
cuado o estratégico ponto,
que se acha a 140-mUhas ao .

noroeste de Formosa. Crise Minisjerial Alemã, _

Um comunicado da força LONDRES, 24 (tr. P.) _ O

aérea declarou que 100 avi- PESSOAL CIVIL DOi gener.
al de brig�da. Sergel S

ões, atacando a fundo, ape-
.

t V
,

d d b I
A

b PARQUE DE AERO- shatítov, do Exe�'cI o erme-

sal' do intenso fogo antí-aé- as vesperas os e a es '-50 re lho, voltou a afirmar que a

reo, efetuaram ataques des- NAUTICA produção soviética de armas

ndeoltOealcvOol�terCaeraa:oénOa cdaeirco��a O'S . Tralados de Paris RIO, 24 (V. A.) - O pre- atômicas "está mutío além

, • (,.
.

u- sidente da República assinou da norte-americana" e que o

centração vermelha nas BONN, 24 (U. P.) O constituem o partido n. 2, que o problema do Sarre seja decr�to criando a secção do exército e a marinha da Rús-

'I'aishan, a 30 milhas ao sul chanceler Konrad Adenauer da 'Alemanha ocidental. solucionado de uma vez. pessoal civil no nucleo do sia estão equipados "com to- Temperaturas - Extremas

de Nanchíshan :e contra a ameaçou, hoje, com expulsão O ultimatum de Adenauer
.

Thomas Dehler, presidente Parque da Aeronáutica de dos os tipos de armas moder- de ontem: Máxima 28,8. Mí-

ilhota de. Peichishan, a 12 do seu governo de coalizo õ foi entregue às vésperas dos do Comitê nacional do partí- Porto Alegre. nas". níma 22,3..
'

milhas ao norte. O eomuní- partido Iívre-democrata , debates do Parlamento so- do livre-democrata, decla- a..:.-..- �
- __._ _ a � -_ u

..
_ _ _ ---..·

cada afirma que as instala- (FDP), a não ser que apoie bre os acordos de Paris pa- rou: "A ameaça do chance

ções militares foram dura- o tratado de. Parts sobre a ra rearmamento de melo mi- ler poderá apenas leva-r os

mente castigadas. europeização do terrrtorlo lhâo de alemães para a de- livres-democratas a se fir-

Nos meios oficiais nacíona- elo Sarre. Uma crise política fesa do Oeste. A solução de murem mais em sua atltu
listas repentinamente se dei- parece em perspectiva, .

en- Sarre, bastante impopular de. Enquanto eu fôr presí
xou de dizer que "todas .1.>

I f:lli'nto- 0'1 democratas livres entre a maioria dos alemães, ciente do partido, os nossos

tlhas o 'a <la eú.,ttt ser.,u �-llleSPOí.l(ie'd nuuiu atitude de está contida num eras aeor- deputados permanecerão li-

[I"!là!dus d: inva!':io w· ,- desafio, O" lívres democratas dos. 08 fràn.!(,st'.� tnsíst=m em
.

t·
-

tôd RIO. �{ (V. A.) -. RúdiO-1 estudar a situação da greve
vres e re818 irao a '0 as :18

UI::!: '. 2\g':m parece uma - .a•••••K" I8 .,.$O••• , "' _
unoa s' Numa decla " operndores e rn ecàníeos ('U I

dos pilotos dessa emprêsa de
....., WW' � �-"-v�e h! \ u...;a� . l'�' J. •• - ,raç.�o.t. .' .'

.

si l)ilídActe , o pa rttdo
.

'fn '110 1"
I Panaír (lo BI':\slJ reumr-se-j tl'I1W:j},," aercos. () 1'1' Ivan

" 'I!" I U l[ t ,. os I - . .

.

fORÇA� OE VONT,ADE""' Iept t 1 na "R J.. ·t�o"
ao. taív � fl'h<!;; },oJc. lMrn. Alkiníu, seeretárto do S'n· "E::p"l'ávamos que as auto-

•
.

l e
.

u ....[\( os u. U lS ... lu ,'�Ko..."..r.���_""""Q ... �.....,."........>Oj..�......�ltJc..�"'........��...... �'4••.,,_ ...... �._""'.,.N�a,.�J»-_� r.i.dnd.e� .r>l�volv�I.�� n0' rqso

� I (Cámara Baixa) "ll:- Ú Vt·t'm
'.

w. I

tt
l'e<; lve '�f'm (I 11l1'ICiSM'. 'l'n-

Ji'>to SI.! -J'i'",· 8�\t, 'esPi't'::l-,'

'I' D .' "d "'" 'd' outra })ossibllid'lC!e s,'nilo VÇl- I
t

tela apen:," }àl·1k·ip:l'·,' , e guar a-vI a t:t me ICO Itv.r conl,l'U () u'lH'do (ÍJ Ral'."s' I JR "iAS l'*tssada'3 e",üs

'Yl �;...nt'.:.: t·,:, '1;1<\ lPle>l RIO, 2'i \V. 1'•. 1 - Os cir- po.lra n ',Iilllho m .iCil dalÜl1h' vteZ (!l,e .ãu P"' 'um.. t
.

i
. Nr_, tES, . + lU. P.)

-I
As InCl1lU9.S rul�.o.:ei'fnli. l>re-

Ct,nty'D," ç (,) -1
ro· ..u;cú,. l.�i.,ll culos medicas_desta caplt:ü Prefeitura. Infeli z m e n tA. SOH!Çii.o veidadcimmr>"Le eu

as Tachen, em que a 7a, flO- I'eceber'am !)eS"rosal,'IMll e·«
'"' 1 l'Olléia. da sltuaçãlJ do tel'l'i-

Nan�er<lln na Gl'ii-Bretanh(\' maturamente, Il1('dlantt' ope-

t
... � ... Cillunuo comf'('r.Víl a (e:-iru- dU:ls lr.l1ãs Siamei>ílS

uni-,
mcão ce3ariaua a :i0 cle ja·

a dos Estados Unidos pl'es- notícia cio falecimento do clr. tal' o resultado de seu V" tório, llem gm:antem sna nu-

t
-

.

",- das pelo COUl'O ch,ueludo, las neiro num hospltal Úr.> Kei- 'rodos os nossos fsIon,os ('lU

ou cooperaçao. Parece que Osvaldo Freitas, integr�mte tamento ao estudo, foi víti- todnomiá", Os particl;trl0.<; ,el(! com cérebros totalmente in- glaley mas.a nüt.icia ',o m�ntt' I' ;P!ltid-u c0n.tl'ári forarn bal-

os Estados Unidos pOderiam do quadro de sua classe 'na mado, ante-ontme, por uma A enauer esperavam - a111- I d t
-

t l'
., n'�,' d.t

- _ -0- . c epen en es, � nes 'es ( l(). �1 e'"'ei'i'C1TO...%t.t: Ull"" n, (nn... �la . Ac 'e I am03, qut' co ü

intervir contra uma invasao_ P'l,_n.fAI·ttll'a do Dl·str·l·to Fecle- l'nsufl'cI'encI'a cal'd']'aca da ho�4eJe "10'''1'1�...rl'''''' A'7
.

!:" .. -
•..•

-'

.f>"Ü.••o-.,TO" ..... se realizará. uma operação em que foram trazidas a um a generalíZâ�-áQ do movill:lt:u-

vereielha de �ltemoy e do ral. O' eXti�to '�pertenc{a a puta os do FDP apOlassem para separá-las. hospital desta capital para a to tudo 'seja resolvru com

grupo de Matsu, mas não se modesta família da Bahia, PRODUCÃO DE � t�atado p.elo qual o Estado operação. Informou-se que rapidez, E' bem possivel ('fm�,- ____

considera que seja essencial donde se transferira, há. al- - hmItrofe fosse colocado sob
. Os médicos que as exami- são filhas de um homem de hoje ou amanhã cento e dez

guns anos, pal'a,esta capital. CIMENTO o governo de um comissario naram que tem excelentes negócios do Yorkshire a rádio-operadores e quarenta

SEGUIU PARA OS Não tendo aqui parentes, RIO, 24 (V"" A.) - A pro- neutro até que ficasse pron- probabilidades de sobreviver quem só se individualizou mecânicos entrem el� greve

EE. UU " O SENADOR
nem amigos, para quem ape- dução de cimento Portland to o tratado final de paz com à intervenção cirúrgica. como "Mister Gray". também".

lar Osvaldo Freitas empre- cOlpum, de janeiro de 1953 a a Alemanha. • .

ATILIO VIVAQUA gou-se como guarda-vida-da setembro de 1954, foi de ..... Os livres-democratas, que Fabrl·,�calDos Iralo.res
RIO, 24 (V. A.) - Viajan- municipalidade, çomo bom 1.471.843 tonelada8, llil valor ainda estavam indeciso..s, são

do via aérea, seguiu hoje pa- nadador que era, Apenas com de Cr$ 1.785.914.000,00. capazes, agora de se pôr do

ra os Estados Unidos o sena- os minguadOS vencimentos de O mês de maior produção lado das seus lideres. Entre-

���ti�;��� :�V;����lC C::� :�;U��I����� �ro:��.��o'pr���� i��;s�I���u��:_�!O;3!ê�on�� �a�:�t�:�:�!�:C��t:d:������ a Fabrica Nacional de Motores entreg·ará
ferencia Internacional de ratól'io e ingressar na Fa- maio com 179.160 toneladas tem 244 dos 487 lugares da ••

I- h d I tInvestimentos, � realizar- cuÍdade de Medicina da Uni- e agôsto, com 175.135 tonela- Câmara. O Bundestag, ama- 'a primeira ln a e ra Dres
se en1 Nova Orleans. O se- veJ,:sidad� cio Brasil, onde se

I
das; Os outrqs mêses do ano nhá, vai InICIar uma serIe

.'

nadar Vivaqua será ainda gradUOU em 1951. apresentaram menor produ- de debates por 3 dias. sobre RIO, 24 (V. A.) - Na Fa- logo seja concluida, será co- se adapta aos nossos lavrado-

portador de uma mensagem Já então conhecido, pelo

I
ção.

'

os tratados, nas segunda e bl'ica Nacional de Motores, locada à venda direta aos a- res, dadas as suas caracte

de cordialidade dirigida pelo seu esforço e contração aos As estatísticas ainda não terceira (a final) leituras, encontra-se em adiantada gricultores. rísÚcas e o porte, E' do tipo

Senado brasileiro ao Senado estudos, o dr, Osvaldo Frei.. assinalam a produção de ci� sob ameaça de manifesta- produção a primeira linha de O tratar em fabricação é "Fiat", universal, com cupa
norte-americano. tas, de guarda-vida, passou I menta branco no pais. ções comunistas. tratores nacionais que, tão do tipo que mais convém e cidade de transporte, tração

, � �. e outras p,plicações na agri-

Dais caminhos se apresentam abertos aos olhos do

I C' ·de ÇO-es Sobre I
enganadoras dos desertos arenosos do Sahara, e os prls- cultura, possuindo vinte HI:',

�omem, na sua peregrinação P_?l' este mundo enganoso, .0nsl ra �as. iriantes, surpreende�1tes dos kaleidoscoplos; o vic�o é
na barra de tração.

tao cheio de inquietantes desilusoes: o do Bem e o do :rvlal. dlsslmulante, muda de cor como os polvos e os camaJeoes; Seu "chassis" adata-se a

"Os que seguem o primeiro, isto é, o caminho do Bem,

:, B' I
o vicio é covarde e mesquinho: disfarça e se embuça ou se construção de três tipos: tri-

têm por habitual a pratica dos atos morais que sinte.tisa- O em e o Ma fa�tasia p�:a iludir os incautos � os fraco.s,. os, qu.ais._ se ciclo, esteiras e rodas, po-

mos por Virtudes, e os que seguem pelo segundo cammho, deIxam can em !:_ls suas armadilhas; o VICIO e hlstnao: dendo ainda seu motor ser

o do Mal, têm por habito a pratica de todos os atos con- gargalha, e ri, dansa e saracoteia; o vício é debochador: acionado a gasolina, querose-
trarios à moral, conhecidos por Vícios". ILDEFONSO JUVENAL escarnece e zombeteia! ne ou oleo 'Diesel". A produ-

Dotado pelo Cl'eador com a faculdade admirável do lar, e corrompe a família com os seus maus exemplos, pri- "Procurai o prazer em toda a parte onde êle se encon- ção de tratores da Fabrica

Raciocínio, _póde o Homem, claramente, distinguir o Bem e vando-a ao mesmo tempo dos recursos que desperdiça". tre ou se apresente, eis o sinal por excelencia do vicio, -

Nacional de Motores poderá

'o Mal, pois, "para que haja Virtude é necessario que se "Sacrifica-lhe assim, o bem estar e conforto, deshon- daí os seus excessos e as suas injustiças", pois, "êle se en- atingir mil e qUinh_t:ntas
conheca o Bem e o Mal, que se possa escolher livremente ra-a, e prejudica a educação dos filhos, que ficam ao a- feita por vezes de ornamentos que iludem, reveste-se em unidades por ano, de acordo

um e �utro, e que se tenha o habito de praticar o Bem e bandono, sujeitos à ação corrutôra de todos os maus ele- certos meios de aparencias de sociabilidade, de alegria, pra- com o plano até agora ela-

evitar o Mal". mentos". zer, animação; o vicio é egoista, chega a ser indiferente, borado.

O facundo, extraordinário Antonio Vieira, um. dos Tratando das obrigações morais do homem no lar e na de8denhoso, CÍ'uel".

'maiores conhecedores do cora:ção humano, psicólogo das sociedade, depois de as enumerar, classifica os deveres so- Rui, apostolo da Democracia, do Direito, da Liberda

paixões e do 1icios, Vieira cuja critica il'onisante, "fus�i- ciais em dois grupos: "Devel'es de justiça, que consistem de, da Lei e tia Justiça, Rui, insigne e admirado Platão de

gava os grandes, os nobres, os ricos, os plebeus, os propl'los em não fazer mal aos nossos sell!elhantes; e Deveres de uma nova era, já em 1897, advertia e doutrinava: "o vicio

papas e reis"', que apezar ele 'político; soube ser verdadeiro earijade, que' consistem em lhes fazer o bem; que podem arrecada sôbre a atividade do ocioso quatro especies de

relig'ioso, missionúrio e moralista, doutrinava: "Os homens ser consubstanciados nas seguintes sentenças: "Não pre- impostos: a perua de tempo, a perda de estimlllo, a perda

só os distingue a Virtude, e não ha mais que dois generos judiques a ninguem'�; "Faze aos outros aquilo que quel'e- de saúde e a perda de dinheiro". WASHINGTC?,N, 24 (U. P.)

de gente neste mundo: bons e maus, Só o qúe está dentro rias que êles te fizessem". E aponta o Egoismõ como o pai "Uma inexoravel maldição, lhes mirra a atividade, de- _ A Armada dos Estados U-

de nós, nos póde disting.uir intrinseca e verdadeiramente, de todos os vicios, porque "o egoista só se preocupa com a finhando-lhes os recursos para os deveres mais sagrados. nidos informou, hoje, que

e este é o Vicio ou a Virtude; tudo o mais são cousas que sua pessôa, pouco lhe importando as desgraças alheias", Tudo em torno dêles acusa a esterilidade das cousas pre- não tinha encontrado coisa

ficam de fóra; podem mudar as aparencia.!), mas não dis- "não o comove o6"desamparo dos inválidos e dás crianças, citas; o traje é descuidado, a casa nua, o pão raro, servil a

tinguir as pessôas".' a fome ou o perigo de vida em que alguem se encontrar, as condição da e,sposa, a instruçãó dos filhos, grosseira, as di-

"Os vicias, - evidencia o eminente professor Gaspar epidemias, terremotos, guerras, incendios, naufragios e ca- vidas a monte, fre-quentes os desaires, as privações infini

de Freitas em os seus admiraveis e beneméritos "Pontos taclismas qué o não atingirem; a tudo isso o egoísta é in- tas, o calice da vida azêdo, odioso, insuportavel".

de Instrução Moral e Civica" - são os maiores impecllhos sensivel, porque para êle só tem valor o que puder. ser a-
.

Vielra nos adverte em os "Sermões", que os mais ha

da harmonia e da felicidade, - porque, além ele degl'ada- proveitado em benefício dos seus mesquinhos interesses". beis artistas da desgraça, foram em todos os, tempos os vi

rem quem os pratica, corrompem, enxovalham, desorgani- O vicio, ".produto psiCOlógico de elementós psicológi-. cios, e que o homem menos livre é o que se deixa por êles

zam e arruinam o lar, reduzindo-o, não raras vezes, à mi.. co;.., lamentavel fraqueza humana, é ·pois, disposição, ten- dominar. Em qualquer lugar ônde esteja, "o vicio encontra

seria ou ao desmoronamento completo".
,
dencia; habito d� proceder mal, como a virtude é força ad- logo muitos sacias, enquanto que a Virtude, de ordinario,

"O chefe de família que se entrega aos vicias perde a miravel, disposição habitual para o Bem. vive isolllda".

estima, o respeito e a autoridade a que tinha direito no O vicio tem aparencias ilusorias corno as mjJ:agens

UmB f�jsca elétriC_8 atin�iu O �eposito �e explos'
,VIOlenta explosao no 3- Batalhão Rodoviário ocasionando ferimenlos graves

••" iI••�....· VACARIA, 24 (V. A.) - Uma 'violenta explosão ocor-

I
- J �

DIRETOR
• :.

reu na noite de ante-ontem, no interior do alojamento da

: Rubens de 1- I IOm,i. antiloDiá-I ��cÍa���panhia do 3.0 Batalhão Rodoviário, sediado nesta

: Arruda Ramos I· 1 ,'iO
d. S. Catarina I o local onde se deu o acidente dista seis quilômetros

: •
'

.
.

.

'. daqui, isto é, na parte do acampamento do citado Bata-

: GERENTE

,.
Ano XLI ! lhão, onde se alojam oficiais, praças e funcionários civis

• Domingos F.' I·
daquela unidade, que têm a seu cargo os trabalhos de

:• dA·
_

N
- :- construção da ferrovia Rio Negro-Bento Gonçalves.

•
e. qUino •• ".115 •• .iA Em consequência da explosão, ficaram feridas grave-

; 1, 'I mente três pessoas, que foram recolhidas aos dois hospitais
....'.................. desta cidade.

Cr$. 100 Com a tempestade que desabou sobre este município,
------------------------___::......---

presume-se que uma faisca elétrica tenha atingido o de-

pósito de munições da 2a. Companhia, dando origem à, la
mentável ocorrencia.

Só por capricho do destino essa explosão não teve con

sequências fatais, tendo, porém, feito quatro feridos gra

ves, que se encontravam nas imediações do citado depósl
RIO, 24 (V. A.) - A bordo to. São eles: Pedro Medeiros Branco e Gentil Godoi, reco

do navio norte-americano lhidos ao Hospital de N, Senhora da Oliveira, e Manoel
"Brazil" os fiscais aduaneí- Piritela e Manoel Darci Souto, à Casa de Saúde Nossa Se
ros apreenderam, no porto nhora Auxiliadora. Os médicos assistentes dos feridos estão
de Santos, um contrabando empenhados em salvá-los.
de cinco volumes, pesando Ao local do sinistro compareceram o delegado de poli
quatro mil quilos e contendo cía, acompanhado de seus auxiliares, bem como oficiais do
fazendas e roupas para se- 3.0 B. R., a fim de tomarem as providencias cabíveis.
nhoras, O contrabando que li rir, ",.,

veio como carga não maní- _; -.-..�.--- ..".!'.-.. .....-wl

festada, é avaliado em cinco
milhões de cruzeiros,

Edição de hoje - 8 páginas I<'lorianópolis, Sexta-feira, 25 de Fevereiro de 1955

Continuar_am as operações CONTRABANDO NO
PAQUETE AMERI
CANO "BRAZIL"

da aviação nacionalista chinesa
à defesa �e 'Formosa e. do dos Unidos, efetuaram, on- nístas, mas acrescentou que
grupo das Ilhas Pescadores a tem, sua primeira patrulha não houve contato entre êles,
permanência em Nanchis- sobre o estreito de Formosa. Persiste a opinião de que os
han. A força aérea declarou que Estados Unidos queriam a re-
A força aérea também a-' "número' considerável" de tirada de Nanchlshan, quan

nuncíou que os aviões nacío- aviões vermelhos foi avista- do se deu a das Tachen, mas
nalistas F-86 a jato recente- do ontem, sobre as Tachen, a isto se opuseram os nacío
mente .adquírldos nos Esta- agora em poder dos comu- nalistas.

TAIPEI, 24 (U. P.) - Os

aviões nacionalistas bom

bardearam as ilhas verme

lhas, ontem, ao norte e ao

sul da ameaçada guarnição
nacionalista da ilha de Nan-

o TEMPO

chishan. Crescem as possibi
lidades -de ter de ser eva-

PRODUÇÃO
ATÔMICA

Previsão do tempo até às
14 horas do dia 25.

Tempo ;_ Bom, sujeito a

ligeira instabilidade.

Temperatura - Estável.

Ventos _:_ Do quadrante
Norte, frescos.

Radio-operadores e. mec8nlcos da Panalr
,.

_. ,-

IRAO TAMBEM A GREVE
dícato dos Aeronautas, fa-

lando a propósito da greve clã
Panair disse a "O' Globo":

n;!o se �lll;llk"""" '-1,;..: .,;_-'-""....'"

espera ouLra altt'l'nativr, (l\W

entrar tün.bem n.. grt'vl'.

SUBMARINOS NO
LITORAL' DA
CAROLINA

alguma que 'pudesse confir-.
mar a notícia de que dois

submarinos não identifica

dos foram avistados, ontem,
nas águas do litoral do Es

tado da Carolina cio Norte.

A investigação prossegue -

segundo a Marinha norte-a

mericana, mas "até agora os

resultados foram inteiramen-
i

;,{f�':: �'�,� t (Continúa na 6a. página) te negativos".

.'

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



o ESTADO

I
BANCO de CRf�ITO POPULAR

I'
'

, � AGRi�OLA .

. • I
e Norte

I � .J'l.�Cl!Y\.d, 16
. . ,

i;!s�e_g...u�n�d;:�Sa�/;�6����o���:h;:���;;�J�;g:.:r..:.eS_a_b_a_d_o...;,8 ��,-:=-:_FLORl�::POLlS
-

5r��"-,,,,:��.[;..c_·--':..:C-_
,.,

� :� - .... .,....----------..:-.._, .....-

-. �_ ..... �. � -...,� 1 _ 1

INDICADOR' PROFISSIONAL\'·.DR. RO���:ASTOS I,DR. JUr;I�:;tUPI'rZ. Dr. Vidal' Outra filho
,.

MÉDICO
�

Ex i?terno eh 20a enfermar�a r ESPECIALISTA EM DOENÇAS DE CRIANÇAS

j
Com prátl ca no Hospital -Sao e Serviço de gastro-enterologta _

, ] DR WALMOR ZOMER Francíscu de Assis e na

o:anJtda
Santa Casa do Rio de Janeiro I CURSOS DE ESPECIALIZAÇAO NO RIO DE JANEIRO

DRA. WLADYSLAVA _L�L..!· LOBATO .

GARCIA
Casa do Rio d� Janeiro (Prof. W. Berardinell!). PEDIATRIA NEO·NATAL _ DISTÚRBIOS DO RECEM-

Ww MU"'B1'--'�
� , F�- -

l -� _._ '-- e., -;&
CLINICA MEDICA Curso de neurologia (Prof. NASCIDO _ ASSIST1tNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AOS�Oi:!J. f

s iratório' Diplomado p�l� Facu[aa1f'e•

",I!:.,.--'---�-R.ru.oJ.&�A
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/-
�

e, Doenças dg;��r��h�O�eEP cional de Medicina d� �niver- Ccntultório : Rua 'Vltor----M�-: �J)'l.j;sr!1_()__.!!lLl!�sJl,iJ:�IJ!latc1'='· ('l"AL'lA D]!; APETl'l'J:<;) _ TRATAMENTO '-vA ENURESE NO-
_.
_/'/

NTANIO DIB
T

RADIOSCOPIA ' sídade do Brasll
- reles, 22 Te!. 2675. 'nidade V. Amaral. TURNA EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES _ DISTÚRBIOS

""'.
_.'.- ,DR. A u RADIOG���I1,lfLMÕES Ex-interno por concurso da Ma- Horários: Segundas, Qu'Urtas e DOENÇAS INTERNAS PSICOLOGICOS DA INFÂNCIA _ ENFERMIDADES DA INFANMUSSI . . 'T x '

terlllllade-Escola Sexta feiras: Coração. Estômago, intestino, CIA DE MANEIRA GERAL
-

_ MÉDICOS -

F liClrU�gl� d�ld:�: Nado- (Serviço do, pro\: oc)távio ae- Das, 1A6 �s 18 horas.
. f��ado ': vias biliares. Ríns, ova- CONSULTÓRIO _ FELIPE SCHMIDT, 38.

CIRURGIA·CLíNICA
orma o pc. a ac

Tisiolo Ista e .

drlgues, I.ma
_ ,Res,denclu: Rua FelIpe Sch- nos e utero. CONSULTAS - DAS 2 ÂS 6 HORAS.

GERAL·PARTOS ��l. d� M:�!cin;� Hospltaf Ne- E.x-Idte�o �� ISjrvlçOp dÊ C�roé m idt, 23 _ 2° andar, apto 1 - Consultório' Vitor Reirelea CONSULTAS CI HORA MARCAI'l\.: FONE 3165
'Serviço completo e especiali- ISIOClrUro��� Ramos

gta o doos::oa de' Ja'nei�o' •
• Tel. 3,002. 22.·'

, RE�I�1tNCIA _ TENENTE SILVEIRA, 130 (FONE 8165)
zado das DOENÇAS DE SENHO- I

Curso de especialização pela Médico do Hospital de Das 1� Aas .18 horas.. ATE};DE CHAMADOS A DOMICfLIO
RAS com modernos métodos de S N T E' _I t rno e Ex-asllls- C ld d

Reaidência t Rua Bocaluva 20.
.

"
'

t t
. . . x n e arr a e DR NEWTON Fone' 3458 DR NEY PERRONEd lagnôaticcs e tra amen O.

tente de Cirurgia do Prof.' UiO DOENÇAS. DE SENHORAS •. ..
•

SULPOSCOPIA - HISTERO -

Guimarães (Rio). PARTOS c- OPERAÇOES D'AVILA
DR. MARIO WEN- jMUNDSALPINGOGRAFIA _ METAEO- Cons: Felipe Schmidt, 88 -

Cons: Rua João Pinto n, 16, 'CIRURGIA GERAL Formado pela Faculdade Nscí-.LISMO. BASAL Fone 3801
'

das 16,00 às 18,00 heras, I Doenças de Senhoras - Procto- . DHAUSEN naol de Medicina Universidade
ÉiRtdlOterafla� por o����scuÚ�::; Atende em hora marcada. Pela ma nhâ atende dià- logia - Eletricidade Médica CLíNICA MÉDICA DE ADULTOS do Brasil Puericultôr do Departamento
V• .e{otcoagIo ;çaoV

-

Ih Res: Rua São Jorge 8 - Fone riarnente no Hospital de Consultório:, Rua Vitor Mei-l E CRIANÇAS RIO DEl JANEIRO Nacional da Criança. Ex-Assis-

I� e a �t ,no r.aRu�r;�aj:�o n 1 2395. Caridade. "eles n. 28 _ Telefone: 8307. Consultório - Rua João Pin- Aperfeiçoamente na "Casa d.
tente do Prof. Nartagão Gesteira

10 a���� �l�dificio do Montepio: DR. YLMAR CORR'ftIA Residêl�cia: ,

Consultas: Das 15 horas em to, 10 _:_ Tel. M. 769.
,

Saude São Miguel"
na Universidade do Brasil. Ex-

-H ". Das 9 às 12 horas -
.

.l!I
I Rua : General Bittencourt n. dIante: A •

Consultas: Das 4 às 6 horcs, Prof. Fernando Paulino Médico do Instituto Fernandes

D o�Ü��'I CLi:KICA MÉDICA .101. Residênc!a : -Fone, 3.422 Residência: Rua Esteves Jú- Interno por 8 anos do Serviço F'iguei ra-Servíçns dos Profs Ce-

rÓ 15.' 18 horas _ Dra, CONSULTAS das 10 r- 13 hO-1 'I'e lef'on e : 2,6.92. Rua': Blumenau n. 71. nior, 45. Tel. 2.812. de Cirurgia zar Permetta e Mário Oliutô. -

MUSSI as
raso ,,' ------ -- DOENÇAS DO APARELHO DI- Prof. Pedro de Moura no Rio de Janeiro. Ex-médieo jas-

R idê '. Rua Tiradente 9 - Fone 3415 MARIO DE LARMO GE3TIVO _ ULCERAS DO ES- DR. HENRIQUE PRISCO Estagio por 1, ano na "Mater- tagiário ,do Serviço de Pediatr�aeSI encra : Avenida Trom- I TO,'\1AGO E DUODENO, ALER- nidade _ Escola" do Hosp ital do Ipase (prof. LUIZpowsky, 84.
DR. JOSÉ TAVARES CANTIÇÃO GIA·DERMATOLOGIA E CLI- PARAISO Prof. Otávio ROdrigues Lima TO,l'l'es Barboza) no, Rio de Ja-

L ONSECA
MÉDICI) NICA GERAL MÉDICO Interno por 2 �no do Pronto nell'o.. . .'DR. SAMUE F, IRACEMA CLiNICA DE CRiANÇAS Operações - Doenças de Se- Socorro I PedIatra do Hospital de Carl-

Diagnostico - Trato. Clínico
i MOLE'STIAS NERVOSAS' E ADULTOS" nlloras"- Clínica de Adultos. _ x .,-

dade. Médico escolar do Centro
e Cil'ul'gico das Doenças e Afec- MENTAI3 - CLINICA GERAL Doenças Internas CLINICA Curso de Espeçialização no OPERAÇOES '

I
de Saúde de Florianópolis. Pedia-

ções de Adultos e Crianças. I Dr Serviço Nacional de Doen- CORAÇÃO - F.IGA DO - RINS de Hospital dos Servid6rea do Ea- CLINICA DE ADULTr j tra da Assistencia Médico -:- So-
Pediatria Ortopedia -

ças Mentais. _ rNTESTINOS OLHOS _ OUVIDOS NARIZ tado.
. DOENÇAS DE SENROR.\S

. cial da Al'mada.
Traumatologia _ Cinecologia -j Chefe do Ambulat'4rio de Higie- Tratamen •• moderno da STFILIS E GARGANTA. (Sl;lrviço· do Prof. Mariano de CONSULTAS: No Hospital de '

Tisiologia _ Endocl:inologia - ne Mental Con�ultório - Rua TiI'adentes, DO Andrade), Caridade, diariameute das 8 à� I
-.-X-·_

Obstetricia I Psiquiatra do Hospital - 9. DR. GUERREIRO DA FONSECA Consultas - 'Pela manhA no 10.
Curas de emagrecimentos' 8 Colônia Sant'An.a ,

HORARIO: Chefe do Sel'viço de

OTORI-I
Ho.spital de Caridade,

. 1 No consultório, à Rua João' Curso de al?erfeiçôamento em
engorde. f Convulsoter�pla pelo

.

eletro� As 13 as 16 horas. NO do Hospital de Florianópolis A tarde das, �680 hs em dlan- Pinto nr. 16 (l0 andar) doenças de crianças durante °
D'oenças da Velhice. rl,lOque e c:ardlaz?l. In�uhnl 'e�a-, Tel.: Cons .. .,- 8.4�1I - Res. - Possue a CLINICA os APARE- te no

consu,ltorJO "

Rua NU,nea I Di.ariamente -das 10 às

12.
e das

I
ano .de 1954 com estagio nos prin-ALTA CIRURGIA pla. Malanoterapla. PSlcotera�la. 2,276 - FlorIanópolis. \ LHOS MAIS MODERNOS PARA I

Machado 17 EsqulOa d. Tua- 14 às 16 horas. cipals Serciços de Puericultura
CIRURGIA PLASTICA: Este- CONSULTAS: '1'e:ças e QUID- -----

TRATAMENTO das DO·ENNÇAS dentes. Tel.276ff RESIDENCIA:- - Rt.a Duarte e Pediatria do Rio de Janeiro.
tica e Reparadora. tas da� 16

àS.
15 horas. Sal1ado, DR. JÚLIO DOIN da ESPECIALIDADE I Residencia - rua

p.
residente Shutel, 129 _ Florianópolis. (Bel'çarios, enfermarias ambula-

Consultório: Rua Fernando

I
(manha)

, .. .' VIEIRA Consultas - pela manhii no Coutinho 44. " 'r
Machado,6 _ 10. andar. Rua Amta qanbaldl, esquma

ÉDICO HOSPITAL. '----------------------__

Horario: das 14 ás 18 hs. de General Blttencourt.., ' M
EM OLHOS À TARDE - das 2 ai i -. DR. VIDAL

ADVOGADOS(exceto aos S�bados) RESIDENCIA: Rua Bocaluva, o�Jltcg�LlflR�Z E GARGANTA 'no CONSULTORIO CLINICA DE CRIANÇASPela ,m�nha e aos' Sábados 139 Te1.2901. TRATAMÉ'N'l'O E OPERAÇOES I CONSULTORIO - Rua dOI Consultório: - FeJipe,Schmidt, '

atendera somente com hora mar-
DR ARMANDO VALÉ- Infra-Vermelho - Nebullzaçio - IUIEOS nO 2 38. DR., .JOSÉ MEDEIROScada. ., I

Ultra"So� RESIDENCIA - Felipe Sch- CONSULTAS -Da. 4 a. {I
DR. INGRETTO RIO DE ASSIS (Tratamento dé sinusite .em 'midt nQ_U3 Tel.·2865 horas. VIEIRA

CIRURGIÃO-DENTISTA Dos Serviços de Clínica Infantil operação) Residência: Tenente Silveira" -- ADVOGADO -

Clínica _ Cirul'giá '_ Protese dll Assistência Muulclpal e Hos- Anglo-retinoscopla - Receita de DR. ANTON�O MONIZ 130 FONE - 8.165. Caixa Postal 150 - Itajaf
, Santa Catarina.Dentária 'I .'

pital de Caridade Oculos - Moderno equipamento DE ARAGÃO
-----

Raios X e Infra-Vervelho rCLíNICA MÉDICA :OE CRI�- lIe Oto-RlnoJarlnrolorla (únJco
CIRURGIA TREUMATOLOGIA,

DR. ANTONIO BATISTA
Consultório e Residância: Rua; OAS E ADULTOS no Estado) JUNIOR

Fernando Machado 5. I
_ Alergia - Horário das 9 às 12 horaa e ,�' Ortopedia

Telefone: 2225. Consultório: Rua Nunes Ma- das 16 às 18 horas. Consutit6r;io: João Pinto, 18.

Consultas: das 8,00 ás 11,30 chado, 7 _ Consultas daa 13 àa Consultório: - Rua Vitor Bel- Das 15 às 17 diàriamente.

I F 267� Menos aos Sábados
e das 14,00 ás ilil horas 18 hol'!ls reles 22 - one u.

1 G
.

R R S- J 20 Res: BDcaiuva 185.Exclusivamente c'V11 hora mar- RelS;dência: Rua Marecha UI- es. _ ua. ao orge -

cada. /. )hljrme, 5 - Fone: 8788 Fone 2421. Fone: 2,714.

Lavando com Sabão�

�irgem', ES]Jecialidade
da Cla. \VBIZEL INDUSIRIIL-Joluvllle. (marca registrada)

,

-' ecoDomiza.se�tempo e diahelro
_.-�- ", �,,-_._---,,-"----_._'_._. ' ��...:._--------------------

_ ...... --
�

l O J A S
Eletrc-Técnica

(A ORGANIZAÇAO ORGULHO DE
SANTA CATARINA)

Ap-resentam as �<xmas. sras. Donas de'
Casa, a marevllhcse

E L.,G IN
(A MAQUINA DE COSTURA DE FAMA

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

ELGIN paga.;se a si mesma:
DISTRIBUIÇAO EXCLUSIVA DE

1 ElETRO-TÉCNICA INDÚSTRIA E
,

'

COMERCIO S. A. '.

R�la Tte. Silveira 24 e 28 - End. Tel.
, ELETROTECNICA

Caixa Pos-fal193 - Telefone 3.793
Florianópolis .- Santa Catarina

IGO'Rft, NOVOS HORIRIOS
D

Terças - Quintas - Domingos
\ 9:50 horas

Para: Curitiba S. Paulo Rio

(Conexão para o inteior do Paraná S. Paulo

do Pais)

ESTADO' iNavio-Motor ,«Carl-0-
ADMINISTRAÇÂO

'Redaçãp e Oficinas, à rua Con
selheiro Mafra, n. 160 'fel. 3022
- Cx. Postal' 13l}.
Diretor: RUBEN'! A. RAMOS.

I i

o Hoepcken
MINISTÉRIO Dt\' AGRICULTURA

SERVIÇO FLOR�STAL
DELEGACIA }·'LORESTAL

REGIONAL
"ACôRDO" COM O ESTADO DE

SANTA CATARINA
AVISO

A Delegacia Florestal Regional,
no sentido de coíbír; ao máximo pos

sível, as queimadas e derrubadas dê mato, afim de ímpe-
pedir os desastrosos efeitos econômícos e ecológicos que
acarretam taís práticas" torna público e .chama a atenção
de -todos os proprietários de terras e lavradores em geral,
para a exigência do cumprtmento do Código Florestal

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

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

proceder queimada ou derrubada de mato sem solicitar,
com antecedência, a necessária licença da autoridade Ilo Ano ..•. ,............., 170,00
restal competente, conforme dispõe o Código Florestal em' Semestre Cr$ 90,00
seus artigos' 22 e 23, respectivamente, estando os infratores No Interior,

Ano ..•.•.... ....•• Cr$ 2')0,00
sujettos a penalidades. Semestre •.........•.• Cr$110,00

REFLORESTAMENTO Anúncio mediante contréto.
Os ortgfnats, mesmo não puEsta Repartição, pela rêde de viveiros florestais, em blícados, não serão de"ojvídos.

. cooperação, que mantêm no Estado, dispõe de mudas e se- A direção não se responsabiliza
mentes de espécies fl.urestais e de omamentaçâo, para for- pelos conceitos emltddqs nos ar-

tigos assinados.
necímento aos agricultores em geral, interessados no refIo-
.restamento de suas terras, além de prestar toda orientação
técnica necessária. Lembra, ainda, a possibilidade da ob
tenção de, empréstímos para rerlorestamento no Banco dó

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

O!;; interessados em assuntos florestais, para a obten

ção de .maíores selareclmentos e requererem aatertsação
de ltccnçapara queimada e derrubadas de mato, devem

dirigjr-�e às- Agencias Florestais Municillllis 011 diretamen
te a esta Repartição, situada à rua Santos Dumont n", 6
em Florianópolis.

'

Telctône: 2A70 --- Caixa Postal, 395.
Eudereço telegráfico; Agl'isilva - Florianópolis, S. C.

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

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

As escalas em S. Sebastião, Ilha Bela, Ubatuba não
prejudic,arão o horário de chegl'lda no RIO (Ida) •

ITINERARIO DO N/N "CARL HOEPCKE"
IDA VOLTA

ItaJai ,Rio Santos

Gerente: DOMINGOS F. DB
AQUINO

Repreaentantear
Representações A. S. L"ra.

Ltda.
Rua Senador Dantas, 40 - 6°

andar.
Tel.: 22-5924 - Rio de Janeiro.
Rua 16 de Novembro 228 5°

andar sala 612 - São Paulo.

Fpolis

Para o mês de Janeiro e Fevereiro
ASSINATURAS
Nl Capital IDA VOLTA

Florianópolis
28/1
9/2
21/2

Itajai
30/1
11/2
23/2

Rio

4/2
16/2
28/2

Santos
,- 5/2
17/2

INFORMAÇOES,

UTEIS

Raios X

Viagem com segurança
e rapidez .

SO NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

RAPIDO {(SUL-BRASILEIRO)
Florianópolis - Itaja! - Joinville - CuritIba

;Ih.... f ......""".��-�� �.". ...
-

Ag"e"néia : Rua Deodoro e�quina:da
..

� • Rua Tenente ,SIlveira

DR. ALVARO DE CARVALHO

Puericultura - Pediatria', ,

CLlNICA ESPECIALIZADA DE
CRIANÇAS

Consultas das 9' ás 11 horaa.
Res. e Cons, Padre Miguelinho.

12.

DR. CLARNO G.
GALLETTI

- 'ADVOGADO -

Rua Vitor Meirel.!!!, 60.
FONE: 2.468 ,

- Florianópolis -

DR. ANTONIO GOMES DE
ALMEIDA

---------------------�

DR. JOSIll M. CARVAUIO
-

REIS
ADVOGADO

ADVOGADO
Escritório 'e Residência:
Av. Hercílio Luz, 15
'felefone: 3346. Ruá Frei Caneca 122

---------�------_._,�--...--'_._�_ ..

,s��2�'Rcti,• •

Esp ECIAlIDADE

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Zury �aehado, e••• Vende-se

.................. CASA PRÉ-FABRICA'DA,

••••••••• ACONT�CIM�NTOS SOCIAIS ResldeDcla Bairro ,

Bom Abrigo

-0--
- sra. Almerinda Perei- provas,

. _

ra Tavares, esposa do dr. I Onde estão esses princípios? Onde e quais, sao essas di-

Antenor Tavares' retrizes? Onde e como se revestem esses estímulos?
.

Tb d
'

L' ki Prezado Rádio-ouvinte. Acompanhando o PROGRA-
- sr, eo oro 19OC 1 . D'

-

d 't E' ora
- menina Yolanda, filhí- f

. ,.

d
"

tê
.' MA que hoje iniciamos, graças a ireçao es a I miss ,

uncionarro o mmis erro - t tõd
nha .do sr, Arony Natívída- da Fazenda os distintos ouvi�tes poderao encontrar respos as a o as

de da Costa, Oficial Admi- - menino Luiz Henrique, essas Interrogações. \ .

E' o 'que a Igreja Presbiteriana Independente de Flo-
nistrativo do Tesouro do filho do sr, Moacyr Iguate- Irianópolis, se propõe, focalizando neste Programa, a be eza
Estado; my da Silveira; Ie o valôr imperecível dos príncípíos de ordem mora, que
- menina Eliana, filhi- - sr. Humberto d'Alascío foram expostos com singeleza e brilho ímperecíveís pelo

nha do sr. Ari Ramos de - menino Sidnei, filho do
'excelso Fundador do Cristianismo. Acompanhá-lo é enve-

Castro Secretário do Depar- sr, Capitão Carlos Wences-
redar pelo caminho em que se encontram as mais signi

tamento de Saúde Publica lau Pacheco, da Reserva da ficativas vitórias da vida.
do Estado; Policia Militar; ,

"O cristão deve dar aos outros o que recebeu, Há pes-
- sr. Pedro João Ne- - sra. Izabel da Costa 1 d

. -'

d OA esas necessitadas de uma pa avra e apreciaçao, e am r
ves

.

.,Rodrigues de simpatia.
o-:- sta·. Sofia Grams, pro- -:- 81'a. Ida F e

• Freitas O coração aflito, atribulado e angustiado, a alma des-
fessora do Grupo Escolar - sr. Jorge José Mi- garrada, a vida errada, todos necessitam de uma palavra.
"São José"

. J,� chel Feliz o que, no exame de seus átos, ouvir a voz agradecida:
I

_ "Vossas palavras .sustentam o meu ânimo, a minha es-
.

-0- perança e a minha fé".
Já o mavioso cantor d'Israél proclamava: - "Como o

cervo brama pela corrente das águas, assim a minh'alma

suspira por tí, ó Deus! A minha alma tem sêde de Deus"

"E essa disposição íntima da alma, procurando elevar

se acima do mundo tangível, para descançar em Deus,
vem demonstrar que o HOMEM não póde e não deve viver

feliz, sem Deus, nem no Tempo nem na .Eternid,ade. E' pre-
ciso, pois, buscar a Deus para adorá-lo.,. A margem do notícíarío sôbre o empolgante carnaval

Eis porque "o, HOMEM não póde, por sí.mesmo, orten- de Florianópolis, cumpre salientar um fato que, escapando
tar-se com segurança na vida. Necessita de um guia se- totalmente ao sentido dos folguedos, populares, revelou,
guro que trace diretrizes éertas e inconfundiveis. Deus, que mais, uma vêz, a generalizada simpatia do nosso povo para
o criou para sua honra e glória, deu-lhe normas claras pa- com o ilustre Prefeito da Capital, dr. Osmar Cunha, Não se

ra o seu viver, Conscios desta verdade, todos os seres hu- trata apenas das legendas que, com raras exceções, todos
manos, instintivamente, buscam a Deus. os blocos, cordões e escolas de samba ostentavam como ho-

Sigamos a orientação que a Palavra de Deus nos apon-- menagem expressa ao dinâmico administrador do Municí

ta, ainda que tenhamos de palmilhar um caminho dificil. pio, que está renovando a velha cidade floríanópolítana.
Que a Palavra de Deus oriente os nossos corações, o Essas legendas, aliás, já por si representavam muito da es

meu e o teu, gentil Rádio-ouvinte, domine os nossos sen- tima e do apôío que o Prefeito Osmar Cunha desfruta no

timentos, purifique as nossas almas e nos conduza desta seio de tôdas as camadas sociais de Florianópolis, não só
vida ás mansões celestiais, pois só ela é o Guia. Imprescín- mente pelo trabalho ativo a que se entrega, no afan de rea

divel da Vida." lizar vasto plano de melhoramentos municipais, mas tam-

Atende, pois, ó alma que vives na incerteza, que te de- bém pela sua extraordinária acessibilidade e pela sua po
bates sôbre as ondas da dúvida, que te ínquíétas ante o vá- pularídade, afeito que está ao trato direto com o povo, sem
cuo que sentes dentro de ti, que sentes uma imensa saúda- reservas e sem pôses de gabinete,.,
de do Céu - tú não te sentirás feliz, não te 'sentirás segura

enquanto não encontráres Deus, êsse Deus bondoso que te

fez para a sua própria gloria,'e, te vendo depois infeliz, en
tregou o seu Filho amado para te remir e te salvar.

Atende, pois, prezado Rádio-ouvinte. Procura-o, hoje
ociosas".

, mesmo, crendo em Jesus Cristo, aceitando-o como teu
No Cemitério falou novamente o Presbítero Eny Luz bastante Salvador. Adora-o em espirito e em verdade".

Moura, tendo feito uma oração o Presbitero Arony Nativi- E nesta espectatíva prosseguiremos com entusiasmo,
dade da Costa, sôbre o valôr e a fé dos crentes em Cristo não ignorando os percalços de tão magna tarefa, certos de

perante a morte, o que nada mais é do que a separação das que o idealismo que nos anima o coração seja contagioso e

coisas materiais e efemeras dête mundo, pela vida eterna que possa produzir efeitos positivos na elevação da Bocíeda-
com Cristo, seus Anjos com todos aquêles que lavaram as de que nos cerca, sustentáculo da grande Família que
suas vestituras e as embranqueceram nos angue precioso do constitue a imperecivel Pátria Brasíléíra que ardentemente
Senhor. desejamos ver engrandescida!

Estas palavras, dentro dos ensinamentos cristãos, ca- (Lido ao microfone da "Rádio Diário da Manhã" na

laram bem fundo no croraçâo de quantos assistiram aquele .apresentaçâo do programa, no Domingo, dia 20 do corren

áto, deixando a certeza de que grande é a segurança dos te)�
filhos de Deus que consola os que choram, "que o bálsamo -------------------------- ------�-----� .

de seu Espirito suaviza essas dôres e a paz do Eterno, pro- F..,p í.t.t,i.fou.se'.funda e insondavel, abençoa os corações aflitos". -� "
•

O ESTADO. apresenta á exma, família enlutada os seus NAIROBI, 23 (U. P.) - Um

mais sinceros sentimentos de pezar. bombardeiro Lincoln, da

Royal AiI' Force, espatifou-se
perto desta cidade, na tarde
de 19. Todos os membros da
tripulação morreram ínstan
tâneamente, salvo um, que
faleceu pouco depois, no hos

pital, em consequência dos
ferimentos.

............�.....�

Nostalgia do rago
HORACIO PAZ

Vem de um fundo distante de paisagem
este anseio que eu trago, refletindo
águas claras de fonte entre a folhagem
e vidr llhos de orvalho ao Sol saindo ...

De rumores de' frondes sacudindo,
com pássaros cantando na ramagem ...
E de gados tranquilos remugindo
pelo silêncio verde da pastagem ...

De rufIares de asas palpitando
num espelho de açude .. " e no açude
um joão-grande nostálgico cismando ...

E por-de-sóis tristonhos 'que florescem
rosas de fógo pela mansuetude
de tardes mornas que desaparecem ...

ANIVERSÁRIOS

FAZEM ANOS, HOJE:

,f'

D. ALCINA BARBOSA

Em quarto particular, onde se achava em tratamento,
no Hospital de Caridade desta Capital, faleceu segunda

feira, dia 21 do corrente, ás 17 horas, sendo sepultada, no
dia imediato, ás. 10 horas, no Cemitério Municipal de tta

corobí, a exma. snra. d. Alema Barbosa, destacada funcio-
nária do Tesouro Estadual.

Vitima de pertinaz moléstia que burlou todos os recur-
.

sos da ciência médica, a extinta contava 62 anos de ida

de, pertencia a tradicional família catarinense, sendo mui
to relacionada nesta Capital, não só pelas elevadas quali
dades de um coração adamantino, como pelo zelo e eficien
te operasidade funcional, gozando de grande prestígio en

tre colégas e chefes, que a estimavam.
Dama virtuosa, de esmerada educação; alma sempre

voltada para os seus semelhantes, coração esmeradamente

cristão, o seu passamento causou repercussão na sociedade
catarínense.

Seus funerais, com grande acompanhamento foram re

alizados, notando-se a presença de elementos da Igreja
Presbiteriana, a qual a extinta pertencia, sendo o áto do

sepultamento odiciado pelo Presbitero sr Eni L. Moura, que
disse ter aquela Servá sido chamada à presença de Deus e

"diante do mistério da morte e do ímpenetravel dos desíg-
nios de Deus, valem pouco as palavras humanas devem
cessar, por ínutels e não raro profanas, muitas cogitações

.PARTICIPAÇÃO
Vva. Lavínía da Costa

Moellmann
Jacob Jorge José

e

Chams Salum Josá
tem o prazer. do partici-' tem o prazer de partici-

par aos parentes e pessoas' par aos parentes e pessoas
de suas relações o contrato de suas relações o contrato

de casamento -de sua filha' de casamento de. seu neto

Maria Helena com o sr.' Odin com a senhorita Ma.ria

Odin M. Batista. Helena José.

Maria Helena
e

Odin
Noivos

Florianópolis, 22 de Fevereiro de 1955.
-

Chaveiro Perdido
Perdeu-se na segunda feira, nas imediações

Correio, um chaveiro com 4 chaves. Gratifica-se a

.sôa que achou. Entregar nesta Redação.
...........".>.,.--�"'"

Em CURITIBA

HOTEL �
ClIMAX DA HOSPITALIDADE

DIÁRIAS: 'Casal Cr$ 200.,00 - Solteiro Cr$ 120,00
TO DOS A P A R TA M E N TOS o E F R E N T E C O M B A N H E I R O E -T El EF O N E

RESERVAS f EmSàoPaulo: Lord Hotel - Telegr.: LordHotel - Telefone: 52-6111
.

: 1 Em Curitiba: Ptoça Tiradentes - [od. Telegr.: LordHotel • Tel. 5029

c/ 3 quartos, sala, varanda,
varandão, cozinha, copa,

banheiro, agua encanada,
luz, instalações sanitárias,
jardim e 1 lote de terrenoAluoa-se

Aluga-se bôa casa á rua anexo.

Lacerda Coutinho, 24. 'I'ra- Tratar com NORTON, te
tar ao lado (Chácara do Ilefone

3481, Rua Nereu Ra

Hespanha). Exige-se contra- mos 54 ou Rua.Esteves Ju-

to. níor 22 - Fpolls.

MENSAGEM REAL
_ Este Programa é intitulado MENSAGEM REAL por

que focalizará, todos ·os domingos, ás 18,15 horas, uma alo

cução de coração para coração, de alma para alma, sob o

poder inspirador do Bem, da igreja Presbiteriana Indepen
dente para todo o Rádio-ouvinte, e por especial deferência

da Direção desta Emissora.
A

Exitem principios fundamentais de conduta que tem

dado consistência e muito brilho ao caráter ind1yidual.
Existem dtretrízes da vida que revestem de explendor

e de' gloria imortal, certos periodos da história humana.

Existem certos íneentívos adequados e Vibrantes que

sustentam o HOMEM, mesmo no f,ragor das mais duras

LORD

AUX. TRAT. SIFILlS

GR .�NDIOSO CARNAVAL !

A Lâmpada de Aladim, mut ação, autoria de David Geva erd dos "Tenentes"

A Prefeitura e o Carnaval Literatura

O que, porém, mais impressionou aos forasteiros que
assistiram ás nossas festas carnavalescas, em relação ás
simpatias populares pelo ilustre e operoso Governaelor 0.0
Municipio foram os aplausos gerais com que aqueles paí
neis e faixas eram recebielos pelo povo, que comungava en

tusiasticamente do sentido elas homenagens,

,4 lenda dos
«Sale Sabios)

PARIS - A recente des
coberta de um fragmento
de manuscrito permitiu ao

cientista Clovis Brunel, do

Instituto, evocar o proble
ma da antiquissima lenda
dos "Sete Sábios".
Esse pedaço de pergami

nho do século XIV, que ser

viu de capa j), um registro
paroquial de Chateauneuf
du Pape, comporta uma pas

sagem em dialeto narbonen
se de redação nova da len
da universalmente conheci
da e difundida.
Até o momento, nem a

origem nem a data dessa
lenda, da qual existem ver

sões em vinte e três idio
mas, puderam ser precisa
das. Na Idade Média, uma

série de novelas de forma
épica foi reunida sob esse

título. O tema é "a descon

fiança no amôr e nas mu

lheres". Um jovem principe,
pára se preservar da pai
xão que por ele demonstra
sua própria madrasta, faz

apêlo aos "sete sábios" que
o tinham criado. E os sá
bios lhe ensinam como afas
lar as insistências da ma

drasta e livrar-se das sus

peitas do pai. A tendência
misógena dessa obra é pró
pria da antiguidade. Essa
carastei-ística que se

acha nas versões indiana,
egípcia ou prega - existia
também na literatura me

dieva I francesa. (SII)

Não resta, portanto, nenhuma dúvida sôbre os sólidos
alicerces de popularidade e simpatia em que se assenta a

administração elo dr. Osmar' Cunha, cujo nomeé é sempre
motivo de aclamações e cuja personalidade assume, nesta
hora de renovações de processos administrativos, o caráter
de um verdadeiro píoneíro. Valha-nos isso, para que,
juntos nas mesmas aspirações, povo e governo municipais,
colimem o objetivo comum da grandeza sempre maior ela
nossa terra ..

�DO SANGUE?
.

' to

nmlllf I06UtlRA
I

ZE-MUTRETAAVENTURAS DO

ALUGA-SE
Amplo salão no 10 andar

da Confeitaria Chiquinho
próprio .para repartição ou

grande escritório comer

cial. Entrada pela "rua Tra-

do jano nO. 14, tr�tar.;.. Com o

Sr. Sylvio J"errâfi l::'no Chi

quinho.
pes-

•••

:"..
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HISTÓRIA DA ESGRIMA DE
SANTA CATARINA

COM A PALAVRA o CRACK

I Ten. M. Gomes
ADÃO (34)

CAPITULO XIX

COMPETIÇõES FORMAÇÃO DE

1" - Nome. por extensos
R - Adão Nogueira Pacheco.
P _ Data do nascimento?
R _ 27 de Outubro de 1927.
P _ Cidade onde nascem?
R _ Bagé (Rio Grande do Sul).
P _ Clube em que atuou 'pela primeira vez?
R _ Penarol (2a. Divisão "de Bagé).
P _ Clubes que defendeu em jogos de Campeonato?
R _ Penarol e Guarani, de Bagé; Farropilha e Pelo-

tas, de Pelotas; Coritiba e Atlético Paranaense,
de Curitiba; Caravana do Ar, Bocaiuva, Figuei
rense e Avaí, desta Capital e Cerâmica, de Hen

rique Lage.
P - Títulos conquistados?
R - Campeão pelo Penarol, Guarani e Farroupilha;

Campeão e Vice-campeão pelo Coritiba e Atléti

co, Vice-campeão peio Figueirense· e Cerâmica e

super-vice-campeão pelo Bocaiuva.
P ._ Maior momento de sua carreira?
R _ Todas as vitórias são grandes momentos.
P - Pior momento ele sua carreira?
R - Foi por ocasião ela derrota elo Bocaiuva, quando

poderramos sagrar Super-Campeões de 1953.
P - Seu maior desejo no futebol?
H - E' ver um certame estadual de posse de um clu-

be da Capital.
P - Diversão predileta?
R - Pescaria com ).lma bôa turma.
P _ Outros esportes que pratica. além do futebol?
R - Natação.
P - Melhor jogador da Capital?
R - E' difícil de responder. Encontro muitos elemen-

tos de grande valor.
P - Melhor jogador do Estado?
R - Esta é mais difícil ainda.
P - Melhor jogador do país?
R - Tesourinha .. gaucho.
P - Melhor jogador catarinense do passado?
R - Djalma Pinheiro, do Avaí.
P - Melhor técnico de todos os tempos no Estado?
R - Antônio Salum.
P - Dos atuais técnicos qual o mE':ilor?
R - Nilton Prado Baião, do Cerâmica.
P - Arbitro mais completo da Capital?
R - Completo? Não existe!

.

P - Dos clubes da Capital por qual é torcedor?
R - Sou torcedor do clube que defendo.
P - E dos clubes do Rio?
R - Botafogo.
P - E de São Paulo?
R - Palmeiras.
P - Se lhe fosse dado formar o selecionado da Capital,

como o faria?
. -

R - Déíxo de responder por não ter assistido a jogos
do Campeonato de 54, visto ter estado ausente,
defendendo as cores do Cerãmíca, de Henrique
Lage.

NO CURSO DE

COCKElL DA GRÃ-BRETANHA, QUER
ARRANCAR O TITULO DE

ROCKY MARCIANO

OFICIAIS DA POLICIA MILITAR

O Curso de Formação de Oficiais da Policia Militar,
neste ano de 1950, realizou, no segundo período de ins

trução, competições de esgrima entre os alunos dos 10.
e 30. ano, tendo lugar essas c061petições na sala d'armas
da corporação e sob a direção' do professor da cadeira,
cap. Rúi Stockler de Souza.

Assim, no dia 6 de agosto, foi realizada a prova in
dividual de florete entre os alunos do 30. ano, prova em

que se Classificaram:
10. - Carlos Hugo de Souza'; 20. - Airton João de'

Souza; 30. - Onildo Pinto de Oliveira; 40. - Newton
Lemos do Prado; 50. - Carlos Al�ides Lauth; 60. -
Oscar da Silva; 70• - Maurflio Roberge; 80• - Roque de
Oliveira Mendes; 90. - Antonio Sales.

'

Presidiu a prova o cap, Gilberto da Silva, e ioram
vogais o cap. Walmor A. Borges, sub-tenentes Manoel
Gomes, Iraci F. da Silva, alunos-oficiais Zizimo Morei- I

ra, Wallace Capela e Hamilton Zimer.
A prova de florete para o 10. ano foi realizada no dia

7 de setembro, constituindo-se a mesa e [urfde alunos
do ;::0. ano.

Clnssif'icaram-se :

10. Wallaco Capela; 20. - Zizimo Moreira; 30. -
Décio do Lago; 40. - Edmundo Bastos Junior; 50. -

Alin,or, Ruthes; 60• - Walmor Marcelino; 7°. Paulo
Cardoso; 80. - Léo Meyer Coutinho; 90• - Hamilton
Zimer; 100• - Sidnei do Lago.

No dia 16 de setembro, presidindo o juri o cap. Gil
berto da Silva e servindo como vogais o sub-ten. Manoel
Gomes, alunos-oficiais Zizimo Moreira, Walace Capela,
Alinor Ruthes e Hamilton Zimer, realizou-se a prova .de
espada entre os alunos do 30. ano, com os seguintes re

sultados finais:
10. - Carlos Hugo de Souza; 20. - Carlos Alcides

Lauth; 30. - Oscar da Silva; 40. - Airton João de
Souza; 50. - Onildo Pinto de Oliveira; 60• - Antonio
Sales; 70• - Maurilio Roberge ; 80. - Roque de Oliveira
Mendes; 9°. - Newton Lemos do Prado.

x x

x

/

o FLAMENGO, DE CAXIAS, EM SANTA
CATARINA, PARANA' E SAO PAULO

"Tem que se ter presente
- disse - que eles tem o

campeão do mundo e nós te
mos o desafiante",

NA VÁRZEA
Jogando amistosamente,

domingo último no campo do
extinto Tiro de Guerra 40, o

Avante F. C. logrou derrotar
o Avante E. C. pela conta

gem de 4 x 1, gols assinala
dos por Walmir (penalty), ,
Bela, Rui e Nazareno para o

vencedor e Dico (penalty)
para o vencido.
Os quadros atuaram assim

constttuídos:
AVANTE F. C.':_ Augusto,

Ari e Alberto; Culíca, Gas
tão e Timbá; Bela, Walmir,
THÍ, Nazareno .e Rui.
AVANTE E. C.,..._: Telmo,

Jaime e Olavo;
.

Joel, Carli
nhos e Walter; Tito, João,
Sabará, Delmo e Beta.

,

CAXIAS DO SUL, 24 (V. I'
além fronteira, a direção do Por sua

:

vez, o campeão
A.) - A equipe do Flamen- "Merigo" está 'disposta a inglês expressou que gos

go deverá realizar uma contratar alguns elementos taria que o encontro fosse

grande temporada por gra- I de real valor, com o que o realizado na Grã Bretanha,
mados de Santa Catarina, conjunto flamenguísta esta- mas que nada pode fazer
Paraná e S. Paulo. A excur- rá apto a defender o rene- sobre este assunto 'se deci
são será patrocinada pelo me esportivo do Estado nes- direm de outra maneira.

empresario argentino Fer- ta sua gira por .gramados Entre as numerosas pes
nando Giudicelli e será ini- ele outras regiões do País soas que se despediram dos
ciada em abril do corrente onde o associativo tem to- viajantes, na estação de
ano. Jogará o clube �rico-I m�do um incre�ento verda: Waterloo, no trem que vai
101' um total de dez jogos I

deíramente notável 'eomo e a Southampton onde embar
frente aos mais capacitados 110

caso dos interiores para- carão no navio para os Es
grêmios dos três estados. naense e paulista. celeiro tados Unidos, estava o cor

Visando reforçar a equipe inesgotável de grandes jo- ·retor ele apostas William
e tendo em vista realizar gadores, e onde atuará segu- Hill que, em 1952, apostou
uma brilhante figura nesta ramente a equipe do Fla-Icom Solomons 10 mil 'libras
sua primeira temporada mengo. .contra 10, como 'O 'promotor

Á... •. L__..;,.

MARCOS ESTA' LIVRE
IImbituba Atlético Clube que

. Segundo apuramos em lhe concedeu passe livre.
fonte segura, o hercúleo za- O ótimo player está assim
gueíro Marco acaba de res- livre para ingressar em qual
cindir amigavelmente com o quer clube. Tratando-se de

ii;'.�

um autêntico "ás" da
donda" não tardarão
aparecer pretendentes
seu concurso.

a

Julio Moura
"

Camargo
Fez anos, terça-feira, o

"player" ,1ulio Moura Ca

margo, o consagrado Julinho
das nossas canchas futebo
lísticas.
Como um dos maiores car

tazes do nosso "soccer", Ju
linho de fato é um player de
recursos técnicos e físicos
invej ávela.
No Figueirense é um dos

seus esteios, representando
mesmo a coqueluche da nu

merosa "torcida" do querido
clube campeão da cidade.
Julmho possui uma vasta

legião de amigos e admira

dores, os quais tiveram ó en

sejo de abraça-lo por tão
auspícíosa data.
Ao JuUnho, embora com

atrazo endereçamos os nos

sos cumprimentos.

aC'ITE
Agên,cia -

de·

Publicidade
.... P..tal,lt
:rl.rlu6,.U.
luta CaIuiaa

y VENDE�SE
" � i Vende-se na cidade de

Joinville o conceínaaêo e

bem afreguezado B�r e Ries
taurante Colon, sito ao �a
Jacó Richelen, n.? 12 - Ver
e tratar no Local. .

Alug�-se
Aluga-se _�ma. casa recem

cunstruid� à 'Avenida �au-
1'0 Rarnes.
Tratar com· a proprietára

à Avenida Hercílio Luz,
19'2 .

.-

--_._-----

<are
el

. .

.,.'.,. ,

Em fins de novembro, coroando o encerramento do
período de instrução do Curso, relativamente ao ano de
I95�, foi realizado um torneio interno, por equipe, do
qua 1 participaram todos os alunos, em dois grupamen
tos, com a denominação de la. e 2a. categoria, respecti
vamente.

O primeiro encontro deste torneio teve lugar no dia
22, para as equipes de florete, grupamento 2.a. categoria,
assim constitui das. ' .

....·_...._'V'V'_w..w��.w........_.!".!".J"-..-....._....ua·......-,.�...�.....

30. ano - Carlos Alcides Lauth, Roque de Oliveira
Mendes e Oscar da Silva.

10. ano - Edmundo Bastos Junior, Walmor Marce
lino e Hamilton Zimer.

Venceu a equipe do 10. ano, de 5 x 4.
No dia seguinte, 23, foi realizada a prova de florete.

para o grupamento de 2a. categoria, com as seguintes Iequipes.
30. ano - Carlos Hugo de Souza, Airton João de LONDRES, 23 (V.P.) - não conseguirá dar- à Grã

Souza e Newton Lemos do Prado.
1

Jack Solomons, o principal Bretanha um campeão mun-

10. ano.- Walace Capela, Décio do Lago, Zizimo promotor de lutas de box na dial de peso pesado. dentro
Moreira. Grã Bretanha, partiu, via dos cinco anos a partir da-

Foi vencedora a equipe do 30. ano, de 7 x 2 marítima, para Nova Iorque, quela data.
Ainda no dia 23 foi realizada a prova de espada, ca- juntamente com o pugilista Solomons manifestou que

tegoria única, com as seguintes equipes: Cockell, campeão britanico durante sua estada em Nova
30. ano - Carlos Hugo de Souza, Carlos Alcides de peso pesado, e o com "ma- Iorque esperava também po-

Lauth, Oscar da Silva. I nager" deste, John Simpson. der acertar uma peleja em

10. ano - Walace Capela, Walmor Marcelino, Zizimo [Solomons e Simpson díscu-

�Londres,
entre o pugilista

Moreira. _ Itirão em Nova Iorque os de- argentino Pascual Perez
Venceu esta prova a equipe do 30. ano, de 4 x 2. talhes da peleja que pelo tí- campeão mundial de peso
No dia 30 foi realizada uma competição individual tulo mundial farão Rocky

'

mosca e o campeão brttãní-
de sabre, em que se classificaram: Marciano e Cockell. 'I'arn- co e do imperio britanico

.10• - Carlos H. de Souza, 20•. - Onildo Pinto de bém quer Solomons conse- de peso mosca Dai Dower,
Oliveira, 30, -,---, Oscar da Silva, 40. - Airton João de guir que Pasqual Perez, pelo título daquele. Acres
SQ,uza, 5Q. - Roque de Oliveira Mendes, 60• _ Newton campeão mundial de peso centou que havia enviado
Lemos do Prado, 70, . .:_ lVIaurilio Roberge, 80• _ Antonio 'mosca, se apresente em um cabograma ao "mana-

Sales, 90. - Carlos Alcides Lauth.
J

Londres. ger" de Perez, em Buenos ';'
Aires, convidando-o para ir-

--------

. O promotor britânico de-

E·FI
· ,

18 Lld��asr�� ���S�::i�' q�:p:r��: ������e��l�q�.:'s�e��� d�oC��: xpress.O onanopo IS I.
leja se efetue em Londres.

. Transporte Ide cargas em geral entre

FLORIANÓPOLIS,· CURITIBA E SAO PAULO.

, r J, " .6:; ,

�
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Restaurante Napoli
RUA Marechal Deodoro 50.
Em Lages, no sul do Brasil, o melhor I

Desconto especial para os senhores viajantes.

C, RAMOS S/A
Comercio Transpsn'fu
Rua João Pinto, 9 J)l.DI'i..

ESTUDE POR CORRESPONDCNCIA
GINASIO EM 1 OU 2 ANOS

Curso "José Bonífácío" - Diretor: P� Antonio
Rollo.

Praça da Sé, 28 - Te!. 33-9070 - C. Postal 6374: -

São Paulo.

F

.

FILIAL: CURITIBA

COM VIAGENS DIRÉTAS 'E PERMANENTES EM CARROS PRÓPRIOS

(Agência no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte com tráfego mútuo até
São Paulo com a Emprêsa de Transportes Mfnas Gerais SIA.)

MATRIZ:
. FLORIANóPOLIS

Escritório:
Rua Padre Roma 50 - Terreo

Deposito:
Rua Conselheiro Mafra n. 135

/ Fones: 2534 - 2.535
Caixa Postal, 435

End. Telegráfico:
Sandrade e Transpolis

.!-o-

FILIAL: SAO PAULO

Visconde do Rio Branco
(932/36)

Avenída do Estado 1666;76

Telefone: 37-30-91
Telefone 1230

En,dereço TelegráücJ
Santidra e Transpol1s

-o-

. São Paulo - Capital - SP.
Endereço Telegráfico:
Sandrade e Transpolls

-0-
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DO MOTOR DO SEU CARRO
usando sempre GASOLINA

•

com

L C. A. Patente n,o 40637

I.C.A., descoberto e patenteado pela SHELL, é um aditivo à base
de fodato trtcresiltco, que &!imina d2finit;vamente as causas mais

fraquante, do per do de pot ênc io do motor: PRl:'-IGl\lIÇAO E FALHA
NAS VELAS. Usado, a principio, sórnan+s em

motores de avião, o aditivo I.C.A., misturado •

às suas gasolinas nos depósitos, carros e

vagões-tanques da SHELL, vem senrio empre

gado, agora, também em motores de automó

vel, com os mesmos excapcionais resultados.

� .-�. �'���%<�:::::�;;:���-:;':�;';:'\�)�\�����\i}
-

-'�' siiMENTE AS GASOLINAS SHELL CONTÊM
-- -..--,-
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A Estrada de Ferroll
Brasil-Bolivia

e.. APESAR DI��O. �Ã_O CUSTAM ��!0.

'lima�tle -AlVARUS. OLIVI/IM
Rio, (Agência Nacional) ""·�.ir bre o assunto, o engenheiro

- Foi inaugurada recente- em Santa Cruz de La Sierra Luiz Alberto Whately, um PENSEMOS NAS COISAS uns dependendos outros, es-
mente a. Estrada de Ferro se encontra uma faixa pe- dos construtores da E. F. .

SÉRIAS Itão entrosados emaranha-
Brasil-Bolívia, contando a troleira que se prolonga até B. B., salienta a esforço ti- Quando falamos na últi- dos. E para solvê-los, será
:solenidade, além de outras o Território do Acre. tânico dessa obra, por ser ma semana que seria bom necessário um govêrno réto,
figuras representativas, com A Bolívia, que dispõe de a região praticamente deser- deixar de lado as coisas sé- forte moralmente, que con-

'd
.

. Ia presença dos Chefes de cinco refinarias, venderá ao ta, desprovi a de quaisquer rias embora o Carnaval se- te com tôdas as fôrças polí--

Govêrno do Brasil e da Bo- Brasil um milhão de litros recursos, pois que até po- j-a coisa muito séria, sobre- tícas, sem prescindirda
Iívia, A construção dessa de gasolina por mês .e tre- ços foram abertos para su- tudo para o carioca, era por- oposição e da crítica cons

ferrovia, iniciada em 1939, 'zentos mil litros de quero- prir a falta dágua , em cer-
que havíamos transposto os trutiva.

custou ao - nosso pais a I
zene. tos trechos. Também regís- umbrais da época divisioná- E o pior disso tudo é a

quantia de. um bilião e du-l traram-se vários ataques ria na vida da metrópole, responsabilidade dêsse pas�
zen tos milhões de cruzeiros, ESFóRÇO' DE ,CONS- de indios que causaram al- quiça do Brasil, os dias in- so que vai recair sôbre o po-
que serão reembolsados pe-I TRUÇAO gurnas vêzes perda de pes- fernais de Momo. vo que escolher o seu díri-
lo govêrno boliviano, de pre- Falando à imprensa sê- soaI. Agora transpomos' a divi- gente máximo, que precisa
ferência em petróleo. são do tempo, passamos o escolher bem, muito bem.
A E.F.B.B. se estende de

.�__.__
_ Carnaval, muitos artepen- Esqueçamos pois o Cama-

Corumbá a Santa Cruz de ;

dimentos, muitos compro- val minha gente e pensemos
La Sierra, contando com um

Ad.
·

d'
misso sentimentais, muita sériamente nas coisas sé-

percurso de 650 quilômetros,
.

qUI r I. o dívida, pois há. quem gaste rias ...
-êom ·sete apenas em nosso

o que pode e o que não pode.
"território. Muita coisa ficou junto ás

r-..�"'.IIIII"-----",
• saudades que certas melo- ... , _111111OBRA GIGAN"ríl:SCA

O oav·lo Cimento dias vão deixar em confu-
IIIII [Essa ferrovia, destinada ({ .' - ) são, como o cheiro caracte- IUSOTlDB

a beneficiar cinco países rístico do lança perfume... (IILVIIIA)
sul-americanos em futuro

I�
W_'" E ao penetrarmos de novo .• "ANDE 'TONIOO

não distante (com. a :ons- � PARIS -:-.0 Museu de nos dias normais, voltemos
trução de outras ligações), .Obras Pubhcas acaba de to-armado", que se tornou ás coisas sérias após a mas-

p O.representa esforço gigan- 'fazer aquisição do "navio- indispensável à construção sa ter esquecido os compro- recel'lo do 18têsco, assim como grande
I

cimento", construido há 100 moderna. De sua parte, o míssos, os dissabores, os
vitória de nossa engenharia, ! anos por Joseph-Louis Lam- 'presidente da Camara Sin- sofrimentos por uns dias
que tão bem soube superar boto 1

clicai de Construção em Ci- mais despreocupados.
as dificuldades de sua rea-j Esse navio, de uma tone- mente Armado, contou, Com E o Carnaval entrando
Iização, Os países em ques- Ilada, e que, apesar de sua grande dose de humorts- para o passado, ficando poêtão são: Brasil, Bolívia, idade veneranda, conserva mo, que "foi à flor que o ticamente marcado nas pá
Perú, Chile e Paraguai. I ainda o aspecto de um be- mundo deve o cimento." I gínas da folhinha, arranca-

.
10 "tamanco", foi apresen- I

Com efeito, Joseph Louis, o das do calendário e atiradas
ASPECTO ECONóMICO

I
tado à i:uprensa �a séde da

I inve.ntor, era jardineiro e lao vento pelo tempo �ueEm 25 de fevereiro de Federação N a c I o n a I de

I'
cultivava flores em caixas, passou, enfrentemos os dias

1938, quando foi assinado o 10bras Públicas. Mas as caixas, sendo de ma- agitados que estão por vir.
ato que determin-ou a cons-I Henri Courbot, presiden-I deira,

estavam à mercê do O Brasil está entrando
trução da E. F. B. B., foi te da Federação Nacional fogo e da decomposição. Co- em fase que. será decisiva
firmado outro acôrdo, pelo

I

de Obras Públicas, agrade- meçou, então, 'por cercá- para o seu futuro. Proble
qual a Bolívia cedia ao Bra- 'ceu aos doadores, que são' las de uma grade, mas a mas sôbre problemas, tão
si] uma faixa de 30.000 qui- lOS srs: Henri-Joseph Lam-Iferrugem_ gas�av.a o ferro. sérios que par.a serem enu
lômetros quadrados, onde bot, bisneto do Inventor e o ITeve entao a ideia de re- 'merados o mais correto se

companhias mistas bras i- Administrador do Museu de
I vestir. as caixas de cimento. ria um A, um B, um C etc.

leiro-bolivianas poderão ex- Brignolles, onde era con-
I
Estava descoberto o "cí- Problemas que precisam .ser

piorar o petróleo,. visto g_ue servado o "navio-cimento"; men!o-armado" .. ,(SI!) IS.9.h!cio-Jlados tpçlps .porque

O BEI.JO PODE TRANS
MITIR DOENÇAS

Nas mucosidades do na

riz e da garganta, podem
ser encontrados germes da

gripe, da tuberculose etc.
Nas feridas dos .lábios e da

língua podem existir mi
cróbios da sífilis. Compre-

H OJ E PASSADO

�
I

Cinemascope
os MAIORES FILMES DA HISTóRIA DO CINEMA, TO
DOS· ÊLES EM TECHNICOLOR DE LUXO, SERAÕ APRE
SENTADOS NESTA CAPITAL, A PARTIR DO PRóXIMO
MÊS DE MARÇO, QUANDO DA ESPETACULAR INAUGU
RAÇãO, NO CINE RITZ, DO FABULOSO

CINEMASCOPE
ESPECIAIS'������

ende-se, assim, quão peri
goso é o beijo, principal
mente para os indivíduos
pouco resistentes às infec-
ções, como as crianças.

Evite que beijem seu

filho, para livrá-lo de
numerosas doenças, al
gumas das quais bem

..,.,... SNES ..

NO
25 DE FEVEREIRO

A DATA DE HOJE RECORDA-NOS QUE:

em 1652, atendendo á representação dos morado
res do Pará, D. João IV resolveu suprimir o Go
verno Gera I do Estado do Maranhão, dividindo-o
em duas capitanias de São Luiz do Maranhão e do
Grão-Pará, com jurisdição independente;

- em 1777, cumprindo ordens de D.Pedro de Ceba
los y Caldero Governador de Buenos Aires e Co
mandante em Chefe das Forças Espanholas, en
tão em ocupação da Ilha de Santa Catarina, o

Coronel D. Ventura Caro ocupou a Fortaleza
de Santa. Cruz hoje Anhatomirim) e a de Ratô
nes, enquanto o Marechal D. Guilherme Wan
ghan, á frente de 2000 homens marchava sôbre a

Capital;
em 1822, seguiram de Florianópolis para o Rio
de Janeiro, como representantes da Camara Mu
nicipal e do Povo, afim de felicitarem o Principe
Regente D. Pedro pela sua resolução de ficar no
Brasil os catazínenses Francisco Luiz do Livra
mento, Antônio Francisco da Costa e Diogo Duar
te Silva;

- em 1832, faleceu o bravo catarinense, veterano
das campanhas do Sul, Capitão- tenente José La
mego Costa, irmão do Almirante Barão da La
guna;
em 1.886, pela primeira vez, reuniu-se em Cor
dentes, o Conselho de Guerra dos Aliados duran
te a Guerra do Paraguai;
em 1882, faleceu em Paranaguá o Dr. Joaquim
José do Amaram, que éra Juiz' de Direito da Co
marca da então Desterro, hoje Florianópolis;
em 1.883, no Rio de Janeiro, fundou-se a Socie
dade de Geografia. Entre os fundadores figuram
grandes nomes do Brasil.

ANDRÉ NILO TADASCO

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Considerações . Sôbre
o BelU e o Mal

,
A virutde, na expressão 'autorisada de Vitor Hugo, é

como uma vestal, na sua virgindade e pureza imaculadas,
traz o rosto encoberto por um véo, enquanto que o vicio

usa mascara a lhe encobrir o resto, para que não trans

pareça a maldade estampada no seu semblante.

Voltaire, o revoltado Voltaire, reconhecido como a in

carnação perfeita da incredulidade, apresenta-se-nos co

mo um dos mais perfeitos crentes, quando afirma sincera

mente: "Para mim, o maior homem é o mais virtuoso".
"Ser admirado- pelas virtudes é uma das maiores do

çuras e satisfações da exístencía". A virtude é a-saúde mo

ral do individuo. "No seio da venalídade, da impureza, do

aviltamento das consciencias, o ar moral se corrompe e a

gente se envenena respirando-o, e uns contaminam os ou

tros como nos tempos de epidemia".
Socrates, o discípulo amado e continuad�r da �bra

educacional, incomparavel do divino Platão, já reconhecia

ser a Virtude inseparavel ela Felicidade.
"A virtude purifica o ar e o aromatiza; os V1ClOS o cor

rompem". A virtude, entretanto, precisa. fundamentar-se

no terreno fertil, admiravel da Religião. "A virtude que
não tem raiz na Religião é uma planta frágil, que murcha

com qualquer calôr, que qualquer vento arranca, e qual
quer verme destróe", pois as religiões, principalmente as

que são frutos do Cristianismo, possuem os alicerces assen

tados . sobre a moral mais pura e elevada.

Jesus, fonte do amôr, emanação de todo o Bem, pedra
angular do grande edifício do Cristlanismo,_ é, por exce

Iencía a incarnação mais perfeita das virtudes acrisoladas,

"A exístencía de Deus é a garantia de uma nova or

dem social, que será preservada permanentemente. Tudo
o que se opõe á sua Natureza, (o mal, por exemplo), não

póde existir eternamente em sua Presença".
"A nossa grande esperança é que toda a creação que

geme, por causa da sujeição ao-mal e à vaidade, será liber
taela para sempre do cativeiro da corrução para a llber
daele da gloria do filho de Deus".

"Deus é o nosso refugio contra as provanças e tem

pestades desta vida agitada; encontramos n'Êle repoiso
eterno, repoiso sem pezares, alegrias sem dores, força sem

fraqueza, ciencia isenta de dúvida, visão extática e serena

da fonte da vida, da luz e da gloria".
"O mundo é 'sempre assim", tal como se expressou o

inspirado poeta ootardo Neto, no belo, e judicioso soneto
"Ironia da Sorte", engastado no escrinio valioso da Nova
História da Literatura Brasileira, da autoria do imortal e

saudoso General Liberato Bittencourt:

$
�, ......

"Aqui, se exalta o Vicio ao rulgôr de um renome

Além doira a Virtude a consclencía pura:
Se esté implora á Jesus que lhe acalme a tortura,
Aquele nutre o mal, que o devora e consome.

CENTflQ EXCURSIONISTA 'lU1I1fOi,..OO ..Jl.�"
I

- &.KP_f0'l910.l:iABlQ ,.

FUNDADO EM IG�9�54•

JOVEMJ,.8IêlilNEJ:��J� !
AGORA, QUE SURGIU A TUA SOC!rOAD�\ TERÁS
Mr.. IORES OPORTUNIDADE:S oe: COIJHH,!:1'( A

TERRA CATARINENSE. t-JÃO Pi:.fiC;\ EMP'O, EN,

V{A- NOS HOJE:' ME�MO. lEU r�.)Mf \i: fJ"j!;:::fl[
.

CO A CAIXA POSTAl.. 489- fLCH1Ar-�Ó':>(iU$-:?"C
/

A IMOBllIARIA "MIGUEL DAUX"
INICIANDO AS SUAS VENDAS OFERECE

Uma casa de moradia no centro da cidade, co;n sala
de visitas, sala de jantar, copa, tres quartos, casinha ba
nheiro e W. C., sendo que anexo quarto de empregada
e dispensa. Tem terreno para construir garage. A casa
encontra-se desocupada.

Preço 600.000,00 - sendo parte financiada.
Uma casa de madeira, recem construída, ainda não

habitada, com uma sala de estar de 3x6, dois amplos
quartos casinha e instalações sanítarlas, lugar para
construir garage, sito a rua Juca do' Loyd, em Coqueiros.
Preço 180.000,00 - parte financiada. '

Um terreno no centro da cidade, medindo 15 metros
de frente por 25 de fundos. Ótimo local para constru
ção.

Preço 280.000,00 - parte financiada.
Diversos lotes na Rua Moura, em Barreiros. ' Em

prestações. �

Dois lotes na praia de Canasvieiras .

Diversos lotes na Praia de Carríborlu.
Uma casa com terreno em Santo Antonio de Lisboa,

com otima praia.
'

Informações a Rua Coronel Pedro Demoro 1541
10 andar -'- Estreito - Em frente ao Cine Gloria.

Treva e luz! , .. Uma afronta ao lado de um carinho, ..

A serpe a profanar a maciez de um ninho .

A alvorada da paz e o trípúdío da. guerra! .

.

* :� :;:

E quando a alma procura a eterna soledade.
Bem feliz o que deixa um clarão de saudade
TI: um vestígio de dôr palpitando na Terra ... "

O Mundo é sempre assim,.. Mas o Homem revestido
de sincera força de vontade e elevada nobreza de inten

ções, póde rerormá-Io, trilhando resoluto o primeiro da

queles caminhos: o do Bem, nêle edificando obras de tal
solidez moral, que o Mal não as possa abalar em os seus

fundamentos.
GANHE DINHEIRO EXTRA
Agentes - Representantes

Oferecemos ótima oportunidade a pessôas idôneas,
que desejem aumentar suas rendas nas horas vagas, ven
dendo excelente mercadoria, diretamente a consumido
res. Interessa a todos! Artigos de grande aceitação. Ofe
recemos valiosos brindes, pagamos ótimas comissões,
prêmios de produção,' etc .. Basta enviar seu nome e en

dereço á Caixa Postal 1469 - Curitiba- - Paraná, e re

ceberá todas as' informações, gratis e sem comprosisso.

SÃO JOSE'
OFICINA MECANICA E SERRELHERIA

CONCERTOS DE MOTORES A OLEO CRÚ E

MAQUINAS A VAPORES
Rua - São José (nas proximidades do Balneário) na

Ponta do Leal, no ESTREITO.

" - _. c.._

ECONOMIA absoluta
,-

Grande CONFORTO

Permanecei em mim. (João 15:4). Ler João 15:-11.
Neste dia, desde o despontar da aurora, nas ilhas

de Tanga, no Pacífico, até o cair da noite na ilha de
São Lourenço, no Alaska, os cristãos ao redor do mun

do, estarão unidos em oração e ação de graças. Cada ho
ra, um novo grupo é acrescentado ao grande cõro que
se elevará aos céus, desde os que, ao ar livre, debaixo
do céu aberto, ou nas casas de. oração cobertas de sapé
nos sertões da Afr iea, ou das simples igrejinhas rurais
até as magn íflcas catedrais dos grandes centros, se reú
nem para orar.

,

"Permanecei em mim", será o tema do dia, nos la
res, nas casas comerciais, nas escolas, e nas igrejas.
Governadores, prefeitos e outros líderes de homens, em

muitas partes da terra, farão proclamações convocan-
Anne do seu povo à oração. /

Compenetremo-nos hoje da: nossa unidade cristã
ao redor do mundo, nossa unidade na Igreja universal

No programa: que é o corpo de" Cristo. À medida que nos aproximamosBandeirantes na Tela. Nac. de Cristo, aproximamo-nos também uns dos outros. Se
Preços: 7,60 - 3,50. vivermos cônoscos de que "nêle nós vivemos e nos ma-

l 1:'--"
-- -

.-:J
vemos e existimos" a ansiedade e o mêdo não nos as

Nr, i1 �j!k, sediarão. P�rmanecer nêle traz o �ôzo do qu.al Cristo1ii_"�"Iil_IIIIiI!!_._IIIII!I!!"IILIlI_"_••_iiII_.,fala em Joao 15:11: "Tenho-vos dito estas coisas para
- -,

-" que o meu gôzo permaneça em vós e e vosso iÔZO sejaAs 8 horas. completo."
Glenn FORD - Rita HAY-

WORTH em:

G I L D A

CINE SAO JOSE'

No programa:
Atual. Atlan. 55 x: 6.

'Imp. até 10 anos.

As 8 horas.'.
<

PRE', ESTRE'IA
Vittorio GASMAN - Glo

ria GRAHAME em:

MURALHAS DA

ESPERANÇA
Pró Departamento Recrea

tivo do Sindicato dos Em-

pregados do Comércio.
No programa:
Atual. Atlan. 55 x 6. Nac.
Preço único: 20,00

r.....
As 5 8 horas.

GelinDaniel
Vernon - em.

VIVAMOS HOJE

No programa:
Fatos em Revista. Nac.

Preços: 7,60 - 3,50
Imp. até 18 anos.

As 8 horas.
Ankito - Adelaide Chio

zzo - Violeta Ferraz - Spí
na - em:

E' FOGO NA ROUPA
No programa:

Paisagens do Brasil. Nac.

Preços: 6,20 - 3,50.
_

f7���I�
EsfreUo '

As 8 horas.
Aveni Ninchi - Massimo

3errato - em:
UM DOMINGO DE VERÃO

�Q programa:
Viela Carioca. Nac.

Preços: 7,60 - 3,50
Imp. até 14 anos.

As 8 horas.
. Notícíarlo Guaiba. Nac.

Rod CAMERON em:

O GRITO DE GUERRA

Johnny Mac BROWN em:

JUSTIÇA. A BALA
ZOMBIES DA

ESTRATOSFERA

Preços: 6,20 � 3,50

CONFORTO absoluto
Grande ECONOMIA

",.

AQUECEDOR EL�TRICO CENTRAL

Capacldade: .w·

100 a 1,000 litros

AQUECEDOR

ELÉTRICO

��4-
IMERSÃO e CHUV!IRO

_---,

Capacidade 30 LITROS

• Construido inteiramente de
cobre.

• Aquecimento ultra rápido,

• Játo abundante na ternpe
ratura desejada.

ifti, l
FQbricQdo� nos tipos
horizol'\tal • vltrt i•.aL

O MISTURADOR DÁKO. de regu

togem instantanea. permite O

maior escale de graduações de

TEMPERATURA.

• Construção sólida, sendo a caixa interna de COBRE ..

revestida de material altamente ISOLANTE <lã de vidro),
.' Resistência do tipo tubular, inteiramente blindada.
• Controle autcrnático de temperatura PQC TJ.RMOSTATO.

que proporcionil gr�nde ECONOMJA.

'�'" C,. R 4M�O� S,..A., "C.flméLCio. ,e J n_ênciu,s
',:l�ua ,J.oiQ �h,.t�O-l 9 FpQlis.. .. ..Sta.Catarin.

....o UTAOO

SEXTA-FEIRA, 25 DE FEVEREIRO (Dià Mundial de

Oração)

ORAÇÃO
Querido Pai dos céus, sabemos que tu nos amas

mesmo sendo nós pecadores necessitados da tua mise
ricórdia. Sabemos que tu nos' amas, pois enviaste o teu
Filho para redimir-nos. Concede-nos neste dia o senso
dé serenidade e gôzo que vem por permanecer em ,Cri!!!
to. Em nome dEle te rogamos. Amém.

PENSAMENTO PARA O DIA
"Deus é por mim. Não temo
O mundo e seu furor."

MIRIAM LIBBY EVANS (New YOr'k)

Vende-'sa 40s- OOSSOS assl·
,

. nantes da CapitalVasas 8 Terras Comunicamos aos nossos

Vende-se um terreno com assinantes da Capital que, to-
65 metros de frente por da assinatura não paga até

370 de fundos, situado no 28 do corrente, sem prorro
Bairro N. S. das Neves, pro- gação, será suspensa.

ximo ao Estádio do Figuei- " __ , AJlerêneia.
rerise, proprio parã lotea-
mente, com ruas já inicia-

V ddas. Facilita-se o pa�amen-
I

en' e-seto. 3 casas novas, pintadas ' .

,

a oleo sitas na rua Papan- Uma mesa de Snooker,
duva á Cr$ 22.000,00 cada marca. Cruzeiro com dois
uma. Lotes de terras desde anos de uso, em perfeito es

Cr$ 10.000,00. Tratar com o tado de conservação e toda
senhor Aristiliano Abreu equipada.
Netto á Avenida Mauro Ra- Ver e tratar em Santo
mos, numero 4, das 17 ho- Amaro, á rua Natiyidade,
ras em diante. com o sr. Nilvo Becher.

Escola Técnica de Comércio
Senna' Pereira

ESTREITO FLORIANóPOLIS SANTA CATARINA
EDITAL DE MATRICULA

Tendo em vista o que dispõe a Portaria D. E. C., n. 29,
de IOde fevereiro de 1954, levo ao conhecimento dos ínte
ressados que a matrícula aos cursos Comercial Básico e

Técnico de Contabilidade dêste estabelecimento de ensino
acha-se aberta do dia 10 a 28 de fevereiro, das 19 às 21 ho

ras, no Grupo Escolar José Boiteux.
CURSO COMERCIAL BÁSICO

Para matrícula neste curso será exigido o certtrícado de

aprovação nos exames de admissão realizados na escola ou

expedido por outro estabelecimento de ensino comercial
oficial ou gínásro.

CURSO TÉCNICO DE CONTABILIDADE
A matrícula na la. série do curso Técnico de Contabi

lidade será concedida aos candidatos que, além de outros
documentos, apresentarem diploma, certificado ou certidão
dos seguintes cursos:

'

1) de conclusão de curso comercial básico
2) de conclusão de curso propedêutico
3) de licença ou conclusão de curso gínasíal
4) de conclusão da 4a: ou 5a. séries de curso secundá-

rio fundamental
5) de conclusão de curso normal regional
6) de conclusão de CUl'SO Industríal básico,
7) de conclusão de curso de mestria/agrícola
8) de conclusão de curso complementar (3 anos).
9) ele conclusão de curso de formação das polícías mí

litares (5 anos)
10) de conclusão de curso de semínárío (4 anos).

EXAMES DE ADMISSAO
Inscrição: de 10 a 23 de fevereiro.

- Realização das provas: 24 e 25 de fevereiro.
PROVAS FINAIS DE 2a. ÉPOCA

Serão realizados nos dias 15 e 16 de feveriero. Os can
r

didatos deverão requerer ao diretor da escola até 31 de ja
neiro.

--0--

Outros esclarecimentos serão prestados aos interessa
dos todos os dias úteis, no horário das 19 às 21 horas, nll
secretaria da escola.

Estreito, 28 de janeiro de 1955.
Osní Paulino da Silva - Diretor.
VISTO:
Ivo Reis MOlffenegro ...,...c -Inspetor. ----·............._..AJIII

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



o ESTADO Florianópolis, Sexta-feira, 25 de Fevereiro de 1955

I

E C I·T AIL. Escola Técnica de Comércio
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FLORIANóPOLIS Senna Pereira
Com o presente, são convidados os abaixo relacionados, ESTREITO FLORIANóPOLIS SAN�A CATARINA

para dentro em 15 dias, a contar desta data virem à Por- EDITAL DE MATRICULA Itaría da Prefeitura prestar esclarecimento em assunto nos

quais são partes interessadas: Tendp em vista o que dispõe a Portaria D. E. C., n. 29,
Número Nome Assunto de IOde fevereiro de 1954, levo ao conhecimento dos inte-

1174/55 - Acelon P. da Costa CÚrias E. da Silva) - Guia. ressados que a matrícula aos cursos Comercial Básico e

51/55 - Aceíon P. da Costa (Manoel Souto) - Guia. Técnico de Contabilidade dêste estabelecimento de ensino

338/5.5 - Hercílio L. Filho (Antônio S. Lopes Filho) acba-se aberta do dia 10 a 28 de fevereiro, das 19 às 21 ho-

Guia. ras, no Grupe Escolar José Boiteux.
41/55 - João M. Pacheco Jor. (Norberto de Souza) CURSO COMERCIAL BASICO

Guia. Para matrícula neste curso será exigido o certificado de

316/55 - Waldir Lasso & Cia. - Pagamento. aprovação nos exames de .admíssâo realizados na escola ou

298/55 - Alberto Janing - Pagamento: expedido por outro estabelecimento de ensino comercial

330/55 - Norival Fco. Piazza - Rtmovação da Bôlsa oficial ou gínástc. ,

Escolar. CURSO TÉCNICO DE CONTABILIDADE

3.586/1954 - Jutair B. caramenes - Subst. p/alv, um A matrícula na la. série do curso Técnico de. Contabi-
dep, de Mad.· lidade será concedida aos candidatos que, além de outros

165/55 - Luiz Araújo Roslindo - Reforma Interna no documentos, apresentarem diploma, certificado ou certidão

Prédio. dos seguintes. cursos:
100/55 - Amador Gonçalves - Dem. e Const.. de Prédio. 1) de conclusão de curso comercial básico

296/55 - Virgilio Freitas - Consto Rancho de MateriaL 2) de conclusão de curso propedêutíco
1.866/54 - Alcides F. Hermenegildo - Consto de Prédio. 3) de licença ou conclusão de curso ginasial
2/55 - Filomena Posito Lopes - Consto de Prédio. 4) de conclusão da 4a. ou 5a. séries de curso secundá-

176/55 - Joaquim Antônio Vaz - Consto de Prédios. rio fundamental
50/55 - Mauro Soares de Oliveira -- Consto de Prédio. 5) de conclusão de curso nor!fl�l regional
3.302/1954 - João Assunção de Abreu - Consto 2 casas 6) de conclusão de curso indústrial básico

de Madeira. 7) de conclusão de curso de mestria agrícola
22/55 - Adriano E. Blankenskip - Consto Casa de Ma- 8) .de concÍusão de curso complementar (3 anos).

deíra, 9) de conclusão de curso de formação das policías mi-

141/55 - Arnaldo Barcelos - Consto Casa de Madeira. litares (5 anos)
178/55 - João Saturnino Ouriques - Alterar o Lança- 10) de conclusão de curso de seminário (4 anos).

mento. EXAMES DE ADMISSAO

2.488/1954 - Mário Antônio Azev-edo - Consto Casa de Inscrição: de 1° a 23 de fevereiro.

Madeira. Realização das provas: 24 e 25 de fevereiro.

226/55 - Odilon B. Vieira (Francisco J. Bímas) _ Cer- PROVAS FINAIS DE 2a. ÉPOCA

tidão Diversa. Serão realizados nos dias 15 e 16 de revertero. Os can-

2.650/1954 . .,- HercíUo L. Filho (Valecl :1.\1. Nunes) -'- didatos deverão requerer ao diretor da escola até 31 de ja-
Certidão Diversa.

177/55 - Acelon P. da Costa - Devolução de Escrituras.
255/55 - I. A. P. E. T. C. - Diversos.
3.147/1954 - Hercílio L. Filho - Transferência.
Certifico' outrossim que, findo o prazo indicado, sem

que sejam prestadas quaisquer informações por partes dos'
acima convocados, serão os respectivos processos arquiva
dos, à vista de que dispõe o parágrafo único do art. n. 44
da Lei n. 127 de 14 de janeiro de 1952.

Diretoria de Administração, 17 de fevereiro de 1955.
Natércia Lemos Müller - Chefe do Expediente e Pessoal.

neíro,
--o--

Outros esclarecimentos serão prestados aos interessa

dos todos os dias �'.tteis, no horário das 19 às 21 horas, na
secretaria da escola.

Es.treito, 28 de janeiro de 191j5.
Osní Paulino da Silva _:_ Diretor.
VISTO:
Ivo Reis l\'lonte-llegrQ - Inspetor.

sAo JOSE'
(�'1)11�1�IBlliM
(O REGULADOR VIEIRA)

A mlllher evitarA dor••
ALIVIA AS CÓUCAS UTERlNAS
f<:mprega-ae· com vantagam pata
combater .a Flores Brancaa. Cóli
cas Uterinas. Menstruae. e .pó...

parto. e Dore. DOI ovirlo.,
I -pooer..oaó -ealmaate e- Re.w.

dor por excelência.
FLUXO SEDATINA. pela an& com·

. provada elicacia é receitada ,01
mMico. lluat'êI.

FLUXO SEDATINA eDcoDtr� em

toda parte.

OFICINA MECANICA E SERKELHERIA
CONCERTOS DE MOTORES A OLEO CRÚ E

MAQUINAS A VAPORES
Rua - São José (nas proximidades do Balneário) na

Ponta do Leal, no ESTREITO.

•

• Com ês�. valdl" V. S.
abt"il'ó. um" contb. que
lhe ..ende� jurO com·

. penstAor e

m�I555�55��E�••� Irval'Â p<\t"" SUA ,.es;d�l').
eie, um lindo e útil presente:

um BELÍSSIMO eOFREde 14CO eI<OMADO.
,.

a NCOAGRiCbLA
"LORIANÓ� .:r��;! C:ATARI� ..........

�----------------------------------------------

A IMOBllIARIA "MIGUEL DAUX"
-". .

INICIANDO "AS SUAS VENDAS OFERECE
Uma casa de moradia no centro da cidade, com sala

de visitas, sala de jantar, copa, tres quartos, casinha ba

nheiro é W. C., sendo que anexo quarto de empregada
e dispensa. Tem terreno para construir garage. A casa

encontra-se desocupada.

Preço 60.0..0.0.0.,0.0. - sendo parte financiada.
Uma casa de madeira, recém construida, ainda não

habitada, com uma sala de estar de 3x6, dois amplos
quartos cosinha e instalações sanitarias, lugar para
construir garage, sito a rua Juca do Loyd, em Coqueiros.
Preço 180..0.0.0.,0.0. - parte financiada.
Um terreno no centro da cidade, medindo 15 metros

de frente por 25 de fundos. Otimo local para constru-

çã� .

Preço 280..00.0.,0.0. - parte financiada.
Diversos lotes na Rua Moura, em Barreiros, ElI}

prestações.
Dois lotes na praia de Oanasvieiras.
Diversos lotes na Praia de Camboriu.

Uma casa com terreno em Santo Antonio de Lisboa,
eom otima praia.

Informações a Rua Coronel Pedro Demoro 1541
10 andar -- Estreito -- Em frente ao Cine Gloria.

Estofadores· de ftulllDoveis
Grande firma de São Paulo necessita oficiais e meio

oficiais para estofar automóveiS. oücíats Cr$ 16,00 por

hora, iniciais e mais prêmio por estofamento concluitlo.

Meio oficiais Cr$ 12,00 por hora e mais prêmio. Inutil
candidatar-se se não forem hábeis no serviço. Escrever

para AUTO CAPAS GENERAL S. A., Rua da Consolaçã.o,
323 - São Paulo.

GANHE DINHEIRO EXTRA
Agentes -- Representantes

Oferecemos ótima oportunidade a pessôas idôneas,
que desejem aumentar suas rendas nas horas vagas, ven

dendo excelente mercadoria, diretamente a consumido
res. Interessa a todos! Artigos de grande aceitação. Ofe
recemos valiosos brindes, pagamos ótimas comissões,
prêmios de produção, etc .. Basta enviar seu nome e en

dereço á Caixa Postal 1469 -- Curitiba - Paraná, e re

ceberá todas as informações, gratís e sem comprosisso.

Fábrica de Tecidos'Agradecimento
f,arlos Ren8UX S./A. I Os filh?s, nóras, genro�,

. . . netos, bisnetos e demais

A h (:,-vdJ�O a�s _SlUd·S. AClOnhlstas) . .

t parentes da saudosa MARIA
c am-se a . isposrçao os sen ores aClOl1IS as, na

SUAREZ CUNEO (PEPA)
séde social, à rua IOde Maio n? 1.283, os documentos

. d enhorados a
:l ta u ar

.

o D' to-lei o 27' f agr a ecem, p ,

ae que tra a o a,I �lgO n 99, do eCI e 0- ei n 2.6 ,I e e-
todos quantos os conforta-

rentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de. dur t a enfermidade
1954

Iam ur'a n e
. ,

. .

daquele ente querido, ate
Brusque, 17 de fevereiro de 1955.

o seu passamento, bem co-
Otto Renaux - Diretor superintendente

mo àqueles que por qual-
Guílhermê Renaux -- Diretor presidente

quer fórma lhes manifesta-
Dr. Erich Walter Bueckmann -- Diretor

rarn o seu pezar pelo dolo-
Carlos Cid Renaux - Diretor

rosa evento, acompanhando
a até a necropole do Itaco

rabi.

Casal sem filhos precisa
alugar casa no centro.

Informações para Caixa
Postal 461.

PRECISA-SE
Precisa-se um (a) que tenha pratica de contabilida

de, correspondencia e serviços gerais de escritório.
"Ofertas de próprio punho indicando idade, estado civil
e fontes de referencias para caixa postal 73. Sigilo abso
luto.

,.

I O Centro de Irradiação
Mental "Amor e Luz" realiza
sessões Esotéricas, todas as se

gundas feiras, às 20,30 à rua

Conselheiro Mafra, 33 - 20
andar. I

. t ENTRADA FRANCA '{

Resfriou-se 1
O "Satosin" é excelente

para combater as conse-

quências dos resfriados:

irritações dos bronquios,
tosses, catarros. Peça ao seu

farmacêutico "Satosin ', in

dicado, nas traqueobron
quites e suas manifesta

ções. Sedativo da tosse e

expectoran te.

CASA

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



o Prefeito Osma� Cunha-experiência
e honradez a serviço de Florianópolis

problemas do Município, mas estreitamente Iígades às as

uma nítida experiência do
i

pirações gerais do momento .'

jogo econômico daqueles pro- Essas considerações focali

blemas, tais como são consí- zam, numa evidência íncon

derados nos mais adiantados trastável, a figura do Prefei

círculos de estudos munící- to Osmar Cunha, em cuja
palistas americanos. Não foi capacidade de govêrno e ho
sem razões bastantes que

.

a nestídade de propósitos o po
sua personalidade se alçou à vo de Florianópolis confia
estatura de Presidente da As- sem restrições.
sociação Brasileira de Muni- Daí a sua extraordinária
CIplOS, onde o seu prestígio popularidade, que não exclui,
tem crescido sem intermitên- mll;s também explica a exis

cias, mercê da sua esclareci- tência de certas rodinhas de
da compreensão dos negócios invejosos e despeitados, os

públicos e dos seus princípios I quais em vão querem ímpe
de solidariedade humana, tão cer-lhe os passos ...

o INICIO DA QUARESMA
NO VATICANO

HIDRa ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO
Serão apresentados dois filmes, hoje,

no Clube Doze de Agôsfo
Do dr. Carlos Berenhauser

Júnior, Diretor Comercial da

Companhia Hidro Elétrica do

São Francisco recebemos a

tencioso convite para assítír

mos, hoje, às 20 horas, no

Clube Doze de Agosto, a exi

bição de dois filmes cinema

tográficos, sôbre a constru

ção da usina de Paulo Afon

so, a notável obra que tan
to eleva a engenharia brasi
leira e que tem ocupado a

Quem observa o que, pre-
o sentemente, se passa na ad

ministração municipal de

Florianópolis, não póde dei

xar de sentir-se satisfeito pe
la inteira concordância dó
programa de govêrno do ex

candidato Osmar Cunha e as

realizações do Prefeito Os

mar Cunha. Sempre fomos
elos .que excluíam o ilustre

governante dentre os homens

públicos que não sabiam me

dir as próprias promessas, no

afan de conquistar eleitores.
O dr. Osmar Cunha, afeito ao

trato objetivo das questões
administrativas, não faz po
lítica à maneira dos caçado
res de votos; o seu intuito é
o de servir a sua terra, como
aliás o está fazendo, sem ma

iores pretensões que as de

honrar os seus compromissos

atenção dos que amam

progresso da Pátria.

Assim, não somente os

convidados, como o povo em

geral, poderão assistir, hoje,
quão grande e notável em

preendimento, verdadeiro or

gulho nacional.

,.,�����
. Manifestamo-nos' mui t o
gratos pela gentileza do con

vite e formulamos votos de
feliz apresentação.

Florianópolis, Sexta-feira, 25 de Fevereiro áe' 1955 CIDADE DO VATICANO,
e marcar a sua passagem, 24 (U. P,) _ O Dia de Cin

dignamente, pela chefia do zas, primeiro dia da Quares

I Executivo Municipal. ma, foi celebrado pelas cerí
. Já se foram os tempos em mõnías tradicionais de peni
que governar era deixar cor- tência, das quais a mais im-

rer o tempo, confiando aos pressionante foi, como de

asares do acaso, dentro do costume, a da procissão de

ímperatívo geral da evolução Santa Sabina. Esta cerímô
das coisas, os problemas re- nia, de que participam ainda
lacionados com o bem-estar hoje penitentes com a cabe

coletivo. Agora, graças a ho- ça coberta por um capuz
mens como o atual Prefeito marron, remonta: ao século

de Florianópolis, o conceito XI. Até então, os penitentes
de governante implica não se reuniam nas basilicas pa
somente as responsabilidades tríarcaís e após .terem con

que se lhe atribuem em lei, fessado publicamente suas

mas o prévio conhecimento faltas, revestiam-se do cili
das necessidades públicas. E cio. Depois, os papas torra
isto muito especialmente. em ram o hábito de presidir pes
relação aos fundamentos eco- soalmente uma cerimônia de
nômicos da quase totalidade penitência na Igreja Santa
dos problemas que estão a Anastácia e, prceedendo os

desafiar a perícia dos admí- fiéis, com os pés nus, dirigi
nistradores. am-se à igreja de Sta. Sabi-

O dr. Osmar Cunha é, so- na, onde assistiam à missa,
bretudo, economista, tendo a na qual as cinzas eram ím
visão não só panorâmica dos postas aos fiéis.

NOTAS DO GABINETE DO PREFEITO·
O Prefeito Municipal de Florianópolis tem a satís

cão de comunicar ao Povo que, dia 25 próximo, às 9 horas

da manhã, será entregue ao público a rua José Jacques.
Na oportunidade, o sr. Prefeito Municipal se congratu

la com os moradores da referida via pública; pela conclu
são plenamente satisfatória das obras ali processadas.

x x x

O Prefeito Municipal de Florianópolis tem o grato
prazer de comunicar ao Povo que dia 25, às 10 horas da

manhã, será entregue ao público, a rua Germano Wen

dhausen, na parte referente a sua ligação com a rua Alves

de Brito.

Florlanópolls, 24 de fevereiro de 1955.

í,b,

Um pico mais a.Uo que o lcoDcaouà

R A D I O
Apresta-se a Guarujá para comemorar

o seu 12° aniversário
A Rádio Guaruj á iniciou xxx

uma sene ele preparativos, Alcançoú pleno êxito, a co-

vizando comemorar êste ano, ÍJertura que a Rádio Guarujá
festivamente, a passagem do realizou, na 3a. feira ele car

seu 120 aniversário. naval, do desfile das grandes
Assim é que, o auditório ela sociedades.

MAIS POPULAR será com- A transmissão foi feita de

pletamente remodelado, o uma das sacadas da Prefeí

mesmo acontecendo com o tum MunicipaL
palco. xxx

As instalações técnicas es- O "cast" de rádio teatro da

tão recebendo, também, a MAIS POPULAR continúa a

máxima atenção dos dirígen- presentando todas as 2as.,
tes da ZYJ -7. Nova mêsa de las. e 6as. feiras, às 20,30 ho

controle de som fabricada ras, a novela de Raymundo
pela Phillips, estará em fun- Lopes CÉU SEM ESTRELAS.
'cionamento até o próximo dia
20. O Transmissor de 1 kW _

que é o mais potente do Es

tado, está passando por rigo
rosa revisão afim de render
melhor qualidade na' trans
missão da música e da voz.

A discotéca da Guarujá se

rá também enriquecida com

a aquisição de mais de 500

discos musicais.

Nas basílicas patriarcais,
como nas outras Igrejas prin
cipais, os fiéis submeteram
se ao rito da imposição de
cinzas. Em São Pedro, o car

deal atualmente com 82 a

nos, presidiu a cerimônia.
No Vaticano não houve

qualquer cerimonial extraor
dinário, excetuando-se a mis
sa, celebrada na igreja paro
quial de Santa Ana, onde os

fiéis receberam cinzas.

ESTRANHO
FENOMENO

LONDRES, 24 (U. P,)
.

"Foi observado na madruga
ela de ontem um relampago
semelhante ao de uma explo
são atômica, aproximada
mente a 650 quilometros ao

ocidente da costa irlandesa",
assinalou a tripulação de um

Pan-American Clipper, que
se dirigia de Nova Iorque a

Londres.

Na Argentina o ((Ojos dei salade»
tem 7.100 metros

BUENOS AIRES, 24 (U. P.l De acordo com as informa-

I que,
na opinião de peritos de

_ Os montanheses de Men- ções que se conhecem nesta Mendoza, é um elemento
doza estão preocupados com capital, a expedição de agora I p o u c o seguro que, não
as informações de que teria a "Ojos del salado" utilizou raro, dá lugar a erros de cal-
sido encontrado na Argentí- um barometro aneroide, o I culo.

.

na 'um pico mais alto do que;
o Aconcagua, situado na re

ferida Provincia, na frontei
ra com o Chile, e considera
do até agora como o de maior
altitude das Americas.
O Aconcagua tem 7,031

metros sobre o nível do mar.

Uma expedição de Tucuman
na zona central do país, su
biu ao pico "Ojos del sala
do", na Província de Cata
marca, próximo à fronteira
chilena, na parte noroeste
da Argentina. Disseram os

expedícíonaríos que o men

cionado pico tem 7.100 me

tros de altitude.

britânica, solicitaram ao mi
nistro do Comércio que vá à
Nova Délhi, se for preciso, a

.rím de remediar a situação.
O sr. Piter Tllorneycroft,

ministro do Comércio, decla-

FACULDADE CATA
RINENSE DE FILO

SOFIA

de altitude'

INDUSTRIAIS BRITANICOS
ALARMADOS

mercado abriu COIJl tom fir

me, afrouxando-se mais tar
de. Os vendedores manifes-

...............·1 .._..J6_� ��••-.-.,.,.- � ,..p,.u�� .

taram dúvidas acerca de que
as nações cafeeiras possam
promover um melhoramento
no mercado consumidor com

o estabelecimento de preços RIO, 24. (V. A,) _ Por toda
mínimos de exportação ou esta semf!.na visitará o Rio

outros meios. No pouco in- Grande do Sul_ monsenhor

terêsse dos compradores tam- Armando Lombardi, que vem,

MEXICO, 24 (U. P.) _ Dois xicanos, recentemente depor- bém influiu a festa religiosa de assumir o cargo de nún-

jornais m�xicanos disseram tados dos EE. UU. de hOje na América Latina. cio apostólico junto ao go- COTAÇÃO DE LÃ
ontem que as autoridades Novedades disse que, se- Na entrega imediata" o ca- vemo brasileiro. i NOVA IORQUE, 24 (U. P')

norte-americanas mantêm gundo os informantes, há a- fé Santos "4", manteve-se O fim ,ele sua viagem é _ As cotações de lã no mer

camponeses deste país em tualmente 800 mexicanos em sem mudanças a 57 e V2 cen- assistir a inauguração do cado local encerraram hoje
campos de concentração no um campo infernal de con- tavos. Ao iniciarem-se as 0- Seminário de Erechim, per-' sem alteracão e com alta de

Texas, onde os mesmos são contração, situado em McAl- perações do mercado, os con- tencente à diocese de Passo
I
cinco pont�s, e as de lã ordi

despojados de seus perten- len (Texas), onde vivem se- tratos abertos do tipo' S" to- Pundo, e cujo ato está apra-
I
nária com a alta de dois a 10

ces. 1 mi-nus, na miséria, famintos talizavum, 3.244, ou eeja, 42 znelo para sábado próximo.
I

pontos.
Os dois diários, Novedadse e enfermos.

,
menos que no dia anterior. Depois de d. Carlos Chiar,.. Na entrega imediata, a lã

e Universal Gráfico, pediram George Harrison, chefe da Os tipos colombianos de lo, ClJJe serviu até pouco tem- tops standard certificada

hoje aos góvernos dos dois patrulha fronteiriça dos EE. Icafé, Manizales, Medellin, po, monsenhor Armando baixou sele pontos a 184,5
países que averiguem se é UU. e Bernardo Blanco, con- Armenia e Girardot, cota- Lombardi é o segundo nún- nominal e a lã suja subiu

certa essa grave, acusação, sul mexic,ano em McAllen, ral11-se hoje, sem mudança, a cio que, nos últimos anos, cinco pontos a 149,2 nom1-

feita pelos trabalhadores me- negaram a acusação. 60 centavos a libra. visita o Rio Grande do Sui
.•

nal.

Inscreveram-se para o

concurso de habilitação da
Faculdade Catarinense de
Filosofia 83 candidatos, sen
do 28 para o curso de Filo

sofia, 23 para o de Geogra
fia e História, 21 para o 'de

Sabe-se que o "Show" de Letras Neolatinas, 10 para o

aniversário, dêste ano, eon- ele Letras Anglo-germânicas
tará com a participação de e 1 para o de Letras Clássi

cartazes do rádio carioca, caso

sendo que para isso o sr. AI- As provas do concurso de

do Silva, Diretor Artístico da habilitação terão início a

emissora, vem mantendo primeiro ele março.
contactos com a direção da Na Secretaria da Faculela-

Rádio Nacional, do Rio. ele, à Rua .Esteves Júnior,
Aguardemos maiores deta- 159, serão afixados os avisos

lhes, a respeito dessa festa relativos ao concurso e aos

do rádio catarinense. candidatos.

rou que aguarda as rccomen
Que se eleve pensar, então dações da Comissão elo Algo

da expedição polaca de 1936, 'áq ele Lancashire, a fim ele
que reconheceu somente decidir sôbre se realmente há
6.880 metros ao "Ojos elel necessidade de viajar até a
salado"? É que metodo usa- India.
ram para chegar à conclusão O trabalhista Harold Wll
que anunciam?? _ pergun- son declarou que a concor

tam, também, os mendocí- rência .dos tecidos da India é
nos. .njusta, pois os teares índia-

I -
.

,
nos obtêm sem algodão, a

COTAÇAO DO CAFE I preços inferiores em dez pen
. NOVA IORQUE, 24 (U. PJ ce, e até um xelin ao que pa-
_ ?s preços terminais do I:a .a indústria britânica de
cafe Santos ,"s" fecharam ecídos, '

ontem entre alta de sete Por OUtTO lado, o premiar
pontos e baixa de 122, sendo Sir Winston Churchill decla
vendidos 294 contratos. O

LONDRES, 24 (U. P.)
Vários membros do Parla-

mento, alarmados com a con

corrência que a India está
fazendo à indústria textil

Loteria do Estado
Resultados de ontem

VISITARÁ P. ALE
GRE O NUNCIO
APOSTOLICO
LOMBARDI

3.607 _ Cr$ 200.000,00 _ Mafra
2.274 _ Cr$ 25.000,00 _ Florianópolis
4.633 _ Cr$ 15.000,00 _ Joinville
10.057 _ Cr$ 10.000,00 _ Caçador
1.691 _ Cr$ 5.000,00 _ Joinville

CÃMPO- DE CONCENTRACAO?
, .

Dizem do Mexico que existem
no Texas!

RIO, 24 (V. A.) _ O presí- zônía.

dente da República despa--
chou uma exposição de mo-

'

tivos do Ministério da Fazen-
da, autorizando nova prorro- MAIS DUAS VAGAS LONDRES,24 (U. P.) _ Sir

gação para que a Comissão NA ACADEMIA Winston Churchill declarou

de Revisão dos Estudos sôbre hoje, na Câmara dos Co-

o Código de Contabilidade FRANCESA muns, em resposta escrita a

possa 'concluir seus trabalhos PARIS, 24 (U. P.) _' A um deputado trabalhista, que
atendendo a que, durante 30 Academia francesa anunciou não se tratava de comprome

anos esse Código não sofreu a morte do seu 2.0 membro ter tropas britânicas para a

a menor alteração, apesar; num só dia. Trata-se de An- defesa das ilhas costeiras 0-

das profundas alterações ve- .dré Chaumeix, que desde 30 cupadas pelos nacionalistas

rificadas na viela contábil anos vinha escrevendo o chineses no estreito de For

brasílelra, principal editorial do "Jour- mosa, e que também não se

O 'novo prazo concedido é nal de Debats". O outro cogitava de que houvesse ne-

de 180 dias. membro elo grupo dos "40 cessidade dessas tropas. ,

rou que está estudando uma

carta enviada pelos fabrican
tes ingleses de tecidos, solí
citando-lhe que tome provi
dências para remediar a si
tuação.

CODrGO DE CONTA
BILIDADE

PAGANDO·O
ABONO

RIO, 24 (V. A.) _ O Presi
dente da República assinou
ontem o decreto manelando
pagar o abono especial aos

servidores elo Instituto de
Aposentadoria e Pensões dos
Servidores do Estado IPASE.

DELEGACIA FISCAL DO TESOURO (NA
CIONAL) EM FLORIANO'POLlS, S. C.
TABELA DE PAGAMENTO DO

I
Mt::S DE FEVEREIRO

DE 1955

Fevereiro _ 24 _ Pensionistas, Militares e Provisórias.
Fevereiro "7 25 _ Pensionistas Civis.
Fevereiro _ 26 _ As Pensionistas que não receberam

nos dias acima.
Fevereiro _ 28 _ Ministério da Fazenda, Poder Judi-

ciário e Tribunal de Contas.

Março _ 10 _ Demais Mlnístérios.
Março _ 2 ._ Aposentados e Salário-família .

Março _ De 3 a 15 _ Os que não receberam nos dias
próprios.

NOTA: _ Os servidores ativos e inativos abrangidos
pelas dísposíções da Lei' n. 2.354, de 29-11-54 e Decreto n.

36.773, de 17-1-55, (que percebem mensalmente importân
cia bruta, superior a Cr$ 4.167,00 e inferior a ér$ 10.000,00),
que não tenham apresentado suas fichas de declaração de
rendimento, para efeito de desconto do Impôsto de Renda
na Fonte, deverão fazê-lo ao Tesoureiro-Auxiliar designado,
sem o que não poderão receber os cheques de pagamento
relativos ao mês' de fevereiro.

Delegacia Fiscal do Tesouro Nacional em Santa Cata
rina, 23 de fevereiro de 1955.

Mário Salema Teixeira' Coelho
Delegado Fiscal

DIPLOMATAS EM TRANSITO
RIO, 24 (V: A,) _ Chega

ram ontem ao Rio, pela Bra

niff, o Ministro do Exterior
do Equador, sr. Luiz Antônio
Penaherrera e o vice-minis
tro das Relações Exteriores
de Costa Rica, sr. Alberto
Canas. Ambos VIaJ am para
Montevidéo, onde representa
rão seus países na cerimônia
de posse do novo Govêrno do
Uruguai.

Todos deverão seguir ainda
esta semana para Montevi
déo.

ESCRAVAS
BRANCAS

RIO, 24 (V. A.) _ O Pre
sidente da República assinou
mensagem ao Congresso Na
cional encaminhando proto
colo de emenda ao Acôrdo In
ternacional que visa a garan-

O chanceler Penaherrera til' uma proteção eficaz con
faz-se acompanhar do adido tra o tráfico criminoso co
José Lúcio Paredes. Com o sr. nhecido como tráfico de es
Alberto Canas, viajam a sua cravas brancas, firmado em

esp.osa, o coronel Rodolfo i Paris a 18 de Maio de 1904 e

Qmroz, Chefe do Estado- I à Convenção Internacional
Maior do Exército de Costa I assinada em Paris a 4 de
Rica e o adido Juan Lerréa.'Maio de 1910.
:�"jh
............................................

"EMBAIXADOR ATOMICQ"
NOVA IORQUE, 24 (U. P,) I oficioso, a fim de facilitar a

- O dl:- La�r.ence Hafstad, o
I expansão da utilização de e

conhecído flSICO nuclear a- nergia atômica para fins pa
mericano e antigo diretor da círícos.
Seção de Desenvolvimento ,O dr. Hafstad vai inicial
dos Reatores para a Comis- mente à India, onde passará
são Federal de Energia Atô- três semanas, passando de
mica, partiu a noite passada pois a Turquia, Itália, Suiça
para uma viagem de estudos, I França, Bélgica e Grâ-Breta
como "embaixador atômico" nha.

TECNICOS PARA O
BRASIL

TOQUIO, 24 (U. P.) _ O
dr. Norio Kondo, diretor de

pesquisas sôbre a criação, na
Universidade Agrícola desta
capital partirá, hoje em via
gem ao Brasil e ao México,
durante, um mês. O técnico
japonês propõe-se a estudar,
particularmente, no Brasil, a
situação da agricultura nas

colônias japonesas, cujos
centros se encontram nas re

gíõesde São Paulo e da Ama-

PROIBIDAS
LONDRES, 24 (U. P.) _ A

publicação e a importação de
história em quadrinhos "de
horror" serão proibidas na

Inglaterra; Ante-ontem, com

efeito, nos Comuns, a oposí
"'Ção trabalhista apoiou o go
vêrno conservador, por oca-'
sião da apresentação de um

projeto de lei neste sentido.
O projeto prevê um máximo
de, 40 meses de prisão ou 100
Iíbras esterlinas de multa a

quem transgredir os artigos
da lei em questão.

TROPAS BRITA
NICAS

imortais", que morreu, hoje,
foi o poeta e teatrólogo, Paul
Claudel. 'As duas mortes ele
vam a 5 o número de vaga.':
na Academia. Chaumeix, de
80 anos, ocupava o lugar. dei
xado por Georges Clemen
ceau.

HOSPITAL DOS SER
VIDORES

RIO, 24 (V. A.) _ O Pre
sidente da República assinou
ontem um decreto determi
nando a introdução de vá
rias mOdificações na organi
zação do Hospital dos Servi
dores do Estado, inclusive al
terando o Quadro de Pessoal
do citado hospital.

PRODUTORES DE
CAFÉ

SAN SALVADOR _ 24 (U.
P.) _ O "Diário Latino" in
formou hoje que no sábado
se reunirão aqui os delegados
dos países membros da Fede

ração Centro-americana de
Café (Fedecame), para, dis
cutir os pontos que serão a

bordados na reunião dos re-

FALENCIA NO
IAPC

FORTALEZA,24 (V. A.)
Divulga-se aqui que os apo
sentados do IAPC desde ju
nho do aI10 passado não re

cebem suas mensalidades, es
tando por isso mesmo numa

situação aflitiva, de verda
deira miséria. Ouvido a res

peito, o deleg:ado local,. Jósé
Jereissati, confirmou o fato,
adiantando que tudo é devi
do à falta de crédito. Sómen-
te por êsse motivo é que o presentantes dos países pro
Instituto deixou de efetuar dutores de café que será ce-

os pagamentos.' lebrada em Washington. '

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


