaval, as torres da

catedral, de '160 metros de

altura, presenciam o es
pectáculo incomparável das
multidões' de foliões que

pejam as ruas, fraternal
mente abraçados, dançando
nas' praças e que, como se

afirma, são capazes de em

penhar a camisa para con

tinuar em a festejar o

Costuma-se dizer que os

habitantei(! de Colónia sa

bem cantar muito bem "Ale

lui,a", mas que gritam ,com

maior entusiasmo o sel.l bra

do de' guerra "Alaaf'. Os

de ,Dtisseldorf, onde se fes-

teja tão ruidosamente �omo
na' metrópole renan'a, 1'es

pOlldem com o seu grito tra

dicional "Helau". Até hoje
nenhum erudito soube ex

,plicar o· significado e a pro

cedência dos dois gritos de

g'uerra e, no final de contas.

PREGUIÇA E FRAQUEZA
VANADIOL
MOÇAS DESANIMADASI

HOMENS SEM ENERGIA,

'1>IIl moleza no corpo e nlhos sem brill'.J.
\ rraqueza atraaa a vida porque rouba

as fôrça" (Jara o traualho,

VANj,DIOL

!nwnt!l ",� Il,lóhulo", sanguineos e VITALIZA o ungue en-

.qu!-'('Hlo, Jt de go"to detícíoao e pode ler usado em todar
•• IdalCl..

Com a Bi'blia na Mão

QUINTA-FEIRA, 27 ,DE JANEIRO,
o Senhor me mandou profetizar contra esta casa e

contra esta cidad(! tôdas as palavras que ouvisteso (Jer.
26:12). Ler Jero 26:12-16 ou Mat. 20:20-28.

Jeremias foi absolvido. O veredicto foi: "íl:ste ho-
mem não é' réu de mortes; porque em nome do Senhor,'
nosso Deus, nos falou."

.

,

Porque Jel'(lmias tinha o Espírito de Deus, êle es

quadrinhava com 'veT'dade sua própria vida. Via com cla
reza as justas relações' entre êle e seu povo.

Em tôdas às gerações 'DelIS 'dá àquêles que devota
mente o amam e obedientemente o seguem' uma visão
certa da vida.

ORAÇÃO
Nosso Pai, el!contramos inspiração em 'meditar sô

bre a vida de teus servos do passa,do e d_o··presente. Con
cede-nos a visão da vida que há em todos aquêles que
sinceramente te seguem. Rogamos-te que a mente de'
Cristo seja encontrada em nÓs. Em riome ,díl:le. Amém,

PENSAMENTO PARA O DIA
Podemos ver melhor o ponto de' vista de Deus em

relação à vida, através do espirita e mente de Cri�to,
RUSSEL ,(l. CHILCOTE '(Tennessee)

�\ . ........-.---�

Do Parlamento
â Manchester Bandéirante

.,
• .' I .,.� .. \,. _ ,

ANIBAL DUARTE. Estávamos diante da con- caráter de união e comunhão com Jesus à cabeceira da me

cepção maravilhosa de Ber;.:i social. 'Foi assim que .cresceu sa celebrando o ato divino,
�

Da bancada da Irn- nard Palísày a quem o poder e evoluiu e cristianismo que
prensa do Senado Fede- da vontade deu a faculdade concordou com o paganismo,
l'a1.

WASHINGTON, 26 CU. P.)_
- Q Senado confirmou .hoíe
a nomeação do sr. James C.

Dunn para o cargo de embai
xador americano no Brasil.
Não houve votos contrários.
Também foi aprovada a

nomeação de James C. Bon
bríght para embaixador em

Portugal, em substituição fi

Robert' Guggenhe'im, que se

aposentou.

-s=: à
NOVAAção
Anti-Enzimática I

DISSOLVIDA A
DIETA JAPONESA
TOQU;I:Q, 26 cu. P.) - o

govêrno japonês dissolveu

hoje a Câmara dos Repre
sentantes, A 27 de fevereiro,
serão eleitos os novos mem

bros da Câmara, a qual, por
,sua vez, designará o presi
dente do Conselho de Minis
tros!

Tudo indica que a luta
nessas eleições se travará em

torno dos seguintes pontos:
1. Rearmamento: os parti

dos esquerdistas se opõem ao

rearmamento do Japão e à

reforma da Constituição.
2, Normalização das rela

ções com' a Rússia e com a

China comúnista.

PROLONGUE A VIDA DE

SUA CANETA-TINTEIRO I

solv·x·�
--------- -

Tintas de qualidade in

ferlorTpodern estragar
uma boa caneta. :€ acon

selhável usar sempre
Parker Quink. Somente
Quink contém sote-z, que
elimina os sedimentos

prejudiciais, previne a

corrosão-e mantém a sua

caneta limpa e livre para
o fl u x o da tinta, Seis
lindas cõres.

Pr.\,o. :
li 0"i9. I Cr$ 1',00

. 3t on\,a.: Cr$ 110,00

Representantes exclusivos para todo o Brasil

COSTA, PORTELA" CIA:-
Av. Presidente Vargas, 435-8.0 andar - Rio de Janeiro

Santa Cata,ln':' - Ma.h,ado " (Ia. S, A. Co."",.lo • A,hela.
Rua Saldanha Marinho, 2 - Flo,.anõpoUI ,

,

8.01l·P

AUX. l'RAT. SIFILlS

IMPUREZAS DO S/lNGllf?
to

fLIXIR Df HO�Ufl�A

INSTITUTO DE EDUCACÃO E COLÉGIO
, '

ESTADUAL' DIAS VE HO
)

EDITOL

ANO LETIVO DE 1955

CONFLITO ENTRE

IDU�S
ALDEIAS NA

- SÍRIA

pAMASCO, 26 (U. P.)
Cerca de 60 pessoas ficaram
feridas em consequência de
um conflito que se desenca
deou entre os habitantes de
duas aldeias da Síria Meri
c::!ional.

REUNIU-SE O
GABINETE

BRI'rÂNICO

A polícia enviou reforços e

efetuou numerosas 'prisões,
Foram apreendidas armas.

•

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

Preceito do Dia
IMP.'ORTÁNCIÁ DA PRI-

MEIRA 'DENTIÇÃO LONDRES, 25- (U. P ) _ .. O
. Gabinete britânico, rellniu-

Há duas dentlções: a pri- se pelo fim da t!).rde, sob. fi,
meira· apresenta 20 dentes presidência de sir Winston
- denominados de leite -- Çhurchill, sir Anthony Edcn,
", '��eg�nda, 32. 'li: grave-'._, que re_cebera anteriormente o

êrro, de 'consequência fu- sr: Wil).thI'Ql1 Aldrich, embai ..
Restas,

.

pensarem os pais xadóI:' dos· 'Estados Unidos
que os dentes de leite tem nesta capital, fez comunie'1-
importância, secundária, por çã,o .aos seUs colegas dos. úl
esta'rem condena,dos a cair. timos dêsenvolvimentos :'do
Do .'bom. e'stado dos dentes casQ de Formosa, principal
de leite depende' uma per- mente, quanto à mensagem
feita dentição ,permanente. do presidente Eisenhower po

Não se descuide dos Congresso, e à declarac9,o ,lo, r
dentes de leite de seu primeiro ministro chin'ês, 'sr.
filho. - SNES. Chou En-ial.

...�
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MONTEIRO NOS JOGOS TURNO ·00
PANAMERICANOS

'

GAMPEONATO
CARIOCA

, A AlIMfNTACAO,

NOS JOGOS
PANAMERICANOS
MÉXICO,' 25 (V,P,) O

Comitê Organizadol; dos se

gundos jogos desportivos
pan-america!l0s anúnciou
que especialistas do Insti

tuto Nacional de Nutriolo
g ía confeccionaram já to

dos os "menus" que se ofe

recerão aos' dois mil e qui
nhentos competidores de

Foi aprovada, na tarde vinte e cinco países nas pro
de ontem a tabela geral do vas de março próximo.
terceiro turno 'do campeo- Nenhum dos alimentos
nato. ° sorteio entre o Flu-

que se servirão nos cafés da
minense e o Vasco, ,para manhã, almoços e jantares
apuração do quarto e quin- será de feitura condimentada
to lugares, favoreceu o tri- nem frita e nem temperada.
color;' que assim estreará Quando o atleta desejar, se
quinta e jogará na tarde de rá servido à mesa um tem
domingo, contra o F'lamen- pera especial. Da dieta pre
go: \ vista pelos nutricionistas
E' a seguinte a 'ordem dos mexicanos, figura abundan-

jogos: cia de verduras, frutas 'e le-
Hoje - á noite - Amé- gumes e urna bem dosada

rica x Vasco ,

'

. ração de ,carnes de galinha,
27 - á noite - Fluminen- peixes, ;itelos e murto pou-

se x Botafogo co de boi.
29 - á tarde - Bangu x

RIO, 26 (V.A.) - Com Silva (ambos pelos
os resultados de sábado e tados na competição inter

domingo classtflcaram-se nacional do Pacaembu), Ary
para a delegação brasileira Façanha de Sá, Mario Gon
nos jogos pan-americanos zalez, José Telles da Con
os seguintes atletas: ceição, Wilson Carneiro da

Argemiro Roque, Adhe- Cunha e Waldemiro Mon
mar Ferreira da 'Silva, Vera teiro. Faltam dois nomes pa

'I'rezoitko, Daise de Castro, ra completar a relação atlê
Elisabeth Clara Mueller.. tica brasileira

.

devendo. ser

Fausto de Souza, com o seu' realizada uma' nova compe
salto de vara de 4m13, I tição para definir esses no-

Edgard Freire, Laudionor mes, •

.,
GROSICS EXPULSO DO
SCRATCH HÚNGARO

O experimentado "eíght" do ALDO
. 'LUZ, tri-campeão da monumental Prova Clás-

sica "Fundaçâo: de São Paulo;'
.

�=�:;:��atari- (f�:"1'�;:;�=";�:::, bravura, e�a;t::�d��I!'-
.na, de norte a sul, com a Manoel Silveira, Walter San- rando Santa Catarina den

proesa do Clube de Regatas tos, Edilon Santos, Alfredo tro 'do Brasil.

Aldo Luz, desta Capital, ven- Santos, Orildo Lisbôa e José Parabens, remadores.
eendo pel ... terceira vez eon- Carlos Tolentino de Sousa, Salve Clube de Regatas
secutíva a famosa Prova os" segundos colocados, do Aldo Luz!

Clássica de Rcmo ,"Fundação Martinelli, eis os remadores Salve Cltíbe Náutico Fran-

da Cidade de São Paulo", que, ante-õntem, na represa cisco Martinelli!

que a Federação Paulista de do Jurubatuba, escreveram, Salve Federação Aquática
Bemo efetua todos os anos mais uma bela página de de Santa Catarina!

no dia 25 de janeiro em eo- ... o

memoração ao aniversário da I••••••••••••••••�.*•••••••••••••••••••••••••
.

fundação da "Manchester"

América ee.oetHSf)I3DG.OO•••••••
EUDAPEST, 25 (U.P.) - 'serva da equipe e goleiro 30 - á tarde - Flamengo

Dois astros do selecionado de grandes méritos. ° co- x Fturniaense '13 - á tarde - Amêrtca
de football da Hungria fo- municado os acusa de. "cos- Fevereiro 'x Botafogo
ram separados da equipe e mopobítanismo, mental ida- 2 - á noite - Vasco x 16 - á noite - Bangu x

acusados de haverem viola- de burguesa e de não traba- Botafogo , Vasco
do "as leis e os costumes da lharern, vivendo às custas 3 _:_ á noite - Flamengo 26 - á tarde - América

Repúb'lica Popular Húnga- do football". \ x América x Fluminense
ra", enquanto permaneciam Segundo se sohbe, igual- 5 - á tarde - Bangu x ,27 - á tarde - Flamen-
no exterior, durante a últí- mente" a punição agora in- Botafogo "gO x Bangu,
ma excursão da equipe. fligida aos dois "scrat- 6 - á tarde - F'luminen-: Os prélios noturnos terão

Um comunicado do Conse- chman" húngaros baseia-se se x Vasco inicie às 21,30 horas e os di-
lho Nacional de Desportos 'em informações de seus ins- 9 - á noit� - Botafogo x urrios às 17. As prel-iminares
diz que os jogadores castí- trutores, de que os mesmos, 'Flamengo reunirão as equipes de ama

gados são Guyla Grosics, .io regressarem dos pas- 10 - á noite - Flumi- dores dos respectivos dispu

cons?derado, por alguns co- seios após os jogos, vinham nense x Bangu
.

t
tantes das. partidas príuci-

mo o melhor goleiro do alcoolizados 'e sob a ação 12, - á tarde - F'Iamen- pais e não serão jogadas ao

mundo e Sandor Geller re- de barbitúricos. go x Vasco � sábados e domingos.

1Q - Corintians -:- com 7

'pontos
20 - Palmeiras - com

12 pontos .

*
'

.

' 4�� 30 - São Paulo - com 14

m� áC�:;�:���� :����e f�� DOIS MESES DE'PRISAOPARA JORDA'N,' po��o� Santos - com' 'l6

profissionáis de São Paulo, pontos

com 7 p,p., seguido pela Pal- RIO, 26 (V;A.) - Jordan carros á vítima tendo sido 5° - Portugu'esa - com

meiras, com 12, Se vencer ao da Costa da equipe de pro-. 'constado, posteriormente, 18 'pontos'
Santos domingo, o Corin- fissionais do Flamengo, ,foi sua fal,ta de habilidade para 6° - XV de Jaú - com

tians conquistará o título. processado no JUizo da 9:a . dirigir autos. O juiz, em 23 pontos.
� * L Val'a Criminal, por crime de sentença de ontem, aplicou 7° - Guaraní - com 24

'" lesões .corporais eFt João a pena de 2 meses e 20 dias pontos

Divulga-se que, '

.

conforme Soares, quando, na ãireção 8° - Ponte Preta _:_ com

decisão do Conselho TécnIco do auto de praça licenç,a nu- (le detenção ao media rubro-' 25 pontos'

da C. B. D., a seleção' do Bl'a- mero 4-32-58; atropelouo re- negro. Noss-a reportagem, 9° - Linense - com 28

sil não participará do pró-' ferido cidadão, na estação entretanto, 'consegiu apu- pontos
ximo Campeonato Sul-Ame- do Rea'lengo. O fato se pas- rar que, dada sua condição 10° - Noroeste - ,com 29

ricano a realizar-se no Pl'Ó- sou no dia 28 de ju1ho de de réu primario� poderá ,o pontos
ximo ;nês de fevereiro, no 1952, e. o acusado, na ocà- ! crack sér absolvido pelo II° - XV çle' Piracicaba
Chile. sião, deixou de prestar' so- efeito do "sur�is". -[com 30 pontos

·brasileira.
Desta vez os alvt-rubros

da rua João Pjnto tiveram

um adversário ue respeito: o

,Vasco da Gama, campeão ca

rioca e vencedor da, .famosa

guarmçllo do - Flamengo,
campeã sul-americana.
EnviamOs a São Paulo duas

guarnições que nos repre

sentaram ermdtgnatnente, O

<J. R. Aldo Luz e slJu c6-irmão
:Club'e 'Náutico • Francisco
Martin��.!� souberam . honrar;
as tradições de. nossa' terra,
conquistando os primeiro e

segundo lugares, respecti
vamente.
Do princípio ao fim, Aldo

.

Luz e Martin�lli deram p_ro
vas eloquentes de classe e fi-

.

bra. O alví-rubro teve uma.

"performance" que póde ssr
considerada extraordinária ..
pois obteve pela terceira vez

eensecutíva a posse do rico

troféu.
Moacir Ig'uatemy da Sil

veira, ,Hamilton' Cordeiro,
IFranciseo Sehmítt, João Ar-,

tur Vasconcelos, Kalil Boa

baid, Édson Westphal, OB

ma.". Boabaid, Arlindo
.

Sch

mitt e Sadi Berber, os ven

eedores, e Acioli Vieira, Odi-

.....� .

D I V E RS A:S
O esquadrão juvenil do

. .vasco da Gama, com a vitó

ria do domingo sôbre o Ma

dureira, foi proclamado cam

peão da categoria, com 8

'pontos perdidos. O Botafogo
conquistou o vice-campeo-

nato, com 'lO; o Fluminense

obteve o 3.0 com 11, o São

Cristóvão 'o 4.0 com 14; o

Flamengo e o Amér�ca o 5.0

com 15; o Bangú o 6.0 com

20; o Madureira o 7.0 com

27; o Olaria o 8.0 com 23; .0
Bonsucesso o 9.0 com 31 e :a

Portuguesa o último lugar
com 37 p,p.

'" '"

R - Palmeiras. peonato paulista, com os

. P -:-: Se lhe,fosse dado formar o selecionado da Capital, resultados de ontem, é a se-

camo o �aria? guinte:

R - AdoIi'i�hO, Waldir e .Erasmo; Gerson; Vico. e 'Jair;
Wilson, Betinho, Oiovani, Oscar e Pitola.,

COM A PALAVRA O CRACK

N E N EM -(22)
:t' - Nome por extenso? ,

R - Juventino José Cardoso (Nenem).
P - Data,do nascimento?
R - 21 de. Janeiro de 1921

P - Cidade' onde nasceu?

R _:_ Sao Jose:
•

P - Clube em que atuou pela prírneíra �ez?
R -:- Bocaíuva E. C.

P � Clubes que defendeu em jogos de campeonatos
R - Bocaiuva E, C., Paula Ramos E. C., Avaí F. C. e

Clube Atlético Guarani.
P - Títulos conquistados?
R s: 5 vezes campeão da cidade pelo Avaí e Paula Ra

mos e 3 vezes vice-campeão do Estado pelos
-

mesmos clubes.
'p - Maior momento de sua carreira?
R _:_' O triunfo do Avaí frente' ao Grêmio de P. Alegre.
P - Pior 'momento de sua carreira?
R - Quando atuava no Bacíuva, sempre mal' colocado.
P - Seu maior desejo no futebol?

'

R - Ser campeão este ano pelo Guarani.
P - Diversão predileta?
R - Futebol.
P - Outros esportes que pratica além do futebol?
R - Nenhum.

. ,

P - Melhor jogador da Capital?
R - Betinho, do Figueirense.
P � Melhor jogador do Estado?
R - Teixeirinha do Carlos Renaux,
P - Melhor jogador :do' pais?
R - Zizinho;'dó"Bal1gü.
P - Melhor jogador catarinense do Pâllsado?
R - Procópio, do Avaí e Figueirense.'
P - Melhor técnico de. todos os tempos no Estadó?
R -'- Félix '.Magno,
P -, Dos atuais técnicos qual o melhor?
R - Osni Golçalves (Nizeta),
P -"- Arbí�ro mais completo da Capital?
R - Oswaldo Meira.

'

P � Dos clubes da Capital por qual é torcedor?
R - Figueirense :fi'. C,
P - E dos�clubes do Rio?
R·- Flamengo,
P - E de São Paulo?

•

120 - Juventus - com31.�w-;.*
S. PAULO, 26 (V.A.)

° Corintians não conseguiu pOl1tOS.
dar o golpe, ontem, de de- 18° - São Bento - com

cidir virtualmente a seu fa- '32 pautas
vor o titulo de campeão, o 14° - Ipiranga - com 33

que conseguir-ia caso der- pontos.
'

rotasse a Ponte Preta. Com - Aproxima 'l'odad'a

seis pontos de vantagem so-: consta dos seguintes jogos:
bre o vice-Ieader (Palmei- quarta-feira - S. Bento x

ras) e tendo apenas três jo- Noroeste; Portuguesa x Pal

gos a realizar, o alvi-negro; meiras-; J'uventus x
' Ponte

no maximo, terminaria o Preta; S. Bento x XV de

certame empatado com o Jaú; Guarani x 'XV de Pi

seu rival, desde que viesse racicaba e Línénse .x S.

a' perder'os três jogos e que Paulo. I
o Palmeiras, obviamente não

perdesse nenhum. Mas veio
esse empate inesperado,
contra a Ponte Preta e ago-

ra a distancia que separa do

Palmeiras é de cinco pontos,
o que torna o final do cer-

,tame ,do IV Centenario real
mente empolgante. Ao Co
rintinas faltam os jogos ,

com o Santos (domingo pro-

ximo), São Paulo e Palmei

ras, pela ordem, enquanto o

Palmeiras te rã: que enfren..;
tal' a Portuguesa (domingo),
o Corintians e o Linense, em·
Lins. O Corintians terá três

"grandes" pela frente e o

Palmeiras apenas ,dois, mas
a "excursão'" a Lins pnde re

Bultar fatal. De qualquer
'maneira, porém, o final do
certame está apaixonandó
mas 'convem �ssinalar que
vencendo domingo o Santos:
o Corintians estará de posse
do titulo.
A classificação do cam-

)
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DOMINGOS VELASCO
(SENADOR FEDERAL)

I
I·

que se tem de conformar parar a Hidrelétrica de Ca
com a realidade brasileira, choeira Dourada no rio Pa
mas a vida é que tem de a- rana iba, tão necessária ao

justar-se a teoria. A vida es- desenvolvimento do Brasil
tá errada, o Brasil também. ! Central quanto aquela o é
Somente o sr. Eugênio Gu-I para o do Nordeste. O Bra
din é que continua certo. I sil está errado e no fundo do

Se s. exa. fôsse Ministro abismo. Pois prefiro êsse
há três anos passados teria Brasil, errado mas dínâmí
c o n s e g u i d o parar a co, ao Brasil certo mas pa

contrução da Hidrelétrica rado do sr., Eugenio Gu
de Paulo' Afonso, como vai din.

O,ine:mas
CINE SÃO JOSE'
As 3 - 8 horas.
Na Téla Pãnorâmica
Simultaneamente com São

Paulo o melhor filme de to-

dos os tempos
"KALAPALOS"

No Programa:
Nctícíáçío Guaiba. Nac.

Preços: 10,00 - 5,00.
Censura Livre.

RIO, (COPYRIGHT DO
BUREAU DOS JORNAIS
DO INTERIOR) - O meu

. método de cura de pessimis
mo e descrença nos destinos
do Brasil não é novo. Quan
do me vou sentindo intoxi
cado pelo derrotismo, a pon-

/_'
to de pensar que o Brasil es-
tá na beira do abismo ou no

fundo dêle, como diz o pro-
fessôr Gudin, viajo para
Goiás vou, ver Goiânia, Aná
polis e outras cidades de mi
nha terra, onde o povo' tra
balha produz e prospera,
confiante no futuro, num

exemplo admirável de tena
cidade e de inteligência.
Alí se reunem brasileiros

de todos os Estados e ho
mens de países estranhos,
numa comunhão de esperan

ças e de fé no progresso do
Brasil. Constituem êles a

vanguarda dêsse pioneiris
mo que tem a sua matriz em

São Paulo. André Sigf'ríe já
uma vêz salientou que a dis

tinção principal entre "um
empresário europeu e um. a

mericano, é que êste joga
com o futuro. Enquanto um

empreendimento industrial,
na Europa, obedece a 'regras
e limitações que lhe impõe
uma .experiência secular -

As 5 _ 8 horas.
Na América, há de contar- John Hall _ Lisa Fer-
se com o imprevisto de uma'

raday em:
económia em contínua as- -o CORSARIO CHINES"
censão. Tôdas as previsões No programa:
são quase sempre últrapas- Bandeirantes na 'l'ela. Nc.
sadas para melhor. Daí o 0-

Preços: 7,60 _ 3,50.timismo dos pioneiros, que Imp. até 18 anos.
nasce da confiança no fu-

;::�:��a�:�e :�!;!t�:�:�J:n1 Pl-'i�l!:�iJ"'fl�a infl uênc'ia da emperança e �•• �
da fé.

..

- .

.

...,
.

I As 8 horas.

� �-uando se planejou G�la- As 8,30 horas. I John Derek - Broderick
ama esperava-se que teri Simultaneamente com São Grawford _ Wanda Hen-
11.009 habitantes em vinte Paulo' o melhor filme de to� drix _:_ em:
anos, a sua população está

dos os tempos "OS T�B.ULENTOS"
atingindo a 80.000. Os ir- "I{ALAPALOS" No- Programa:
mãos Franco montaram em No programa: Notícias da Semana. 55 x
J diaí fábr i d ma' - 'ótima resldencia, completamente nóva, em São José',un iai uma a rica e .

-

Noticiaria Guaíba. Nac. 2. Nae. Iquinas de costura e começa- P 760 3 50 P 620 o 50
com todas as comodidades, 3 amplos quartos espàçósa

t reços:, -.' . reços: ,
- "'..

sala de jantar, grande cosinha, quarto de banho comple-ram a produzir quaren a
Imp. até 14 anos. Imp, até 14 anos:

máquinas" Vigorelli" por to, grande área para redes que serve tambem para cópa,
dia, em abril de 1953. Hoje, garage, tanque coberto, porão cimentado pára deposito"
estão produzindo.Iêümáqui-, , situada em chácara com 27 metros de' frente e 130 de.

nas diáriámente; e o merca- AGENTES PARA A LOTERIA DO ESTADO fundos até o mar.

do está pedindo mais. Den ..
'

I
Confortável casa pará caseiro recen-construida,

tro demais um ano, a produ- A Loteria do Estado necessita nomear Agentej nas Chácara toda plantada e cuidada.

cão será de 260 máquinas. seguintes localidades: LAGUNA, URUSSANGA .I!l OR- Ambas as casas possuem agua instalada, esgoto e

Tiveram a coragem de in-j LEÃES. Os interessados devem escrever para "Loteria do luz.
verter mais de 200 bilhões EstaJo, Rua Trajano 23 C x. Postal n? 380, Florianópolis Ver na parte da tarde á rua Getulio Vargas na 194,
de cruzeiros, numa indús- S. C". dando referências e informações sobre os elemen- parte da rua já calçada.

.

tria nova. Na mesma cidade, tos de trabalho que dispõem. N. B. Facilita-se o pagamento.
inverteram-se 110 bilhões de
cruzeiros na montagem da

fabrica de Duratex, chápa
de fibra de madeira pren-'
sada, após tratamento. qui
mico. É também uma indús

tria pioneira. Começou a

trabalhar agora, e a 'pro
ducão já é muito inferior ao

pedido dos consumidores.
Podiam êsses industriais

.

aplicar os seus recursos

moutros
'

empreendimentos
já conhecidos e de lucros es

tabilizados. Preferiram, po

rém, criar outras índüstrtas
levados pelo espirlto de pio
neirismo confiantes no pro

gresso dó Brasil. É o mesmo

espirito de aventurá que
fêz Nadir Figueiredo mon

tar a sua hoje formidavel
indústria de vidros e Er

mirio de Morais plantar sua
Usina de Aluminio em Soro-
caba,
Cito êsses fatos, como po

deria enumerar uma infini
dade de outros que compro-.
vam a nossa capacidade de

progredir. Basta ,ver a ex

posição de Ibirapuera.
O que se passa em São

Paulo e Goiás, .repete-se em

Minas, Paraná, Santa Cata-

rina, Rio Grande do Sul, 1

Mato Grosso, Bahia, Per: i
nambuco e por êsse Brsil a- I'fora. E' o Brasil que cres

ce e se expande em todos os

setores.'
.

Mas tudo i s s o e s t á
errado segundo o professôr •

Gudin. E' preciso parar tu
do para que o Brasil se

en-Iquadre na camisa de fôr
;s, ·âás teorias do Ministro

.

Fazenda. Não é a teoria
.

r'.

r.'.J

As 8 horas.
John Derek - John Bar

rimorre Jr. Wanda' Hendirx
em:

"O GRITO DE SANGUE"
No Programa:
Ligação Norte Sul nO. 23.

Nac. o

Preços: 6,20 - 3,50. '

Censura até 14 anos.,

As 8 horas.
Cleo Moore - Hugo Haas

- Glenn Langan em:

"ALMA DE PECADORA"
No Programa:
Atual. Atlantida nO. 55 x

2. Nac.

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

/

Expresso Florianópolis' LIda.
I Transporte de cargas em geral entre

./

FLORIANÓPOliS, CURITIBA E SAO PAULO,
COM VIAGENS DIRÉTAS E PERMA NENTES EM CARROS PRÓPRIOS

MATRIZ: FLORIANÓPOLIS
Escritório:

Rua Padre Roma 50 - Terreo

Deposito:
.

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

En-d. Telegráfico:
Sandrade e Transpolis

-0-

FILIAL: CURITIBA FILIAL: SAO PAULO

Visconde do Rio Branco

(932/36)
Avenida do Estado 1666/'76

. -

Telefone: 37-30-91
Telefone 1230

-

Endereço TelegrátJ.c:l
Santidra e Transpolis

-O-

São Paulo - Oapital - SP.

Endereço Telegráfico:
Sandrade e Transpolls

-0-.

(Agência no Rio de Janeiro e ein Belo Horizonte COm tráfego mútuo até
São Paulo COII!- , Emprêsa de Transportes Minas Gerais S/A.)

Colegio Coração deJesusEdllal
TESOURO DO ESTADO

EXAMES DE II ÉPOCA GINASIAIS E COLEGIAIS,
EXAMES DE ADMISSÃO AO GINÁSIO ',1 De ordem do Sr. Diretor

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

I
do Tesou.ro do Estado, ínti-

Data dos exames: dias 17 e 18, às 8 horas. mo o sr, DIRCEU PIRES
MATRÍCULA das alunas do COlégio com pagamento ZYTKIEWISZ, Encarregado

da Ia. prestação. do Pôsto de Arrecadação de

Curso Primário: Dia 16-2-1955. Ascurra, subordinado à Co-
Das 8 às 12 horas - las. e 2°s. anos. letoria Estadual de Indaial,
Das 15 às 16 horas - 3°s. 'e 4°s. anos a repô!' a quantia de qua-

e Pré-ginasial. r�nta e três mil setecentos e

Jardim de Infâncía.: 28-2 e 1-3. quarenta e dois cruzeiros e

Curso Ginasial: noventa centavos (Cr$ ....
Dia 23 - las. séries - das 8 às 12 horas. 43.742,90), dentro do prazo
Dia 24 - 2as. séries - das 8 às 12 horas. de cinco (5) dias, contados
Dia � - 3as. e 4as. séries - das 8 às 12 horas. de hoje, quantia essa apu-
Dia 26 - Cursos Científico e Normal - das 8 às 12 rada no Inquérito Adminis-

horas.
.

trativo, para apurar a .res-
INÍCIO DO ANO LETIVO' ponsabitidade daquele fun-

Curso Primário: �Ua 10 de março de 1955. cionário, lio desfalque verí-
Curso Secundárío: dia 7 de março de 1955. ficado no referido Pôsto de
Turnos da manhã, às 8 horas,
Turnos da tarde, às 10 horas.

-'-:0:-

DURANTE O ANO LETIVO
Expediente da Diretoria e Secretaria: 10,30 às 11,30 horas

15,30 às 17 horas

Expediente das Professôras: 17 às 18 horas.

Arrecadação.
E, para que chegue ao co

nhecimento daquele funcio

nário, foi lavrado o presen
te Edital, que será publica
do no Diário Oficial do Es
tado.
Estacão . do Expediente,

em 24 de Janeiro de 1955.
(Armando Beck - Secre

tário do Diretor)Vende-se
Resfriou-se ·1
o "Satosin" é excelente

para combater as conse

quências dos' resfriados:

irritações dos bronquíos,
tosses, oatarros. Peça ao seu

farmacêutico "Satosiu.', in

dicado, nas traqueobrcn-
manifesta

da tosse e

qu ites e suas

�i)es. Sedativo

I expectorante.

ECONOMIÀ'FabsoJuta �"

Grande _"
CONFORTO

_.A
- 4f.,}

.ft/!"_'

I'AQ.UECEDOR
ELÉTRICO

���
}MERSÃO t3 CHUVEIRO

_-=-0_-......

Capacidade 30 LITROS

cobre.
• Construido inteiramente de

• Aquecimento ultra rápido,

• Játo abundante na tempe
ratura de�jada.

'() MiStURADOR DÁKO, de regu-

lag5m instantane?/ permite o

maior escala de graduações de

TEMPERATURA,

CONFORTO abselute
Grande ECONOMIA

...j:;;"-" --_---_-

AQUECEDOR� EL�TRICO CENTRAL

CapaCidade:
100 a 1.000 litros.

Fobrícodol noa tipoe
horíZQrlfQ' • nrtitaL

1)tZko
'--

• Consfrução s61ida, sendo a caixa inferna de COBRE ..

revestida de material altamenfe ISOI-ANTE (lã de vidro),
• Resis;ênC:ia do ti� tubular, inteiramente blindada.

• Controle automjtico de ,temperatura pOC r�RMOSTATO,
. que proporciona- grande ECONOM.lA. .

-

,I�>_
.. _ ... "'..... ,--

,-�..�

.._ .....,

GARANTE _O QUE FABRICA

ciíi••_�-

� C. 114 MOS� S.A�� Comércio e
"

Rua João Pintol 9 Fpolis..

.

Agências
...St••Catarin·•

Pequenas
Anun,cios

Avisa
Por motivos superiores a

rifa da maquina fotográfica
'-ANSCO" que ia correr dia
26/1/55 foi adiada para o

dia 9/2/55
Agradeço antecipadamen

te.

Clube Fofo
.'mador
4a feira dia 26, ás 20 ho

ras, na séde da Federação
Catarinense de Esportes,
aprovação .. -dos estatutos, e

eleição da diretoria.
Solicita-se a presença de

todos os sócios.

Procora ...se quar-'
. to com refel�Õ8s

Rapaz solteiro 'Procura
quarto em casa de família
de tratamento, com refei
ções, dando referências.
Resposta para Caixa Postal
474.

VENDE-SE
Por motivo de viagem um

fogão "BERTA" nO 2, á Ie
nha, esmaltado-branco,
Tratar á rua Bsteves Jú

nior nO 62.
'

I Vende-se
Vende-se um lote de ter

reno na Vila CeI. Lopes
Vieira.
Tratar com o sr. Dante

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

•

I11III1 ..... iU'

11111 tlflSU1I1
(.IL v.� liA)

."ANoa TONtOO

Vende-sle
_
Vende-se um amplifica

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

.

Informações à Rua 7 de
Setembro 21 com o Sr. Acy
J. Santos.

.
.

Parjicipaçào
Norberto Domingos da

Silva e Senhora, participam
aos parentes e pessoas ami
gas o nascimento de seu fi
lho Norberto, ocorrido na

Casa de Saúde São Sebas-'

ALUGA-SE
Aluga-se quartos com ou

sem pensão.
Á Rua Gal. Bittencourt

na 43.

Venda-se
Vende-se á rua Altamiro

Guimarães, .com belíssima,
vista para o mar, um terre
c/ 530 ms 2.
Tratar com o sr. José

Mendes ã Rua, Cons. Mafra
99 - fone 37g7.

Cbevrolet delolO
POWER GLIDE

Vende-se, em e�tado im
pecável, cor preta, quatro
portas. Preço Cr$ 240.000,00
Informações nesta Reda

ção.

Acordeon de IOIô
Vende-se com 80 baixos;

sete registros, sendo um

trinado. Cr$ ,16.000.00
Informações nesta Réda

ção.

Viagens D J R É TAS
FLORIANÓPOLIS. - RIO ÁS 3ó'
fl'fJllS ..... S. PAULO-RIO " 4 ...
flPOUS.� CUIl1Tl8ti-RIO AOS �ABS.

SERViÇOS AÉREOS
CRUZEI,RO. DO SUL

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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f

O_TAOO Florianópolis, Quinta-feira, 27 de Janeiro de 1955
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COlegio Coração deJesus
EXAMES DE II ÉPOCA GINASIAIS E COLEGIAIS

EXAMES DE ADMISSÃO AO GINÁSIO

Curso Primário: dia 1° de março de 1955.
I CUI'SO Secundário: dia 7 de março de 1955.

v
, Turnos da manhã, às 8 horas.

TUl·p.os da tarde; às 10 horas.
'-.-:0:·

DURANTE Ó ANO LETIVO

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

15,30 às 17- horas

Expediente das Professôras: 17 às 18 horas.

Lotes à Venda

curso do' barítono brasüelro
Nelson Ferraz, O espetáculo
começou por danças r.tuats

do "candomblé", a antiga
relígíão africana que se fun
diu no Brasil com o crtstta
nismo. Depois Nelson F�rr[l?
cantou um solo - "Terra !:1e

ea" - invocação a Deus, pe
dindo para fertilizar a terra

ressecada. "No cafezal", mí
mica muito. 'pitoresca, . sim-.
bolizou em segulda,a vida dos'

Distri\ruidor
Não deixe que as Bron

quites, ou Rouquidões amea

cem sua saúde! Ao primei
ro .acesso de tosse, tome "Sa
tos in", o antísétíco das vías
respiratorias. "Satosln" eli-

c' RAMOS S/A
Comercio -.Transportes
Rua J:oão Pinta, 9 Fpo1i..

./
. I

'� ....... j

mina a tosse, da novas for

çaj! e vigor. Procure nas
CURSO SÃO VICENTE DE PAULA

AVlSO
A diretora do Curso Parttcular S. Vicencé de Paula

quites, as tosses e as eon- avisa aos srs, Pais e interessados que o referido curso

sequências dos resfriados, não funcionará no corrente ano.

tosin", que combate as bron-

farmácias e drogarias "Sa-

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Florianópolis, Quinta-feira, 27 de Janeiro de ,1955

Co I oln i.as
Tentou o sr. governador elevar a taxa de Educação e

Saúde, usando como finalidade a instalação de colonias de

ferias para os trabalhadores, na zona litorânea do Estado.
° projeto, após os estudos preliminares, foi aceito na

parte que tange às colonias de ferias, mas fulminado na

quela que pretendia o aumento do selo de Educação e

Saúde. ,li

Desconhecemos os motivos que levaram os srs. deputa
dos na Assembléia, a discordar do sr. governador.

'No nosso entender, não achamos razoável a medida,
em criando colonias de férias a serem instaladas nas praias
catartnenses, quando sabemos de antemão, que esse bene
fício será, exclusivamente, para os trabalhadores residen
tes naquelas imediações, ficando os operários do Oeste re

legados a plano secundário, pois a -dístancía que os separa
a falta de meios de transporte e a péssima situação das

rodovias, serão obstáculos suficientes ao seu não aprovei
tamento.

A par dessa situação, criar-se-á a desigualdade, pois
o selo de Educação e Saúde será contribuído por todos,
sem exceção, ao passo que os benefícios serâc-relatívos.

Defendemos o princípio de que os direitos dos habitan
tes devem ser equílatívos como o são as obrigações. .

° Oeste recolhe ao Estado de Santa Catarina milhões
de cruzeiros e a. sua percentagem de aplicação continua
ínfina.

A- agricultura continua estagnaaa, recebendo, apenas
impulsos, por iniciativa particular: a falta de <energia elé

trica, problema que só o Estado com o auxílio do Govêr
no Federal: poderá solucionar, mantem-se insoluvel, sem

síquer um plano pre-estabelecido; as estradas de rodagem
continuam sendo o grande óbice ao escoamento da produ-
ção. .

Mas, voltemos ao assunto do aumento do selo de Edu

cacão e Saúde.
.

Admitimos, em princípio, que ao se criar esse aumen

to, sua receita especifica que é se destine a ampliar os

serviços de Assistencia Social. Que o Governo do Estado

evite a continuação dos epísódíos costumeiros. do interior

Catarinense, onde os loucos, dementes, são trancafiados nas

Obras Públicas e os portadores de doença inféto-contagio
sas perambulam pelas ruas num ato verdadeiramente des

humano.
Deveria o Govêrno pleitear o aumento da Taxa de

Educação e Saúde, mas com seu produto, que ampliasse
os Hospitais e estabelecimentos criados no Governo do sr.

Nerêu Ramos. Ao lado da Capital estão o Posto de Psico

patas, a Colônia de Leprosos, o Hospital de Tuberculosos,
com suas dependencias lotadas.

Outras obras assistenciais estão carecendo do auxílio
governamental.

,

Aos educandários gratuitos, que tão relevantes e assina
lados serviços vem prestando aos filhos dos operários, foi
pelo sr. Governador negado um auxílio de Cr$ 15.000,00
por série em funcionamento.

.

Hospitais do interior que surgem aqui e acolá por ini
ciativa particular, vem lutando com sérias dificuldades fi-
nanceiras.

.

A equação do problema, portanto, não está a nosso ver

no aumento Ela taxa de Educação e Saúde e consequente
aplicação em colonías de .rérías, mas sim, numa maior as

sistencia às necessidades mais prementes dos estabeleci
mentos de educação e saúde, já existentes no Estado, ou

na criação de novos em locais que .Iutam com esse sério
problema.

Enfim, esse é o nosso pensamento com relação ao pro
jeto de autoria do sr. Governador.

(Do Jornal da Semana)

NO RIO O REPRESENTANTE DO
BANCO DA INGlATER"RA

RIO, 26 (V. A.) -

proce-I
ereto sôbre os pagamentos

dente de Londres, chegou futuros, que seriam feitos em

hoje, nesta capital o sr. F. L. libras livremente 'conversíveis
Grick, representante do Ban- em dólares.
co da Inglaterra, em vôo da
K. L. M .. Com sua presença,

Jeverão se inicial' ,amaphã
as conversações anglo-brasi
leiras em tôrno do acôrdo fi- LIMPSFIELD, Inglaterra,
nanceiro de 1952 entre os 26 (U. P.) -:- Aos 97 anos de
dois países. Visa-se particu- idade, acaba de falecer Ed
larmente a encontrar urna ward Pease, ultimo sobr�vi
modalidade para a liquida- vente da primeira Sociedade

ção mais rápida da nossa di- Fabiana da Inglaterra, fun
vida com a Grã-Bretanha,' dada em 1883 para pregar a

que se eleva a mais de 36 inevitabilidade do socialismo
milhões de libras, incentivan- sem revolução. Edward Pea
do-se o comércio entre ambas se representou os fabianos,

em 1900 na Conferencia das

DESAPARECE0 UL
TIMO FABIANISTA

as naçÕe'3. Como' já noticia
mos, tudo indica que durante

�......_,�� C(m��l'saçõeJt "i:ie ;chegue
ainda a um l'esult3-do con-

Organizações Socialistas que
deu origem ao Pa�'tido .Tra�
l1alhisLa Brit�nico.

�

CElo PEDRA PIRES

CRIME EM PIRATUBA
Barbara assassinato ocor

reu ria cidade de Piratuba,
na noite de 10 do corrente,
tendo sido assassinado co

vardemente o cidadão Alfre
do Rogge, escrivão distrital

daquela cidade e Vereador

Municipal.
I Conforme relato que obti-

COTAÇÃO DO :DÓ
LAR E DA LIBRA
RIO, 26 (V. A.) - Ontem,

no mercado de câmbio livre

os Bancos particulares pas-
saram a vender dólares a .

ors 74,00 e a comprar a
.

c-s 72,20. A Libra regulou
para venda de Cr$ 200,00 a

Cr$ 201,00 e para compra de
Cr$ 194,00 a Cr$ 195,00.

vemos, encontrava-se o sr.

'\lfredo Rogge, Presidente do
Jlube de Piratuba, em suas

dependências, quando in

gressa no bar 7 individuo Vi
tor Rodrigue�,mais conheci
do pela alcunha de "Caste-
lhano".
O individuo "Castelhano",

entrou de chapeu e sendo

pessoa conhecida, foi pelo sr.'
Alfredo Rogge chamado à

atenção para que retirasse o

seu chapeu, dentro daquele
Clube. Sem maiores explica
ções, Vitor Rodrigues sacou

de um revolver que portava,
detonando três tiros em di

reção a Alfredo Rogge, atin
gindo-o gravemente no abdo-.
men.

Após- os disparos e aprovei-r
tando a confusão ali reinan

te, o criminoso fugiu.
A vítima, em estado me

lindroso foi recolhida ao Hos

pital Piratuba e submetida a

urna intervenção círurgíca.
Não resistindo à gravidade

PANAMA, 26 (U. P.) - O
ceI. Rogelio Fabrega, embai
xador do Panamá na Guate
mala, confirmou hoje; qt(e ao

que parece, sem o saber,
trouxe para o Panamá a me

tralhadora usada para assas

sinar o presidente José An

tônio Remon, Fabrega, que é
* * * chefe de Policia e amigo in-

O cômico do cinema e t�a- timo de RemOI}, foi ínterro
tro nacionais Pituca chegará gado na sexta-feira pela Pa

par êstes dias a Florianópo- licia. Em carta publicada ho
liso O astro de "Carnaval em je, pelo jornal "Estrela de
Marte" demorar-se-á entre Panamá", disse Fabrega que
nós até março e, depois re-, foi enganado por José Edgar
tornará ao Rio para assinar Tejada, ex-cadete da Escola que Miro declarou ter, joga
o seu maior contrato no cí- Militar da: Guatemala, que do ao mar, de um bote, dois
nema brasileiro. Pituca cera está detido atualmente por dias depois do assassínío, 0-
uma tração a mais no Car- causa do crime. Diz-se que I corrido a 2 do corrente. '

naval de Florianópolis. 1'!.;le Tejada informou. a Policia
CENTRAL ATO-MICAque já "sambou em Marte", que a arma vendida a Ru-

certamente trará novidades ben Miro, que confessou as- NA IRLAND,A.
daquele planeta para o Car- sassinio de Remon, foi em- LONDRES, 26 (U. P.) - Ó
naval daqui. brulhada em dois pacotes e governo da Irlanda do Norte

:!: :!: :!:

entregue a Fabrega e sua es- projeta construir uma cen-
SERA' VERDADE?

. posa, pedíndo-Ihes que 1e- traí eletro-atômíca, segundo
Fala-se que os nossos clu- vassem ao Panamá. Fabrega declarações

.

divulgadas pelobes instituirão durante a disse acreditar que-o que le- Mínístérío do Comércio, ao
"soírées" carnavalescas um vava era um fuzil para es- abrir concurso para o pôsto
concurso de

..f�.n.�asias. porte de' calibre 22 e que sua de engeilheiro-chefe.

ENCONTRQ JÂNIO
JUSCELINO

• I'� 'I

Uma multidão calculada em cinco mil pessoas recepcionou entusiásticamente os remadores catarinenses do C. �. Aldo luz e C. N. Marti-
nelli, chegados ontem: de São Paulo, onde honraram e dignificaram o esporte cstarinense classifican_do-se nos 10 e 20 lugares, respecti
vamente. Houve banda de música, blocos carnavalescos, muita serpentina e confeti e enaltecendo a importância, do acontecimento usa

ram da palavra os srs. deputado Bulcão Vianna, dr. Hélio Callado Caldeira, deputado federal Jorge Lacerda e o' prefeito Osmar Cunha, o
qual ao encerrar seu improviso fez entrega a .cada um dos vitoriosos da Prova Clássica' "Fundação da Cidade de São Paulo" de um belis

simo troféu, geslo que foi muito aplaudido pela enorme massa popular.

Coluna
.

Carnavalesca EXPLICADA A ENTRADA NO PANAMA·
DA METRALHADORA QUE MATOU

REMONEvoé I- ..·Muila Alegria-Ev-oé)
Direção de PlERROTE A "fala do trono" da saca- armas. Sábado, prestigiarão

,� ':' ':' da do "palácio", é uma peça a chegada do rei Morno.
'

A CHEGADA DO REI pratóría ansiosamente a- >I> .. ' *

MOMO guardada. Sua Majestade ex- ° "Clube 6", do Estreito,
Respeitosamçnte ousamos porá com clareza a sua pla- iniciará sábado as suas ati

falar das particularidades de taforma da alegria nos três vidades pré-carnavalescas de
sua vinda à nossa "côrte". dias- de seu reinado. 1955. A "Soirée" promete a-

Sua Majestade, a quem reve- :� :!: * bafar.
renternente nos inclinamos

chegará domingo, recebendo
das mãos dos súditos a "cha
ve simbólica" da cidade. De

pois de recepcionado no

"Trap.iche Miramar" falará
ao seu povo da sacada do

"palácio da. alegria 15 de

Novembro", à praça XV. Não

obstante o cansaço de sua

fantástica viagem Atlântida- "Os Unidos de Florianó

Florianópolis via-marítima, polis" foram à praça XV,

dirigir-se-a ao "Paço 12 de ante-ontem com' o seu "Gdto

Agosto", a fim de dar o "grt- de Carnaval". A escola de

to de Carnaval". samba apresentou-se com

Sua Alteza, democrática- entusiasmo em suas mano

mente, dançará com o
.

seu bras pré-carnavalescas. oêr
povo, permítindo até (sem ca de meia hora ouviu-se o

abusos) palmadinhas aihisto-I
batuque dos "Unidos", após

sas em suas 'ímperíats cos- o que retornaram ao "quar
tas.

.

tal-general", guardando as

° Coqueiros Praia Clube,
Folgamos em registrar a verde. A ela deu, com devo- fará realizar êste ano duran

promoção do sr. 'Tenente-Co- ção e dígrrídade, os seus me- te o Carnaval o banho de
ronel Duarte Pedra Pires, da lhores esforços. Serviu, aín-. mar à fantasía.
Polícia Militar, ao pôsto de da, em igual modalidade, ou- �, ':' ':'

Coronel. tros setores públicos, quer ria A praça XV transformar-
o ilustre militar alcança o Capital, quer no interior. se-á sábado em "praça de

mais alto pôsto da sua car-I Felicitando.-o praz.ero�a- guerra" com os blocos e es
reira justamente quando lhe, mente, envíamos-Ihe nosso colas de samba que virao
cabe o comando geral da dis-

I
cordial abraço pela justa prestar sua vassalagem ao

ciplinada milícia barriga- I promoção. rei Momo. Sim, "praça de

guerra" porque está pro
gramada uma batalha de
confetis e serpentinas.

dos rerímentos, veio a fale-
cer às 8 horas do dia 12 do

corrente.
A população revoltada com

esse assassinato, após a pri-
são do criminoso, efetuada S. PAULO, 26 (V. A.)

por populares, queria lin- Juscelino é esperado aqui
char o índíviduo "Castelha- amanhã, tanto assim que en

no" e, para evitar maíores viou telegrama a Jânio
-

Jl0S

tumultos, o preso foi condu- seguintes termos: "Tenho a

zido para a cidade de Con- honra .de comunicar ao emí

córdia, onde se encontra a nente governador que estarei

disposição da Justiça. aí no dia 27, a fim de visitar

Alfredo Rogge, moço ain - o diretoria regional do PSD

da, era o atual escrivão da e gostaria de entrevistar-me'
cidade de Piratuba e antigo com o ilustre patrício (abra

Vereador, eleito pela legen- ços). Juscelino Kubitschek".
da da UDN..

° seu entêrro foi realiza-
do com grande acompanha- CONFERÊNCIA SÔ-
menta, sendo filho do conhe- BRE A SI'.ÇUAÇÃOcido e antigo morador de Pi-

NO EXTREMOratuba, sr. otto Rogge, atual
Presidente da Câmara/de ve-l ORIENTE
readores daquele Municíplo. LONDRES, 26 (U. P.) - A

senhora Vij aya Lakshmí

Pandit, que desempenha o

cargo de, alto-comissário ela
India em Londres, pediu ho

je de manhã para ser rece ..

bida por sir Anthony Eden,
ministro do Exterior. Esse

encontro, segundo opmiao
dos círculos díplomátíccs, es
tá relacionado com a sítüa
ção no Extremo Oriente, re
sultante da mensagem do

presidente Eisenhower e da

declaração do sr. Chou En

laí, a respeito da ilha For
mosa.

A senhora Pandit já con

ferenciara ontem à noite, no
Foreign Office, com o sr. An

thony Nuttíng, ministro de
Estado.

esposa levava 'uma lampada.
"Parece - disse - que fo

mos vitimas de um equívoco
lamentável da parte de uma

pessoa que tinha sido nosso

hospede e havia recebido
nossa amízade". Fabrega de
clarou que sua esposa entre

gou o pacote ii noiva de Te

[ada. Glady Vives, e que en

tregou o pacote que tinha a

Tejada, quando o cadete vol
tou ao Panamá. Entremen-
tes, continua a ser explora-
da a baía do Panamá,1 para /

se localizar a metralhadora

r

Os rapazes do Aldo Luz e do Martinelli fizeram um

grande programa, na regata de São Paulo.
Pena .que o Riachuelo não tivesse ido!

x x

x .

Não .seí se foram influências políticas, coloridas de
ínterpartídarísmos, que fizeram com que eu, martíne
lino de prtscas datas, torcesse pelo Aldo Luz.

x x

x

Não será aquilo. }\'; o bairrismo mesmo. O Aldo, já
com duas consagradoras vitórias, vencendo ante-ôn
tem, trouxe a gloriosa taça. E nós sabemos como é
difícil, no Brasil, os pequenos Estados conquístarem
taças e faíxas .v.

.

x x

x

Acha o mano Tim que a bomba, cuja explosão es
tava marcada para ôntem - e quase que estourou _

.pem podia ter sido a denota que o seu Bangú ínrlín
gíu ao meu Flamengo.

Não! Não era! Essa bomb.a não admitirá meus e
seus: será nossa 04 deles! E não arrebentará em cam

po. Será na Liga!
x x

Um
ontem:

cronista
x -.

esportivo e político perguntou-me
- Você não acha o Juscelino meio parecido. com o •

Humberto?
- Por que?
- Humberto, em São Paulo, é o tal. E' o arti-

lheíro do campeonato. Nó combinado nacional e na

suíça, não acertem o pé. Nada ·de tentos. O Juscelino,
em Minas, é assim. No cenário nacional está fracassan
do redondamente. O Humberto foi scratchman por
birra do Zezé Moreira. E o Juscelino é candidato por
teima do Amaral Peixoto!APENAS CINCO

APROVADOS NA
ESCOLA NAVAL
RIO, 26 (V.;A.) - Somen

te cinco dos 300 candidatl:ls
a ingresso na Escola Naval
obtiveram aprovação na pro
va de conhecimentos, embo
ra haja 45 vagas abertas -

sobrando 40, portanto. '

Os aprovados no concurso
le admissão a Escola' Naval
fão os seguintes: José Lopes
Neto, SérgiO Martins Ribei-

1''0, Vicente Tartal'ro dê Car

valho, Fel'nando Mário San

tana Corrêa.E! Luiz Carlos
Ribeiro Fmnça.

LATTES VIAJA PA
RA OS ESTADOS

UNIDOS
RIO, 26 (V. A.) - Oesar

Lattes partiu para os Esta-·
dos Unidos, ontem à noite,
por via aérea. Lattes, que de
nunciou as irregularidades
no Centro Brasileiro de Pes

quisas Físicas e no Conselho
Nacional de Pesquisas, vái
tornar parte no Congresso .de ATENAS, i26 (U. P.) - Vi

Física das Aitas Energias, vos incidentes ocorreram on

·em Roc_hesj;er, Nova York.
•

tem à noite na Câmara, du-
'Lattes foi convidado para rante o debate sôbre os "cer

a certame, que reunirá os tificados de boa conduta .po-
-

maiores fisicos do mundo. lítica", instituidos após a gre
Foi o único brasileiro convi- ve civil e cuja supressão é re
dado, Deverá retOl'par den- clamad[\... pelos .partidos.da 0-

iro de duas seínana,s.

INCIDENTES NA'
CÂMARA

posição.

x x

x

Outro me perguntou isto:
- Você está preparado para o

de outubro?
grande prélio de 3

Fiz que não ouvi. O grande prélio é capaz de virar
em Simples amistoso.

�. '-:.' -".'
"
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