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Selund�·Feira, "eul�iil do Con,selho' de'SegurancaNAQQf::S UNIDA$, Nova, tudar 'a tensa situaçao de ro, delegado d,a Nova Zelan- particIP�r .dos debates. Os se apresentartam d�.ficuJ:d9.,- va�a o projeto de con,vlte aos
I
este que .�tualmente ocupa ..

Iorque,29 (U. P.) _ Apoiada' Formosa e tratar de eonse- dia, que tambem durante es- Estados Umdos guardaram des para se chegar a acordo chmeses vermelhos, respon- "As hostílídades que se de

pelos Estados Unidos e In- guir um acordo sôbre a ces- te mês é O presidente do �Otl- silencio neste tocante, mas sôbre o convite aos chineses deu que. "devemos negociar sencadearam entre a Repi�
glaterra, a Nova Zelandia sação de fogo. selho de Seguranç'J., declarou. Sir LesUe, que esteve em comunistas e taser com que com o govêrno de Pei.ping blica popular da China (cc
convocou, hoje, uma reunião A sessão será efetuada às prímeíro que a questão a dís- contato constante cOJU os viessem � reunião. Ao per- para conseguir uma cessação munista) e a República da
do Conselho 'de Segurança '11 da manhã de segunda- .cutír será a de convidar ou delegados norte-ameríeanos. guntarem a um porta-voz da de hostilidades". Henry Ca- China (Formosa), na região
das Nações Unidas par� es- feira. Sir Leslie Knox Mun- não a China vermelha' para disse que antecipava que não delegação americana se apro- bot Lodge Jr.; delegado dos de certas ilhas tronteíras à

_-----....,..-----::;__---.---------,---------,:::r---- -

•
Jc. Estados Unidos, e srr Person costa da China continental,........---.........

_
.. ····..··..····....

·1
Dixon, da Inglaterra, fize- evidenciaram que existe uma

I DlRETOR' I '.... O •

t· D-' ram declarações dizendo que situação cuja continuidade
....,. aft I,. t· apoiavam a iniciativa da (";0- poderá por em perigo a ma-Rubens de ri. d. S. e.tarin. va Zelândia de .apresentarao nutenção da paz e a segu-

I Arrud. Ramos .' Oonselho a situação que se rança ínternacíonaís" - diz

GERENTE

I
An. XLI : precipitou com as hostílída- a carta. Em vista de sua pre-

"\
• des iía China. O tema apre- ocupação pela manutenção

-I' Dominsos F.
N ,.I 9 I- sentado ao Conselho foi orí- da paz e da segurança inter-

de AqUI-no • 1.0 5, cialmente chamado "questão nacionais e de seu interesse
, das hostilidades na' região de .ínerente nos acontecimentos

..................... 1 ._..__I·..;.._._•....;._•..;.._.;...;..._._.._......;._._.._.. cer as ilhas fronteiras à ter- que afetam a região do Paci-

===�d=h====8=á�·��--.�I-----�F=1�o-r7ia-n-ó�p�b�1�iS-,�D����-.-g-0�3�O�deJeciro�1955.J ��. \m'oo�m� � ������� ��oo ��a.Edição e oje -, p smas ..
Sir LesUe propôs que os mem- que a questão seja tratada
bras do Conselho estudassem no Conselho de Segurança".
a questão de permitir que a Siv LesUe definiu. as ilhas
China comunista estivesse fronteiras à costa como a

representada nos debates sô- quelas que incluem as Ta·,

bre a cessacão de hostilída chen até o sul, inclusive Que-

• O ingresso da China Vermilh. na DIU i:,t.��:�::1�r.����� �:':��;a:�t'�;f.�E::::
LONDRES, 29 (tr. P.) - O I 4° - compromisso das po- A retirada dos chineses na:' de Formosa e dos pescadores" dos nacíonalístas das.peque- legação de Peiping será soli- rou que o seu tema nada ti-

'ministro do Exterior, Antho- tências ocidentais de estuda- cionalistas se daria nas ilha" em poder dos nacionalistas, nas ilhas próximas da China oitada a tomar parte nos de- nha a ver com Formosa ou

ny Eden, está se smpenhan- rem a questão de inclusão da de Tachen, Matsu e Quefuoy, até que. fosse solucionada a continental é essencial para bates, mas sem direito a vo- as ilhas dos Pescadores. A
do num plano de paz para China vermelha nas Nações Ao mesmo tempo, os comu- questão de soberania. Os in- qualquer cessação de hostílí- to. Sir LesUe deu a conhecei' crescentou que 'tinha ínror
Formosa, que compreende a Unidas. nistas não atacariam as ilhas glêses acham que a retirada dades. r_ o texto da' carta que escre- mado do seu projeto a dele-

����l����urrEu�s�s;a�nEu�a;��p�o�n:,;e�c:a�l�u�aprovado pela China naelo- RIO, 29 ·(V. A.) - A pro-' com uma coisa: êle só adotou Em suma, o 'que se espera rraquecída, contando com ,R •••nalista e os Estados Unidos, pósito do momento político, a candidatura Kubitscheck é que a candídatura do go- votação _integral apenas das
dizem os informantes,' Eden escreve o Diário de Notícias: porque o sr. Café Filho lhe vernador de Minas Gerais representacões do Estado do
pedirá ao primeiro ministro O Diretório Naéional do P. disse não ter candidato. Ago- chegará à Convenção de te- Rio, Maranhão, Ceará e ou-
da India, Jawaharlal Nehru S. D. foi convocado a reunít- ra mudou o panorama. vereiro substancialmente en- tras unidades menores..

.

::h:' �!�7::������: �:iJi�:;'� t:l!��: 'tã;bé;,-õ"s;ã�To··d;;··EE.iiü�·"--
formações" o plano de Eden em particular, o discurso do

co�:t�� ��������: de segu- ��s ;:::at�:a���e�z: SI 18IJ·fesll· a favlr ., E"I�'Se'lhlwerrança das Nações Unidas vai da pacificação dos espíritos.
.
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pedir tanto ao govêrno
\

de El?sa reunião está senda usar a,s forças armadas .dos .

Peiping como a Chiang Kai precedida de um movImento WASHINGTON, 29 (U. P') Estados Unidos contra ó con- ta de Nova Iorque; e Morse,Shek para' entrarem em Q- de revisão dentro do P. S. D., _ O Senado derrotou esta tínente, independente de Oregon.:côrdo sôbre a .cessação de que talvez venha a ser lide- noite uma tentativa para ell- A emenda foi derrotada . "A votação da emenda ter
hostilidades, sem prejuízos rado abertamente, daqui 'a'·minar da resolução do presí- por oitenta e três votos con- minou- com as esperanças de
aos direitos territoriais, pouco, pelo sr, Benedito Va- dente \ Eisenhower sõbre a tra ttê!t tendo .votado a; ia- um pequeno número d_e sena-2° - A retirada das tropas Iadarês, Eptende, com efeito, 1'.luestão .(ie,.FÕ1'moSa� �haútó� vai' da mÓdiHcaçOO!"ôs sena-� dores ele ifi!tfoduzir Illodifit\a·naci'onalistas' chinesas' das o ex-governador mineiro que' rização de defender as ilhas _dol'eS,Langey,...r.ell.ublicano de. :ções ImPof.�a�tes.Ifo pedíd«ilhas do litoral "ehínês. êle não tem o direito de ar- situadas junto a costa e de Dakota;lfBel Morte, democra- de Eisenhower.
3° - Garantias de que a rastar companheiros para

China comunista não ataca- riscos e perigos.
rá Formosa nem as ilhas pró- Não é só o sr. Valadares.
xímas 'Cios

_ pesca��res, caso I Não será surprêsa, por exem
haja solução paeíríca, plo, se o sr/Moisés Lupion,

que no Paraná é o sustentá
culo financeiro da candida
tura Juscelino, lev�r os votos
da seção paranáense pará o

candidato de conciliação que
surgir. E sabe':se que tam
bém o sr. Georgina Avelino
está sériamente

.

preocupado
......................

Incluido DO Plano tle Paz de Edea

.�

UDENILDA; ;....:. Porque era o seu destino., ..

PETEBINO: ,_.-De�ino .não existe! r

PESSEDINO: - Então caiu de podre mesmo!

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

GESTOS DE OCU
PAÇÃO·

BERLIM, 29 (U. P') - O

governo da Alemanha Oci

dentàl anunciou, em Bonn,
que pagou 7.278.752 marcos

(um milhão, 734 mil e 532

dólares) dos gastos de ocu

pação nos últimos oit#> meses

de 1954, exclusiv'amente pa
ra comprar refrigeradores
'para o ExércitO amerIcano na

Alemanha.
.

TAIPEH, Formosa, 29 (U. dia, mas não' acredita: que
P') - As esquadrilhas aéreas isto se verifique dentro de
e as unidades navais dos Es- curto prazo.
tados Unidos' se mantiveram· Acredito que quanto mais
hoje de prontidão para o ca- decidida for a atitude. dos
so de necessitarem intervir Estados Unidos, sem ser pro- .-----------------------
na luta entre nacionalistas e vocadora, mais possibilidades
comunistas cbinesse, mas !) tpremos de evitar a guerra.
embaixador americano decla- Uma fonte de informaçõesAJUDA DA FOA Arou .que _ não hã grande responsável em Tóquio, disse.

COSTA RICA E . AO perigo·qe um conflito ime- hoje, por o'utr.o lado, que a

CHILE .

diato de grandes proporções. aviação dos El!tados Unidos
O .emb.aixador Karl L. estava pronta para atacarWASHINGTON, 2Q. (U. P.) Rankin afirmóu, em uma en- aos comunistas chineses des

- A Administração de Ope�. trevista cQletiva a imprensa, de o Alaska até as Filipinas,rações Ameri�anas no Exte- .

t
.'

T que tem c,e�teza .de que.os co- se os comums as começaremrior (FOA) concedeu contra-
munistas chineses tentarão uma guerra por causa detos às universidades de Fló
conquistar Formosa algum Formosa. Estamos em esta·

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

I r8.18. • IIlação lalque.'.

.�

do Alaska

. PIO XU ATENDE AO' PE()IOO . 'DE
MONSENHOR PIO FREITAS·

o MAIOR ERRO DO GOVERNO
Flallapl·D·o'8' PORTO ALEGRE, 29 (V.

..' A.) - O"presidente da As-
do de alerta; estamos pron- sembléia Legislativa do Es

tas para ir à guerra agora tado� de'J)utado Alcidés Flores
mesmo, afirmou a fonte em Soares,' recebeu, ontem, o se-

referência. guinte telegrama: ,

,

as

"PESSIMISMO PE-
RIGOSO"· rida e Califórnia para aju-

WASHINGTON, 29 (U, P.) darem as pesquisas e à edu

_ Numa declaração de 3 pá- cação no setor de agricurtura

ginas hoje tornada pública, em Costa Rica e no Chile,
o embaixador -ao Estado do respectivamente. Os contra

Vietnam nesta capital sali- tos, no valor total de 310 mil

enta "o pessimismo perigoso" dólares, vigorarão por três a-

T'cnl'"os de amba CIDADE DO VATICANO, se de Joinvile, no Brasil, em , -

que reina nos Estados Uni- nos. e .... s as
PROJETEIS ATOuniversidades estudarão os 29 (U. P.) - O Papa atendeu razão da sua aval;lçada ida- -

dos a respeito da Indochina '.
d MICOSrecursos eduéativos agrícolas de e de seu estado de sau e. •

e 'afirma que no Vietnam "3,

opinião geral volta-se, mes- e os sistemas de pesquizas, ao pedido de monsenhor Pio O Santo Padre nomeou WASHINGTON, 29 (lI. P.)
f d sugerindo meios de aperfei- Freitas Silveira de ser exo- monsenhor Freitas Silveira

- Os serviços de pesquisasmo fortemente, a avor o

oá los nerado do govêrno da dioce- bispo titular de Voncaria. Trenando o Parabens para a festinha de amanhã,.,
da aviação americana, regis-mundo. livre". �� , 'traram "nitidos. progressos"...................... .

• b'
.

E I tado Eslivalet Pires, com. efeito, no exercício da liderança, no decorrer do ano findo, noSegundo a interpretação dada aos textos I�,ais -. in· O re' 'Ve'mp O teve.a'felicidade de ser o exato intérprete do bloco oposi- .estudo,e na realização de no.terpretacão a nosso ver correta - a. Assembleia Lerasla: •
.

A cionista. A sua maior virtude foi a de sabei: e poder se';
t· I �t ara' o quadriênio 1951-1955, encerra amanha .' . . vos prOjéteis inter-continen-
Iva, e el a p consagrador da Convenção' dó- Partido, em maio de 1954; a,. parar, no Legislativo, a. matéria política da administrativa, tais atômicos, declarou' hojet' 'dadesó '

. .

-
-

f
-

I
.

1 t'as suas a. IVI

,.t t portunidade analisar essas ati. segunda, quando viu o reflexo da sua at,uaçao nos resul- E da, a feição construtora que deu as unçoes egIs a Ivas, o sr. Harold Talbott, secretá,·Não é proposl o, nes 'a o
.
'.

t d 1 it
.

d I 'to d 3 d t bro feição essa. expressa em algarismos irrespondív�is � 98% r1'0 da \A�v1'aca-o, perante a co-. 1 islativo, nesse agitadO período. a os e e oraIs o p el . e e ouu.. .

.vIdades do ,pode� eg,. d t car a conduta' da representa- Mister, pois, que se apontem os. nomes dos 18 exem- das mensagens e projetos do Executivo mereceram acolhida 'missão das Fôrças Armadas
_ Quere�os, tao :' uC:t:o à.�os, no poder essencialmen- piares representantes do p, S. D, fomo ,dignos,;. do m,�ior. e aprovação do Legislativo, no qual a oposição era força da Câmara dos Deputados.

çao pessedlSta, ness q
bl'"

'.

, apr�o e do mais alto conceito, pela demonstraçao de ma- majoritária. A sereni,dade do líder, a sua compreensão, ,a
te político que são as Assem elas. . "

. . .' t· 'd-l> . tel'"' m ue se ha 'a no posto
'

, .

S D
-

t
' fugidO nem poderia balável firmeza partIdarla com que micIaram e ermma- acuI iUle e a m Igencla co q VI , Im-

A bancada do �.. '

h' naOnaesrIa.dO erro 'Mas se vezes ram o mandat.o .Antonio Gomes de Almeida, Elpídio Bar- preSsionaram de tal jeito a opinião pública que, numa
faze" lo às contingenClas uma .,

'.. S'l' J
-'

E
,-

O t
.

s nome fOI' J'ndl'cado por unani
'-

, .

.'
'

f am mínimos e se diluem bosa, Fernando Oswaldo de Ohveara, Ivo I veIra, oao s- reumao no es e, o eu. , , mI-

por �utra errou, �s seus errost
or

tivalet Pires, João Ribas Ramos, José Bahia Spinola Bitten- dade, para' a pastai da Agricultura, sa�ientando-se que a

desfel�os p�o m�lt: que ace:so:�tos o emp�nho do régiS. court, José Gallotti Peixoto, Lecian Slovinski, Lenoir Varo maioria. de votos nessa decisão partia de adversários polí-
Nao serao, am a, esses, p. .......... gas, Manoel Siqueira Belo, Olívio Nóbrega, O!iCar Rodri·, tieos. ;

tro que hOJ'e queremos aquI consI..__ .

V' .

Id G ""ih W I O I'd ass· personallZ'ava a pro'pr'a ba da
'

11 't antes da representação pes- rues Danova, Protogenes Iell'a, Wa emar ruu a, a - 1 er, 1 ,
.

I n�a .

.

O q�e exalta I:s de �:i:!�e e -de coesão, que deram ao te,r Tenório Cavalcanti, Wilmar Dias e Ylmar Co�rea, na EsgotadoS, a�anhã, os prazos dos mandatos, poder�o os
sedJsta e o e��mp. i ntou e roi o segredo de tan. verdade, exaltaram-se no rigor co... qlie cJlmpriram o� pos- representanteS" do P, S. D, e os que com eles integraram a
Estado. A umao, ,ue. os .:� fas paTlamentares foi ainda a tlllados democrÍí.ticos do seu partido, na' missio vigilante, oposição,' dar por cumprida' a missão que receberam 110 po-
tas e tão JIle�OraVel�u��:: :ecisôes, flUe a. eies se vieram fiscalizadora e co�struti,a da oposição.. '.

.

vo, com a consciência' tranquila do dever satisfeito.

!orça. de atraçao ,de si ão ex ressão majoritária. Dentre_esses nomes, o exame da conduta coletiva �a A�s 18 deputados pessedistas acompanha também a

Juntar, para. dar a °r rç �oquente a. bancada. pesse. bancada, nao pede d.estlUlues, para "usarmos a expressa0 certeza de Ilue,"fizeram jus ao respeitó geral, pelo 'nobre
Por duas vezes, e �rma e

om inqu�brantável unidade parlamentar, Manda a jüstiça, todavia, salientar, ,numa exemplo -de unidade que SQuberam dar, sem o sacrifi
dista compreendeu o ::�tO ::::rio político de Santa. Cata- homenarent' a todos, o n.,m.e daQuele que, durante maior cio de pl:incípio!r, "'�m o sistematismo de ação, sem' pro-
estava dese.mpe"nban d '. ti il • aplauso unânime e espaço de tempo, e:nrceu o comando da ba.nc1&da. O depu:, nuneiamentos i�consentâneos aos �nteresses públicos.
rina: a pl'lmeu'a" quan o tece e

.

,
'.

"Assembléia Legislativa Es
tadual Palegre .

Com pesar levo ao conne
cimento de v .excÍl,l.: que o

ministro' da Fazê,nda conse

guiu a aprovaçiío d,o govêrno
para o plano de economia

elimjnando todas as verbas,
destinadas a construção de
l'O'doviárias estaduais custea
das orçamento da Viação.
Tal política levará o Brasil a
falência econômica· pela fal
ta de transporte da sua pro
dução. Apelo a v. excia. no

sentido de colaborar com um

movimento de opiníão. 'públi
ca, contrária a ,essa orienta
ção, bjetivando lutar para
prosseguimento dos trabalhos
de nossas estradas de roda •

gemo Sds. Cds. Francisco Sa
truni�d Braga, presidente da
Associação Rodoviária do
Brasil".

o I Riso·da Cidade

SUSPENSOS OS
VISTOS CONSULA
RES CUBANOS
NOVA IORQUE, 29 (U. P')

- O Journal of Commerce a

nuncia que Cuba suspendeu
os requisitos de visto a tqdos
ós cidadãos da América La
tina que desejam : visitar o

país. Passageiros em trânsito
bone lide também poderão
parar em Cuba, sem necessi
dade de vistos por este dias,
como turistas visitantes.

(
,/

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Eletro-Técníco
,,(A.:,.ORGANIZACAO· ORGULHQ:'OE

SANTA ÇATARINA)
Apresentam as exmas. sres. Iínnas de

Casa?,.a maravilhosa
E ,L.. G\ I N� I.

(A MAQUINA DE COSTURA DE FAMA
s,

MUNDIAL) "

Pelos serviços prestados ao seu ',àr ,e:
pela velorizeçãe sempre constante"

" ELGIN 'paga-se a si niesme.-"
DISTRIBUICAO EXCLUSIVA DE
ELETRO-TÉCNICA INDOSTRI'A' E, �

'COMÉRCIO S. A.
Rua Tte. ,Silvêir� 24 e 2.8 _ End. Iel,

ELETROTECN ICA
•

Caixa Postal193�Te'lefone 3.193
Florianópolis -- Santa Catarin<a'

I".
.. \

RAPIDEZ - CONFORTO - SEGURANÇA
Viage�s entr,. F�ORIANOP:0LIS • RIO DE JANEIRO
,

" Escalas Intermediárias em Itajaí, Santos, São S...
bastião, Ilha Bela, Ubatuba, sendo nestes' quatro úl�-,
mos, apenas para movimento de passageiros,

As escalas em S. Sebast�o, Ilha Bel'a, Ubatubll nao'
prej-udic..arão o horário de chegada no RIO (Ida). '

ITINE�ARIO DO NJN "CARL HOEPCKE"
IDA VOLTA

Itajaí ,�io SantosFpolis

-o-

ADMINISTRAÇÃO
Redação ie Oficinas, -à rua Con
selhetro Mafra, n, 160, Tel. 3022
- Cx, Pestal' 139/

'

Diretor r RUBENS A., RAMOS.
'

Gerente: DOMINGOS F. DlB

'Navio-Motar' «Carl

-,
, ,Para o mês de Janeiro e Fevereiro

,
, I l '

, Itàj:r
3Ô/l,·
,11/2'
23/2

"

;. ,

.,". ;.: VOLTA

Rio

4/2 ,

16/2
"

28/2

Santos
5/2
17/2

,:

.

INFORMAÇÕ�S
UTEIS

!ã1 ....Nartc...lD,..,.."",.. ..• .,,_.'"

CUl!I1'Í.. r�""""'.,�ROSE:8ua

#-N.<�..���: If�
, Age""nCl'"'a. K\la Deodoro esqu(na:da'

,

., Rua Tenente .Silvei:ra , '

OS
ltpal'elhagem moderna e completa para qU�lqUer exame

radiológico.
\

Radiograna� e radioscopias.
Pulmões e coração (tórax),
Estornago - intestinos e figado (colecistografiá).
Rins e bexiga <p'ieloguafia).
Utero. e anexos: Uistero-salpingografia. com insufla.

ção das trompas para diagnóstico da esterilidade.
'Radiografias de ossos em geraI:
_,;Medidas exatas dos díametres da bacia para erlenta

ção do parto (Rádio-pelvimetria).
Diàriamente na Maternidade Dr, Carlos Corrêa.

Rai x

l

,AGORA NOVOS HORARIOS
(

D a

.
-:'

FOTOGRAFI,A�S:·'�

•

SSIONAL\ DRROMEUBA.ST,oS DR: JULIOPAuprrz -, Dr V.-dai D" F-Ih
'

INO"CADOR PROFI PIRES, "

!,
FILHO, • ,( ulra I o

,

"

, .,
MÉDICO,' " '�'Ex i!lterno da 20", enfermaria r ESPECIALISTA EM DOENÇAS DE CRIANÇAS, ,Coll\ pratica no Hospital São e Serviço de gastro-enterologllj' _

'

'

,

� ,

DR C LOBATO 1 DR. WALMOR ZOMER
r

Francisco de �ssill e na °:anta da Santa Casa do �io �e Janeir,ó CURSOS DE ESPECIALIZAÇAO NO RIO DE JANEIRO'
DRA. WLADYSLAVA I .

" ". 'GARCIA. Casa do RIO de Janelre (Prof. W; Berardmell�). PEDIATRIA NEO-NATAL _ DISTúRBIOS DO,' RECEM-
W MUSSI

'

I FILHO' " "
,

'.

' , CLINICA MÉDICA � Curso
'.
de neurologia, (Prof. NASCIDO _ ASSISTÊNCIA TÉCNICA, ESPECIALIZADA AOS.,

Doen as' do aparelho .respiratório pIplQmad� pt;l,!> F�culdade ,Na· CARDIOLOGIA Austregeàílo), PREMATUROS _ TRATAMENTO DA INAPETlllNCIA INFANTILe,
,

' ç
TUBERCULOSE, ,.!cional de. Med�ctna d�, Unlver- çontultório: Rua 'Vitor Mel-, :Ex interno do Hospital mater- (FALTA DE APEtITE) _ TRATAMENTO DA ENURESE NO-DR. ANTONIO DIB RADIOGUAFIA E RADIOSCOPIA' .

sidade do Brastl
, � reles, .2� Tel., �675. " ,)'lldade V. .Amaral. TURNA ,EM CRIAN�AS

_

E ADOLESÇENT�S ,.....:. DISTúRBIOS
MUSSI' 1"

DOS PULM�ES
'

,I
EX-Interno P?r concurso da Ma Hurários : Segundas, Qu...rtas e ,DOENÇAS ,INTERNAS PSICOLIDGICOS DA INFANCIA _ ENFERMIDADES DA INFÃN-',

'Cirurgia do Torax'
"

" termdade-Escola, Sexta feiras:
"

Coração. Estômago" ,intestino, elA' DE MANEIRA GERAL
, Formado pela Faculdade Nado: (Serviço do. Prof. , Oc)taívIO' Bo· Das.16 às, 18 horas. ngado e vias biliares. 'Rins, ova- CONSULTÓRIO _ FELIPE SCHMIDT '38.

_ MÉDICO� _

nal de Medicina Tislologlsta 1:1' •

drtgues LI.ma C.
'

Res idênciae' Rua Felipe Sch- rios e útero.'
...

CONSULTAS _ DAS 2 ÀS- 5 HORAS:CIRURGIA-CLINICA
Tisiocirur Ião � Hospital Ne_IE.x�mterno

�o Serviço de rrur- midt, 23,� ,2° 'andar, apt/ ,J. _ Consultório' Vitor Reireles CONSULTAS C/.HORA MARCADA: FONE 3165GERAL-PARTOS, . ,

g
rêu Ramos

gla do H08P!�al I. A. �. E. T. C. Tel. 3,002
' '22. RESIDÊNCIA _ TENENTE SILVEIRA 130 (FONEServiço completo ;Ée�'N�g= I Curso de especiaJizaçã� pel�

,

��d' RlOd deHJan�;�� d
' •

Das 1,6 .às .18, horas.. ATElIiDE CHAMADOS A DOMÍCíLIO
' 316,5)zado das DOENÇAS

d S N T Ex-interno e �x.a8s18-
e lCOC o'd dOs� e Residêncla r Rua 'Bocaluva 20. '

RAS, com modernos métodos e . . • .,.... arr a e ' DR NEWTON Fone' 3458
d iagnô sbicos -e tratamento.' te�te de çIrurzla doRIP)rof. Uro

I DOE_NÇAS
DE SENHORAS

'

•
'

j
__

. .

_

SULPOSCOPIA _ HISTERO _ "Gutn�araes ( ? , PARTOS, -:- OPERAÇOES
, D'AV�LA ,DR MARIO WENSALPINGOGRAFIA _ METABO- Cons: Feh�e Schmidt, 38 Cons : Rua João

•
Plnto n. 16, CIR,URGIA, GERAJJ ;, "

,

-

,

LISMO' BASAL' Fone 3801
, • .das 16,0,0 as 18,00 horas. IDoenças de Senhoras _ Procto- • DHAUSEN,

,

.. Radioterapia por ondas curtas- Atende em _hora 'marc,�da. ",Pela mànhã atende dià-I' logia - Eletricidade, Médica
I
CLíNICA MÉDICA l:!E' ADULTOS

Eletrocoagulação - Raios Ultra Res: Rua Sao Jorge 8 � Fone ríamente
'

no Hospital de
,

Consu ltórto e, ,Rua Vitor 'Mei- E CRIANÇAS' ,

Violeta e Infra Vérl,llelho. 2395., • Caridade. " ,'r�les � n. 28 :__, TelefonÉ{: 3307. Consultúr!o _ Rua João Pin-
Consultôr!o : Rua' Trajano. n.l, DR 'YLMAR CORR!Â" rtesidência: ,

Consultas: Das ''15 horas em .to, 10 - TeJ. �. 769. "

1° andar '_ Edifício do MO'lltepio."
"

,i Rua: General Bl'tteijcourt n, diante. "
" < Oonsultasr : Das 4 ài 6 horr.s.

Horário: Das 9 às 12 heras"'- 'CLíNICA MÉDICA "',,101.
-

'-, Residência: Fone, 3.422 Residência: Rua Esteves Jú-
Dr, MUSSI. CONSULTAS das, ,10 _ 13 h.o�'1 Telefone: 2,69llo

',;", , Ru,!,; Blumenau Ii. 7i. nior, 45. Tel. 2.812.
Das 1;5 às 18' horas � Dra. ras. "

- ' DOENÇAS DO APARELHO DI- -,-'---------------
MUSSI Rua Tiradente 9, _ Fone 3415' I MARIO DE LÁtRMb GESTIVO -:- ULÇERAS DO ES- DR. HENRIQUE PRISCO
Residência: Avenida Trom- '. ' 'CANTIÇÁQ, TOl'vIAGO E, nUODENO, ALER- PARAISO DR. ANTONIO GOMES DEPOWSkYi 84. DR. JOSÉ TAVARES'., MÉDICI) ','" "

GIA-DERMATOLOGIA E CLI-
MÉDICO , ALMEIDA jos� M.' CARVALHO-

IRACEMA CLíNICA DE CRL�N.çAS '
NiCA ,GERAL,

'Operações _' Doenças de "Se: ADVOGADO
DR.

MOLE'STIAS NERVOSAS '" E' _.; ,'ADULTOS, , nhoras ....,. Clínica de Adulto.. ,.Escritório e Residência' REIS,
..

P RRONE . MENTAIS _ CLINICA GERAL 'Doenças Interna.
, 'CLINICA Curso de Especialização no Av. Hercilio 'Luz, 15

•

ADVOGADODR. NEY E

I
Do Serviço Nacional de Doen- CORAÇÃO - FIGADO, _ RINS 'de •. :!Iospital dos Servidores do Es- Telefone: 3346. Rua Frei Caneca 122MUND ças Mootais, ,_ INTESTINOS,

"

OLIWS _ OUVIDOS _ NARIZ tado.
'-_......,------

Formado pela Faculdade Naci', Chefe do Ambulatório de Hi�ie-I Tratàment,o, rtlod�rllO d�. SIFILlS E 'GA�GANTA ., (,serviço do Prof. Mariano de

FARMACIA DE PLANTA0,11aol de Medicina Universidade ne �ental ' Consultonó _ R)la "T1.radentes, 'DO Andl(ade), "

do Brasil 'I Psiquiatra � do Hospital _ 9. ' ,
" , DR

•

GUERREIRO DA, FONSECA Consultas;- Pela manhã no

RIO DE,JANEIRO Colônia Sant'An� � I .
HORÁRIO:. ,,", êhefe do Serviço 'de OTORI- HO,spital de Caridade, ,

.

Aperfeiçoamente na "Casa de ConTulsoterll;pIa p��o: ,!letro- í �s 13 as 16(horas. NO do Hospital de Florianópolis I .A tarde da� �5�{), hs em dIan-
Sau'de São Miguel" " ,c�oq,ue e �ardlaz?l. II\�uhnoter.a-. TeJ.: Cons::�,,3.4�5 _ Res. _ Possue 'a CLINICA os APARE- te no consultoi'Io .á Rua Nu,nas"

Prof. Fernando Paulino' .pla,'Malar,lOterapIa. PSIcoterap_la. 2,276 _ FlorIanopohs;

ILHOS
MAIS' MODERNOS PARA I Machado 17 EsqUina de TIra-

,

Interno por 3 anos do Serviço CO'NSULTAS: Te:ças e QUIn- ,--, ·_'_"�'�f "'b TRATAMENTO 'das, DOENNÇ.(\S 'rdente�. 'I;el.2766 '

de Cirurgia . tas da� 15 às 15 horas. Sabado
I

'

DR. JÚL O D IN da ESPECIALIDADE , Re�idencla _ rua, Presidente
Prof. Pedro de Moura

I
(manha)

, ,. .' 'VIEIRA Consultas _ pela manhã no
I
Coutinho 44.

Estagio por 1 ano na "Mate r- Rua Amta gal'lbaldI, ,esquina

I
.

MÉDICO HOSPITAL.·�' -------------

nidade _ Escola" de, General :Büt;encourt.,
.•

'.
I À TARDE _ das 2 'IIS' 5 _ DR. VID;AL: ' ..

16. Domingo Farmácia Espera�ça Rua Conselheiro
Prof. Otávio ROdrigues Lima I RESIDENCIA: Rua BoclIIuva, otSJfn95�L��TRiz ��A����A: 'no CONSULTORIO '., .

CLíNICA DE CIUANÇAS,
..' .. Mafrá; ,

,
'"

Interno por 2 �no do ,Pronto 139 Tel.2901
, TRATAMENTO E OPERAÇOES'l CONSULT()�IO - Rua dos Consultório: _ F.�liP.e .Schmi�t, 22. Sábado (tarde) Farmácia Moiderna 'Rua JoãoSocorro

DR ARMANDO VAL1:- ,Infra-Vermelho - Nelfú.lização _ ILJ.IEQS 1102
"

'

,38. ,,,' '� li ,1' '� i 'PI·nto.

I·
"

Ultra-Som' RESIDENClA _ Felipe' Sch- CONSULJ'AS', �I'>a' ,14 as) 6

OPER�ÇÕES
'

,

"RIO DE A,SSIS, (Trata�entl,'� ,de .sinuslte lIem \midt nO '113 Tel. 2365, " hora� ..;..
"

23. Domingo ,Farmácia MOdern,â Rua João Pinto.
CLINIC'A D'E ADULTr;3 Dos 'Serviços d,e Chnlca Infantil operaça�)" -, ',_ Resld,encla: Tel!en�e ,Silveira; 29 Sábado (tarde) Farmácia sfo. Antônio Rua Féli.
DOENÇAS DE SENHORAS da, Assistência Muni�ipal e Hos-

Anglo-retirilis,C9Pl,'a ,- ,R�ceita 4e,�
DR: ANTONI,O,MONIZ 13Q FONE -;-,3.165. '

pe ·S,chmI'dt. n·. 43'
'

CONSULTAS: No Hospital de I pital de Caridade O,C,UI08 - �od�rno. equipamento "DE ARAGÃO
------

Caridade, diariamente das 8,às CLINICA ,MÉDICA DEl

CRIAN-1()e Oto.Rlnolarmgol(lgia (único, CIRURGIA T-REUMATOLOGIA ,D�. ANTONIO 'BATISTA, 30. Domingo Farmácia Sto. Antônio Rua Felipe Se,h.
10 \

j
ÇAS E ALlULTOS no Estado) '"

O t a" '

" JUNIOR I' \

N� consultório, à R,úa João :-: Alergia
-

, �orár!o das 9 às }?, horas e Consultório�' °foeã�ap'mtO. Iii. CLINICA ESPECIALIZADA DE
midt n. 43.

Pinto nr 16 (1· andar) ConsultorIo: Rua Nunes MII- das 16 as 18 horas., . "

d·à
. t'

• '

"CRIAN�AS ,

' '

,

'

O serviço noturno será efetuado pelas farmácias
Diariame'nte das 10 às 12 e das chado,' 7 - Consultas das 15 às Cçnsultó.rio: _ Rua'Vitor Mei. �as 15 às 1� 'h I drIamen e.

Consultas '�das" 9 ás 11 liora,s.
'

St'o. Antônio e Noturna,. �ituadas ás ruas ,FeHpe Schmidt14 às 16 horas. 18 horas. reles 22 _ FORe �675, !' en.os aos, a a os
,

RESIDENCIA: _ Rua Duarte Re��c;lência: Rua Marechal Gui- ,Res. - Rija Sao Jorge, 20 - ,�es.'. BocaI2u;:4 136. 12�es. fi Cons; Padre Miguelinho. 43 e Trajano.
Shutel, 129 - Florianópolis. , lherme, 5 '_ Fone:, 3783 Fone 242,1. " one,. .'

"

,ADVOGADOS
DR. JOSÉ MEDEIROS
-,-, ".':!, VIEIRA' ".' ':

DR. CLARNO G.,
'" GALLETTI
- ADVOGADO

Rua Vitor Meireles, 60.
FONE: 2.468

_ Florianó,olis -
,

,
- ADVOGADO -.- ,

'

Caixa Postal 150 '- Itajal _ ,

Santa Catarina.
.

----------�---------�

M:eS DE JANEIRO
, 15 Sábado (tarde) Farmácia Esperança Rua Con�e.

.lheiro Mafra.
'

"

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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'''0 ESTADO"
NO LAR E NA'SOCIEDADE
Mahaima Ghcindi

SEBASTIÃO NASCIMEN'fO
"

,
Porque pediste a calma em meio de tempestade,
Porque pregaste a paz num mundo armado em guerra

Porque imploraste aos Céus clemência para a Terra,
Q.uando o mundo em delírio exalta a iniqüidade;

.

Quando, a paixão e o l�ub� e a calúnia e a maldade

,

Explicam planos vis, nu\n cinismo que aterra
, As almas bem formadas e a ambícão encerra

O sentido da vida atroz da huma�idade'
. .,

'

Porque remiste os teus de modo original,
Vencendo pela prece a expressão brutal
Da 'fôrça. escravisante, os teus deram-te fim.

E sem seres cristão a Jesus imitaste,
Pois, no último estertor num gesto inda perdoaste
Mahatma, teu a lgoz, Jesus morreu asstm ...

-o-
.

- menino Osmar Silva
I Filho, filho do sr. Osmar

.JULIETA ALBERTINA' DE Silva e sua exma, esposa d,

ME,DEIROS VIEIRA Diná Silvá;
Completa hoje 4 anos, a - sta, Solange Probst,

.

vivaz e 'galante menina JU- residente em Palhoça
'I,.IETA ALBERTINA, en- - sr, Miguel Inâéío Fa-

canto do lar de sens pais raco

JONE VIEIRA E' ANTO- -sra. Conceição Brug
NIETA DE MEDEIROS VI- gmann Barbosa, viuva do

EIRA. 'A encantadora mení- saudoso conterrâneo sr,

na é netinha dos srs. Fran- João Barbosa;
cisco Medeiros' e Manoel - sr, Percival 'F'lôres,
Tert�Hano Vieira, pessôas funcionário do 'I'esouro do
muito relacionadas no nos- �stado;
so meio social. :dIli,

- sra, Irma Brust, espo-
FAZEM ANOS, HOJE: sa do Sr. Selmo Brust, resí-

r: Prof. Otília Cruz. ta-
I
dente em Mondai, neste Es

·lentosa educadora e figura tado
de relevo no Magistério ca-I �

tarinense VASSILIA CHRYSSAKIS-
- dr. Carlos Loureiro da

I
JOSÉ COLPO

Luz, advogado ilustre e con- Realiza-se hoje, o enlace

sultor juridico do IAPTEC matrimonial da gentil se

e figura muito relacionada 'nhorita Vassílía Chryssakís,
nos meios sociais e cultu- 'filha do Rev. Monsenhor

rais da Capital João Cllryssakis e Sra.
_: sr. Francisco Martins Chryssa Chryssakis, com o

.de Andrade; Sr. 'José Danilo Colpo, fi-
;- sr. José' Adolfo 4!H30l). ... lho do Sr.. An,toniq,,,C.plpo e

_ za Sra. Maria Gaiehiolo Co'}-
.- sta. Maria de Lourdes po.

.

Rosa Os atos, civil e religioso,
- sta. Nirza Marina serão celebrados ás 17 ho-'-

Meira, . filha do sr. José ras, no salão do LIRA T�-
Meira NIS CLUBE, gentilmente
- jovem Neri Lopes cedido pelo seu ilustre pre-

,

- menina Sônia,· filhi- sidente, Dr. Owvaldo Bul
nha do sr. Jorge . Barbato, ção Viana, e serão para-
do alto comércio local'; ninfados:

FAZEM ANOS, AMANHÃ: O CIVIL - Por parte da
- jovem Vanderlan An- noiva pelo Sr. Dr. Antonio

tOll,Ío da Silva, filho do sr. Dib Mussi e exma. Sra.,
Ant'onió Manoel da Silva e Tenente José Olímpio dos

sua exma. esposa d. Maria Santos e Srta. Á1!gela
Bittencpurt da Silva; Chryssakis. for parte do
- jovem Amauri Ferrei- noivo, pelo Sr. José Pedro

ra, filhq do sr. Manoel Ma- Guimarães e exma. Sra. e

rinho Ferreira;-
.

S�. Antonio Luz e exma.

- sr. Ernani Tolentino Sra.

de Souza, figura de proje- O RELIGIOSO - Por
ção no comércio local e le- parte da noiva .e do noivo,
mento destacado na socie- pelo Sr. Demétrio Cambúris

ilade florianopolitana. e exma. Sra.

ANIVERSÁRIOS

p':-. ,

PARTICIPACÃO
•

Dalmo Bastos Silva e Modesta Savas de Bastos Silva,
participam açs parentes e pessoas amigas g nascimento

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

Maternidade Dr. Carlos Corrêa.
.

Florianópolis, 24-1-955. I

Ganhe mais dinheiro
estudando

CONTABILIDADE

por Correspondência
Profissão lucrativa e de grande futuro, ao alcance

de quem SAIBA Ul:it e. ESCREVER. Peçam informa

ções ao I.N.C.A. - Práia de Botafogo. 526 - RIO.

(Recorte e remeta-nos êste anúncio - 3.024)

Restaaraale Haplli
RUA Marechal Deodoro 58.
Em Lages, no sul do BrasU, o melhor I
Desconto especial para 011 selÜlores V1alantes.

CURSO SAO VICENTE DE PAULA

AV'ISO
..

A diretora ao Curso Particulat: S. Vicente de Paula

.avisa aos Sl'S. Pais e interessados qu� o l"eferido curso

não funeionará no corrente ·ano.

I

AMA'NHÃ � �
..

HOJE E
NO PASSADO AO PUBLICO30 DE JANEIRO

A DATA ,DE HOJE RECORDA-NOS QUE:
� em 1.752, realizou-se no Rio de Janeiro a primei

ra sessão da Academía dos Seletos, associação
de literatos, poetas e eruditos;

- em 1.802, nasceu Augusto Leverger, posterior
mente Barão de Melgaço, fa'lecendo em 14 de Ja
neiro de 1.880. em Cuiabá, no posto de Chefe
de Esquadras;

- em 1.819. deu-se a convenção entre o General
Barão da Laguna e o cabido de Montevidéu, fi
xando novos limites entre a Capitania de São Pe
dro de Alcantara e a Provincia Oriental;

I' em 1.823, o 10 Tenente João Francisco de Oli
veira Botas, comandante da flotilha de nossa Es
quadra de Itaparíca, fez-se de velas para ca

pturar 2 canhoneiras que se destacaram da linha
portuguesa;

- em 1.839, uma expedição; com a qual seguira o

10 Tenente da Armada Lourenço da Silva Araú
jo Amazonas, Iderrotou no Maranhão Grande,
possivelmente Tapajós, os insurgentes da então
Comarca do Rio Negro;

- em 1.855, o Dr. Domingos José Gonçalves de Ma
galhães leu para o Imperador D. Pedro II, o seu

poema "A Confederação dos Tamoios";
31 DE JANEIRO

A DATA DE HOJE RECORDA-NOS QUE:
- em 1.531, a Esquadrilha 'portuguesa de Martim

Afonso de Souza, saida de Lisboa em 3 de De
zembro do ano anterior, avistou a costa do Bra
sil, na altura do Cabo chamado de "Pero Ca
varim";

- em 1.701, urna carta-régia dirigida aos senhores
do Brasil determinava que fosse dado aos es

cravos, como livres o dia de sabado afim de
procurarem alimentos;

,

- em 1.754, o Governo da Metropole ordenou. ao
Governador da então Capitania de Santa Cata
Tina que fizesse embarcar todos os [esuttas aqui
existentes;

,

') � 8 nH..
- em 1.817, o General Francisco das Chagas San-

tos entrou em São José, depois ide por em fuga o BEATA JOANA Icaudilho Andresito Artigas ;
.

DUPLICADOR-

�: 6��3�:a;��· '�f:�:O�l:��oa;�:r��m����l:ia�� passo
Acy Cabral Teive . acorriam dezenas de peso' EM M"NIATURA

- em 1.865, marchou de Santa Luzia para sitiar a O Professor Henrique da soas afim de se abrigarem I IMPORTADO
Praça de Montevidéu, o Exercito Imperial Brasi- Silva Fontes, vem de nos de qualquer. insulto, a Bea-I PREÇO Cr$ 750 00
leiro; . presentear com um exem- tIa Joana vero � falecer aos,' O MAIS BARATO DO MÚNDO

- em 1.866, depois de passarem pela Província de piar do seu estudo íntítu- 6 de �ovembr o de 1780, FUllcionamento. b.Sé de ,'eool.
Corrieutes, no Passo da Pátria, 800 paraguaios lado "A Beata Joana Go- com a Idade de 92 anos, I Imprime ao IIIUlIIô tem;ô em ,._

surpreenderam a vanguarda Argentina; rnes de Gusmão. sendo sepultada junto 'à Ca- rias cor�s. Serve pm tirar ctpl.s
- em 1.86.7, foi inaugurado o Telegrafo entre esta O trabalho do ilustre ho- pela do Menino-Deus con-I de .dupllcat's, p.tI.r t.tu,.. ,DII

C It I Ita i
,

'(op,ador, enderef.r tnulopes
api a 'e ajai ; mem de lêtras, foi apresen- forme era seu desejo. (adressuuph), fner lol"'tos

-

e� 1.868, fez-se a primeira ,comunicaçgio telegra- tado ao Congresso de His- (artões, etc. '
I

f'ica entre Laguna 'e TorreR, no RiÜ' 'Grande do 'torla éomemorativo -do 40 A pub�icação do P!:.!lfes-I ,PlOIU�OS IllfUM[IICUOS 11011. lIl.,

Sul;.

I'
Centenario da fundação de SOl' Hen riqun da Silva Fon- III 1m, ft IIIJtü,IIII,207·fut: H·I511

tes enc
.

d
. I hf.Ttlell. ".UDf" CI."S1117330"S.'III.

_;_ em 1.869, no Rio de Janeiro, nasceu lA.lÍz Gastão São Paulo. erra, am a, varies

I
' ,

�

d'Esgragnele Dória, critico literário historiador A vida de Dona Joana 'exclarecímentos da reli-

poéta, biografo e fulgurante espírito 'Que muito Gomes de Gusmão é muito quias de :Do�a Joana e de sunto de grande interêsse

honra a cultura de nossa Pátria, destacando-se bem apanhada, na comuni- sua prevílegiada familia. I para quantos se interessam
na galeria dos escritores conteporâneos; cação elaborada pelo repre- É, realmente um traba-l pela historia da nossa cída-

- em 1.882, com 74 anos de idade faleceu na an- sentante do nosso Institu- lho valioso, versando as- de. ,

tiga 'Desterro, hoje Plortanópolis, o Capitão J«r to Histórico e Geogrâfico. I ;�'-'·I("
'

sé Porf'irio Machado de Araújo, que f'ôra Juiz de Cumprindo o vóto de pe-
-

Paz por yál'ios quatríenlos ; regrinar pelo mundo, Dona
- em 1.949, fói extinto o 320 Bata'lhão de Caçado- Joana aqui chegou em mea

l'es, que tinha séde em Blumenau, neste Estado. ·dos ·do século XVIII, 'indo
Fora organizado em 23 de DezemQro de 1938 morar na Lagoa.
com séde provtsória em Valença, Estado do Rio: Em 19 'de Setembro de

t�ndo a�uartelado em �ua séde definitiva, em 1756, na vila desterro,
Blumenau, as 11,30 horas do dia 11 de Abril de pediu agregação na Ordem
1939. ,�erceira� tendo o seu re-

André Nilo Tadasco' querimento sido deferido.
............................................ Dona Joana trouxera con-

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

um sortimento verdadeiramente maravilhoso, serão inau

guradas as novas e modernas instalações da A MODELAR,
no prédio. n. 7, da rua Trajano, radicalmente transformado

e adata.do ao fim para qual se destina.
A despeito das instalações luxuosas �ontinllará o esta

"beleetmente 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 atual mais a-lgumas secções de novidades. O sistema

crediário, - a despeito das atuais e difíceis conjunturas
eeonêmíeas e altas, quasi diárias,' de preços, será mantido.

Contudo, só poderão ser atendidos, pelo crediário, os tre

gueses que estiverem com os seus débitos rigorosamente
em dia ..

xxx

Quanto às Iíquídações, utilizadas, ultimamente, com re

lativa frequência, em razão da mudança e de uma locali

zação um tanto fora da zona de mais intensa m�vimenta ...

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

'os de estação.

Ixxx

AGORA, ENCERRANDO
O ciclo dessas liquidações e no, abjetivo de uma com

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

1° de Feveeelro próximo
a sua definitiva

LIQUIDAÇÃO DAS LIQUIDAÇÕES
OS prêços serão algo de espantoso, de -tão baixos. Para

evitar com que, determinadas pessôas façam compras de
vulto com a finalidade de revender as mercadorias, pt:eju�
dicando, assim, tnterêsses da numerosíssíma fregueSia da
casa e do público em geral, ficará limitada a venda a de
terminadas quantidades, por pessôa.

-.

VENDE-SE
-Uma casa de _!!!.adeira, à rua do Sossego, com terreno

de 7x16 metros, no Estreito, no valor de Cr$ 15,000,00.
A dinheiro. .

Uma máquina. SINGER por Cr$ 6.000,00 a presta
ções.

Diversos lotes a rua Tupinambá, esquina com a Rua
Max Schramm, no Estreito, com água luz e ponto de ôni
bus em frente,. Variando de quinze a vinte mil cru
zeiros.

, 3 casas a rua Tereza Christina, com água e luz, a

trinta mil cruzeiros a dinheiro.
Tratar com Aristiliano de Abreu Neto
A Avenida Mauro Ramos, 4 - Sobrado:

sigo, uma imagem do Meni

no-Deus, em madeira me

dindo 28 centimetros 'de al

tura, para a qual preten
deu e conseguíu edificar

uma capelinha, em terreno

que lhe foi doado pelo sr.

André Vieira da Rosa, no

alto de uma colina, no ano

de 1762.
A construção da- igreji

nha teria custado mais de
dusentos mil réis, dinheiro
arrecadado em peregrina
ções feitas no EstaQo do
Rio Grande do Sul.
Junto a essa capelinha,

foi mais tarde, construida
a igreja da Irm'a,ndade de
Nosso Senhor dos Passos,
formado com ela um só
·corpo.
A igreja foi conC'luida em

27 de Julho de 1768, tendo
custado quatrocentos e vin
te e, um mil e oitenta e déz
réis. ,

Reverenciada pelos ;mo
radores do Desterro como

Santa, pois para junto dela

Laboratorio Silva
Araujo-Ruossel S.A�

AVISO

.

Participamos à Classé Médica, aos nossos Clientes e

AmIgos em. geral que a Filial destes Laboratórios. em

CURIT.n��, sita á ru� Comendador Araujo, '117 (fundos)
e Escl'ltol'lO, nesta, CIdade, sita á rua Jerônimo Coelho
16, estal"ão fechados no período compreendido entr�
12 d� fevereiro e 12 de março, para conces.�ão de férias
coletivas aos nossos Funcionários'.

�el'manecerá entretanto, nos enderêços acima um

pl�n�ao para atender aos pedidos de amóstras dos Srs.

Me�I�os, atendendo-se também pelos telefones 2589 em
CUI'Itlba e 3752 em Florianópolis. -

I,

VENDE-SE
Vende-se terrenos situados á rua JOAQUIM COSTA

(na Agronômica), proximo a Zona residencial -do 50 Dis
trito Naval

Tl'atar com o Sr. Abilio Costa, no Cartório do Crime
oU' á rua l(l'uguái, nO. 11.

AulolDóveis
Aceito encomenda de qualquer tipo de carro, marca,

ano etc.

ESTUDE POR CORRESPONDÊNCIA
GlNASIO EM 1 OU 2 ANOS

�o,ll�urso "José Bonifácio" - Diretor: Prof. Antonio R.

_

Praça da Sé, 28 - Te!. 33-9070 _ C. Postal 6374
Sao Paulo.

Informações Rua Rui Barbosa 124.

105 MIL CRUZEIROS
O SUBSIDIO, DO
PRESIDENTE DA

REPÚBLICA

Peças de Automoveis
Aceito encomenda, enviando diretamente ,do Rio de

Janeiro. Qualquer tipo de carro •

Informações Rua Rui Barbosa 124.

M'UIEZAI DO SMGUE?
•

f�mlllf ID6UfdA
AUI. TRAT. SfflLlS

RIO, 28 (V. A.) - O Diá
rio do Congresso de ontem

IpUblica o .decreto-legislattvo
.

n. 1, de 1955, que fixa os sub- .

sídios do presidente e tio vi
ce-presidente da República,
no període presIdencial d:!
1956-6.1.

,AVENTU�RAS DÓ ZE-MUTRETA . ... ,

O ptesidente da República
.. perceberá 75 mil cruzeiros de
'subsidios e 30 mil de repre�
sentação, num total de 105
mil cruzeiros mensais .

O vice'-presidente receberá
apenas subsidios, no valor de
45 mil' cruzeiros.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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VOLTOU O BANGO
,'A SERVIR·DE

I SPARRING; PAR:
O FIGUEIRENSE

COM TRÊS ELETRIZANTES "MATCHS" PROSSEGUIRA, HOJE, O CAMPEONATO ESTAPUAL DE FUTEBOL CORRESPON·
DENTE AO ANO FINDO. DOIS CAMPEÕES FARAD SUAS ESTREIAS NO CERTAME: O FIGU�IRENSE, DESTA CAPITAL,
QUE ENFRENTARA O FERROVIA'RIO, NA CIDADE DE TUBARAO,'E O LAGES E. C., DA, CIDADE DO MESMO NOME.,
QUE IRA A JOAÇABA MEDIR FORÇAS COM O CRUZEIRO; A OUTRA, PUGNA, A DE MA'IOR SENSAÇÃO DA RODADA,
SERA' DI'SPUTADA EM JOINVllLE, ENTRE CAXIAS E C. A. CARLOS RENAUX, SOB AS ORDENS DE OSWALDO MEIRA

'l. � l

••••••0••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••1 .
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"O Estado" EJsp9rtJi�o
............................................e ' �.........•.............e........................... »•••••••••••••••••
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HISTÓRIA DA ESGRIMA DE
SANTA CATARINA

REINICIOU o BANGU' SUAS
ATIVIDADES

Escreveu: M. Borges tos Filinto, Renê e Wan
derley, estando o primeiro

, I

Ten. M. Gomes
A' equipe do Bangú, .que ainda em conversações, 'o.

depois de conquistar' o segundo em periodo de re

Campeonato de Amadores cuperação e o terceiro com-.'de 1954; não teve descanço, pletamente adaptado a po

prosseguindo na sua mar-. stçao. Pela sua classe e in-

cha, afim de aperfeiçoar teligencia, Wanderley ten
Ante o convite da Sogipa, vislumbrou o tenente Rui mais a sua equipe, conti- do treinado pela primeira

a oportunidade que se apresentava para conseguir, mes-
nuou realizando amistosos e vez entre os seus novos

· mo que transitoriamente, a vinda de mestres d'armas. treinando contra os nossos. companheiros, agradou in
E' que desde que viera da Escola de Educação Física, clubes .profissionais. Acon- teiramente à direção têcní
em dezembro de 1938, nunca mais tomara contato com es- tece. que uma crise interna ca. Ao que parece '0 crack
grimistas estranhos. Argumentou] pois, junto ao coro- 'motiva a incompatíbiliza- colcred será mantido e con

nel Cantidio Quintino Regis, Comandante Geral da !.M.,' ção de vários .

jogadores vertido na opinião dos di-
fazendo ver que êsse encontro era uma representaçao do campeões de 54 e o técnico tores do Bangú numa das

Estado. e qúe a "massa" e�ta�a preparada, �endo porém Ma,fra. motivando a para- grandes revelações de 55. No
conveniente os retoques técnicos que poderiam ser da- 'lização dos trabalhos e a ataque trabalha a direção
dos se o comandante solicitasse de São Paulo, por um

consequente atividade do do clube ·no sentido de con-
m�s ?U dois, a vinda de mestr� d'armas, pois a Força I clube. Finalme�,te agora .já seguir o meia Torrado, que
Pública daquele Estado pOSSl�Ia uma escola de mes- solucionado o impasse, com pelas suas qualidades técní-
tres. a saída dos elementos que cas deverá ser um elemen-

O coronel Regis, oficial culto e que sempre deu haviam criadc a crise, vol- to de grande utilidade. Ca
apoio ás iniciativas que visavam melhorar e desenvolver' ta o Barigú ai suas ativida- va llazzi] é a ncsso . vêr a

o nível técnico cultural, social e desportivo dos seus des normais; com uni plan- maior aquisição de ataque
comandados aquiesceu ao empenho do tenente Rui. A tel remodelado, a nosso ver efetuada pelo Bangu nes-

Fôrça Pública paulista, fidalga e cavalheiresca, sempre uma ótima seleção' de' ama- ta temporada. O jovem ata-:
pronta a prestar cooperação ás suas cô-irmãs, colocou a: Jores, que poderá vir a ser .cante que havia. ratljicado
disposição da miltcia catarinense, não apenas um, mas

o chamado super-Bangú
'

de o seu interesse em atuar no
dois metres d'armas, Foi assim que o dr. Aderbal Ramos 1954. Bangú, mereceu sem duvida
da Silva, Covernador do Estado, recebeu um radiogra- Dos elementos de 54: per- a atenção dos dirigentes do
ma no seguinte teôr: "Relativamente telegrama' vos�en- maneceram os de primeira clube que não hesitaram
cia comunico exmo. sr. Governador Adernar de Barros grandeza, considerados cha- em trazê-lo, pais o Bangú
sensibilizado com a distinção conferida á Fôrça Pública

ves ao sistema adotadorpe- realmente necessitava do
de São pauÍo autorizou um oficial mestre d'armas e um lo clube.' Assim é que Mar-: seu concurso. A esquadra
sargento monitor de esgrima.' Este Comando fornecerá réco o excelente zagueiro, banguense terá portanto'
passagens de ida e seguimento' dar-se-á dentro poucos considerado por nós como um 'novo comandante.. A
dias, Sds. (a) Coriolano de Almeida Junior CeI. Chefe

o melhor na sua posição, nossa reportagem solicitou
E. M." formará com 'claudio, a a palavra do técnico Mafra.

Esse rádio foi logo confirmado por outro, datado maior revelação do cam- a respeito da grande aqui-
de 7 de maio de 1947, dirigido ao CeI. Regis e no se- peonato passaao, e que sição o qual nos declarou
guinte teôr: "Aditamento meU rádio 4228 30 mês findo continua progredindo e ad- que: "Cavallazzí será con

comunico vossencia seguem amanhã para Santos afim quirin do experiência, a -za- vertido na maior revelação
tomar navio destino êsse Estado ten. Adauto Fernandes

ga titular do novo esqua- de ataqjue no próximo Cam
Andrade e sgt. Aix Gomes. Sds. (a) Coriolano de Almei- drão, No. ataque, Gaia, peonato. A sua Condição de
da Junior CeI. Chefe E. M." Glaudio e Amante, serão os oportunista, o fará' sem du-

Aqui apresentados, tiveram logo micro a� sessões' finallzadores, que de acor-. vida o novo artilheiro do
de estudo, franqueando o Comandante Regis a sala do' com' a direcão técnica: esquadrâo . bang.úerise'�. Ma
d'armas da corporação aos elementos civis para. quê ali do clube terão' grande uti- nifestou ainda o treinador
aprendessem e treinassem esgrima com os mestres d'ar- lidade 'n� ofensiva deven- da equipe a sua satisfação:
mas paulistas.

. do conti�uarem co:Uo titu- "Não esperava que 'a equi-
Surgiu então para � �sg�'ima cata.rinense um período' lares. A impetuosidade e pe viesse a render tão de

a�reo. Competentes" dI,namlcos: dedICaklos,. o� .mestres sentido de penetração des- pressa o. que dela pensava
d armas da Força PublIca paulIst� .deram ll1IClO a sua tes elementos, _são na opi- conseguir como maior tem
tarefa de prep�rar os nossos esgl'lmlstas para ? encon- nião do técnico, qualidades po de preparo, em virtude

. tro con: a SogIpa, ao m�srr:o tempo que proc�dlam na Ílldispensaveis no sistema da fa'lta de amb5entação
formaçao �e novos esgrImIstas, el:.mentos allados pelo adotado pela equipe. Dos dos. novos jogadores no sis
tenente RUI que os colocava nas rflaos dos mestres, cu- novos elementos a con- tema adotadq pe'lo Bangú.
jos bons

� result�d�s ainda hoje se aprec�am.
. . quista de Waldir' excelente . 'D� portanto o clube do

E nao se IImltou o tenente Adauto a mll1Istrar so- goleiro que defendeu o Co- Dr. Antenor Taval;es os pri
mente a esgrima de salão. Expontaneamente, e com am- legial, .será uma garantia
pIo apoio do Comandante Regis, organizou uma turma pará a retaguarda a'lvi�ru-

· de. inferiores para a formaçã'o de monitores de esgrima bra. Com a saida de Poletto,de baioneta e ginastica militarizada. 0$ trabalhos tive- ficou uma lacuna dificil de
ram inicio a 15 de maio e encerrando a 13 de julho, com

se�'
_ p�·ee�chida. Procurou , .

os seguintes resultados que foram publicados no boletim _ "

regimental do dia 15, do Comando Geral da P.M.:
entao o tecn�co um elemen-

(8'ORDEJAN-DOmesmo tremado e se \
ENCERRAMENTO - Conformee relatório apresen- to que tivesse as qualida-tado a êste Comand.o pelo 10 tenente. Mestre d'armas da des necessar'I'as par'a OCllpar

. , ..

Barlavento, com o intliitoFôrça Pública de S. Paulo, Adauto Fernandes Andrade, a posi<;ão de zagueiro es- .

, , foram' en'cerrados no dia '13 do corrente as atividades' do
-

em'
de cooperar 'com· o

.

glorioso
querdo, encontrando espoI'te da Vela, fará pu-CURSO PRATICO .DE ESPECIALIZAÇÃO (C.P.E.) de Nizio tOC!(i)S os requisitos bl t· d f

.

que estava encarregado o r,eferido oficial, verificando-se icar a par Ir e everelro

para tal função, já tendo próximo, as regras de regapelo relatório em aprêço os seguintes resultados: TREI- adaptado perfeitamente ao tas, com as últimas altera-NAMENTO DE FLORESTE ESPADA E SABRE sistema defensivó utitizado ções, Estas publicações serao
- t e rmi n a r a ni com aproveitamento 0$ seguin- nó Bangú. No bloco de en- feitas parceladas, isto é, ca-te oficiais: capitão Américo Silveira d'Avila, capitão tr'ozamento de meI'a cancha, d 'b d bl'- a sa a o pu lCaremos umaAntonio Basista Junior, primeiros tenentes Rui Stockler constituiqa a espinha dor- parte,. até que seja concluida,·

de SO,uza, Paulo Sarni e Salomão Bezerra Camara, se- sal da equipe, está sendo podendo desta fórma, ser

gund?s tenentes Gilberto da ,Silva, Euclides
.

Simões de. estudada a possibilidade do adquirida por todos os vele
Almelda) Aderbal Alcantara e Warmor AgUIar Borges. aproveitamento dos elemen- jadores que não a possuem.CURS'O 'DE GINASTICA MILITARIZADA E ESGRIMA
DE BAIONETÂ -'- concluíram este curso os seguintes '��"�>'
elementos da ·corporação:

Sub ten. Lauro da Costa Filho, 1. sgt. Iraci Francis- Geral da P.M., no mesmo bOlet;m\ sentir .. se no indecliná
co da Silva, Frederico Paulo Mann, Manoel Gomes, Ar- vel dever de externar, com desvanecimento, ao 1. tenente
mando Firmino Cardoso, 2. sgt. Paulo José Matias, Ma- 11estl'e cl,./,1';'lãs .Adauto. f'el'n!iudes Andrade e seu infa

. ririo Cunha, 3. sgt., Colombo Bernardino de Melo, Ino- tigável UU.:ilÍ1.il' e COHiVol'adol' 10 sargento Monitor de
y.: cente Xavier Alves Euric�o Daritas. C'abo Osmar Delaite Esgl'ima'. Aix Gonies .os se'lls n1ais, expressi:vos' louvores

sd. José A tanazio. C'ollvea, e Mal'cilio Silva.

I
Pilla maneira a ltnmente sa tisfa tÓl'ia com q lle deram por

Ad publicar os resultados acima, disse o CO!l1alldo concluida a sua árdlla .,tarefa na P. M. de Santa Catarina.

CAPITULO XIV

OS MESTRES D,ARMAS DA FORÇA PUBLICA
PAULISTA

meitos passos para a con

quista do' bi-campeonato.
�

M. Borges

Vende-se
x Vende-se um lote; de ter-'

.. , O !ta não teve mais rena na Vi'la. CeI. Lopesforças ]?ara continuar. a re- Vieira.
gata, pedindo ao seu timo- Tratar com o sr. Danteneiro para ser substituido, Bonetti no depósito da RitaPOil1, não ag�entava. mais.
A

' . Ma,fia da N��egação Hoep-(,!!;stamos ,.fi{!�ndo ,velhos,' {ItaJ ." . . 'ck. ,." '.
.

.

COM A PALAVRA O CRACK
,

FAUSTO - (25)
P> - Nome por extenso?
R _:_. Fausto Nilton Botelho.'
P - Data do nascimento?
R - 9 de Maio de 1935.
P - Cidade onde nasceu?
R - Florianópolis.
P - Clube' em que atuou pela primeira vez?
R - Avaí, Guarani e Atlético,
P - Clubes que defendeu em [ogos de Campeonato?

. R - Avaí Futebol Clube.
P - Títulos conquistados?

,

R' - Càmpeâo de aspirantes em 1951, pelo Avaí..
P - Maior momento de sua carreira?
R- A vitória do Atlético frente ao Imbituba por 1 x O,

no returno do Campeonato do'. ano passado.
P - Pior momento de sua carreira?
R - A péssima colocação do Atlético no ano passado:

"Lanterna".

P - Seu maior desejo no futebol?
R '- Ser campeão da cidade"
P - Diversão predileta,?
R - "Cinema.

,

P - Outros esportes que pratica além do futebol?
R - Basquete, voleibol, etc.
P - Melhor jogador da Capital? \..

R :....,;_ Va'lérlo, do Paula Ràmos:
P - M"�ihor jogador do Estado?
R ..;_ 'I'eíxelrlnha, do C. A, Carlos Renaux.
P - Melhor jogador do" país?

'

R _' Rubens, do C, R. Flamengo.
P - Melhor jogador catarlnense do passados
� _ Oito três: Pacheco, Tião e. Loló.

.

P _:_ Melhor técnico de, todos .os tempos no Estado?
R. - Carlos de campos"Ramôs,'Cl;eléco).
P - Dos atuais técnicos qual o 'me:ilol'?
R - Djalma, do Atlético.
P - Arbitro mais completo da Caphal?
R _ Oswaldo Meira e João Sebastião da Sílva.
P - Dos clubes da Capital por é1u'al é torcedor?
R _ Figueirense-Futebol Clube.
.P ---:- E dos clubes do Rio?
R _ Fluminense Futebol Clube.
P - E de São .Paulo?
R -· ..Corintian�..
P - Se _lhe fosse dado formar o selecionado da Capltal,

. eomo o faria?'
'R Ciro Soncini, Waldir e Danda; Osní, Valéria e

Julinho; Wílson, Giovaní Oscar, Betinho e Jaéó.

PELO ESPORTE DA VELA

DIZEM QUE ....
'��(!1'

.

."........".� ::-:-
•

...,..... '-o, J
'" O'Veleiros venceu o quem sair, a gente. serve, de

Campeonat.o Catarinense de pois .... )
Vela, em virtude de possuir x

proeiros abastecidos com Es- . .. Um bicho mordeu o

80 Extra "FORÇA TOTAL". Cabral Mello no domingo,
(Ari, que tal êste esporte???) pois, o mesmo de uma hora

x para outra, brigou com todo
. .. Em virtude de estar'mundo e foi prá casa. (F.:sta

necessitándo uma 'bola para vas no portão vendo o 'Pessoal
marcar o; ancouradouro de passar, hein Cabral!!!)
seu barco, o, Oabral . Mello ia
levando a bQia' da Federação.

X,' .

O Batista mudou de fi

sionomia, quando pediram
para êle fazer a última 'rega
ta de eqüipes. (Foi bom, poi�,
estava tão tTistonho!!!)

x

Barlavento felicita efu
sivamente os brlilvos rapazes
do 'ALDO LUZ", pela bri
lhante vitória da próva
"Fundação, Cidade de São
Paulo", vem como a não me�
nos brava turma do "MAR
TINELLI","que tão e,spetacu
larmente, consegdiu o 2.0: lu
gar.

x

.. ,. O Socó perdeu a calma

quando um velejador lhe f�z
uma pergunta. (O que é isto

Socó, não-eras assim!)
x

O Vadico '''novo'', ficou
muito aborrecido com o ti
moneiro com' quem i� correr;
sim ia correr porque na hora
FI, foi subst�.tuido pelo Joel.
(E' assim mesmo Vadico,
quando êles não têm com

Até 5a. feil'à..
BARLAVENTO

Atendendo .ao nosso apê
lo em comentário anterior
o coach Waldir Mafra vol
tou na última quarta-feira
a exercitar seus púpilos
atendendo a mais 'uma soli
citação da diretoria' do Fi
gueirente. O jogo-treino
agradou aos assistentes pre-,

;sen�es q�le estão ansiosos
por verem o clube de seu

coração intervir no Cam
peonato" Estadual '0 que se

dará hoje em Tubarão con

tra o Ferroviário. A equi
pe do Bangú completamen
te remodelad-a visto estar
atravessando uma grande
crise interna que é a in
compatibil idade do técnico
com a maioria dos jogado
res que se slagraram Cam
peões Invictos, atuou ape
sar disto,' com sucesso pois
seus novos integrantes
cumpriram

.

muito bem as

determinações técnicas. O
jogo-treino caracterizou-se
pelo entusiasmo pois foi
muito movimentado, rnos
tran do-se o, Bangú como

nas vezes r anteriores um

ad-versário de valor. Isidro
Costa comandando O' en

saio fêz com que seus pu-'
pilas explorassem o setor
esquerdo aproveitando pà
checo para finalizar o. que
surtiu efeito, pois, além de
ser possuidor de um pe
tardo, esteve .. bastante fe
liz, dando irisano trabalho
a 'Maf'ra, O coletivo durou
cerca de 75 minutos sem

interrupção ; e as grandes
figuras foram: Tainha, Vi
co, Betinho e Pacheco, pe
lo alvi-negro e Mafra, Clau
dio, Marréco Renê e Ca
vallazzi pelo invicto.
As equipes formaram:
Figueirense: Ciro, Trilha

.e Hélcio; :Nei (depois Vico)
Anibal e Laudares; Arau
jo, Tainha, Danir (depois
Tuca), Betinho e Pacheco.
Barigú : Mafra, Claudio e

.

Nisio, Baião (depois Mar
réco). Nelson e Wanderley;
Marreco (depois Lauro),
Renê, Cavallazzi, Claudio,
e' Iram(depois Amante).
A contagem foi de 4 x 1

marcando. Toinho, de cabe
ça; Betinho, de penalti; Pa
checo e 'I'oinho i

:

enquanto
A'mante marcou o único
ponto dos banguenses.
'O JUIZ foi o sr. Izidro
Costa com bom trabalho.
NOTA: O Bangú extreou

o uniforme que a C.B.D.
lhe ofertou, o que' veio lhe
dar nova aparência.

M. Borges

.....r� .

AVISO
"O BANCO DO BRASIL

S. A. - AgênCia de FÍoria
nópo!is, avisa que não. have
rá �xpediente no dia 31-1-55
(segunda-feira) " .

Vende-se
Um piano mar.ca "Ben:tley"
(Inglês) novo.

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

seis cadeiras)
Rua: São Jorge 23.

Vende-se
Vende-se tlm' àmplifica

dor de Som com Microfone,
Toca-disco e Alt9-:"Kl'te.·
ótima aparelhagem para
Barl'aquinhas, C o m r. i o s,
Bl;\iles, etc.
Informações à Rua 7 de

Setembro 21 com o Sr. Acy
J. Santos.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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MEDICO-POETA
MÉ'DICO E POETA EM
BERLIM '_ UM CÉPTICO
QUE MERECE APLAU-

SOS

Nó bairro de Schoene
berg, no sector ocidental
de Berlim, vê-se à entrada
de um edifício de aparta
mentos construido no estilo
tradicional de Berlim, uma

taboleta "Dr. Gottfried
Benn _ médico de doenças
da pele". Muitos pacientes
sobem as esc das que levam
ao consultório do médíco ;
operários, empregados, pe

quenqs funcionários. Em
todo o caso não é uma cli
entela elegante e rica. No
entanto o Dr. Gottfried
Benn não é apenas médico,
mas o poeta lírico alemão
que nos últimos anos exer

ceu a mais forte atracção
sobre a geração dos novos,

que ele próprio costuma de-
. stgnar, com fina ironia, de
os "Senhores meus suces

sores".
Blocos de receitas, meia

dúzia de livros, alguns me-'

dicamentos, uma secretária

ampla formam o cenarro

onde têm nascido numero

sos poemas e ensaios. Quan
do os russos conquistaram
Berlim, Benn perdeu a sua

esposa. Casou novamente
escolhendo para sua com
panheira uma dentista que
exerce clínica no consultó
rio ao lado. Benn, que ho

je conta 68 anos, ama Ber-

, lim, as grandes cidades,
mas quando vai à Alema

!
nha Ocidental, utiliza sem

pre a via férrea e nunca o

avião.
Já antes da Primeira

Guerra Múndial em que
.tomou parte como médico

militar, como também na
.

Segunda, Benn evidenciou

se com poesias que eon

tribuiram. para o estabele
cimento do expressionismo
na Alemanha. Esta' lírica

" provinha das salas de ope

rações e dos necrotérios e

desprezava tudo que até

então fizera de uma poesia
urna ver,dadeira' poasia.,
Benn foi sempre um cépti
co em face da "cultura" es

pectacular e mundana, um

inimigo da ênfase e das be

las frases. "Não divagues
nas general idades ; não te

entregues ao fogo de arti

fício com a continuidade

dos valores superiores; tra

ça os teus limites e procu
ra as tuas próprias pala
vras", escreve Benn num

dos seus ensaios.
Muitos amigos e inimigos

de Benn ' consideram-no um

nihilista. Referindo-se al

gures ao quarto andamento

da Nona Sinfonia de

Beethoven, Benn disse: "Es

te beijo a todo o Mundo;
mas quanto à comunidade,

haja certa reserva!" E aín

da: "Mantenha-se a certa

distância de Deus! Fitá-lo,

constantemente 'com os

olhos e com os lábios é 1grande pecado. "E Gottfried

Benn ataca o palavreado
.das ideologias e a arrogân
cia da vida intelectual euro

peia. Gottfried Benn n ihi

lista? Num dos seus ensaios

lêem-se as palavras: "Um

homem moderno não pensa

em moldes nihilistas; esta

belece à ordem nos' seus

pensamentos e cria a base

da sua existência. Esta ba

se assenta hoje para mui

tos, na resignação, mas re

signação não é nihi'lismo".

E' mais adiante: "Ninguém
está sem Deus; só demen

tes se consideram autócto

nes e capazes de se deter

minarem a si próprios".
Cepticismo, a ausência de

ilusões, certa eficiência

prática e, mais ao fundo, a

confianca: é esta a atitude

perante' a vida que fez de

Gottfried Benn o único poe

ta lírico alemão que enche

os auditórios quando fala

em público. Benn também

não é dos poetas que, quan

do escrevem uma poesia,
põem a arte ao serviço de

fins sociais ou de outra na

tureza. "O' poeta não é um

\

f�m�ionário. do serviço so-1
chocantes ,noutras pela 'iro

cíal . A missão do, artista n ia e pelas verdades esta
consiste em criar uma es- fadas. A estudantes que-. o

tr:Jtura que corresponda às haviam c�nvidado receqte
leis que regem uma obra de mente a pronunciar uma

arte. "O estilo é superior conferência, Benn deu o

à verdade; envolve em si a conselho: "Não se deixem

prova da existência". seduzir pela guarida segu-
Benn escreve poemas de Ira; leiam Job e as lamen

grande agilidade formal tacões de Jeremias. Terão

cheios de associações à ve: inimigos e ficarão sós, mas
zes melancólicos numa pas- não dêm SOS!"

sagem e conscientemente Emst Thomas

Informações sôbre viagens ao Uruguay, nas agências de

turtsmo ou nos escritórios da Represerrtaçâ« Turística Uru
professoras guaía para o Brasil:

Comunico aos senhores associados proprietários e Icontribuintes, que, a partir do proximo dia IOde feverei-

ro, a entrada nas dependências do próximo dia de feverei- O Instituto Brasileiro de Educação, Ciência e Cultu-

'1'0, a entrada nas dependencias do club fica condicionada ra (IBECC) Comissão Nacional da UNESCO abriu as

sociados quanto para seus dependentes. inscrições para o concurso "Prêmio Sul-América _ 1954"

As cadeiras serão encontradas no Salão Record, com destina:d?, ao melhOl� trabalho, escrito em �ortugl;ês, sôbr;
o Conselheiro do club, Sr. Osvaldo Goulart, o qual pres- o tema: DEFINIÇAO DE UMA POLíTICA NACIONAL

tará maiores esclarecimentos aos senhores associados. DE TRANSPORTE".

Inicio da entrega: Dia 1 de fevereiro.

PEDIDOS EM MASSA DE ANULAÇÃO
DE CASA'MENTO

SIEMENS
DO BRASI�
--

. � I

uma linha completa
diJ Material Elétrico

alta qualidade e rrodl
elenel padrão técnico

I

• MA TERIAL MIUDO
PARA INSTALAÇÓES

• MA TERIA L ISOLANTE

• CONDUTORES
ELÉTRICOS

• TUBOS RíGIDOS
E FLEXíVEIS

• MA TERIAL DE AL TA
TENSÃO

• CHA VES AUTOMÁ rICAS
E DE PARTIDA'

'

• 'MEDIDORES

• LAMPADAS

• LUZ FLUORESCENTE
, E PERTENCES

CIDADE DO VATICANO,
28 (U. PJ - Duzentos e qna
renta e cinco pedidos ele a

nulação de casamento foram

tenças foram afirmativas ,

reconheceram :;t. nulidade do

vinculo - e 114 negatívas.
Sessenta e três causas ti

veram o benefício da assís

tencia gratuita e seus gastos,
pagos, pela Santa Sé, se ele

vam a mais de 18 milhões de

VISAVA O "COMPLOT" O RAPTO DE
STROESSNER .

BUENOS AIRES, 28 (U. PJ 'Escola Militar de Assunção.
- Segundo noticias proce- Entre os dirigentes do movi

dentes de Formosa, localída- mente, além de Eulogio Es

de fronteiriça do Paraguai, os tígarribia, dirigente do Par

dirigentes do recente com

plot, descoberto nesse país se

propunham apoderar-se do

presidente Alfredo Stroess

ner, no transcurso da visita

que o mesmo deveria fazer a

tido Colorado, Crisím Insaur

ralde e os generais Rolcan e

Santiviagio. Este último fora

designado para apoderar-se
do gen. Stroessner.

apresentados ao Tribunal ela

Curia, durante o ano de 19ti'j,

segundo comunicação oficial.

Cento e trinta e uma sen- liras.

DE 1.000 A 1.500 -CRUZEIROS O
INGRESSO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FLORIANO'POLlS

Com o presente, são convidados os abaixo relaciona

dos, para dentro em 15 dias, a contar desta data, virem á

Portaria da Prefeitura prestar esclarecimento em assunto

nos quais são partes interessadas:

NUMERO NOME ASSUNTO

3.010/1954 - Alfredo Chetem Certídâo Negativa
2.878/1954 - Henrique Stodieck Certidão Negativa
2.964/1954 - Inez Maria Tomé Certidão Negativa
1.895/1954 - João Francisco Martins Diversos

1.204/1954 - Olávia Feijó Linhares Diversos
"

2.122/1953 - Eugenio Portela 'Desmembramento

Qertifico outrossim que, findo o prazo indicado,' sem "

\ que sejam prestadas quaisquer infovmações por parte, dos
acima convocados,' serão os respectivos processos arquiva
dos, á vista do que dispõe o parágrafo único do art. n.

44 da lei n. 127 de 14 de Janeiro de 1952.

Diretoria de Administração, 27 'de Janeiro de 1955

Natercia Lemos Müller

Chefe do }'ixpediente e Pessoai

Escola Profissional Feminina
de Flerlenépelís

MATRíCULA _ 1955

•

Os preços 'para o Baile do Municipal
RIO, 28 (V. A.) - O pre ..

feito Alim Pedro aprovou,

ontem; a sugestão do Dopar
tamento de Turismo com re-

Assim, ficaram 'estabeleci
dos os seguintes preços: en

trada pessoal com direito a

buffet. - 1.000 cruzeiros; lu-

10 a110 - dias: 8, 9, 10, 11 e 12 de fevereiro, das 9

ás 12 horas

20 ano - dias: 13, 14 e 15 de fevereiro, das 9 ás

12 horas.
Documentáção para efeito de matrícula:

1. Certidão-de �dade (15 anos até 31 de julho de 1955)
2. Atestado de CUl'SO_ primário completo
3. Das candidatas casadas exige-se a certidão de, ca

samento.
Dia 1°. de março apres-entação das

na Escola.

Florianópolis, 29 de janeiro .de 1955.

Cora Batalha da Silveira, Diretora

-----_.'- ._-----..:-._---

Coqueiros Praia 'Clube
.ÁVISO IlVIPORTANTE

CID ROCHA AMARAL - Presidente

LIRA TEMIS CLUBE
Dia 29 _ sabado - Grandiosa Soirée Carnavalesca

promovida pela Rainha do Lira, senhorita Valeska Vie
gas.

Reserva de mesa na Joalheria Muller Cr$ 50,00

Clube R. 6 de Janeiro
ESTREITO

O dia 29 de Janeiro grandiosa soíreé com 1l1lClO as

22, horas quando será dado o "Grito de Carnaval" de
1955. Mesas a reservar com o sr. Lidio Silva.

Avisamos aos srs. socios a apresentação 'lo talão
correspondente ao mês de Dezembro,

A Diretoria

�

CAFÉ E CACAU NO
MERCADO AMERl..

RICANO
NOVA IORQUE, 28 (U. P.)

- ,O café Santos "B" para
entrega futura fechou hoje
em baixas de 70 a 130 pon
tos. Foram vendidos 281 con

tratos.
No mercado para entrega

imediata, o Santos 4 cotou
se a,66 1/4 centavo de dóla

NOVO EMBAIXA- res a líbra-pêso, caindo 112

DOR EM PORTU- centavo. Os cafés colombia
nos baixaram igualmente

GAL 1/2 centavo e cotaram-se a

PORTUGÀL, 28 (U. P.) - 68 1/4 centavos de dólar a

vens radioativas procec1entes Toda a imprensa de Lisboa libruyêso. ,

de explosões nucleares e qUi� publica extensas biografias O cacau para entrega ime

possam enc�ntrar-se n� a�- do novo embaixador do Bra- diata cotou-se hoje a '49 cen.

mosfera. O sistema se b,gSPlft
I
sil em Portugal, dr. Heitor tavos de dólar a libra-pêso

numa série de filtros que im·- Lira, e divulga sua fotografia subindo 5 pontos. O Bahi�
pedirão a entrada de parti-I acompanhada de elogiosas Superior ,cotou-se a 49,05
cuIas radioativas nas cabi- referências a seu fino tato I centavos' de clólar a libra-p.:>-,
nes dos aparelhOS. de diBlomata. .'"

so, caindo 15 pontos.

gar, em mesa, com direito à
ceia - 1.300 cruzeiros e lu

gar em frisa ou camarote,
com direito a ceia - 1.500

Iação aos preços elos ingres
sos para o baile de gala do

Municipal, a realizar-se na

terça-feira de Carnaval. cruzeiros.

PROTECÃO DOS AViÕES CONTRA
NUVENS RADIO-ATIVAS

LONDRES,28 (U. PJ - A

Grã Br�,tanha está aperfei
çoando um sistema para pro

teger os aviões de' vôo em

grande altura contra as nu-
Evite que seu_filho

se'L ttorne um nervoso ou

.

O es 'V dum tímido, não permi.
.' a en a

tindo que o amedron.1tem, com o "bicho pa.
pá " "Ih "

Io ,o ve o, a on- Últimos lotes na praia da Saudade, em Coqueiros,
ça e outras enti��d�s ao lado do grupo' escolar "Presidente Roosevelt", com
apontadas c�mo mIml.,

Ui metros de frente, area de 400m.2, servidos de aiua
gas das crIanças. - encana,da e luz.
SNES. Informações no local com o 8nr. Gilberto Gheur.

Preceílo 'do Dia
REFLEXO DO MÊDO
Fazer mêdo à criança,

com o fim de conseguir dela
alguma coisa, desperta o

"reflexo do mêdo", isto é
o estado de pavor quando
se encontra -no escuro ou

diante de algum animal.
Tal uso é, ainda,' a causa

do nervoso e timidez, de
• !

muitos homens e mulheres.

Noyi�a�es TDristicas
no

,
.

UM PRESENTE ORIGINAL!

Com o grande programa de atrações turistíeas para
êste ano, vem o govêrno uruguaio de tomar uma medida,
deveras original.

V. S:1., por, exemplo, pretende gozar suas férias no país
v-izinIlo: ao preencher o formulário de entrada de seu au

tomóvel, recebe, gratuitamente, no Consulado, mo talão que

lhe dará direito a 200 Iitros de gazolína 10 dias de perma

rên ia no Uruguay!

',I ,Assim vale a pena fazer turismo! Em estradas magní
ficás' que percorrem uma cadeia maravilhosa ele balneários

ràmosos ou penetram pelo interior, também cheio de eu

cantos, V. S'. não terá' despesas ele combustível e estará

sempre disposto a ir além, sem dificuldades, descobrindo os

encantos de, uma terra acolhedora e amiga cuidadosa 110

preparo das melhores atrações para os seus turistas.

Visite o
I ..

Uruguay
Rio de Janeiro
São Paulo
Curitiba

- Av. Rio Branco, 20 - 18°
- Av. Ipiranga, 795 - 1° and.
- Rua Carlos Carvalhu, 414 - 1° ando

R. CeI. Menna Barreto Monclaro, 461
- Rua dos Andradas, 1.290 _ 10
- Rua Santa Catarina, 335 apto. 62

Pôrto Alegre
Belo.Horizonté

DEFINIÇÃO DE UMA POLíTICA NACIONAL DE

TRANSPORTE

l São as seguintes as condições:

1 ° _ Os trabalhos deverão ser de caráter técnico e
de autoria de brasileiro; serão admitidos trabalhos em

colaboração, inclusive com co-autor estrangeiro.
'

2° _, As monografias, originais e inéditas, serão en

tr.egues, na �ecretaria do !BECC (Palácio Itamaraty
RIO de Janeiro) , em três exemplares dactilografados em

p�P?1 tamanho ofício, espaço dois, com o minimo d� 80

pagI�as. O p�azo s�rá até 31 de março de 1955; para os
candidatos nao residentes no Rio de Janeiro, serão consi
derados como chegados dentro do prazo os originais que
trouxem o carimbo do correio até aquela data.

,3� � Os trabalhos deverão ser apresentados sob

PS:�Idol1lmo. Ur_n envelope a parte, entregue fechado, con
terá no subscr-ito o mesmo pseudônimo e, no interior, la
folha com nome completo e enderêço .do ou dos concorren
tes.

"

4° -:- A Diretoria do IBECC organizará uma Comis
sao de,3 ?essoas idôneas, de competência notória e de

p:'eferencla membros do Instituto, que emitira parecer

s�bre as mO�lOgrafias apresentadas e indicará' a que deve
ra ser preml�,da. Caso haja número grande de trabathos a
serem apreciados, a critério da Diretoria do IBECC os

membr.os da Comissão Julgadora poderão ser aument�dos
para cmco.

,5°. -:- O parecer da Comissão a

ql�e
refere o arti

go anterIor. bem como a indicação .do I e do vencedor
do concurso, serão submetidos á aprov ão da D'· t ,.

do !BECe.
11 e OI la

60 N" -. "-
.

_ ao serao pubhcados os nomes dos autores não
premiados.

7°.- O prêmio constará de um diploma assinado pelo
Presl�ent.� do !BEGC e membros da Comissão Julgadora,
e de cinqüenta mil cruzeiros em dinheiro
8° F '

.

_ ar-se-a o entrega do prêmio em sessão solene do
IBECC, no Palácio Itarnaraty,

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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o combate ao gafanho
to migratório contínua sen

do um problema premente,
cuja solução, exige campa
nhas extensas e eastosas. O

uso de um novo inseticida,
porém, aliado a uma técni
ca eficiente, permite uma (:l

conomia substancial de ma

terial e mão de obra, Em

síntese, essa técnica resume

se na pulverisação da vege
tação, nos locais de postura,
com um inseticida de lon

go efeito residual, de modo

que os saltões de prímeíro
estágio sejam mortos quan
do comecem a alimentar-se,
logo depois da eclosão.
Duas grandes vantagens

oferece êsse método. Pri

meiro, elimina a necessida
de de transporte díspendío
sos de grandes quantidades
de produtos volumosos, em

pregados no polvilhamento
ou no preparo de iscas, no

mais das vezes para áreas de
difícil acesso. Segundo, as

turmas de combate ao inse-
to têm um período de 10 a

V
'

.
'"

d14 dias tempo da incubação

e rl e' sedos ovos - para localizar e
-

"

tratar as praças de postura, r.

"

'
,

As técnicas até agora empre, ,_ ,

gadas só eram praticáveis ótima reside�cia, completamente nova, em São Jo_se,
quando da eclosão dos. ga- com tod�s as comodidades: 3 ampl�s quartos. espaçosa

fanhotos, o que tinha o gra- ,sala de Jan!ar, grande cosínha, quarto de banho :omple
ve inconveniente de exigir a to, grande arca para redes que serve tambem pala copa,

presença das turmas em vá- garags, tanque coberto, porão cimentado para deposito"
rios lugares ao mesmo tem- situada em chácara com 27 metros de frente e 130 de

tio, a distancia de muitos

I
fundos até o mar.

. .

quilômetros, além da perda Confortavel casa par� caseiro recen-construida.

de tempo que representava Chacara toda plantada e c�idada..
a espera da incubação dos' Ambas as casas possuem agua Instalada, esgoto e

ovos. luz.
As excelentes propríeda- Ver na parte da tarde á rua Getulio Vargas nO 194,

des residuais' do díeldrm e parte da rua já calçada. '\
sua alta toxidez ao gafanho- N. B. Facilita-se o pagamento.
to tornaram possivel a aplí- Tratar á rua Martinho Callado n. 15 nesta Ca-

cação desse método; experí- pi,tal.
ências conduzidas por técnt- ------------..

cos da Shell em Tanganica,
, no inicio deste ano, e por
'uma turma de técnicos do

Serviço de Observação do
Gafanhoto do Deserto, de

Nairobi, cibfurnaram ampla
mente a sua praticabilidade,
Num caso típíco, o tratamen
to de uma área de postura,
de 340 quilômetros quadra
dos, com 140 gramas de di
eldrin por hectare, sob a for
ma de 'Dieldrex 15"" deu
virtualmente 100% de con- Realízaçãox de 15 a 27 de fevereiro.
trôle das primeiras formas Exames de 2a. época dos Cursos Ginasial, Colegial' e Normal
jovens 'que surgiram. Inscrição: Dias 1° a 4 de fevereiro.
Em virtude desses resulta- Realização dos exames de 2a. chamada: Dias 3, 4 e 5

dos, o interesse despertada de fevereiro.
pela pulverísaçâo residual Realizaçã.o
espalhou-se rapidamente; e-' fevereiro.
la está sendo usada no Pa- Matrícula: Cursos: Ginasial, Colegial e Normal de 24 a

quistão e na India, e a F.A.· 28 de fevereiro.
O. -'- órgão da O.N.U. para É obrig'atória.a apresentação da caderneta,
assuntos agrícolas - reco- Florianópolis, 25 de janeiro de 1955. ,

mendou a todos os_paises a- I José Warken Filho - Diretor.

INSTITUTO DE EDUCACAO E COLÉ,G!O
r

PROGRESSO NO COMBATE AO
GAFANHOTO

meaçados pelo gafanhoto,
que estudem a possibilidade
'do seu emprego. A divisão de
Defesa Sanitária Vegetal do
Ministério da Agricultura, de
acordo com o Comitê Inter
ramericano Permanente An

tiacridiano, está estudando
pontos obscuros da biologia
do Schistocerca caneellata e

experimentando novos inse
ticidas para seu combate, na
Paraíba, onde a presença-da
quele gafanhoto foi assina
lada.

a c I T E
Agência

de

Pu blicidade
.�

lIIIa r..tal, ••
,1'1....',._
"'ta�

As 10 horas.
Espetacular Matinada

O MAR QUE NOS CERCA
(Technicolor)

Preços: 3,50 - 2,00.
Censura Livre.
As 2 4,30 7,30 9,30 horas.
Como a verdade, em um

minuto, desmorona· toda
uma cadeia de orgulho, odio,
paixão e ciumes, causada
por uma mulher sem escru-

pulos /

A GARDENIA AZUL
Com: Anne Baxter =r: Ri-I �chard Conte �
No programa:

I
�

Pais.agens do Brasil. Nac.
'

profícua, seu dinamismo é Preços:, 7,60 _ 3,5'0. .....ub.
.'

extraordinário, sua, capací- Imp. até 14 anos,
-----==------:---------------.:.

dade de trabalho é formi-

d���lt�o u� home� Idês�e lryj, Pl--�o" k�] Avi.SDnao merece ser considerado, U.__ _ :::I :d _.J_
não merece ser conduzido I h

�

,

Por motivos superiores a
'A'

L
As 2 oras. .

'f d
.

f t 'f'com sua experrencra ao e-
10) N ti

.

Guaib
1'1 a ' a maquina o ogra ica

.

1
. , ?

o iciario uai a. I ANSCO'" digis ativo do pais i 20) 'DA TERRA NASCE
-

�ue l.a correr la

Bem, fala-se nas marrne-
O ODIO 26/1/55 fOI adiada para o

ladas políticas. E a sua
Com Mauricio Morey

dia 9/2/55
eleição para a Academia

30) AÇÃO FULMINANTE Agradeço antecípadamen- Proc,Dra ... �.e qua,.Brasileira de Letras onde
Com: David Niven

te.

pontificam homens cultos e
Preços: 7,60 - 3,50. -A�L-U-G-A-'-S-E-" ,to com refel·�o-··85independentes? Vamos su-

, _Imp. até 10 anos.
por que também houvesse

As 8 horas.
"marmelada", feita por ho-

Augusto (O Garoto
mens que' são os expoentes velação)da cultura do país? O FILHO DE OUTRA
Infelizmente no Brasil se

MULHER
olham muito mais as quali
dades negativas que todo
indivíduo, humanamente
tem que possuir, do que as

positivas, mesmo que estas
existam em maior poten
cial que aquelas!

o discutido· valor de um
homem de valor

As 1,45 4 7 9 horas.
A mulher que fui, fez a

desgraça da mulher que
sou ... Um hino de bonda
de
O FILHO DE OUTRA

MULHER

CINE SAO JOSE'

\

nossa Câmara Alta e que
i,injustamente ficou de f'o-:
rà!
Chateaubriand tem seus

inimigos, tem seus det{ato
res, mas possui valor, é lu

tador, é progressista, tem
visão clara dos problemas
do país, sem importar-se
que o chamem de vendido
aos capitais estrangeiros,
sem espantar-se com a con

trapropaganda comunista.
É patriota, porque nasceu
na terra mais Brasileira do

Brasil, o nordeste onde o

sofrimento trabalha o ho

mem, onde as vicissitudes
acrisolam a alma cabocla.
A obra de Chateaubriand é

Não nos encomendaram
nada. Não somos obrigados
a elogiar ninguém pois te

mos liberdade ,de opinião e

econômica. Se fossemos
contrários a esta pessoa co

mo somos a alguns de seus

pontos de vista, o maximo

que poderia acontecer seria
não falar sôbre ela. Insis
tem em conhecer 'a nossa

opinião sôbre Assis Cha
teaubrian d, cuia senatória

afiançam provir de marme

ladas políticas. Mas, senho
res, manter o lugar de um

senador como dr. Assis Cha
teaubriand na Tribuna do
Monroe verdade que nin

guém teria capacidade para
tal, será crime? Quem dera

que se pudesse fazer mar

melada em outro Estado

para reconduzir ao Senado,
Hamilton Nogueira, um dos
mais positivos homens da

notável, não só aquela que
tornou a sua cadeia de jor
nais, rádios, revistas e te

levisão, uma das maiores
do mundo e a principal da
América Latina, mas. tam
bém outras de caráter pú
blico, como a campanha da

aviação, como a do Museu
de Arte Moderna de São
Paulo. Sua vida tem sido

Com: Augusto
Revelação)
No programa:
Noticias da

55 x 3. Nac.
Preços: 10,00
Censura Livre.

(O Garoto

Semana. n.

5,00.

'� I T Z

as conse

resfriados:

No Programa:
Noticiario Guaiha. Nac.ESTADUAL DIAS VELHO

-

EDITO L

ANO LETIVO DE 1955

Preços: 7,60 3,50.
Imp. até 14 anos.

Exames de Admissão aos Cursos Ginasial e Normal

]nscrição: Dias 10, 11, 12 de fevereiro.

Realização: Dias 14 a 18 de fevereiro.

Resfriou-se '1 As 2 horas.
10) Vida Carioca. Nac.

2°) OURO DO MAR
30) AO NORTE DAS

ROCHOSAS
40) ZOMBIES DA ES-

TRATOSFERA 3/4 Eps.
Precos: 6,20 - 3 50.
Imp. até 10 anos.•
As 7,30 horas.

Ação Fulminante
Com: David Niven
DA TERRA N�SCE O

ODIO
Com: Mauricio Morey
No Programa:
Vida Carioca Nac.
Imp, até 14 anos.

Exames do Artigo 91

Inscrição: de 1° a 9 de fevereiro.

irritações dos bronquios,
dos exames de 2a. época: Dias 7, 8 e 9 de tosses, catarros, Peça ao seu

O "Satosin" é excelente

para combater

quências dos

farmacêutico "Satosin', in

dicado, nas traqueohron
quites e suas manifesta

ções. Sedativo da tosse e

expectoran te.

,

As 2 horas.
O MAR QUE NOS CERCA

(Technicolor)
Preços: 7,60 3,50.
Censura Livre.
As 3,30 horas.

KALAPALO
Preços: 7,60 3,50.
Censura Livre.
As 5 - 8 horas.
Richard Conte - Anne

Baxter
A GARDENIA AZUL
No Programa:
Bandeirantes na 'Tela. Nac.

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

f

As 2 horas.

10) Atual. Atlan. 55 x 2.
Nac.
2°) AO NORTE DAS

ROCHOSAS
30) ZOMBIES DA ES

TRATOSFERA 3/4 Eps,
,4°) OURO DO MAR

, Preeços: G,20 - 3,50.
As 8 horas.

;ESSAS MULHERES
Com Daniel Gelin

KALAPALO
No Programa:
Atual. Atlan. 55 x. 2.
Preços: 6,20 - 3 50.
Imp. até 18 anos,

ANSP

�:;"

. Distribuidor

C. RAMOS S/A
Comercio - Transportes
Rua João Pinto, 9 Fpolí,..

Vende-se
Um Bar bem afregueza

do cito na
, Avenida Mauro

Ramos N.O 4.
.

Ver e tratar no mesmo lo
cal.

\
Aluga-se quartos com ou Rapaz so'lteiro procura

quarto em casa' de familia
Bíttencourt de tratamento, com refei

ções, dando referências.
Resposta para Caixa Postal

Vende-se 4_74_. _

Chevrolet delolo

Re
sem pensão.
Á Rua Gal.

nO 43.

Vende-se á rua Altamiro
Guimarães, com belíssima,
vista para o mar, um terre
c/ 530 ms 2•.
'Tratar com o sr. José
Mendes á Rua. Cons. Mafra
99 � fone 3797.

POWER GLIDE
Vende-se, -em estado ím

pecável, cor preta, quatro.
portas. Preço 01'$ 240.000,00
Informações nesta Reda

ção.
--------1-

Acordeou de 1010: VENDE-SE
Por motivo de viagem um Vende-sé com 80 baixos,

fogão "BERTA" nO 2, á Ie- sete registros, sendo um

nha, esmaltado-braw:o. ,trinado. Cr$ 16.000.00
Tratar á rua Estel'es JÚ-I _

Informações nesta Reda-
nior n6 62. çao.

.

• J
,,2-..-1

MD·...
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Colegio Coração deJesus
EXAMES DE II ÉPOCA GINASIAIS E COLEGIAIS

EXAMES DE ADMISSÃO AO GINÁSIO

Inscrição: dia 16 de fev. de 1955, das 9 às 12 horas.
Data dos exames: dias 17 e 18, às 8 horas..

MATRÍCULA das alunas do Colégio com pagamento
da Ia. prestação.

'

Curso Primário: Dia 16-2-1955.
Das 8 às 12 horas - lOs. e 2°s. anos.
Das 15 às 16 horas - 3°s. e 4°s. anos

e Pré-ginasial.'
Jardim. de Infância: 28-2 e 1-3.
Curso Ginasial:
Dia 23 - l&s. séries - das 8 às 12 horas.
Dia 24 - 2&s. séries - das 8 às 12 horas.
Dia ·25 - 3&s. e 4&s. séries - das 8 às 12 horas.
Dia 26 - Cursos Científico e NormqJ - das' 8 às 12

horas.
'

INíCIO DO ANO LETIVO
,

Curso Primário: dia 1° de março de 1955.
Curso Secundário: dia 7 de março de, 1955.
Turnos da manhã, às 8 horas.
Turnos da tarde, às 10 horas.

--:0:-

DURANTE O ANO LETIVO

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

Expediente das Professôras: 17 às 18 horas.ê'

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Florianópolis, Domingo, 30 de Janeiro de 1955OU',J'AOO
•

Com a ,8iblía na Mão .EDI-TAL
JUIZO DE DIREITO DA
COMARCA DE TIJUCAS. «No Cenaculo,)

,

. 'Faço pÍíblicó pàra. conhecimento cios interessados que,
de conforlnidade com o d�spacho exarado pelo sr. Inspetor
da Alfândega no processo n. 372, desta data.,- o pagamentt]
das Patentes de Registro, a partir da presente data, obedp.
cerá rigorosamente o disposto no artigo 26, letra "b", da

Consolidação das Leis do Impôsto. do Consumo, assim dis-

cr�minado: .r

"De 2 de janeiro a 31 de março - para os que tive-
·rem de renovar as respectivas "Patentes de. Registro",

desde que tenham solicitado a renovação até o último
dia útil de fevereiro de cada ano, pagando o emolumento

integral, de acôrdo com o do ano· anterior, se, antes de
vencido' aquêle prazo, terminarem o comércio. ou o fa

brico; os contribuintes que não tenham pag� os emolu
mentos da "Patente de Regisrto" até 28 de fevereiro, de
verão pagá-los, de acôrdo com a l.etra inicial de sua .fir
ma, de�tro dos seguintes períodos: de 1 a 5 ou de 16 a 20

de março, os de letra A a H; de 6. a 10 ou de. 21 a.25 de

março, os de ,letra I a O; de 11 a 15"ou .de 26 a,31 de mar-

ço, os de letra PaZ"'. .

.

'Outrossim, info.rmo, para esclarecimento de' quaisquer
dúvidas surgidas, quanto ao assunto em questão, que a AI

.

fândega de Florianópolis, por intermédio de seu quadro de

Agentes Fiscais, estará à disposição de quem interessar.

Alfândega de Florianópolis, 25 de janeiro de 1955.
Luiz Adolfo Olsen da Veiga
Escriturário, Classe .. "E"

MADRID,·28 CU. P.) - A primeira pilha atômica, se

Espanha .está explorando, si- gundo se anunciou hoje em

lenciosamente, na provincia fontes oficiais;
de Co!c:cba, um veio de '..l!·a- Há 18. meses que vem sen

nio com o qual tc�ú J·::nLn) do extraído . do subsolo d,.
de um a.no;· sufiÓ<';I!Lc; mate.. Sierra Morena, no sul da Es
rial rrl(Ur,ativo para criar sua panha, o referido minério.

Coleuio Coracão deJesus
EXAMES DE II ÉPOCA GINASIAIS E COLEGIAIS

.
-

EXAMES DE ADMISSAO AO GINÁSIO

Inscrição: dia 16 de fev. ãe 1955, das.9 às 12 horas.
Data dos exames: dias 17 e 18, às 8 horas.
MATRíCULA pas alunas do Cqlégio com pagamento

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

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

e Pré-ginasial.
Jardim .de Infância: 28,-2 e 1-3.

CU,rso Ginasial:
Dia 23 - las .. séries - das 8 às 12 horas.
Dia 24 - 2as. séries ,- das'8 às 12 horas.
Dia 25 - 3as, e 4as, séries - das 8 às' 12 horas.
Dia 26 - Cursos Científico e Normal - das 8 às 12

horás. '

.
. .

�NicIO DO ANO LETIVO
Curso Primário: dia 10 de março de 1955 .

.

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

--:0:-

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

15,30 às
Expediente das Professôras: 17 às 18 horas .

•

�. iIIIi!P _-'
; .4 '$;._a,. gr

,

\

I

Expresso Flori'anópolis Lida.
, Transporte de cargas em gerãl eníre

FLORIANÚPOllS, CURITIBA E SÃO PAULO.
COM VIAGENS DlRÉTAS E PERMA NENTES EM CARROS PRÓPRIOS

I

FILIAL: CURITIBA FILIAL: SAO PAULO

\

(Agência no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte com tráfego mútuo até
São Paulo com a Emprêsa de Transportes Minas Gerais S/A.)

Escritório:
Rua Padre Roma 50 - Terl'l:'o

Deposito:
Rua Conselheiro Mafra n, 135

Fones: 2534 - 2.535
Caixa Postal, 435

End. Telegráfico:
Sandrade e Transpolis

Visconde do Rio Branco
(932/36)

.

Telefone 1230

.,

Endereço Telegrátic:l
sanudra � Transpolis

·-0-

ram suas terras duran
te todo aquele lapso de tem

po, com pastagens e lavou-
'EDITAL DE CITAÇÃO J?E nas diversas e alem de tudo

DOMINGO, 30 DE JANEIR0 INTERESSADOS AUSEN- sempre trouxeram as eoc1lt'e-
Arrependeí-vos, porque o reino dos céus está pró- TES, INCERTOS E DES-- mas do referido terreno per-

ximo. (Mat. 3:2). Ler Mat. 4:17-22.
CONHECIDOS, COM O feitamente demarcadas. As-.

O reino dos céus é a vontade de Deus ativamente
PRAZO DE TRINTA DIAS sim sendo' vem a peticioná-

operando entre os homens. Os homens que estão pron- ria, requerer a V. Excia. se
tos e ansiosos para aceitar a responsabilidade de uma O Doutor Clovis Ayl'es digne mandar designar dia
vida útil já estão entrando .na posse do reino de. Deus. Gama, Juiz de Direito da e hora certos para a [ustí- MATRIZ: FLORIANÓPOLIS
Quando os homens se tornam puros de coração êles vêem Comarca de Tijucas, do Es- ficação prévia da posse dos
a Deus. Quando, isto acontece não precisam andar .em tado de Santa Catarina, na antecessores, com interven
busca do reino de Deus, já entraram na sua. posse. Crís- forma da lei, etc. ção do representante do Mi-

, to e sua Igreja. histórica são testemunhas dêstes fatos. FAZ SABER a todos nistério Público. em todo O'

Ain.çl� mais,· êles depend.em das grandes f.ontes de poder quantos interessar possa o processo, e uma vez feita
espir-itual no

. nos�o ulllver�o para que Isto
�

se realize. presente' edital .de citação, sejam citados os confinan-
Somos feitos tao �aravllh�samente qu� to�as as en-

com o' prazo de trinta dias, tes do imóvel, os interes
grenagens da nossa VIda se ajustam na direção '<la sal- virem ou dele conhecimen- sados certos e incertos, o.

vação eterna·; Paulo ,não ,está. apenas usando linguagem to tiverem, que por parte da Domínio da União, para
poética quando diz que "todo o universo geme e está em Cerâmica Pedro Andriani contestarem o pedido no

tra.balho de parto pela�nossa redenção ..
" Através de Jesus S;A., lhe foi dirigida a pe- prazo de dez dias, sob pena

Orísto, Deus lançou todas suas eriergras em favor da a- tição do teor seguinte: '- de, provada a posse, ser a
ventura humana. De tôdas as maneiras êle testifica que "Exmo. Sr. Dr. Juiz de Di- ação' julgada procedente pa
não fomos feitos para uma vida curta e depois deixar reito de 'Tijucas. Cerâmica ra os fins de direito. Protes
de existir. O cristão que se apega a Cristo, encontra um Pedro Andriani S;A., esta- tando fazer a sua prova com
só Deus, uma só lei, um só reino e um único ato divino beleci,da nesta Cidade, vem documentos, vistorias e tes-
�m tôrno do qual gira o unive�so inteiro.

por seu advogado, abaixo temunhas, dá á presente o
O R A ç A O assinado, inscrito na O.A.H. val�r de Cr$ 10.000,00 e

Nosso Pai Celestial, permite-nos compreender que seção de S. Catarina sob pede D�FERIMENTO. So
a homem vence ou é vencido na medida que êle voluntà- nO 678 intentar a presente bre os selos devidos lia-se:

.

riamente aninha em �eu coração o teu Espírito. Ajuda- ação de usocapião extraor- _ Tijucas, 28 de dexembro
nos a aceitar o teu reino que, é do teu agrado oferecer- dínárro, na qual pede per- de 1954. (as) PP. Marinho
nos. Em nome do Senhor. Amem.

I missão para expor a V. Laus." Em dita petição foi que vivem da preferência Pelo presente; a Diretoria

:pENSAMENTO PARA O DIA Excia. e afinal requerer o exarado o seguinte despa- SONHOS E DISCOS pública. do Clube Recreativo 12' de
O "que o Senhor deseja dar-nos é nosso deven aceí- seguinte: _ 1) Que, é le- cho: .:» A., como pede. Ti- VOADORES:.. Pela maneira como vimos Setembro, torna público que,

tar alegremen�ei' I gitima possuidora de �m jucas, 4-1-55. (as) Clovis os discos voadores e convi- até o dia 8 de fevereiro

,:'t '

terreno, situado em Nova Ayres Gama _ Juiz de Di- Sonhos ... Que pode a cí- vemos com os seus trtpulan- vindouro, receberá propos-
ROBÉRT M. DU BOSE (Carolina do Sul) Descoberta, mumcipio de reito, "Feita a justicação ência dizer dos sonhos? Até tes, em sonho frlzemos, sig- tas para arrendamento de

SEGUNDÁ-FEIRA 31 DE JANEIRO Tijucas, medindo dito ter- foi exarado o seguinte des- hoje as explicações mais nifica que o sonho é reflé- duas sa'las,)' destinadas a

Bem-aventurados os pobres de espírito, porque dêles
reno duzentos e dezesseis pacho: .:» Façam-se as cí- plausíveis pertencem à psi- xo do que pensamos, consci- escritório Ol)' comércio, e de

é o reino dos céus. (Mat. 5:3). Ler Lucas 6:20-23. metros e meio de frente que tações requeridas n� inicia'l, Icanáli�e. Há �ivr.o� de inter- ente ou inconscientemente um salão Ji!ara cinema e

Bateu um dia à minha porta um velho, pedindo uma
faz a Sul no Rio Tijucas, devendo 'ser expedida car- pretaçao e sign if icado dos segunde a teoria de Freud teatro, localizados no andar

esmola. Quando percebeu que eu hesitava em dar-lhe
com os fúndos que se acha- ta precataria para o Juizo sonhos. Há outras explana- Os discos que tivemos' à térreo de suaséde social, em

alguma coisa, êle desabotoou o casaco e mostrou-me o
rem a Norte no Travessão da la Va-ra da Comarca 'da ções que facilitam os palpí- nossa frente não provinham Capoeiras.

seu avêsso. "Olhe para êste trapo", exclamou. Geral confronta com terras Capital para citação do 'Do_::. tes para o jôgo de bicho... de outro planeta, eram na As propostas deverão vir
Ser pobre de espírito é bater à porta de Deus como de Gaspar Laus Neto, ex- mínio da União. Tijucas, 15- Existem entretanto certos realidade ter remos mesmo: acompanhadas das condi-

um mendigo. Sabemos que não. pode�os _passar s�tn �fe. trema a Leste com terras 1�55. (as) Clovis Ayres Ga- sonhos que se não explicam Reflexo do que julgamos ções pretendidas pelo pro
Estamos desamparados, dependendo tnteíramente de seu ',de Maria Dias da Costa: e a ma." E para que chegue ao e outros que se explicam por sôbre isto: _ Novo engenho ponente, devendo constar
auxílio. Assim estend�mos as mãos vazias e i.mpl.o�am.os Gleste com ditas da promo- conhecimento de todos e si só. Outra noite andamos mecânico de alguma grande prazo, valor, etc., em envelo
com fé, a honra de apelar para a sua misericôrdia. vente' perfaz uma área to- ninguém possa alegar ísno- ás voltas com uma esquadrí- potência. Quando dissemos pe fechado, sendo que o alu

Mostramos-lhe os nossos vestidos e dizemos: "Olhe para tal de' duzentos e um mil e rância mandou expedir o lha de discos voadores. Vi- isto de outra feita, falamos guel minimo será fixado por
êste trapo.". . cincoenta metros quadra- presente edital. que será afí- mo-los calmamente, conver- na Rússia e· nos Estados esta Diretoria.

Cristo olha-nos com amor e porque somos pobres dos e é atravessado pela es- xado na sede dêste Juízo, sarnos com seus dirigentes, Unidos, mas esquecemos a No caso de empate na

de espírito '�le nos concede a bênção do reino. � que trada geral Tijucas _ No- no lugar do costume, e, por línguá se havia falado... inteligência e a engenhosi- apreciação entre duas pro
basta-se a si mesI?o. não deseja �em tem ." ?apacldade va Trento (Doc. n. 2, [un- cópia publicado uma vês no Não nos eram estranhos:

I
dade do Alemão que tem postas vencerá aquela cu

de rece?er esta dádiva, Mas aquele que nao e n�da pe- to); 2) Que, a posse dos re- Diário Oficial do Estado e Tinham aquela mesma apa- mais razões para estar tra- jo proponente seja associa
rante SI mesmo! Deus po(�e tomar-lhe os and.raJ�s com

querentes ou da requerente três veses no. jornal" O ES- rência
'

dos discos apareci- balhando ás escondidas por do do Clube. O empate en

que se apresenta e revesti-lo das vestes da justiça em data demais de trinta anos, TADO", de Ploríanôpolis. dos nas revistas e nos que vive como uma ilha, cer- tre dois sócios será decidi-.
Oi-isto. pois foi adquirida· por es- Dado e passado nesta cida- jornais. E a explicação está cada de contrôle por todos do a favor do mais antigo

ORACÃO d
.

1- '-, critura "IHíhUc;'l ·4e Minf!l'vi- .

dé de Tijucas, aes dezessete �lara . na· preocupação que os lados. .. , no qua 1'0 SaCIa.
Ó Deus, ajuda�no.s a não confiar em coisa alguma no', Dia's da:Costa e- sua mu- 'dias do. mês de janeiro do têm trazido a t(>dos os habi- Sonbamos também ... Bem A ,Diretoria._se reserva o

que nós mesmos tenhamos. feito mas depositar nossa lher, que a exerciam há ano de mil novecentos e cin- tantes da terra as diversas há sonhos que a gente não- direito Àe rejeitar qualquer
confiança em tua misericórdia por Jesus Cristo, nosso mais de trinta anos e esta coenta e cinco. Eu, (as) feições que se têm dado ao pode ou não deve

.

tornar proposta que, a critério
Senhpr. Esvazia nosso coração de tudo que chamamos conforme faculta o art. 552. Gercy dos Anjos, Escrivão, caso! procurandO' ou não fa- público... Mas, sonhos seu, lhe pareça inconvenien
"nosso", para que o enchas de tua salvação. ·Em nome do do C.C. pode ser acres'cen- o datilografei, conferi e zer sensação com o assunto, : existem dos quais a gente te.
Senhor. Amém. tada a posse da atual pos- subscreví. (as) Clovis Ayres precisando ou não elevar-se' não deveria despertar nun- A abertura das propostas,

. PENSAMENTO PARA O DIA seira, para o efeito ora re- Gamã '_ Juiz de Direito. a tiragem das publica,ões ca... dar-se�á, na presença dos
Bem-aventurados aquêles que batem à porta de Deus querido; 3) Que, ambos os Está .conforme o original interessados, em dia a ser

como mendigos, pois dêles é o' reino dos céus. posseiros exerceram e exer- afixado na sede dêste Juizo, fixado.
TORBJORM WIKMARK (Suécia) cem seus direitos com âni� no lugar''do costume, sobre A DIRETORIA

.'_
mo de donos, contínua e pa- o qual me reporto e dou fé. INSTITUTO DE EDUCACÃO E COLEGIO. --"'"--,

cificamentej 4) Que, os ce- Data supra. O Escrivão: ,

Ed ital n. 1 �1��LO;:eiri�p�o;��Ãód�t��ANIO'
,

·NA 'ESPANHA /

RIO, 28 (V. A.) - Por de- cia, no casQ do processo To
cisão unânime, resolveu a 2a.. neleros, o general Angelo de dólares, As maior.es venCâmara do Tribunal de Jus - Mendes de Morais.

-0-

Avenida do Estado 1666/76

'I'elefone: 37-30-91

. São Paulo - Capital .:__ SP.

'Endereço Telegráfico:
Sandrade e Transpo]is

-0-

..em

EDITALI

ESTADUAL DIAS VELHO
EDITOL

ANO 'LETIVO DE 1955
Exames de Admissão ao� Cursos Ginasial e Normal
Inscrição: Dias 10, 11, 12 de fevereiro.
Realização: Dias 14 a 18 de fevereiro.

Exames do Artig'o 91

Inscrição: de IDa 9 de fevereiro.
Realização: de 15 a 27 de fevereiro..

Exames de 2a. época dos Cursos.Ginasial, Colegial e Normal
Inscrição: Dias 10 li, 4 de fevereiro.
Realização dos exames de 2a. chamada: Dias 3, 4 e 5

de fevereiro.

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

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

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

José Warken Ji'ilho - Diretor.

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO
CONTRA MENDES

CLUBE RECREATIVO 12
DE SETEMBRO·

Capoeiras

CASA MISCÉL.hNIA dlatt'J..
b�ldor. doa Rádloa R.C.A.
Vitor, Valvulu e DIICH.

800 MILHÕES DE
DÓLARES OS LU
CROS DE 54 DA

GENERAL
MOTORS

NOVA IORQUE, 28 m. P.)
- A General Moiors Corpc:
:ration, a emprêsa industrml
mais poderosa do mundo, a
nunciou hoje que suas vim
das e lucros em 1954 foram
as maiore� de sua histõri;:\,
depois das de 1950.
Os lucros liqlJidos, em 1954,

se elevaram a 306,000,000 de
dólares, o que equivale a .. _

9,08 dólares por ação ordiná
ria, Os lucros liquidas em

1953 foram de 508.119,478 dó
lares, ou seja 6,71 dplares por
ação, O maior lucro liquid.)
da companhia fgi em 1950;
·com 834,044.039 dólares,

As vendàs em 1954 atingi
ram o valor de 9,825.000.000

Vende-se
das da história da Generaltiça negar provimento ao re·· Confirmou, aSSI'm aquela-

, Motors foram em 1953, com
curso interposto, pela Pro- Câmara a decisão do magis- 10.027.985,000 dólares,motoria Pública, do despa-, tradÇl mandando fosse age ..

'

cho do' juiz-da la. Vara cri-I neral julgado pela Justica
minaI exclúindo 'da denún- Militar.'.

�

ótima residencia, completamente nóva,. em São José,
com todas as comodidades, 3 amplos quartos espaçõsa
sala,de jantar, grande cosinha, quarto de banho comple-

I , ,

to, gran.de área para redes que serve tambem para copa,
garage, tanque cQberto, porão cimentado ·para deposito,
situada em chacara co.m 27,metros de frente. e 130 de
fundos até o mar.

. Confortavel ,casa para cas.eiro recen-conliltruida.
Chacara toda plantada e cuidada.
Ambas as casas possuem agua iIístalada, esgoto e

luz. I
Ver na .parte da tarde á rua Getulio Vargas nO 194,

parte da rua já calçada.
N. H. Facilita-se o p�gamento.
Tratar á rua Martinhó Callado n.: 15 nes� Ca-

p"i.l. ,1'·'

A Loteria do Estado necessita nomear Agentes nas

!,!eguintes localidades: LAGUNA, URUSSANGA E OR
LEÃES. Os interessados devem escrever para "Loteria do
EstaJo, Rua Trajano 23 C x. Postal nO 380, Florianó..,olis
S. C". dand,o referências e informações sobre os elemen
tos de trabalho qUe dispôem.

11,30 horas
17 horas

AGENTES PARA A LOTERIA DO ESTADO
,/

SENA I
COMUNICADO

o Departamento Regional do Serviço Nacional de A
prendizagem Industrial de Santa Catarina (SENA!) torna
público que ao Exame de Seleção à ESCOLA TÉCNICA DE
INDÚSTRIA QUíMICA E T1!:XTIL, a que se submeteram 22
candidatos, forem aprovados os abaixo relacionados: João
Medeiros de Santiago, Wandir Meller, Roland Dohler, José
Lídio de Souza, Mário Cardoso da Silva, Oscar Ricardo Gou
lart, Antônio Mendes Freitas e Walmy R, dos Santos.

Florianópolis, 24 de janeiro de 1954.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Co'.IU08 Carnav'aI08"a· Dila.II�SIO � bOleslidadl, la
. (J li admlll,sl'raçao OSlar, Cunha

Direção de PIERROTE mio dos Comerciários. A

ini-I
dores do prestígio de que go- REALIZAÇõES DE POUCO Alegava-se, a propósito, a

Reportagem TELEPÁTICA A ciativa partiu do seu Presi- za o Carnaval de Florianó- MAIS DE DOIS MESES, 0- pobreza do Município, a au-

LONGA DISTANCIA dente Eduardo Rosa. O rei polis.
. PONDO-SE Á CRíTICA DOS sência de recursos para a

Atlântiaa. (20 de Agosto) Momo será recebido com as xxx
DESPEITADOS construção daquela via e uma

_ Via marítima deixou hoje "pompas" de estilo. Também Entre os prêmios institui- A obra administrativa, em- série de razões que não 10-

o reino Sua Majestade, rei a escola de samba "Unidos dos pelo Departamento de preendída com vigor, pelo di- grararn prevalecer à enérgica
Momo. _ Grande multidão de Florianópolis" descerá, Turismo da Prefeitura cons-

nâmíco Prefeito da Capital, politica de construções que o

.acotovelava-se no cais, ao trazendo o rítmo infernal de tam taças para o "melhor dr. Osmar Cunha, prossegue atual Prefeito pôs em prátí
bota-fora do monarca. Sua seus tamborins e cuicas. carro alegórico", "melhor com, entusíasmo, graças à ca desde os primeiros dias' do

10 ho- Majestade trajava ímpecá- 'A praça XV será transror- carro de mutação" e "vence: enérgica e íntelígente coope- seu govêrno.
velmente. Se Jacinto de mada em "praça de guerra", dor do préstito". Nos anos ração de todós quantos em- Assim, já teve lugar a mau

Thormes o visse, por certo com a batalha de confetis t: passados, ao que nos consta, prestam ao ilustre Governa- guração duma ponte de cí

que Sua Alteza seria inclui- serpentinas. No "quartel-ge- existia apenas o julgamento dor do Município a sua soli- menta armado sôbre o Rio

do entre os "10 monarcas neral" das falanges, os és- para o melhor em alegoria e
dariedade. Aí está .para citar da Ribeira, no Pantanal, obra

mais elegantes do mundo".' trategistas empunhando ma- mutação.' Desta feita, porém, uma das mais
'

importantes totalmente realizada no atual

O "imperador da ale- pas estudaram todos os pon- a Comissão Julgadora terá 'realizações do momento, a período prefeítural, que con-

gría" acenou democrátíca- tos fracos do adversário,
.

de apontar o vencedor 'do estrada da Base Aérea, que ta pouco mais de dois meses.'

mente do convés para o seu xxx préstito, abandonando assim obedece ao plano de paví- O calçamento de várias ruas

povo, enquanto os aplausos' Na solrée de ontem do "Li- a "política da boa vizinhan- mentaçâo geral da cidade e da cidade aí está, também,

eram íntermínáveís; O \ rei moense" realizou-se mail> ça", "que já se encontra em adían- para atestar quanto, póde a

Mamo estava num de seus uma apuração 90 concurso xxx
tada situação, a partir 'da vontade de fazer muíto pelo

grandes dias e dignou-se até, para a rainha do clube. AS FANTASIAS Praça da Bandeira. Aspira- progresso da capital catari-

a' autografar para (IS seus xxx Nas ruas e nos clubes, J.ll1S ção de há muito, como uma nense, que o Prefeito Osmar

súditos, não se excusando de O repórter ainda não rom- se fantasiam de Nero ("o gê-
das mais prementes exígên- Cunha elevará ao nível duma

conceder entrevista coletiva peu a "cortina de ferro" da.s nio que o mundo perdeu"),
elas da modernização urba- das mais adiantadas do sul

à imprensa. Um pequeno in- sociedades Carnavalescas T�- outros de pierrot, etc. As' ve-
nística e da estética de Flo- do país. Outras obras estão

cidente ocorreu entre os re- nentes do D.iabo e Granadeí- zes surge um camarada tre- ríanópolís, o dr. Osmar sendo planejadas e não tar

pórteres e Sua Majestade, ros da Ilha. É que trabalham mendamente cabeludo tanta- Cunhá, mal assumiu a Pre-. darão a iniciar-se, para mais

sem maiores consequências, na surdina. A quem, se va- siado de havaina, mostrando feitura, meteu, ombros à ta- eloquente testemunho da o

E' que a dentadura postiça lendo da indiscrição, faz per- as suas "curvas'' e, paralí-
refa e <levá-Ia-à a efeito, a perosidade da atual gestão

do rei Momo (com a devida guntas muito íntimas, res- zando o trânsito... golpes de boa vontade e de governamental do Município.

licenca) caiu, no momento pondem: "Segredo de Esta- O repóter anotará neste espírito público indobráveL

I'
Por essa forma, pois, se

em que fazia a mais víbran-' do". Uma coisa, porém é cer- Carnaval as fantasias mais Na verdade, a estrada que evidencia que, longe de ser

te declaração dos últimos 'lO ta: tenentes e granadeiros belas, originais ou esquisitas. franqueava o ingresso à ca- uma. cidade refratária ao

anos de seu reinado. Com a não perderam o fabuloso en-
_

xxx pital catarinense aos que vja- progresso, como se quís ra-

agilidade de um gato, Sua tusiasmo pelo desfile de ter- 011 pintores Américo Devó- jav,am de avião"era uma de- zer crer" Florianópolis é uma

Majestade agarrou a denta- ça-feira de Carnaval. Éles lio e Acarí Margarida traba- soladora prova do desânimo capital que reclamava apenas

dura, ludibriando as vistas consideram questão de honra lham ativamente na decora- a que se entregavam as ad- um administrador honesto e

dos repórteres 'mais indiscre- apresentar-se coridignamen- ção, que será exposta na pra- ministrações, relegando obra empre-endedor, cujas qualida-

tos. te, como principais mantene- ça XV nos dias de CarnavaL de tão relevante sígníflcação des de governante merecerãô

Atlântida, 20 de Agosto de para plano secundário, como o apôio dos contribuintes e

1954.
.se o próprio fato do acesso a dos munícipes em gerar.

A I·mpren'sa na " 'I·d d
uma Base 'Aérea não estives- Parabens, portanto, à no-

.

a ua I a e se areclamar cuidados maio- bre 'população' do Município
res. de Florianópolis!

.�!1S maís próximos ao seu

Houve quem pensasse que convívio administrativo, ad-
o nosso confuso Brasil não míte apesar das ínconveníên
permitisse que a deselegân- cias momentâneas, que a au

.

ela dos gostos e a ausência tonomia de opinião não te
de ética, nos embates prons- nha sua integridade amea

síonaís, viessem a se constí- çada, com o objetivo único e
',� tuír em autênticas sementes elogiável da preservação dos

, Sua Majestade ja se Cll- espalhadas num terreno fér- preceitos democráticos. Com
contra em águas catarmen- til de possibilidades para o bater é dar evasão à monoto-
ses: Aos seus companhelros seu cultivo. A nobreza de ati- .

d b
-

ma
/

as o servaçoes, atas-
de viagem não se tem furta- tudes e a eminência de senti- tando a mancha negra das
do 'a altos elogios à beleza mentos vão declinando no tcompac nações criminosas. É
panorâmica de Sànta Cata- seu explendor, desfiguradas enviar o manifesto da adver
rína. O rei Momo achava-se na sua essência pelo desgra- tência à consumação de em

excepcionalmente bem nu- çado mal que se alastra nas prendimentos supérfluos, de
morado. Após ingerir algu- consciências pouco exclare- savergonhndamente utiliza
mas pastilhas e passar o cidas e nos espirítos afetados dos nos prélíos eleitorais,
visto na dentadura; cantou de recalques exaltados, face como realizações de vulto, re
algumas modinhas carnava- aos fracassos já evidenciados vestidas de unia dignificân
lescas, bem acompanhado por determinações espontâ- cia inconcebíveL Combater é
pelo côro.

I
neas, verificadas nas soleni- penetrar na cancha das com-

Sua Maje�tade foi solicita- dades democráticas, áovêrno, petições com armas lícitas,
do a falar sôbre as "modi- no reg'ime em que vivemos, argumentos sólidos, lingua
nhas carnavalescas". êste que foi reconquistado gem elevada, apoiados numa

Tocado por tão ,sugestivo pelo diploma constitucional base mimi.l enobrecedora,
assunto, fez um ,pequeno dis- de 18 de Setembro de 46, já- compatível com o valor das
curso, com as seguintes no- mais foi um Direito Privado. nossas instituições. Acima de
tas taquigráficas de seu se- Pertence êle mais ao povo do tudo, é a apresentação de
cretário particular, homem�, que ao próprio governante, credenciais que comprovem
de inteira confiança do mo- ,pois êste é conduzido ao ele- a 'honestidade de propóSito e

narca: vado pôsto, pela manifesta- a capacidade de luta, repou-
seriam O povo dos morros, das fa- ção livre daquele. Compete à sados nos sagrados manda-

velas, o homem simples da coletividade, auxiliada de mentos que regem o critério,
rua geralmente não possúe perto pela Imprensa, fiscali- solidificando a decência pa
letras. A "modinha carna - zar, julgar, aprovar ou vetar ra que a' remoralizacão' do;
valesca", dizendo que 'tem as d�Cisões dos mandatários, 'costumes não venha a ser

nêgo bêbo aí", reclamando dando-lhes o veridictum nos obstruida no seu esfôrco de
contra os problemas da água desfiles programados pela convenoer a inoportunidade
e do estômago vêem ao en- Democracia. Todavia, mister do uso de expe9ientes mes

contro dos anseios deste po- se torna um. preparo de ru- q�inhos e comprometedores,
voo O povo simples não en- ciocínio maIS elevado, um infelizmente adotado nos
tendendo o mecanismo do senso de auto-crítica evolui- dias de hoje.
Govêrno, mas recçmhecendo- do, afim de que as manobras
se lesado, dirá: facciosas e as artimanhas do

t
.,..� .

"Tem nêgo bêbo no Go- despeito não exerçam influ-
vêrno". ências psicológicas no espiri-
E mais não quiz fala} Sua to dp cidadão obscuro nos co-

Majestade. nhecimentos dos fatos, a-

x x x mendrontando-Ihe de um fu-

NOTICIAS turo sombrio, edificando-o no

Hoje, cêrca das 20 horas o rei íntimo um majestoso edifí
Momo será recepcionadO no cio, com seus diversos com

Trapiche' Mira-Mar". Ao 10- partil.pentos abrigando a in

cal comparecerão escolas de veja, o inconformismo, a des-

O Clul)e Veleiros da Ilha de samba e blocos carnavales-I crença e um cem número de

Santa Catarina, tem a subi- coso Haverá uma sugestiva fatores 'que colaboram eficaz
da honra de convidar aos se- batalha de confetis e serpen- mente na preparação de

nhores membros do Conselho tinas. - A vinda do rei Mo- mentalidades bisonhas de

Regional de Desportos, a,s di- mo é patrocinada pelo Grê- pensamentos sadios, inabili
retorias da Federação de Ve- mio dos Comerciários, com -tando-o de adquirir a indis"
la e Motor de Santa Catari- a ajuda do Prefeito da Ci- pensável lucid�z, para dela

na c Federaç',�-, Aquát!ca de dade. - No Clube Doze de fazer uso nos julgamentos
santa Catarin!,!-, �omo tam- Agôsto, o ilustre visitante, oportunos. Sempre foi a Im

bém às diretoei 1S dos Cl Iloe:; hóspede oficial do "reino da prensa, a encarregada de li..
Náuticos d,� FI Jri.i:ulój,Jolis, e alegria" dará o grito de Car- presentar às consciências o

ainda à crônica esportiva ESi naval. Dá sacada do "15 de relatório cas ocorrências re

crita e Falada, para uma Novembro" falará aos súdi- gistradas diàriamente, nos

churrascada que oferecerá tos. mais diferentes setores de a-

aos remadores do Cl'\lbc de -0- tividades, mantendo entre

Regatas Aldo Luz e Cll,ibe A escola de samba "Copa dirigentes e dirigidos uma re-
.

Náutico Francisco Mal'tinelU. Lord", do popular Avez-vou,; lação mais estreita de deta

vencedores da "Prova Fun- (francês de Florianópolis) lhes de inegável importânci;l
dação da Cidade de São Pl!-U- desfilará hoje, à noite em na elaboração de finalidadps
lo", a realizar-se em sua sé- horilenagem ao rei Momo, cànstrutivas, Nossa forma de
de social, às 12 hm'as do (lia contribuindo com seu ritmo governo, embora ultimamen-
31 do corrente ('leglmda .. fei- para a alegria que tomará te sacudida na sua tranquili
ra). I ele assalto a 'praça XV e suas dade, pelO golpismo dos con·

Atenção: A dirr.:toi'Ü't sóli- j imediações: A parte pitores- éhavos e pela perturbação fi
cita o compareCi�lf'Jlt,) dt� tc- ca será a recepção ao rei nanceil'a, que agitam a preo
dos os associados, Momo, patrocinada pejo Grà- cupação indormida do pon-

Florianópolis, Domingo, 30 de Janeiro de 1955

A Enciclopédia em São Bento do Sul
e Rio Negrinho

No domingo da reunião em Rio Negrinho, às
ras na sede da Sociedade Recreativa local, estava o sa

Ião' com grande número de personalidades da cidade,
incluindo os dois prefeitos, ainda exercendo o mandato
o Sr. Henrique Liebl e o eleito Frederico Lampe, os

professores Simão Juraszech e Elias Gl'aboski, as pro
fessoras Vera Lindner Grimm, Noris Ilg, Terezinha de

Jesus Magalhães, Ana Grossl, Maria de Lourdes Vieira
Rebelo, Alda Benedethr, Vitoria Dobeck, funcionário pú
blicos,

•

industriais, comerciantes, corno"os snrs, Euge
nio Dettmer, Arna'ldo de Almeida Oliveira, Nivaldo Si
mões de Oliveira, Alfredo Buchmann, Euclides Ribeiro,
Carlos Lampe Rodolfo Joblonski, Herberto Tureck,
Emilio Castilho, Afonso João Müller, Willibaldo Jung,
Romeu 'I'obalipa e muitos, outros.

Demorada a reunião em virtude de numerosas inda

gações interessadas na obra da Enciclopédia, foi julga
do melhor que a Comissão definitiva se organizasse em

nova concentração, logo marcada para a têrça feira se

guinte.
'Desculpando-se, por não ter podido comparecer o

sr, Martin Zípperer, que já vinha mantendo correspon
dência com o Almirante Cai-los Carneiro sôbre à Enci-

clopêdia, convidou êste para ir à sua residência, gran

de vivenda em meio de enOl'�e parque onde se faz, se

gundo estudo do Instituto Nacional do Pinho, o melhor
sistema de reflorestamento no Brasil e que deve servir
de modêlo aos centros dessa cultura no país.

Não somente sôbre sua indústria, de renome nacio

nal, mas sõbre muitos outros aspectos históricos da re

gião, prometeu o Sr. Zipperer sua cooperação, tendo pos
to à disposição da Enciclopédia mapa da prtrnítiva ,

co

lônia Hansa, no município de Jaraguá, Planta das Ter
ras da Sociedade Colon isadóra Hanseatica C.R.L. em

Hamburgo, além de informações impressas emaIl us

cri tas .de coneideravel valor.
xxx

No mesmo domingo, às 14,30, efetuava-se a reunião

em S. Bento do Sul, no salão da Prefeitura Municipal
com todas as cadeiras ocupadas pela numerosa socieda
de convidada. Entre outras pessoas foram anotadas, o

prefeito Alfredo Diener, o Juiz de Direito Dr. Aderbal

de Alcântara, o vigário Padre' Fidelis Temelino, o ins

petor escolar Drausio Cunha, Delegado Wilfredo Bus-
, chele, Coletor Federal Anauro de Vaseoncelos, o Dire
tor do Grupo Escolar professor Luiz, Armando Dias, a

Diretora do Grupo Escolar S. José Irmã Alayde acom

panhada de professoras, o Presidente da Câmara Emi
Iie Engel, as professoras Maurita Vasconcelos, Maria
Valtrudes de Vasconcelos Krüeger, Odilia Lutz, Gersil

Cunha, Adelaide' Da'! Pi, Alcina das Mercês, o advogado
Dr. Egydio Pereira Dr. Leopoldo Adle, .funcionârios pú
blicos, industriais comerciantes, desportistas, como os

snrs, Carlos Zipperer Sobrinho, Afonso Diener, Guilher
me Schmalz, Nelson Hummelgen, Luís Güenther,
Erhardt Bollmann, José Roesler, a professora Irmã Ra,
quel, diplomada pelo Curso de Expansão Cultural e ou

tros.
A norma dos trabalhos foi a mesma de outros mu

nicípios, com a exposição do Almirante Carneiro, segui
da de ,debate, esclarecimentos, sugestões, ouvindo-se

opiniões variadas, todas no sentido de tornar a mais

eficiente possivel a apl;esentação de São Bento do Sul

na Enciclopédia, sendo que a pa.rte hisi6rica se acha

muito facilitada pelo excelente livro de Josef Zipperer
sen." o pioneiro de Serra Alta, traduzido pelo filho Mar

tim Zipper.
Os trabalhos da Comissão Organizadora

iniciados imediatamente na semana seguinte.

Cultura e Folclore
'etnologia e sociologia, vem

de ser indicado como fonte
de estudo por um dos mais

eminentes mestres da f�tno

logia mundial, 'o Professor
Antônio Jorge Dias, que além

da cátedra na Faculdade de

1!:ste livro, escrito pelo nos

so coestaduano Dr. Oswaldo
R. Cabral e editado pela Co

missão Catarinense de Fol

clore, vem recebendo da crí,
tica os mais lisongeiros co

mentários, tendo tido a me

lhor aceitação nos meios cul-

,turais do país e do estran

geiro.
Agora mesmo o Autor aca

ba de receber de Portugal,
do Professor Alves Ferreira,
a seguinte carta: / .

"Exmo. Sr. Dr. Oswaldo
Cabral:
O meu amigo e Profestlor

de etnOlogia Dr. Jorge Dias

indicou-me -como fonte dp
estudo da cadeira referida o

livro que V. Excia. publicou,
com o titulo:
"CULTURA E FOLCLORE"
Dada a dificuldade insu

perável de o adquirir no, mel,' ..
cado livreiro e dado o inte
rêsse 'qúe tenho não só em o

ler mas também em o ter na
minha estante, muito grato
ficaria a V. Excia. se tivesse
a amabilidade de me enviar.

Esperando ficar � deveI' a

V. Excia., o favor da remessa
do livro que publicou, do qual
tenho as mais lisongeiras re

ferência, confessa-se desde

já muito obrigado o

De V. Excia.

Alves Ferreira".
, Pesta maneira, o liVrO em

�preço'que já foi i�dica'::'.o na
� , � .

}.i'aculdade do Espírito Santo
aoS estudantes da cadeIra dr;

Coimbra ainda é Secretário
Geral da CIAP (Comité In

ternational D'Arts Popvlai
res).

Gborrasélda, aOI
remadores

DO
xxx

ROTEIRO DE VIAGE'1

BRAZ SILVA derado Café Filho e dos ho-

Nota do Serviço
de ,Censura e
Diversões
Públicas

, Em defesa do comércio e,

do público em geral, e para
salvaguarda do bom nome

das sociedades recreativas e

esportivas registradas e li
cenciadas por êste Serviço
de Censura e Diversões PÚ
blicas, tomo a ini,ciativa de

publicar esta advertência,
alertando-os contra certos
elementos inescrupulosos, os

quais, munidos de falsos "li
vros de ouro", andam anga
riando auxílios para clubes e

'sociedades carnavalescas fic
tícias.

,Em vista disso, só deverão
ser auxi1iada� as sociedades
carnavalescas, recreativas ou

esportivas, quandO as respec
tivas "listas" ou

" livros" de
donativos estejàm por êste
Serviços autent�c::j.dos.
Florianópolis, 25 de janeiro

de 1955,
ínio Callado Flôres
Chefe do S,C.D,P,

I

DE BOM-RET'IRO
Arão Bonifácio de Sena Figura de prôa do P. S. D.,

Deixará, em breve/ esta deixa" aqui, sensível lacuna
cidade, o sr. Arão Bonifácio na sua agremiação partídá-
de Sena. ría.: Diversas são-as homena:

'

Há longos anos radicado gens de despedidas progra
em Bom Retiro, quér como madas pelos seus amigos,
Gerente da importante firma 'sem cores políticas, a serem

C, Ramos S. A,., ou no seio 'oferecidas ao digno homena

da classe conservadora local, geado e à sua Exma. Família,
soube sempre dar 'mostras de destacando-se, entre outras,
seu carater honesto, de ho.- I

o suntuoso 'baile que se rea-
,

mem trabalhador e amigo. lizará no próximo dia '29, 0-
Na sociedade _bonretirense ferta do Planalto Club ao/seu

teve, sempre, proeminente Presidente que muito fez pe
lugar. Ainda agora vínha: lo seu patrimônio social e

exercendo com raro descortí- material.
nio o cargo de Presidente do Em qualquér que seja
,Planalto IClub, agremiação o pôsto em que vá desempe
que abriga o que de mais se- nhar as suas funcóes de co

leto possuimos. Para a refe- laborador 'da C. R�mos S. 'A.,
rida e elevada função de Pre- es'tamos certos que o acom

sidente o sr� Arão Bonifácio panhárá esta vontade ao tra
de Sena teve' c'omo cClncor- balho e_ seriedade ímpar que
rentes elementos sociais de o fez pessôa muito grata a

elevado coturno. todos os bonr,etirenses. ,.,.

Por anos e anos a fio, Santa Catarina foi procla
clamada líder do ensino primária no Brasil. Depois
segundo estatísticas recentes, caiu para 6° lugar, s�
nos não engamos.

E é agora, depois da queda, que o inlustrissimo dr.
Busch revela este segredo: antes da era bornhauseana
só 30% de crianças em idade escolar frequentavam
aulas!
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Em compensação até o' decreto -tornando o ensino

obrigatório deixou de ser cumprido.,Quitação escolar,
hoje, é coisa esquecida!

. x x

x

IAmanhã, data genetlíaca, teremos missa, pedra
fundamental, visitação ao Palácio Encantado" recep
ção,' retreta, discurso e foguetes.
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O Estado-Novo teve a sua época e a sua razão.
Quem o instituiu foram as forças armadas. Não é con

tra o Estado Novo que elas agora se pronunciam. E'

pela união nacional - fórmula que têm por impera
tiva, na crise econômica, políticll e morar, que assola o

país. O ponto mais alto desse pronunc'iamento, já
apoiado por partidos e governadores, está em livrar o

futuro Presidente das injunções de grupos e da força
do poder econômico.'
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A estrada' da Base agora ou sai ou racha!, A :pl·e
feitura ini��ou a pavimentação. E o Estado aderiu. Não
vá a.contecer o' que está acontecendo com a estrada

Florianópolis-Santo Amaro, cuja paralelepipedização
já envelheceu de um ano sem chegar aos 800 metros.

Os nossos cálculos, feitos em janeiro de 1954, estão
corretíssimos. Em 1956 aquela pávimentação\ não terá.

alcançado 5%, ou sejam 1.400 metros. Além de tudo
está paralisada,
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Com a estrada da Base é preCiso uma reforma de
base ,nesse costume de começar e parar.
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ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


