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EM ,LIBERDADE
,

"Rosa de Tequio", a f�mósa
\

WASH�NQTON, 5 (D: P.) seis mulheres que irradiavam
_:_ Na Ikuko Toguri d'Aqui- . com o nome qf� "Rosa ele To

no, a famosa "Rosa 'de To
I
quío", incrtando &0 dnscon

quíoda-segunda guerra mun- ; tentamento e ao amotina

díal, que foi condenada por menta os soldados ameríca

traição, deixará' a prisão no
I
nos .que estavam combatendo

dia 28 do corrente, . I no Pacífico meridional.
As autoridades do Dspar-

-

...

tamento Federal de Peníten- c

.ciarias, anunciando a decisão, JOSÉ À. MARQUES
declararam que eía será pos- LISBOA, 5 CU. P.) - Um

ta. em' liberda�e, após cum-
I português que colaborol: in

prímanto parc�aL.da pena de
I timame�te com o Go�erno

lq anos, em vírtuds de "sua do Presidente do Brastl, dr.
boa conduta. I Artur Bernardes f'aleceu. O

,
Desde a condenação, em dr. José Antônio Marques,

S. Francisco, em. setembro de

I
falecido, chegou a ser díre-

1949, esteve internada na Pe-- tal' da Escola Normal de Sa
nitenciaria Feminina de -Al- bar á

no E�ta<1� de Minas,
derson, Virginia Ocidental. "A quando esteve emigrado no

s:a. d�Aquírro, esposa de um.1 Brasil, _por moH".os políti
cídadâo português, conta a-

I coso FOI companheiro de es

tualmente 39 anos e nasceu
I
tudos do- presidente Salazar

em Los Angeles a 4 d_e julho
I
é figura importante da po

de 1916. lítica nacionalista. Há anos

Segundo as investigações retomara os hábitos ec lesi
processadas pelo Exército, à âsticosj que em certa altura
sra, d'Aquino era uma .uas .abandonara. .:

EcliÇáo de hoje - fi páginas
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o (sta�o rBa�quiriu seus �i[eitos cOm-�ovirno·N:Brêu
Entrevista do�Prof. Brocbado ,da Rocha' em tPorto-Aleure
PORTO ALEGRE, 5 (V. A.) trava afastado das atividades com o Banco Internacional, repetindo estas id,erás pois tes e isto.só se alcança atra-"

- O dr. Francisco Brochado políticas quando .me 'suI'pre- atualmente suspensos, e re- espero qué meus conterrâ-. vés de gestos de tolerância ê
da RC)cha, Consultor Geral endsu, o Presidente da Repu- lativà ao Plano de Eletrlfica- neos aínda se recordem das

I

compreensão.
da República visitou redação blica com o honroso conVi�e ção do Estado. manifes��ções que -�ive na I - Dos contatos que teve

de A Hora, na noite de on- para exercer a Consultona O Governo' do Estado tem Assembléia Legislativa, na com o governador Meneghet.tí
tem. Tendo em' vista o fato Geral, A mi�h� l?reSença nes- encontrado, no Presidente oportunidade. ' I e c�m seus velh�s com?a-
de a sua visita à Pôrto Ale- te cargo significa um gesto Nereu Ramos, a maior recep- nhaíros de partido, muitos
gre estar sendo interpretada ele solidariedade pessoal e tividade para os apelos que Um partido impQrta sem-, dissidentes, vislumbrou a

·

como míssão política de arn- política ao pre�Iaro senhor lhe faz em prol dos 1tltos e pre na ideia de dísctplína, I possibilidade de uma próxima
,

pios reflexos no cenário na- Nereu Ramos. No cargo te- írnpassoaís interêsses rio- .nas ,êle _ não eqmpreende pacificação?
cional, o dr. F'rancisco Bro- nho envidado todos os esfor- grandenses. Espere que esta nunca a ídeta.da imposição. A � S'ou sempre o último a

·
chado .da Rocha, Prestou ao Ias no sentido de ajudar a situação continue até 31 de Jiscípllna e a filiação. parti- me desiludir das cousas' que
jornal as seguintes declara- resolver os problemas rro- janeiro, data em que assumi- dária precisam ser conscíen-, considero boas.
ções: grandenses, 'que se encontra- rá a Chefia 'do Executivo o I.O._••.••.•.••..••".••...••••••••••.•..••••.

_ Nã'O me trouxe, ao Rio Iam sem :ioluçaq há mais de sr. Juscelino Kubitschek e a

,

�;�1�i��'. �i�l;�eerd:i�,�:� ::� u�r:��'lhando na minha �����;:,�.idencia o S1\ João

Na-o· 'se'
-

. olerec·euríe de 'problemas, princípal- banca pude compreender 0- - Sua· palestra de ontem ". ,'_. ,.'

.mente de índ-ole ,econômica, dramat,que ° Rio Gt.rta�cl_e· Vdi- co1mtt· o - GtoVerna1dor_ Mene�
.

ed
a:

ado ,í ['.f.',. \
(10 maís a:-Ito interesse para o veu a e. a ,cons 1 uiçao . o g .ie 1 nao eve re açao, as-

m I f'·
r-

Rio 6rande, 'que estou tendo atual G0vêrno (Ü1- República. sim, com a anunciad-a missão
. 'r 1

I'
,.� �.

de apreciar à distância, sen- Os' ínterêsses mais raspeitá- pacificadora? "". �,�.�,
ti-me no dever de vir ,até 02 .veis do povo gaúcho não me- - "Repito que nãõ trouxe U t f CIO I do Ilama ti"pa-gos, bUs'car alguns livros reciam, do G()'Jerno Federal, nenhuma missão pol_ítica. E'. ma DO a .0, l ,8

..

ra
de mi.nha biblioteca, dificil- o tratamento que era,orecla- evidente que, como p,essedis- RIO, 5 CV. -A.) - pn lta- .üPB'IPlIoS B!Atn{ luíJnt,lOd
mente encontráveis no Rio, e mado pela posição do nosse ta, desejo a pacificação do maratí, comunic'am: ao Brasil que represe11tasse
palestrar com as classes eco- Estado no conGerto federati- meu partido em todos os seus '�Em relaçãõNnoticia pu- os interesses lusos na India,
nômicas acerca das questões VOo Só com á investidura do. 3etores e, como rio-granden- blicada em vespertinos de ,ante a·,fa)ta de contatos di

pendentes que mais afetam sr. Nereu Ramos pôde, o Rio' ,;e, especialmente neste Es� 11Oje, dia 4; de qÜ'e "a Indi", retos eljltl'e Nov aDelhi e

nossa produção. Grande, ver desafogar-se das tado". rejeitoü'--a' proposta do Bra, Lisboa, Mas informou-se
E" evidente que () govêrno dificuldades em que se en- E' sabido que não me pres- sil pai:a atu.ar como media- que. a lndia notificou a9

envolve problemás econ,õmi- contrava. A fi.xação do' preço ;aria para nenhuma missão 'dor na disputa ,sôbre Côa", BI�asil que tais negociações
cos e sociais e também é na- mínimo cio trigo - que deve- lue tiv'es3e caracter pessoal o Ministério das" . .Helações não pOderiam ser levadas a

tural cnle, vindo ao Rio Gran- ria ter sido feita IT}uito antes e endêrê-ço certo contr'a qual, Exteriores comun'ica liuf!. o caho 'até que Portugal, por
ct'e, estabelecesse contacto ele 11 de novembro � a co- quer dos, meus correligioná, Brasil Jamais ofereceu a súa vez, solucionasse a

com o Governador Ildo Me- loéação dos excedentes de rios. Não me sinto, mesmo, cJ,ualquer das' pnÚes a�,' sua quest'ão da representa_ção da

neghetti, e com velhps com- � arroz, com dU�3 safras pa- I,com autoridade. sequer para: mediação pâl'â!" resol'VB.1l; o 'In4ia em seu território por
-=--.__,.....=�="'-="""""--:-------:---_.-+---

panheiros do partido. Com·1 ralfsacl:)I?. 1l0S arrnazens e os
I criticar, fL rebeldia, pois fui dissidio relativo aos t'erl'i,' intermédio do Eg·ito.

' ADQUIRIDA A AREA
o governador Meneghetti pa- p;roble{nas-atinentes à Viação leu o primeiro rebelde quando tÓl'ios: portn·gues-es<de GÔa.

' 'O Egito informou 1'ecen- ,APRESENTA ME- ONDE SE '�L9CALI-
.

lestrei sobre assun�O';; (f(\. in-1F'érrea
do Rio-Gl'an le.,do Sul, em 1949, tratando-se da su- Da.mão e- Dlu.,A solicit:-1Cã(, ��men::,q�e �à(l P:''!dA,' atuar'ILJIORÀS É� :SEU ZARÁ A FUTURA

teresse. d.a. a:clminis�ra.ção do

f.oram ..1jl'Ol,�a,n.18. l:..
te
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'cessãô
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idéias genüs, sem nenhl.1Tl1 ses é por nós todas ctmhe- tura do Sr, Nereu .Ramos e cess'és dos ..... cJdndãó��"portu-' '.
'"

;'1. "'-lO •..,J o ,'I;
,

.'
. ....� " RIO, fu.jV. A.! _,_ q pl'esi-

endereço especifico a qual- cido. ferir o Rio 'Grande, pr9scre� '�'uese_s na UnLãó Indiana", �'��.....�.�������._'

lEDUARDO GOM'ES dente Nel'eu, Ramos recebeu

dUel' solucão política ime- Além tUsso empenha-se, o vendo do cenário político o O TELEGRAMA j, . DUELO . .

_

'., , .do governador .elo Estado de

ciiata.
. '

GOVI�rY1o Federal, por que i egrégio e �audos� �r. Ge�úlio O telegrama a que. se re- "M?NTE;VIDEU, 5 nJ.. P.{�,. RIO, 5 (V. AJ. -: Emb'or, Goiás a seguinte comunica-

E' notório que me encon- i1FtO se rescinda o contrato; Vargas. Nao precIsava esta, 'ere a i'lota .do klmfÍratí f\ O tnbunal .d�. honra, f�rma- ,seu �stad? con1-*i:1ue sendr ção: - "Tenho a hOI_!l'a de

o 'segninte:' ,
elo para deCldlr se o presIden� . conSIderado grave, a senha· comunicar a V. Excia. que

,
'

. I te do Conselho ele GOlerno Ira Geni, mãe do bri,gacleirf, nesta 'data, por escritura la-
"""'

\ '�NO.v� DELH!, 4 CU.P.) I
Luis Ba�tl_e Berres, e Q dire-l Ecluardo Gomes, apre3en'tor vrada no cartório dó 3,0 ofi-

I do
",

O (futuro
- A .InrlJ3 repell'll a ofel:�a tor do Jornal "EI Nacional", esta manhã ligeiras melho· cio de Goiania, o Estado de

apon a S. par�
'-

-
' ,'eita pelo Brasil paT� atuarl�asI;ingto� Guadalupe, ,de- '1:as. Esperam assim 08 pa.ren

Goiás adquiriu para tra·nsfe-

,U amo representi:lnte de POI'- ,vlilm ou nao bater-se em I t"s e o largo circulo de ami- renda à União uma á.rea de

llgal em NOVl:\ Dc.lhi. , ,eluelo, decidiu, por unanimi- I gos' da veríeranclu senhon 23.000 hectares, escolhida pa-

� MI.anl·sle' r.l·o', O comunicado a esse res-' elude, hoje, que nâo havia que suas melhoras venham a ra o sitio onde deverá ser

peito foi da:clo a eonl),ecer rtlOtivo prera ser efetuado o se acentuar até o seu resta- construida a nov� capital fe-
, .�:,. 2m 'fontes a utol'izndas.. duelo. belecilnepto. clera.! - José Ludovico AI-

E:::ij�El�!�;�;:.:��;�; I ê;��a:�;�g�;�l?���::��� !�::!�;f��:l:�:§;::E:f� ôminctatõ�de-
-

'CatéFiibõ ;��tL �I!-�-�-"T-U--:
je, ,de. acoulo com as infor- coor"!im::.çi:í.o pela resposta os trabalhistãs gauchos Lou- I RIO, 5 CV. AJ - (Urgente) 3egurança impetrado em fa- Garam-se oS minbtros Afl'â.. LISBOA, 5 CU. P.) O

mações que chegaram aO seu qu� ficou' de dai· opol'tuna- reiro da Silva, Vitor Issl�r e o
I
- O Sl!l)remO Ti'ibllnal

.Fe-j
VaI' do sr. João CHfé Filho nio Costa Lafayete de Anelra- preSidente eleito do Brasil, .

alcance, o provavel ministé- Í11ente; Relações Exteriores, baiano Romulo, eX-,assistente' denLl, reunido hoje., sób a Resolveu oTribuna) adiar a 'de, Edgar Costa e Ribeiro Juscelino Kubitschek, acei
rio elo futuro gov-erno. Fa-

-

embaix·ac1or José Carlos Ma- técnico' do gabinete do fale-
I

presidênCia do ministro José ápreciação da matéria pos- Costa. h6U o convite do g-overno lu
zendo também nossas inda- cedo .Soutes, que .ocupa' a cido presidente G�túlio ,Var- Linhares apreciou as petições sivelmentépara quarta-feira, ••-_...............�_-_�..........._�_-k..-_-_...._.. sitano de visítar POl'tuga!,

· gações fomos inf01;mad03 por me-,sma pl13ta no atual gover� gas e atual secretário da Fu- assinadas pelo advogaclQ JOl'- ,por ter' G-ministro Hanemann lantes de ser empossadd, no

um ilustre representante-da no e que, por sinal, foi o uni- zenda da Bahia; para o mi� ge Fontenelle, visando o Guimarães, designado rela- ADENAUER FIRME Rio, segúndo se-c anunciou,
bancada do PS.D mineiro que co dos ministros atuais a re- nistér!9 do Tl::.abalho as indi- prossegUimento imediato elo tal', declarad(;>,não poder re- ALIADO DO OCI- hoje, em caráter ofiCial.
o sr. Juscelino Kubrtschek, ceber as felicitaçôes� do fu- cações recaem no senador julgamento elo mandado d� latar as referidas petições Kubitschek deverá ·chegar
efetivamente às vesperas de turo presidente ao s·(')1' em- Parsifal Barroso, do PTB dO' uma vez que fôra seu votA

' DENTE a esta'capital no dia 22. Se-
.;..:-w ��"" _.._•.r� _.." I>.I.J

embarcar escolheu definitiva possaclo na direção do impor- Ceará. vencido' em' acordão, quando 'MUNCH, 5 (U. P.) O rá o último pais da Europa
mente alguns nomes para tante secretaria de E3tado; Finalmente alJuramos, que co na Aeronáutica. Há a con- do julgamento do mandado chanceler Adénauer decla- que visitará antes de voltar
compor o seu Ministério:. Saude, sr. Clovis Salgado, I rela tivamente às pasta's mi- sid.er�r porem que o geríê�'f11 de segurança. Foi, assim, de- _rou que Os res.ultaclos da Con- para a capital brasileira.
Assin1, assentou 'a' escolha atual governador de Minas! litares a determinação do Sl� Telxell'a Lott mantem-se fl1;- ,s�gnado o ministro 'Afrânio ferência de Genebi:a.. confir

elos seguintes titulares, por Gerais, cujo mtlndato expira I Juscelino Kubi�schek. é. con- 11:8 n� propo.si�o ,cl� nã? con-I Costa,. de voto vencedor na-
I
J_TIaram a correção da políficá

e::Eluanto: Fazenda, deputado i no dia 31-de janeiro corren- ser,v-ar os �tU�IS numstros, tmua� no IVIlmst�n�, dlspon- J quele Julgamento. Fa,voraveis externa da R�pú!:>lica Fede
José M.ê.l:ia Alkimim, lider da i te. _

general TelXelr'a Lott, n�, elo-se apenas a mdlCar seu, a· permanência' do ministro I ral Alemã de se man,ter' em
bançada elo PSD mineiro e i Quanto aos ministros da Guerra; Almi.nmte Alves Câ- : substituto, caso seja; consul- i Hanema�n Gl�ir�arães, c�:re- firme aliança com o Ociden,
ex-s2cl'otal'io da Fazenda. Fle

.

Agricultura e do Tra.balho mara na Mannha e Alves Se- tàdo. " Ilator das petlçoes, manHeS- te.
,

ALISTAMENTO ElEITORAL··EM·1956
RIO, 5 (V. A.) L O Tribu- I cidadão, para alistar-se, de

nal Regional, El�itoral, por 'I verá, preencher do proprío
meio das quinze zonas em que. punho, em cartorlo, na pre
está dividida a inscrição elo I

sença do escrivão ou de run

Distrito Federal, reabriu 0,1 cíonárlos designados pelo
alistamento por força dos�1 juiz, a formula 'impressa que
dispositivos constantes da lei' lhe será fornecida, ontregan-
2550, de 25 de julho elo ano do no à�o três retratos.
passado.

.

A providencia que' depen� Os atuais titufos eleitorais
, derá, na pratica, da regula- expedidos até 31 de dezelÍlbro
mentação a ser expedida pa, de 1953 perderão sua valida

ra tOdo o país- pêlo Tribunal de· a partir! de primeiro de
Superior EI,eitoral, começará, .julho e 1956, sendo substitui
entretanto, a surtir efeito dos por folha.? individuais de
'um"a, vez que os cartorio.g. e [ votação, facultada porém ao

publico 'vão Se familiarizando requerente instvui): o pedido
com as normas gerais C0113- com o título atual, em subs
tantes dos artigos 69 e 70 do tituição aos documentos re

referido diploma legal deter f.eridos no paragrafo 1.0 do

minando que a partir de l:n'i artigo;'!3 do Código Eleito-
meiro de, janeiro de 1956. L ra1.

.

Nomes

JUSÇELINO FALA
RÁ A9 CONGRES
SO AMERICANO
RW, 5 (V. AJ - ijotícias

proéedentes dos Estados U-
vFr:.G'-''IiiliilatHrIJ�.�g_IiiI,.r�JõI.�''\;.�raa·.P-jIIJii'-..,u�..._IIiIiI;jjjW�fi;;�w..._-.Jll_,.._.�,..w.l''Tt.·..IilvaJill.ailõ�...��il/ãa_.JI)., �1il..,..,...g,ifii.fil_IM••_rilii1/j;..rtilJ'=_,...-........�_�_._a,...�fII._Jlj....ÍfI_a.��·...�fitj...�a._�_w_!lIiifijg........Jii/....._fM....fã.MM�"'....._W�......a".·iii ..��......... nidos inf.ormam que o sr.
Os vespertinos que fizeram, a eobertuba do embarque do

O h
-

-

dU' I leva "comitiva" no sentido clássico da expressão, isto é, Juscelino Kubitschek falará
Presidente da. República para sua breve excursão na Am";- omem que vem '

pezsoas que o acompanhem a seu serviço. O próprio sr ao Congresso após seu desem-
rica do' Norte (' �a Europa, consig�a:'am pOl'll)enores pito- . KubitS:�;k ���clarou, S?l�rincl,o a um l'elJórter .que o inter- barque na capitalnorte-al1le-
resco:'l, alrnms üeles ber11 caructenstlcos (ln. personalJc1a.c1p . pelava. a mmha COl1lltlva e composta por n1lm e o meu ricana. Para isso, o presiden-
elo politlc� mineiro, Naquele rUde contato com a mais:!. po-

POVO
secretário. Osvaldo Penido ... " ISED queL' elizer que nãc te eleito do Brasil rumará

pular, confi�nt-e na. brandura do presidente eleito, viu-se, segUiu ninguém estipendiado, oU conFfavol'es monetários diretamente do aeroporto
de corpo inteiro o Juscelino que se tornou conhecido nos no Banco do Brasil. As emprêsas nacionais de navegaçã-o com destino ao Capitólio, on-
últimos recantos do pàís, na sua formidável campãn:ha J. E. de Mar:edo Soare;::; aérea p'llSerarn-se à disposição do Chefe da Nação para o de i'ealizar-se-á' uma sessão
eleitoral. Efetivamente Juscelin� é ungido dêsse âeme Que grosseiro., O que opôs· aos seus Úlimigos foi uma ..firmeza i tr;;,nsportar na excursão transcontinental. Evidentemente a conjunta em ambas as Ca
consagra o fer,voI' popUlar. Sua paCiência não baixa à vul- inquebrantável na resistência, uma decisão de luta que o

"
alta categoria do presidente eleito, na iminência de ser

sas do Congresso a fim de
garidade, seu senso' da compatibiliela.de assé3'ura-Ihe uma conso'grou co.mo o m·ais digno para triunfar nas urnas. consagrado mandatário do Povo brasileiro, vale.r-Ihe-á aw ouvir a pala'vra do- novo pre-
altitude que o homem -I:a rua �ão quer transpor, porque. . O espetáculo do embarque no GaleãoJoi por certo um ho�p€dagem 'oficial nos países que visitar nos quais os al- s�dente brasiléiro. Por nutro
lhe rçeonhece uma posição, de comando.

.

. . _
comêço de reparação que as categorias p:o�íticas � jórnalis-I t?S .representante� ofic�ais' e diplomát�eos do Govê�'n� bra- lad�, informa-se que, du-

Ontem, o presidente pos a nu, eSim magm do chefe es.. ticas bem como o povo simplesn'lente - lhe elarao desde o ,sllmro lhe prestamo as homenagens a quem tem lllreIto no rante sua visita à Itália, Jus- \

pontâneo, porque entr�u logo eu: conta to, coni o povo, fa- i iriício do go\iê.rno, cUJO �prestígio lhe advirá.

.dessa cbns�-Il c�rimon�al. Mas se o sr; J�scelin'o quiser c�mprar uma cai- celhío compàrecerá.!:io cerni:
lou sua linguagem com naturahdade, cOlocoLl-se na seu· ,gração nacional., xa de fosforos no comerclO, por certo tera d� desatar os tério de Pi tói" nde e a-,
nível sem b;,iÍxar :ma aut,or,idade. .

.

, , . . I ,- Con'tudo, Qão vamos supClr que man�fes�açõ,es C0Í110 a cor�i5es da. bôlsa particular .. Q�antõ aos fun:ionário;> ou cham ente:rad�� aos s6�dados
Juc:eelino 10i, �em �luvj(h, � canelldato p.OhtlCO. mais, de" ontem no emba..rqu� do sr. Jusceilno.l{ubltsCl1eJ{ de�al:-, arl1lg�s mau, o,u meno.,:" espe_cla�lstas, que lhe �ao, nas agu�s, I bmsileil'os mortos na última

indignamente insultado :�, calull1aclo, nos Ut_l::tIS elas nossas me_m oU sequer abrandem a fewz boçahelade dos sens.l�11- o lHal� c.e.�t� () que na� �erao lllclUlclo: na� listas �os hos- 'guerra, quando lhe serão
lutas, eleitorais. Os indivlc!UOS que .se orgmllzaram pa�'á -o migas. Ontem mesmo, as mentiras, os, boatos fals?s; a� lll::- pedes ü!lCla1s d:1 '·.cOlmtlva" p__prque na_o te� funçao nem prestadas homenagens por
.Jnjurial' e difamar não rccn,u'am dla,nte de nenhuma Igno- terlJI'etaçõe� malignas corriam no aero�romo; �aIs a ,esses non).e�çao e prmclpalmente porque nao ex�ste a famosa parté de 'Juscelino e sua

minia, de2cle as alegações falsas at� os, cloeument?s fo:'- despeitados odientos, já meio clesmoraIlzados, Ju_ntavam-se cOlmtIv�.. .

.

.

. . _ grande comitiva.
j:.tdos, inclusive por peritos estrangeIros nas art.es no opr0- os picareta!:! dos itüerêsses e vantagens, os quaE fel'men-, MaIS uma Vez os calumadores de Juscelmo vao' morder _

brio e da desonra.,. Sua sensibilid;'lde foi durament,e eX'Pel'i- tam suas intençÕes junto dos poderosos do dia, Q sr. Jus- uma lima de aço. O homem é o que o Brasil vinha procu- A mais ,alta vinganç,a· de

mentada nessa ofe"ilsiva de insuitas e inj.ustiças. Poü� b�m. celino nã-o podia escapar a "essa 1:aça de' víboras. rando de lanterna acesa mas agora descobriu mesmo na uma...injúl'ia é o esquecimen-

l.>lão obstante as terríveis misérias e bruta.lidades nunCa se Vamos, pois, repetir os ·fatos ligados à excursão no es- escuridão da;g ·lanternas quebradas. to e o deSlll'ezo. ,

01:1vh :um,.; pala.vnl. de qURi�a, uma.ameaç3' um revide, trangeiro do nosso primeiro mandatárío. O presídel1t_e nÊio (Do Diário Carioca) B a c 011
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DR. ROMEU BASTOS
PIRES
MÉDICO

Com 'prática no Hospital São
Prancisco de Assis e na Santa

Casa do Rio de Janeiro
CMNICA MÉDICA
CARDIOLOGIA

Consultório: Rua Vitor Mei

reles, 22 Tel. 2675.
Horários: Segundas, Quart.as e

Sexta feiras:
Das 16 às 18 horas
Res i dê nc ia : Rua Felipe Sch

midt, 23 - 2° andar, apto 1 -

Tel. 3.002.

DR-:HE'NRIQUE PRISCO
PARAISO
l\HJDICO

Operações - Doencas de Se

nhoras - Clínica de Adultos.
Curso de Especialização no

Hospital elos Servidores ào Es

taelo.
(Serviço do Prof. Mariano de

Andrade).
Consultas - Peja manhã no

Hospital de Caridade.
_.

À tarde das 1n,30 hs. em dian

te no consultório á Rua Nu_nes
Machado 47 Esquina de T11'a

dentes, Tel. 2766.
Residência - Rua Presidente

Coutinho 44.
----------------

CLINICA
de

OLHOS - OUVIDOS
E GARGANTA

DO

DR. GUERREIRO DA
FONSECA

Chefe do Serviço de OTURI
NO do Hospital de Florianó,polis.
Possue a GLINrCA os APARE

LHOS MAIS MODERNOS PARA

TRATAMENTO das DOENÇAS
da ESPECIALIDADE. '_

Consultas - pela manhã no

HOSPITAL
À TARDE - das 2 as 5

no CONSULTóRIO - Rua dos

ILHEOS n". 2
RESIDÊNCIA .- Felipe Sch-

midt n". U3 Tel. 2365.

DR:--ÃNTÔNIO MONIZ
DE ARAGÃO _

'CIRURGIA TREUMATOLOGIA
Ortopedia

Consultório: .João Pinto, 18.

Das 15 às 17 diàriamente.
Menos aos Sábados
Res: Bocaiuva 135.
Fone: - 2.714.

DRA. WLADYSLAVA
W. l\1USS-I

NARI�

DR. MÁRIO WEN
DHAUSEN

CLINICÁ MÉDICA DE ADULTOS
E CRIANÇAS

Consultório - Rua .João Pin,>
to 10 - Tel. M. 769.
'Con�ultas: Das 4 às 6 hora�.
Residência l Rua Estaves .Ju�

nior, 45. Tel. 2.812.

DR. I. LOBATO
FILHO

Doenças do aparelho respiratório.
TUBERCULOSE

RADIOGRAFIA E RADIOSCOPIA
DOS PULMõES

Cirurgia do Torax
Formado pela Faculdadjl Nacio
nal de Medicina, 'l'isiologista e

Tisiocirllrgião do Hospital Ne-
rêu Ramos

'

Curso de especiaJização pela
8, N. T. Ex·interno e Ex-assis-,
tente de Cirurgia do Prof. Ugo

Guimarães (Rio).
Cons.: Felipe Schmidt, 38 -

Fone 3801
_.... tende em hora marcada.
Res,: �- 'Rll/l Esteves' Junior;
,- Fone: 21195

Florianópolis, Sexta-feira, 6 de Janeiro de 1956
---------------------

Curso Primário,

-0-

INI"ORMAÇõES UTEIS
Reabertura das aulas
Dia _l o de março de 195_Q.

�

Chegada ao-Internato -- Dia 29 de fevereiro de 1956,
Dia 1-3 - Turno da manhã às 7,45 horas.

Turno da tarde às 12,50 horas .

No primeiro dia de aula, as alunas apresentem-se de
'uniforme de gala completo: blusa de manga comprida,
boina, luvas, sapato '!olegial.

�----,-------------'

INDI ADOR PRoFIsSiONAL Coleuio <Coração de Jesus I
1\1 É D� I C os· - o ESTADO AvISOS PAHA \J ANU LETIVO DE 1956 (

DR. WALMOR ZOMER 'DR. YLMAR CORR1!:A -, ,

Exames de admissão ao Curso Normal !
GARCIA

'

cONs�l�l�Ada�Ét:/�- �3 ho- RedaçãoAD���:����ÇàÃ?ua Con-' Dias 16 e 17 de f'evereiro,' às l-5,00 horas. f'Diplomado pela Faculdade Na- selheiro Mafra, n. 160 Tel. 3022 Inscrição para os mesmas
cíonal de Medicina da Uníver- raso

F 3415 C P t I 139
'

d '7 h' Rua Tiradentes 9':'_ one - x, os a . - Dia 15 de fevereiro de 1956, as 15 as 1 oras.sidade do Brasil Diretor: RUBENS A. RAMOS
Ex-interno por concurso da Ma- DR. JOSÉ TAVAREE? Gerente: DOMINGOS F. DE Exames de 2a. época

ternidade-Escola
IRACEMA ÁQUINO Dias 17 e 18 de fevereriro, às 7,30 horas.

(Serviço do Prof, Octávio Ro- Representantes: I'
�

drigues Lima) DOENÇAS NERVOSAS E MEN· Representações A. S. Lar"a: nscrrçao
Ex-interno do Serviço de Clrur- TAIS - CLINICA GERAL Ltda Dia 16 de fevereiro, das 9 às 12 hor..«,
gia do Hospital I. A. P. E. T. C. Angustia Complexos Rua Senador Dantas, 40 - 6° MATR1CULA Mf.:S DE FEVEl1EIROdo Rio de Janeiro Insonia - Ataques - Manias -

andar.
Médico do Hospital de Caridade Prob lemática afetiva e sexual Tel.: 22-5924 _ Rio de Janeí.rc,
e da Maternidade Dr. Carlos Do Serviço Nacional de Doen- Rua 15 de Novembro 228 5° Dia 20 __ los e 20s anos e Jardim da Infância.

Corrêa -ças Mentais. Psiquiátra do andar sala 512 - São Paulo. '

DOENÇAS DE SENHORAS Hospital-Colônia Sant-Ana. ASSINATURAS Dia 21 -- 30s e 40s anos e Pré-ginasial.
PARTOS - OPERAçõES CONSULTóRIO - Rua 'I'ra- Na Capital Das '7,30 - 11 horas e 15 -- 18 horas.

Cons: Rua João, Pinto n. 16, [anc, 41 - Das 16 às 17 horas. Ano , Cr$ 170,00 Cursos: Ginasial, Científico, Clássico e' Normaldas 16,00 às 18,00 horas. RESIDÊNCIA: Rua Bocaiuva, Semestre Cr$ 90,00 '

Pela manhã. atende díà- 139 Tel. 2901 No Interior Dia 22 - das 8-11 horas -- las. séries ginasiais.
riamente no Hospital de Ano Cr'" 20000 DI'a ')2 -- das 15-1'8 horas - 2as séries ginasiais.I DR. ARMANDO, VALÉ-

. . . . . . . . . . . . . . . .., . - •

Caridade. Semestre ..

'

Cr UO,OO Dia 23 _ das 8-11 horas _ 3as séries ginasiais.Restdência , IUO DE ASSIS Anúncio mediante contrãto.
Rua: General Bí ttencourt -no 'I f

'. Os orlgf na!s, mesmo não pu- Dia 23 -- das 15-18 horas -- 4as séries ginasiais.Dos Servicos de Clínica n anttl101.
da Assistê�cia Municipal e Hos- b lícados, não serão devolvidos. Dia 24 - das 8-11 horas -- Cursos Científico, Clássi-Telefone: 2.6nz.

pital de Caridade, A direção não se responsabiliza
ro e Normal.

CLíNICA MÉDICA DE CRIAN- pelos conceitos emitidos nos ar-

CAS E ADULTOS tigos assinados.
-

- Alergia -

Consultório: Rua Nunes Mh
chado, 7 - Consultas das 15 às
18 horas.
Residência: Rua Marechal Gui

lherme, 5 - Fone : �783

DR. CON,STAN'.flNO., _

DIMATOS
MÉDICO CIRURGIÃO

Doencas de- Senhoras - Partos
- Operações - Vias Urinárias
Curso de aperfeiçoamento e

longa prática nos Hospitais de
Buenos Aires.
CONSULTóRIO: Rua Felipe

Schmidt, nr. 18 (sobrado). FON1� DR. ANTONIO GOMES DE
3512.

e HORÁRIO: das 15 ás 18 ho- ALMEIDA
DR. ANTONIO DIB ras - ADVOGADO - .PARTIDAS 1).1'1 .FLORIANOPOLlS

MUSSI liesidência: Avenida Rio Bran- Escrí í.ór!o e Res idência : 2a Feira _ Itajaí __ Curitiba __ São Paulo � Rio.
S co, n. 42. Av. HerciJio Luz, 15

MÉDICCOLíNICA Atende chamados 'I'e lefoue : 33411; Idem -:-- Lajes - Põrto Alegre.
CIRURGIA -

sa Feira _ Itajai - Joinvile -- Curitiba -- Parana-
sel'viç:��I��I�!RTeO�speciali- nn. LAURO DAURA •••••••••••••••••••••• guâ _ 'Santos :'- Rio.

zado das DOENÇAS DE SENHO- CLíNICA GERAL
Idem _ LaJies _ Joaçaba __ Xapecõ.

RAS, com mMernos métodos de Especialist� em ,n�ol.éstias de D' E N TIS TA' S
diagnósticos P. tratamento. • Senhoras e vias urlllanas. '4a Feira -- Curitiba, - São Paulo -- Rio.

��t�?J2gE��FI/)' �S����BÕ- ag���: e r:�����as,d�so i:!:����� DR. SAMUEL FONSECA
Idem -- Laguna - Tubarão - Pôrto Alegre.

1LISMO 'JASAL genito-urinário em ambos os
CIRURGIÃO-DENTISTA 5a Feira - ltajai -- Mafra - Curitiba - São Pau o_

R,�,dioterapia por oncl�B curtas· séxos. Clínica _ Ciru�gia Idem - Itaja� - Jo.invi1e _:_ Curitiba - Paranaguá
l-Raios UUra I)oenc.,as do aparelho DigestivoEletrocoa-gu a�ao -

'

PROTE8E: - Pontes Moveis e __ Santos __ Ria.
'

V.'oleta e Infra Vermelho. e do sistema nervoso.
D t In e

IConsultório: Rua Trajano, n.1, - Horário: 10% ãs 12 e 2'10 ás 5. - N�;lo�'�{ as m
Idem - Lajes - Joaçaba - Xapecó.

'f" d M teplo Consultório: R. Tiradentes,12, C "b S- P I R'1° andar - Erll1CIO o on ' ,

DIA'J'EUM1J_: - Trata,mento de 6a Feira -- urltl a - ao au o - 10.'

D 9' 12 h ras -,1° Andar - Fone: 3246.Horário: as. as o -

Residência: R. Lacel'da CQu- canaIs pela, aI-I Idem _ Laguna _ Tubarão - Pôrto Alegre.Dr. MUSSI.
D h 3 (Ch' d E h) ta frequencla. , .,

J" '1 'C 't'b P
,

Das 15 às 18 horas - ra. .in o, 1 acara o sp-an a
Raios X e Infra-Vermelho Sabado - !taJa1 -- OJl1VI e -- U1'1 1 a - aranagua

!llUSSI Fone: 3248.

I C011Sultório e Residência: R. - Santos -- Rio
Residência: Avenida Trom-

DR. ALVARO DE Fernando_ Machado nO. fi
Id __ L J", _ Joaçaba --Xapecópowsky, 84.

',_ Fone 2220 em. a es
.. _ ..-

DOIN-
. ,CARVALHO I ' Domll1go:- CurItIba -- Sao Paulo - RIO.

DR. JÚLIO MÉDICO DE CRIANÇAS ,Consultas: da� 8,00 as 11 ho- Idem _ Laguna __ ,Tubarão _ Pôrto Alegre.VIEIRA

I
PUERICULTURA - PEDIATRIA I!'aS e das 14,60 as 18 horas. I

, • '. h
MÉDICO ' - ALERGIA INFANTIL"", I Exclusivamente com hora mar- Resel va de lugares, compra de passagens, despac os

ESPECIALISTA EM OLHOS Consultório: -: _Rua

Tiradeh-j
ca��.

_ .?
ele encomendas e informaçõ�s: .

()UVIDOS, NARIZ E GARGANTA tes n: ? ,
. .

Sabado, das 9 as L. I SUCURSAL _ Rua Fehpe Schn1Jdt, 40 __ Fone 2500.
TRATAMENTO ]i] OPERAçõES hesldencla: -; Av., Herclho

O -I
r OTEL _Infra-Vermelho - Nebulizaçao -, Luiz n: �55 - 'lei. 2.5�0. DR. LAUR CALDEIRA LOJ A LUX -- LUX H

. ,!!,one 2021.

Ultra-So� . Ror�l'I?: - Das 14 as 18 ho- DE ANDRADA LOJA TAC -- Rua Fehpe Schmldt, 24 - Fone 3700.
(Tratamento de Slflllslte sem l'as dlál'lamente CIRUUGIÃO-DENTISTA

operação) -D-R'-'."- NEWTO'N
-

CGNSULTóRlO Edifici" S h' es Ad""oga'dos eAnO"lo-retinoscopia - Receita de Part.enon - 2° andar - sala en or ..Oc�los - Moderno equipamento D'ÁVILA �03 - Rua Tenente Silveira, 15,
de Oto-Rinolaringologia (único CIRURGIA GERAL Atende diál-iamenle doas .8 às F- mas do Inferl-or Ino Estado) 'Doenças de Senhol'as - P�octo- 11 horaB. .' Ir "

.
" _.

HOl'ál'io das 9 às 12 horas elogia"':" Eletricidade Médica 3as' e 5as das 14 as 18 horas.

I
oe

O ESCRITóRIO �"SÃO JOSÉ" 'instalado nesta capi-das 16 às 18 horas.
,

. Consultório: Rua Vitor Mei- --- 19 as 22 horas. ,', '

- Consultório: -, Rua VItor Mel-
reles n. ll8 _ Telefone: 3307. Confecciona Dentaduras e Pon- tal, propõe-se a resolver Com zelo e pontualidade todo e

reles 22 - Fone 2675.
. Consultas: Das 15 horas el>1 tes Móveis de Nylon.

, G,ualqu81' assun-to no Fôro em ger:ai, em Repartições ou
Res. - Rua São .Jorge 20

Fone 24, 21.
-

di��:i'dêneia: Fone, 3.422 DR. JOÃO ASSIS FILHO Estabelecimentos, quanto a encaminhamento ou' :retirada
Rua: Blumenau n. 71. CIRURGL�O DENTISTA

;

de document,os, legalização de firmas, livros, contratos,
Clinica de Adultos' -- Cirurgia certi<lões, regis1Í'os, etc. etc.

'

e Protese Raios X '

Rua Felipe Schmidt, 39 A - ESCRITóRIO "SÃO JOSÉ" -- Rua. Alvaro de Car-
salas 5 e II valho, 34 (altos da Farmácia Nelson) -- FLORIANó-_
Atende cOm hora marcada
Dar 9 às 12 e das 14 às 16 POLIS.

O leitor encontrará, nesta co

luna, informações que necessita,
diàriamente e de imediato:
.JORNAIS Telefone

DOENÇAS 'DO APARELHO DI- O Estado ,........ 3_022'
GESTIVO - ULCERAS DO ES- A Gazeta � . .. 2.656
TOMÀGO E DUODENO, ALER- Diário da Tarde 3.579
GIA-DERMATOLOG1A E CLI- Imprensa Oficial 2.688

NICA GERAL HOSPITAIS '

DR. JúLIO PAUPITZ, Caridade:
,

FILHO (Provedor) ..........••.. 2.314
. a . (Portaria)............... 2.036

Ex-interne da - 20 enferll\ar�a, Nerêu Ramos 3.831
e Serviço de gastr.o-enteTol0l?'�a I Militar , 3.167da Santa Casa do .Rlo ,de Jeneno 'Siio Sebastião (Casa de
(Prof. W. Berardll1elh�. I' Saúde) ,... 3.153
Curso .de neurologia (Prof. �VIaternidade Doutor Caro
Austregesllo).. los Corrêa .'.......... 3.121
Ex-interno do Hoapital mater- CHAMAnOS DR-

n idade V. Amal·al., f.a�NTM;'
D�ENÇAS ,INrEUNAS. Corpo de Bcmbe

í

ros

, COl·açao,. Esto.mago, l�ltestmo, Serviço Luz (Raclama-
f�g'ado � vtas bí liares. Rins, ova- ções) , , .

rios e ute,r�,. . Polícia (Sala Comissãrio ..

COllsulto.rlo: Vitor Meireles 22, Polícia (Gab. De legudo ) ..

Das 16 as 18 horas. COMPANHIAS DE
Residência: Rua Bocaiuva 20. TRANSPORTES
Fone: 3458. TAC , .. , ....•

FARMÂCIA DE PLANTA0

Caci qu e .

Central ,-.

Estrela .

Ideal ." ' .

ESTREITO

1 domingo - Farmácia Nelson -. Rua Felipe
Schmidt

_

7 sábado (tarde) - Farmácia MODEltNA - Rua
João Pinto

8 domingo -- Farmácia MODERNA - Rua João
Pinto

14 sábado (tarde) - Farmácia Sto ANTôNIO -

Rua Felipe Schmidt, 43
15 domingo ::_ Farmácia Sto ANTôNIO -- Rua

1.700
2.500 Felipe Schmidt, 43
::; 553 21, sábado (tarde) - F'armácfa CATARINENSE-
2:325
2.402

Rua Trajano
1:.377

' 22 domingo -- Farmácia CATARINENSE
2.300 ' Trajano <'

r:

2.0211 28 sábado (tarde) - Farmácia, NOTURNA
2.276 Trajano
�.!�; 29 domingo -- Farmácia NOTURNA - Rua Trajano
'J:449 O serviço noturno será efetuado pelas _

Farmácias
2,fl!l4 Santo Antônio e Noturna, situadas às 'ruas Felipe Sch-
3.371

idt 43 T
.

3.659 mr
"

e rajar, o.
A presente tabela não poderá ser alterada sem pré-

06 via autorização deste DEPARTAMEN'fO.
D. S. P., dezembro de 1955

3.313

2.404
2.0:l8
2.594

DR. MÁRIO DE LARMO Cruzeiro do Sul .. '.',,-

Panaír .

CANTIÇÃO • Varig , .. , , .. _._

M É D I C O Lóide Aéreo .

CLíNICO DE CRIANÇAS ,Real , . , .

ADULTOS - Scand inavas

Doenças Internas HOT�IS

CORAÇÃO - FIGADO - RINS Lux .

- INTESTINOS J\iagestic " .

Tratamento moderno da Met.ropol h •

SIFILII La' Porta .

Consult.ório - Rua Vitor Mei
reles, 22. .,

HORÁRIO:
Das 13 às 16 horas.

Telefone: Consultório - 3.415
Residência: Rua .José do Vale I Disque .

Pereira 158 � Praia da Saudade
• '

�ei�o_s '. \
.

DR, VIDAL DUTRA FILHO A D V O G A DOS
,

MÉDICO DE CRIANÇAS
COJIsult�rio: Felipe Schuridt, :I

.

"38/ (das 14' às 17 borâs). { DR.•tOSÉ MEDEIROS
Residêqêia': Tenente Silveira", VIEIRA

['3.0 (FollP. 3165).
- ------_ ...,'----

............................................
• -' i

i 'es�auràlne � Rapoli ri
• RUA 't.tarech.J Deodoro ta. I
I ,Bm LaiN, no ,ui do 81'ull, o m.lJlorr :'
• P""l'ontr> ",.oecl-,J �r" 011 ..�nborea vts.'''n.tM , ::. .

- ADVOGADO
Caixa Postal 150 - Itaj�!

Santa C'atãl'lría.

DR. CLARNO G.
GALLETTI

- ADVOGADO -

Rua Vitor Meireles, 60,
FONE:: 2.4G8

Florianópolis - Serviços _
Aéreos Cruzeiro

do ,Sul-rT.A.C.

Para alugar, procuro, com
urgência, casa com quatro
quartos e demais dependên
éias.

DR. ANTONIO BATISTA
JUNIOR

CLíNICA ESPECIALIZADA DE
CRIANÇAS

Consultas das 9 ás 11 húJ'Rs,
Res. e Cons. Padre MigueliÍlho,

12.

I Procura-se, CasaDenfisfa para Crianças
DR. JUAREZ PHILlPPI

Edifício João Alfredo - 1° andar. -

Salas 1 e 2 - Rua Jerônimo Coelho, 1
Horário: 8 às 11 - 16 às 18 horas
Atende exclusivamente com hora marcada.

DR. NEY PERRONE
MUND

.j<'ormado pefit r��ii'idade Nacio
nal átl Medicina Universidade

do Bras.ii
RIO DE .JANEIRO

Aperfeiçoamento n;1 "Casa de
Saude São Miguel"

Prof. Fernando Paulino
Interno por 3 anos do l>erviço

de Cirurgia
Prof. Pedro de Moura

OPERAçõIDS
CLINICA DE ADULTOS

DOENÇAS DE SENHORAS
CONSUL'fAS: No Hos.pital de

Cáridade, diáriamente pela ma-

nhã, _
\

. .RESII)�NÇJA;. -::- Rua 1)ul;ll'te
Schotel, 129 - Tekf. 3.2SI:!

--IFlorianç;polil. . �.:._._

Dou preferência a casa

com pequeno quintal e 3ita
no centro ou em rua servida
por ônibus.'DR. CESAR BATALHA DA SllVEI,RA

Cirurgião DenUBta
Cl1nlca. d� Adultoa e Cr1ançu
Rato X

O ESTADO

Distribuidor

C, RAMOS S/A

-..:::;)
-�

... �,

Comercio
ftull Joio

Transport••
Piuto, 8, §polil

NAVIO-MOTOR "CARL HOEPCKE"
ITINERÁRIO

SAíDAS DE
I D A VOLTA

Rua

Fpolís.
27-12
8-1

20-1
1-2
13-2
25-2
8-3 15-3

Itajaí
29-12
10-1
22-1
3 .. 2
15-2
27-2
10-3

Rio Santos
4-1
16-1
28-1
9-2

21-2
4-3

" 1
,-1- .L

15-1
27-1
8-2

20-2
Rua 3-3

16-3
O horário de saída de Florianópolis será às 24,00. .

,horas e do Rio de Janeiro às 16,00 horas.
Tanto na Ida como na Volta o navio fará escala nos

portos de São Sebastião, Ilhabela e Ubatuba.
Para melhores informações, .dirijam-se à séde da

Emprêsa, à rua Conselheiro Maf'ra, 3D. - Telefone 22-12.
t

'

Viagem
�

,

'com segurilnça I

rapidez
\

80 NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

RAPIOO {(SUL�8BASILEIBO»
Florial!ópolis - Haia' - Joinville - Curitiba

e

.

Agência: 1\,08. Deonoro esquina da
Rua Tenente Silveira

---------------------�---�

Terreno ....-Vende-se
Sito à vila 'Lopes Vieira

nho). Preço: Cr$ 250.ÕOO,00.
Câmara,ll

-

(transversal Preso C.outi�
Tratar à Rua D. Jaime

'-Senhores ComercianJes
e Industriais

o Impôsto de Renda pago sôbre o lucro real, apura.
do pela escrita comercial, é mais justo do que o calcula�
do pelo lucro presumido, com base na escrita fiscal. Pa
guem somente o impôsto devido, encarregando o nosso

Escritório da feitura das suas escriLas. Aceitamos tam
bém escritas atrasadas.
ESCRITóRIO CONTABIL�IMOBTLlÁRIO PERRONE

Rua Deodoro, nO 11 -- Caixa Postal nO 355-
-,one nO 3222 -- Florianópolis.

CASA, NA PRAIA
Venae-se otima casa construida

mts.2, bem junto a' praia, preço Cr$
com o proprietario no local. Ponte de
-- bem em frente a Capela.

de roletes com 73
60.000,00. Tratar
Baixo - São José

lutomovel Hudson
Vende-se completamente refol'mado.-r (

Ofertas e condições por
Motor retIficado 0.30 - Pneus banda btanca, pintura

."

carta a Paulo Preis, Hotel e acolchoamento novos,

Majestic, rrté' oito de' dez'eh17 Parte mecânica 100,% - Vê, c tratar na Oficina
vrolet.

, �ten'de com ROTa Marcil,da, _

..
. ti�

, 1 ., � ct..:.._

�elipe SChrll!dL 39 A Sala's 3 e 4 �J.i... 11 tJl"n.
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- sr, José. dos Reis
tos, radiotelegraf'ista

.

EWALDO MORITZ - sra, Almiro Moritz
É-nos grato registrar, na Cauduro Pi�coli

'

data de amnnhã, o transcul�-I - sra. Luiz Vieira da
so do aniversár-io natalício Veiga' �L

do nosso prezado conter- - sta. Maria Amélia Aze
rân eo, sr. Ewaldô Moritz, vedo, filha do falecido Ca-
ilemento destacado nos pitão Idilio Azevedo
meios comerciais e bancá- - sta. Maria Dorotéa da
ríos de nosso Estado, e de -Silva
projeção nos meios SOClaIS _:_ menina Marilene Cos
e esportivos de nossa Capi- ta de Bem, filha do sr. Hen
tal. rique de Bem e de sua exma.

Pelo transcurso· de seu esposa d. Liége Costa de
aniversário natalícíó o dis- Bem, resic'''''Jte em Araran-

e o abraçando cordialmente: FAZEM ANOS, AMANHÃ:
- menino Ruben Luz. da

lVÍENINO RICARDO JOSÉ Costa, filho do. Ten. Andre-
CÉL. GUIDO BOTT CompletQu ontem o seu lino Natividade da Costa e

Nos meios comerciais, so-' primeiro. ano de existencia, de sua exma. esposa d. Au
ciais e p'olíticos do Estado

I
o interessante' menillo Rica!'- ta Luz da Costa, e aluno

ele Santa Catarinn, o sr. Gui- I do José, estimado filhinho do Grupo "Dias 'Velho";
do Bott goza de expressiva elo sr. Tenente A_maury Si 1- - menina Maria-Auxilia

simpatia e merecido desta- va e de sua exma. esposa clora, filhinha do nosso cole�
que, pelas elevadas quali- Dona Alba Neusa Bárl'eiros. ga-de-imprensa Jorn. Zedar
dades e pelo cavalheirismo ,\_ noite, em a !'esidencia de' Perfeito da Silva;
que é t.raço marcante de sua s,:us pais, no Estreito: reu-I � Tenente Laud�l�no SH
personalidade. 11lritm-Se para festeJaI' o raiva Caldas, OfIcial do

Gozando de um vasto cir- acontecimento, amigpinhos Exército, em. ser-v'l.ço . no

cu lo de amigos e de admira- do anivél'Sal'iante e pessôas Hospital desta Guarnição e

dores o Cél. Guido Bott ver- das relações do estimado ca- que goza de mereéido con-,

,>e-á cercado de significati- sal. ceito pelas elevadas qual i-
�s homenagens, na data de dades de carater, sendo mui-

• lanhã, qUe assinala o FAZEM ANOS, HOJE: to estimado na sociedade 10-
.

transcurso de, seu anivel'sa- - sr, Felippe Boabaid, do cal;
rio natalício, às quais;-pra- alto comércio local -;: jovem Armando Viana,
zel'osamente O ESTADO se - sra. Basilicia de Fra- filho do Sgt. Arnaldo Viana

associa, formulando os me- ga Guimarães, genitora do e de sua exma. esposa d.;
Ihores votos de felicidades. sr. Lidio Guiniar.ães Iracema Delambert Viana

- sra. 11'aCemll Schieffler, -- Sl'a. Itamar\ Souza Va-

esposa do sr. Otávio Schief- rellá, esposa do dr. Nunes
fIer, prestimoso repl'esen- Varella, advogado em Joa-
tante comercial çaba.

Sociais
/

o Ultimo Soneto
GUILHERME DE ALMEIDA

Vivi. Ou.in do cheguei, traz.ia os olhos cheios
cl:1 saudade de um cén que foi meu mundo antigo.
A vida me fez mHU. E os homens, por castigo,
odiaram-me, E eu também, porque eram maus, odiei-os.

Sofri. Tudo o que tive - idéias, sonhos, anseios �

naufragou numa pobre lágrima ..• E, comigo,
mais de um homem chorou, mais de um me disse: "Amigo!"
A dor tornou-nos bons: perdoaram-me, perdoei-os.

Amei: vivi, sofri c-ontigo. Em um segundo
resumimos fi vida E), em nOSS0 ninho, o mundo ...
No entanto, a ti que amei, que o amor fez incapaz

de ódio � êsse mal .que é um bem, porque êle só perdoa -

por mais que eu seja bom, por mais que sejas boa,-
nunca te perdoa rei, nunca me perdoarás!

-0-

ENLACE ROSA -CZERNAY

Ilen liza-se, amanhã, dia 7, o enlace matrimonial da

gentílissima srta, Helí Rosa, estremosa filha do sr. João

Teixeira da Rosa Júnior, alto funcionário público esta

dual, e de sua exma. esposa d. Olga Luz Rosa, com o nos

so prezado conterrâneo dr. Norberto Czernav, Cirurgião
dentista, filho do"sr. Adolfo Czernay, Industrial em Ro

lância, no Paraná, e de sua exma. esposa d. Igriêz Peter
sen Czernay.

O ato civil realiza�'-se-á na. residência dos genitores
da noiva, à Rua Deodoro n. 33, servindo como Padrinhos,
por parte da noiva, o sr. Hélio Teixeira da Rosa e sua

exma. esposa d. Reinalda Pizani da Rosa; e por parte do

noivo, o sr. Ervino Czemay e sua exma. esposa d. Mirian

Czeruay.
O ato religioso terá lugar no Templo da Igreja Pres

biteriana Independente, à RUH João Pinto n. 37, servindo
como Padrinhos, por parte da noiva, o sr. Brasiliano Sou
za e sua exma. esposa d. Vanda Maria da Luz Souza; e

por parte do noivo, o sr. Franz Huchrack e sua exma. es

'posa d. Iracema Czeruay Huchrack. A Benção Nupcial
será impetrada pelo Rev. Dr. Sátilas do Amaral Camar

go, PiLstOI' da)gTej-a Presbiteriana Independente do Bra

sil, viu do ele Curitiba espec ialmente convidado.
O ESTADO, respeitosamente, fnrmula as melhores

felicidades RO distinto casa-l � se congratula com as exmas.

famílias.
.

ANIVERSÁRIOS

DR. IVO MONTENEGRO
/_

.

c10-0 e felicitando-o, nos as

sociumos às vártas e 'expres
sivas homen.flg�I)S 4� apreço
e 'l'e'g'ozijo' pelo "transcurso
de tão significativa- data.

tirito amigo ver-se-á cum

primen tHc10 pelo grande 11 u

mero '{Je amigos e admirado

res, aos quais os de O ES-.
TADO se associam prazero
s'amente, fo-rmulando os me

lhores votos de felicidades

Registramos na data de

hoje, com especial satisfa

ção, o transcurso do aniver
sário natalício do nosso pre
zado conterrâneo e distinto.
amigo Dr. Ivo Montenegro,
diüamico Gerente do Banco

Paraná-Santa Catarina e

digno Inspetor Federal do

Ensino, na Faculdade de
Comércio desta Capital.
Pela lhaneza de trato e

pelas elevadas qualidades
de carater e de coração, Q

benquisto aniversariante
goza de um vasto circulo de

amizades e de admiradores
que, nesta oportunidade,
testemunharão seu apreço
com homenagens especiais e

expressivas.
O ESTADO, associando-se

às Jiomeriugens, leva ao pre
zado \amigo' ,seu cordialís
simo a bra'çci 'çle (felicitações.

DES. ARNO PEDRO
HOESCHEL

Na sociedade local, nos
meios culturais e na I;l1ag-is- - s�·a. Chams Salum J0-
tratura, o nome do· Desem- sé, esposa do sr. Jacob J 01'
ba1'gador ARNO. PEDRO ge, do comercio local
HOESCHEL ilustre Correge- - Prof. Mário Ester da
dor gemI do Estado, se de!!- Rosa, filha do sr. Mario.
tacH, por stlas elevadas qua- Vieil'u da Rosa e sua exma.

lida<les de Cal'ater e de co- espo.'\it d. Ester Domingues
l"lÇfw e pela lhaneza de tra- da Rosa;
to, - sra. Lourdes Kvitschal,
No dia de amHnhã, que as� esposa do sr. Farm. Leonar

sinala o, tl'anS.curS0 de seu do Kvitschal, residente ein
;miversário natalício,' mui- Apiuna
tas serão as homenagens - sra. Zilma Verane Pin
que, :nnigos e admiradores, ter, esposa do sr. Otavio
prestar-lhe-ão. PinteI', comei-ciante em Or-

Na· oportunidade, visitan- le"ms;

No trajato zía Rua Anita Garibaldi ao Edifício IPASE,
foram perdidas quatro 'fotografias da Fortaleza de Santa
Cruz de Anhatomirim, pertencentes ao, Clube de Excur

sões da Ilha, desta Capital.
Pede-se, encaracídarnente, n pessôa que as encontrou,

o obséquio de entregá-las à Rua Tenente Silveira 49, ou /
enviá-las à Caixa Postal, 504. .

.V _ ..

------------------------------------------------. -,;

VENDE-SE

UMA OPORTUNIDADE MAGNIFICA PÃRA AS
NOSSAS ELEGANTES!

do mesmo

Acreditamos que em nosso Estado não haja urna pes
sôa de bom gosto no trajar que desconheça a importância
da cooperação da "A Modelar" para a satisfação desse

.born gosto.
Data .de mais de 30 anos a liderança da "A Modelar"

no comércio de modas e artigos finos. Daí o seu prestigio
e daí também a preferência absoluta que lhe tem sido

distinguida.
Ao lado dessa liderança de variedade de estoque, be

leza e qualidade, existe outra liderança inconteste: a dos
métodos critertosamente oportunos das suas vendas espe
dais.

Agora mesmo, praticamente ainda no início da esta

ção de verão, está "A Modelar" concedendo um valioso
e oportuno desconto nas mercadorias .de quatro impor
tantes seções, como sejam: as de vestidos - tailleurs -

saias e blusas.
O desconto vai de 10 a 30%.

O ramoso "TRIO BRE

JEIRO", pertencente ao

"cast" desta emissora e la u-,
reado o "melhor conjunto
vocal de 1955", iniciará, a

manhã, uma excursão por
diversos municípios- do sul
do Estado, onde temos cer

':eza, agradará em cheio,
vísto as inegáveis qua Iida
f1(-S artíeticas de que é pos
suidor.

O roteiro a ser seguido
11elo Trio Brejeiro é o se

guinte:
'

Amanhã, dia 3, atuarão
em Cr ícíuma, no Cine MiIR
uês :

Qllartn<eil'a - em Tuba

rão, no Cine Vitória;
Quinta-feira - em Ara

ranguá, no Cine Roxy ;
Sexta-feira - 'em Lauro

LIRA rEMISCLUBE
PROGRAMA PARA O M1!:S DE JANEIRO

Dia 6 - Sexta Feira - Matinêe Infantil de Reis
das 17 as 21 horas. Farta distribuição
de Bombons.

Dia 7 - Sábado - Grandiosa Soirée.
Dia 14 - Soirée Pré-Carnavalesca.
Dia 28 - Sábado - Soirée com desfile de Modas.

Müller, no cine
i.ome :

I Sábado -- em Guatá, no

c ine Guatá;
'Domingo � em Barro

Branco, no cil1e Barro Bran
co.

Possivelmente, o Trio Bre.
JPlro estenderá sua excur

E ão até a cidade de Tôrres,
no Rio GLande do Sul.
Resenha J -'7' deseja bas

tante sucesso aos compo
aentes do aplaudido. Trio
Brejeiro.

BOITE DA COLINA

Vende-se

LIRA TENIS CLUBE domingo dia 8 elegante soírée
com a presença do famoso artista nacional CYL FARNEY

para a escolha de MISS CINELANDIA.

Deleguel2 do Ipo&'8 em S. Gatarln8
CONCURSOS DO IPASE

A VISO

As duas provas, de Dactilografia, respectivamente
dos Concursos para Auxiliar de Escriturário e Escriturá
J'Ío, marcadas para os dias 8 e 15 do corrente, às 7 h., se
rão realizadas na Delegacia do IPASE nesta Capital, l0

andar do Edificio Séde.

Florianópolis, 3 de Janeiro de 1956.
Mario Marques Garcia
DELEGADO ASC.

-

Por motivo de viagem, mó
veis diversos livros e utensí
lios domésticos, dois lotes no

Bairro Butiá e uma chácara
em Saco Grande. Negócio
urgente. Tratar com Manuel
Ferrélrã de-Melo, à �ua'De;-
doro n�, 13.

.

I.
--........_�_.".....,..._....---'---I· '

r
".

Lotes àVenda
-'

._'

ma:

Nos dias- 30 de Dezembro a 7 de Janeiro novenas às
7 horas da noite.

Dia 8 domingq, àS 9 horas, missa solene com três

.�acel'dotes, sermão ao evang·elho.
Às 17 horas (5 da tarde), sairá a procissão solene

da Imagem de N. S. do PHrto, que percorl'erá às seguin
tes ruas: saindo de sua igreja Matriz, segue pela '!-rua

Cons�lI1Ciro Mafra dobrando a rlla 7 fie Setembro, en

trando na rua Felipe Schmidt daí seguindo pela rua Tra

jano suhindo a, rua Tenente Silveira, descendo pela rua

Alvaro de Carvalho e entrando na rua Felipe Schmidt e

descendo na Púh;e Roma, entrando na rua Conselheiro
lVIafrH até sua igreja Matriz, seguindo-se o encerramento
da estivJ-dade co mbenção do S. S. Sacramento.

•

Pede-se portanto o comparecimento de todos os Iy=
mãos e Irmãs, os devotos de N. S. do Parto.

Consistório da Irmandade de N. S. do -Parto em Flo

danópolis, Janeiro de 1956f.

Na Praia da Saudade, em Coqueiros, ao lado do

Grupo Escolar- "Prasídente Roosevelt", comTõ metros
ele frente, área de 400m2., servidos de água encanada
e luz. ,.

Informações no local com o sr. Gílbarto Gheur.

Irma·ndode de· No S. do Parlo
Programa das festividadesguá;

- sta, Eloá
ma, filha do
Moura Lima,
Remunerada da
lítar do Estado.

De ordem da Mesa Administrativa faço público que
.t Irmandade de N. S. do Parto, de acõrdo e aprovação da
Autoridade Metropolitana resolveu. comemorar êste ano t
.\ festividade de sua celeste padroeira pela seguinte for-

da Costa Li
Ten. David
da Reserva
Policia Mi-

AVENTURAS DO ZE-M·UTRETA

-.._.�-----------------

BERNARDO SCHEIDT
A,gra.<d,ecim.entá

Anfonio Joaquim dos' Sant.1s, sua esposa d. Lourdes

Schciclt dos Santos, e seus filhos, agradecem penhorada
mente aOS pnrentes e amigos que 03 confortaram quando
da perda irrepal'avel que sofreram com a morte de seu

inesquecivel sogro, pai e avô, BERNARDO SCHEIpT.
. ..

BATIZADO
.Foi levado à pia batismal,

o menino Roberto-Henrique,
-estimado filhinho do digno
casal Tenente Amaury Sil
va e Dona Alba Neusa Bar

reiros Silva.
.

Foram padrinhos do in ..

tereElsante Roberto Henri

que, o jovein Norberto Silva
e a exma. sra. 'Dona Alta
mira Flores Barreiros,' ex
tremosa esposa do nosso

prezado colaborador sr. Pro
fes'3or Barreiros Filho.

�OR4GA"Sê O 0'60 DO CIMéNrO A�At4-
DO FlEXIVEL, rOTO -COM CABOS ";5T/�
RADOS EM LUOAR iJé VARE"tAS _ . '::0/11
t!'SSE NOVO ME7'O/)O âAE:TA' ee Mu/Ta
MéNOS METAl. e C/MENTa. E 45 C'ONS·
TRUÇÔES !Mó lExrRéMAMéN ré RéS/S
reNTe!! ;iJ PROVA os {'UTÚRAf: E �AC'ln

DuRAS.

FOTOGRAFIAS PERDIDAS

Vende-se por motivo de mudança os seguintes ob

jetos de uso domestico: um fogareiro a querosene de uma

boca; um fogareiro eletrico com duas bocas e forno -

220 volts; um transformador de L500 watts saida 110

.volts ; um transformador automático de 600 watts saída

100 volts.
Tratar à rua Pedro Demoro, 1612 - Estreito.

FLUXO - SEDATINA
Alivia li CObtas uterinas

Peb. 49ii.o de seus ccmpcnen tes Ana 1ge
alnt. - Beladona - PlScldla e Bama

anells. a FLUXO-SEDATINA alívía pron-

PELOS CLUBES
No Club ReCreativo 6 ele Janeiro, do Estreítn, reali

za-se sábado próximo, um cintilante baile, comemorativo
ao 'transcurso do 24 aníversárto, para o quat=reína desu
sada animação.
-- -------�--'"'._--- �-

Parttcmacao
. - -

JQ$1!: UNO KRETZER

e

ELFRIDA LEHMKUHL
KRETZER

. JOSE COELHO JUNIOR

I VERONICA PI�1I0 COELHO

têm o prazer de participar. têm o prazer de participar
aos parentes e pessôas de aos parentes e pessôas de
suas relações o contrato de suas relações o contrato de
casamento de sua filha NOR- casamento de seu filho AL
MA com o �'. Alcides J.osé CIDES com a sta Norma Ma-
Coelho ria Kretzer,

NORMA e AI,CIDES

noivos
_ Santa -Filomena, 24 de Dezembro de 1955

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

Ca�a das Esquadrias
DE ALBERTO RICHTER

Rua 24 de Maio, 612 - Estreito - FlorianópoÍls
Portas, janelas, caixas, meia-caixas, vistas, etc., com

estóque para entréga imediata.
Execução aprimorada em Canela da melhor qualidade

e sem defeitos.
Pdeços baixos -- Examine e compre o que 'está pron

to para �ntréga imediata
Férro - Tubos - Sanitários e Azulej Os para importa

ção do Rio de Janeiro da Cia. Americana ele Intercambio
(Brasil) CADIB.,

Se vai construir anóte o nosso endereço.
. Sua 'visita nos dará pl'azGr.

BORDADOS A MAO
Ensina-se na Rua Feliciano' Nunes Pires 12:.

==
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Florianópolis, Sexta-feira, 6 de janeiro de 1956

ATLETICO'IMBITUBA
r

EM PROSSEGUIMENTO 'AO CAMPEONATO DE FUTEBOL, NA TARDE DE DEPOIS DE ,AMANAÃ, NO "STADIUM" DA
PRAIA DE FORA ESTARAO EM CONFRONTO OS CONJUNTOS DO IMBITUBA,. DE HENRIQUE LAGE E ATLÉTICO, OS QUAIS

ESPERAM PROPORCIONAR AOS ASSISTENTES UM EMBATE REPLETO DE LANCES EMOCIONANTES _

fl'.t"h __ _ _-.!'_ ""-_ _..�_.-..a_.� �w_..._.,._.._a _ _.,.. ,... _ _ .iV".w�.

"O -Estado Esportivo"
.........................................� �I••••••••••• �..� r·· ea..� � e••••••

, '���"'l!ii.��MjltijJ!..;"':.,.,...;., �

Impossivel a realização, êste ano, O' TURFE EM REVISJ8
tio Torneio dos Classicos Por AREÃO JúNIOR

Continuam intensos os preparativos para as car

reiras programadus para o próximo domingo, quando se

rão corridos quatro interessantes páreos, abrindo a tem

pera da turf ística do ano de 19_56.
Motivo: atrazo do certame citadino e participação em dezembro, no' (amo

peonafo Brasileiro - üeve ser extinto o terceiro turno
Parece-nos muito dificil a realização no correnLe

ano do II Torneio dos Clássicos "Nelso� Maia Machado". Em vista disso somos de opinião que êste ano o 'I'or-

O certame de profissionais da Capital ainda não es- Geio dos Clássicos "Nelson Maia Machado", reunindo os

tá com o seu segunde turno encerr-ado e ainda terão os c lubes rivais de Florianópolis, Tubarão, Brusque, Blu

cinco primeiros colocados ao final do returno que dispu- menau e Joinville, ou sejam: Avaí e Figueirense, Fer
tal' o terceiro turno, o que quer dizer que o Campeonato roviárlo e Hercílio "Luz, Carlos Renaux e Paysan dú,
terá seu término em fins de março ou principios de abril. Olimpico e Palmeiras e América e Caxias, respectiva
Depois haverá a disputa do certame estadual que será mente, tenha a sua realização suspensa, transferindo-a

disputado talvez no periodo de maio a junho. E tendo a para o ano I segu in te.
C. B. D. marcado para dezembro a disputa do título má- E quanto ao terctliro turno melhor seria a sua ex

ximo do foot-bal1 brasileiro, não se pode deixar de consi- Unção 110 certame de 56. Aliás no Rio e Paraná também

derar impossivel realizar no curto periodo de junho a desagrada a idéia do turno decisivo, havendo a poss ibi-

dezembro o torneio dos c lúss icos e o certame citadino. lidade da sua extinção dentro de pouco tempo. .

Nem t�mpo haverá para o ad�st�'amento da nova repre-J Com a p�lavra, pois, os senhores responsáveis pelo
sentação ao Camperrnato Brasileiro.

�
nosso foot-ball. •

'

-0-
Piallo, o magnífico potro de criação do sr, Luiz Pe

reira, acaba de ser vendido ao dr. Epaminondas Ribeiro.'
grande turf ista pa ranaense. O referido animal seguirá
por êstes dias. para Curitiba, a fim ele ser preparado pa
L'.a as próximas competições.

-0-
Lamentamos a ausência que .já se vem prolongando,

de Bola de Ouro. É que o referido animal, recordista das
nossas pistas em prêmios ganhos, foi acometido de gar

roti lha, razão pela qual não tem sa ido das' cocheiras.
Entretanto esperamos que Bola de Ouro . esteja a

postos 110 Gl':1I1de Prêmio Presidente do Jóquei Clube
,':;flnbl Catarin a.

-0-
Para domingo próximo, teremos três estreantes, que

são : Cruzado, pertencente ao Stud Serrano; Fa ir Cas
saridra, de propriedade do .sr. J o&_é Elias e Atrevida, per
:encente a menina Margareth Elias.· Aliás, Atrevida já
esteve inscr-ita por duas vêzes, mas não chegou a correr.

"PERFORMANCES" DOS PRINCIPAIS
" CLUBES DA CAPITAL EM, 1955

I

1955 E OS JOGOS INTERNACIONAIS

JUAREZ COMPROVA SUAS OUALI�
DADES DE GOLEADOR EMERITO

DOS BRASilEIROS· VII - TAMANDARÉ

.i

-0-
O jóquei· Orlando, que vinha atuando no Hipódro

'110 da Ressacada, desapareceu da ilha" sem dar qualquer
-atisf'ação aos dirigentes do Jóquei Clube, razão pela
rual não mais montará cavalos nas corridas que aqui fo-

!:em< 7al�zadas. J-

-0-

Depois de longa a usên cia das pistas, Sereno, 'o valo
-oso defensor das côres do. dr: Gastão Assis, voltará 3

correr. Sereno, pela sua campanha anterior, quando con

seguiu expressivos tríunf'os, deverá reaparecer nas con
dições de favorito, porquanto a turma está bastante ca-

mar-ada.
. ,

'I'amaridaré O x Atlético 3

Tamandaré O x Avaí 5
'I'amaridaré.D x Figueirense 4

'I'amaridaré O x Imbituba 5
Tamandarê 1 -x Bocaiuva 4
'I'amandané O x .Paula Ramos 2
'I'amandaré O x GuaranÍ 1
'I'amandaré 2 x Atlético 2
Tamandaré O x Figueirense 7
'I'amaridaré 1 x Imbítüba 2
Tamandaré 3 x Bocaiuva 4
'I'amandaré O x Avaí 8
'I'aman darê 1 x Paula Ramos O
Resumo - 14 jOgOS; L'vitória ; 12 derrotas; 1 empa

te; 9 tentos a favor e 49 contra. Deficit: 40 tentos.

RIO, 4· (V. A.) - O ano de 1955 foi pródigo para o

futebol brasileiro. Tivemos no setor internacional uma

atividade das mais intensas com cotejos da seleção na

cional, prél ios interclubes, combinádos, etc. O total foi
de 148, e não se pode dizer nada contra, pois o nossa sal
do é excelente, e só se pode desejar igual sorte 'para. 56.
O futebol brasileiro esteve em ação no ano que findou
contra 21 nações de diversos continentes. Da Asia à
América do Norte, não sofremos em- 55 quer 'dos clubes,
combinados ou selecionados, derrotas para os seguintes
centros esportivos: Italia, Dinamarca, Holanda, Tche

coeslováquia, Austría, Israel, Bolivia.e Colombia.
Contra os peruanos e uruguaios tivemos maior nu

mero de vitórias, ou seja: 10. Seguiram-se os franceses
com 9. Jogamos contra uruguaios 25 vezes e contra fran

ceses, 16. Contra Portugueses e espanhoís 13, Perdemos
com nossos. representantes 9 vezes para: "orientais" e 5

para Lusitanos. Destaca-se entre os portugueses o desem
penho do F. C. do Pôrto ante. os nossos quadros que em

seu estádio, das Antas, ficou invicto.
O selecionado nacional, embora por vezes completa

mente improvisado, ficou invicto, Jogan.do apenas no Rio
e em São Paulo obteve 2 vitórias e 2 empates, Vencemos
ao Paraguai, por 3 x O e empatamos de 3 x 3. Vencemos
ao Chile por 2 x 1 e empatamos logo a seguir em 1 goaI.

Juarez, o destacado "crack" "Colored", campeão ca

tnrinense pelo Olímpico e Caxias, continua ditando ca

tedra no f'oot-ball gaucho para onde se transferiu no

ano passado, constituindo a grande conquista do Grêmio
Porto Alegrense.

.

_

Além de cumprir estupenda' "performance" no certa-
me gaucho, figurou entre os principais artilheiros, com

Iuma boa soma de tentos.

Terça-feira, no, monumental cotejo internacional
com o Racirig, de Buenos Aires, o herculeo "cerrter" bar
riga-verde deixou patente às suas aptidões como artilhei-
1'0 de grandes méritos, pois foi o a utor de dois tentos do

quadro gâucho ,que :renceu seu famoso opositor por três
,!, um. ALUGA-SE

Aluga-se para residência uma casa à Rua Conse,

heiro Maf_ta, 53 (sobradó).
Ttatflr na Rua Conselheiro Mafra, 27.

PROJECÃO DO TE�IIS CATARINENSE
,

���-:�"""�qff.�-:Fi;_�l1;.o/-",.�--------�--------------�

'�,- .

V Marfins de Andrada
O tenis é um esporte não. só elegante, bonito de ser

v isto, como também requer de seus aficcionados grande
destreza e esfôrço físico. Há muito tempo, Santa Cata

rina, principalmente por Florianópolis, Blumenau e Join

vile, tem sido repI�esentado em outros -Estados, em. cam

peonatos que tem convergido tôda a opinião pública e os

adeptos da l<aqueta. _

Atualmente, com as entidades tenísticas federadas,
• essa notável modalidade de esporte terá maior incremen
to no país, uma vez que o mesmo, pelo que representa no

cultivo da cultura física a pl'incipiar pela mais tenra

idade, em ambos ,os sexos, deve ser inGentivado ao má
ximo.

Inda agora, dos inúmeros valores tenÍsticos catari

nenses,_vimos destacar-se o jóvem Pa�Jlo Ferreira Lima,
campeão infantil e juvenil do Estado, em 1955.

Êsse menino, autêntica revelação da raqueta, no mês
de dezembro últin;lO em Porto Alegre participou do caÚl

peonato sul brasiieil'o' Infanto-Juvenil de tenis,_ compe
tindo com adversádos do Paraná, Rio Grande do Sul e

de Santa Catarina.
.

Sagrou-se, nessa porfia, vice-campeão em partidas
simples e duplas, estas últimas disputadas com Edson
Goeldner. Foi, recentemente, convidado em cm'ater ofi
ci::\] pelo Clube de Regatas da cidade do Rio Grande, pa
r; disputar, naquele florescente 'município sul riogran
dense, o 50 Campeonato Aberto de Tenis denominado
"Noiva do Mar".

.

Com pouco mais de. 15 primaveras êste jóvem cata
rinense' vem conseguiNdo para nosso Estajo"eKpréssivas
vitórias, enriquecendo. nosso patrimônio tenístico, �ei
xando já de ser uma revelação para integrar o róI de nos

sas melhores raquetas em sua classe.
Estamos certos, porisso, que Paulo Ferreira Lima,

no 50 Campeonato Aberto de Tenis a se ferií' no Rio

Grande, com sua classe - e preparo té'cnico, conseguirá
trazer para nossa capital mais louros que serão junta
do" à sua 'não pequena lista ·de vitórias, que tanto digni
ficam Ê!3�e ciássico esporte em Sa1lta"Cntarína..

Parabens, Juarez!

FESTEJOU O CARAVANA SEU 7° ANl'g
VERSÁRIO DE FUNDACÃO

, , '.

Domingo passado, no pe- In",����r I';! 'FI �",,.:
dono da manhã, comemo- Antonio Gutierrez, o qunl
i'OU o Caravaná F. C. o ágradeceu a' homenagem.
lT!:..nsqn'so do seu 7° aniver-I Falou tambem 'o jornalista
,úrio de fundarão, ocasião Osmar Silva. Ambos forám
em que os seus' diretores e I vivamente aplaudidos.
jogadores prestaram yma I Após realizou-se o jogo
homenagem póstuna ao jo- entre as equipes A. e B do ,

V(ém A Ido Gútierrez, faleci� II clube presidido pelo espor-
elo recentemente no Uio de! tista 'Tiago Silva, tendo

ven-j_Taneiro. Ao ato, convidado, cido os titulares por 4 a 3.
esteve presente o progenitor Escreveu: Luiz Alves (h
do infortunado "player", sr. Silva

'.'d� MGJ'.chlll-i D�o-..u1 .. 1.- ... dD.' '\�
gRIT", rru""""A· PROSES" ....

. _:::.-.. �'"

3 - Colaborar para o eng'l'an!leclmento da ci

dade é dever de todo o cidadão. Faça ;- inscrição
de. seus imóveis na Prefeitura ou no Posto Fiscal

,do Estreito e e.stará colaborando com o Censo Imo

biliário que trará inÍlmeros benefícios pál'a o Mu

nicípio.
Qualquer informação poderá ser solicitada pe

lo telefone 3.042.

o PARAISO ' DE IVAN

Veludo
Paulinho - Edson

--�

imo - Dequinha
Newton ·Santos

, rá - Walter - Zizi
",

- Didi - ,Siilvio Pa,
rodi

o .ISTADO

•

In!ma�
CINE SAO JOSE

As 3 - 8hs.
"Pré-Estréia"

Silvaria MANGANO
Vittorio GASMANN - Raff
VALLONE em

ARROZ AMARGO
No Programa:
Novidades Da Tela. Nac
Prcços : 11,00 - 5,50.
Censura até 18 anos .

_

As -- 5hs.
Rodolfo MAYER - Lour

dínha BI'I'TENCOURT em :

OBRIGADO DOUTOR
No Programa:
Metro iOl'll a!. J 01'.
Preços: 11,00 -- 5,50,
Censura até' 5 anos,

� As - 8,15hs.
"Pl'é-Estreia"

Silvana MANGANO
Vittorio GASMANN - Raff
VALLONE em

ARROZ, AMARGO
l:'\'j Programa:
N(,vidades D<I TeÚt. Nac:
Precos : 11,00 - 5,50.
Censura até 18 anos.

As -,- 8hs.
Il o d o lfo M,AYER - Lour

iinha BITTENCOURT em:

OBRIGADO DOUTOR
N(; Frngrama :

Metro Jornal. J01'.
Preços: 10,00 - 5,00.

'.»I;.'IJ
As - 811s.

John AC:'fER em:

A NAVE DO TESOURO
No· Programa :

Cine Renorter. Nac.
Preços: 8,00 - 4,00.
Censurú' até li! anos,

As - 8hs.
COl"1e' WILDE - Ri'.:,

GAM -- 1\1('] FERRER eru :

SAADIA
techn ícolor

No .ProbTai�la;
Cine Notic iar io. Nac.
Preços: 10,0'0 - 5,00.
Cen s ui-a até 14 anos.

As - 8hs.
10) Reportcr Na Tela,

Nac.

2°) GAMINHE PAHA
LESTE - Com: Jorge Mur

phy
3°) ROUBO NO RANCHO

- Com: Tim Holt

4°) DEMONIOS DO cm.
,cULO VEHMELHO 9/W
Eps. '

Preços: 8,00 - 4,00.
- .

rreceito do Dia
CURA DA CALVICI1jj
Qualldo há calvicie, as

i'gizes dos cabelos encon

tram-se mortas. Por isso é

que Os cabelos caem e não

.
toi'nam-a nascer. Não se co

nhece a causa da calvicie e

ninguém tem o direito de as

segurar sua cura. Em al

guns casos, .entretanto, po

dem ser melhoradas as con

diçÕ-és de nutrição da raiz
dos c�belos, ativando-se a

. circulação do sangue por

meiq de massagens no cou

ri cabeludo.
Depois de lavar a cabe

ça com ,água e sabão,
enxague-a, friccionando
vigorosamente o couro

cabeludo com a toalha.
- SNES.·

......__..

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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V,S. Kassouny (Líbano)
SARADO, 7 DE JANEIRO

S�' permanecerdes em mim e as minhas palavras per

;) manecerem
em vós, )w(lil'eis o que quíserrles, e vos será fei

'to, (João 15: 17) Ler. João 15:1�7.

CERTA manhã eu apertei o arranque do meu auto-

móvel e êle fêz círar 'o motor, mas o CalTO não andava.
i

.

h '

P n i em que podei-la ser a causa do defeito e lembrei-me A Diretoria do Clube 12 de Setembro tem a on,l a
e se .'

t
. ,

. . impat.izarrtes para a domin-

que 'devia Ser humidade nas velas. Sequei-as bem e aper ei de convidar os seus SOCIOS e SI '... ua

o arranque de novo. Imediatamente a máquina começou a guelra (Grito do car�aval),. que sera reall�a�a. �m I:ao
f ci nar A fôrca motriz estava lá, mas estava impedida. séde no próximo domingo d ia 8�1-56, com �lllCl.O as

êdun �uita� vêzas 'vetamos os planos de Cristo para nós por- horas, em benefíc.io do término da construção de sua se e

que deixainos de permanecer nêle e etn suas palavras. Te- social, em Capoeiras,
A Diretoria,

mos 'que -víver corno dizia João Wesley: "momento P?I: �10-
mente" em nossa vida. Cada momento temos que dirígír a

Deus, consotentemente, nOSSa mente e coração. �ós os. c�-
'locamos em condições de receber a dh.eçâo que Ele sempre

daseja dar-nos. Se pedirmos ao Espírito Santo, nosso con

selheir,o que nos guie os pt:l1samento,; para fazê-los conter

me os de Jesus, suas palavras, se as obedecermos, psrma

necsráo em nóz. Para orn1'1110S com poder as palavras de

Cristo têm que ser parte integrante de noesa mente.

O.HAÇAO

'"'\ Sélllllli' Jesus, filie nos',a meu te seja
-

agôl·a
..

do·minada

pGr teus pensa·meiltos. Ro.gamo.s� te que o ESP'l'IÍ-O Santo

guie a nos"a pl'ece. Ajuda�nos' para que e,m a�os e pala�l'as
estejmnos em harmonia contigo para que VIvamos VIdas

úteis. Em nome do SalvadOl·. Amém.
·

,

PENSAMENTO PARA O DIA

'Estou firmaçlo nas promessas de D1eus."

De oi'dem da Inspetoria da Alfândeg'a de Florianópolis.

faço público para conhécimento dos Srs. Com�rciantes, que
o pagamento, das' Pa tentes de registro, a .partlr desta data,

obedecerá o disposto na letra "b" do artIgo
_

26, Decre�o n

26.149, de G ele janeiro ele 1949, (Consolidaçao das Lms de

Iml ôsto de Consumo), assim discriminado:
. A Diretoria comunica aos S1'S. socios· que, no

"De 2 de janeiro a 31 ele março - para os qU� tlV�� rente mês de Janeiro, levará' a efeito a seguinte

'1' "m dc._rcnovar as respectivas "Patcntes_. de ,Reg�st�·o ,

gl'amaçã,o:
de"de que tenham solicitado a renovaçao ate o ultllno

i Dia 7

dia útil de fevereiro ele cada ano, pagandO o emolumento

intecrral de acôrdo com o do ano anterior, se, antes �e
vencido'aquêle prazo, terminarem

o comérCio ou o .fabn

co' oS contribuintes que não tenham pago os emolumen

to�, da "Patente de Registro", até 2� �le, fevereiro, ,��ve
r3.o pagá-los, de acôrdo coni a letra lfllclal d.e flua fn 111:,
dentro dos seguintes períodos: de 1 a 5 ou de 16 a �O

·

d ' 'd letra "A" a "H'" de 6 a 10 ou 21 a 25 de
e março, o., e '

. l'
d 1 tI'a "I" a "O'" de 11 a 15 ou 26 a 3 Cie

-r- março, os e e , , ,

marco Os de letra "P" a "Z"."
.

, Ot�tl:ossim, informo, para esclarecimento �e qUalSqU��
dúvidas surgfdas, quanto ao assunto em questao, que a A

fânclega cj.e, Florianópolis, por intermédio de se.u quadro de

Agentes Fiscais, ,estará à disposição de qt.�em mteressar.

Alfând"ga L1e Flol'ianópuli3, 4 de ja.nelro de 1956.
.

'

Frederico Platt

Escriturário Classe "F"

(�NO LeDdculo)�

Com ii Biblia na Mão
SEXTA-FEIRA, 6 DE JANEInO

Pela fé em -o nome de Jesus, êssa mesmo nome tortale

eeu a êste homem que agorn vêdes e reconheceis. (Atos

3:16.) I.el' Atos .3:11-16.

Somos reconhecidos pelos serviços médicos prestados/por

profiss�onai8 competentes, ainda que não cristãos. Contudo,

Os cristãos pereebem um mérito especial na competência do

médico que exerce SU:l profissão em nome de Jesus.

Lembro-me do famoso médico missionaria, dr. Shpe

pard, de Aintab, fi quem tenho o prtvílégto de conhecer des

de a meninice, para minha felicidade. ftlp. nunca efetuou

uma opernçâo sem priln8Íro fazer uma prece, Todos naque

la zona sabiam disto. Quem pode dizer da influência salu

tar que êste médico tem exercido sôbre Pessoas ele diferen

tes raças e credos?

Uma vez eu o ou li contar o seguinte, num congresso de

jovens: "Perto ela vila onde eu nasci havia um riacho que

no inverno continuava a correr sob a crosta de gêlo das ne

vadas. É assim que acontece com a minha vida, vivida com

o meu Salvador. Sua vida em mim é a corrente que flni sem

Cessar sob a crosta das minhas atividades."

Foi um grande testemunho de Cristo. Esta foi a maior

evidência do valor da vida cristã, que até os maometanos

daquela região reconheciam e proclamavam.
ORAÇAO

Oh, Deus c1ámos-te graças por nquêles que são testemu

nhas vivas ela tua verdade, Concede-nos o pi-lvlléglo de

exercer as nossas atividades em nome de Jesus; Cristo, teu

único Filho, para que teu nome seja glorificado e venha o

teu mino. Em nome de Jesus. Amém.

PENSAMENTO PARA O DIA

• É o amor ele Cristo n corrente oculta que flui na minha

'Vida?

Waye MuLain (Distrito de CO.Júllibia)·

Ministério da Fazenda

AI.FANDEGA OE FL.ORIANOPOLIS
/

ARTIGO 91
CURSO BOSCO

Habilite-se aos exames de Madureza, de que trata o

\
Decreto-L�i 11, 4.244, fazendo Ctn'sos preparatórios em

1 ou em 2 anos. .

Informacões e matrícula na Livraria Lide!', telefones

!BI6
, 3�!.>

/

Ate �N
fdílal para o ano de 1956
iNSTITUTO DE EDUCAÇãO E COLÉGIO ESTADUAL

o

cor·

pro-

r

6 DE JANEIRO Dominando a antiga flo-

A data de hoje recorda-nos que: resta a Leste de Paris, o Cas-

em 1.504, desembarcaram em São Francisco o tela de Vinrennes é a únícú

célebre navegador francez Binot Paulimier de mansão real da Idade Média
Conneville.' Quando de seu regresso a França. que subsiste num estado qua

levou um filho do chefe índio Arosca, que se .:ii completo de conservação.

chamava Içamirirn e casou com uma filha da- O historiador Joinville nos

quele navegador; conta que São Luiz vinha fre-

em 1.636, deixando em Santa Luzia do Norte qusntemante na residência

(Alagôas), o Oonde de Bagnuol lí com 700 ho- real construída por Felipe

mens, o General Rosas com 1.700 homens dlri- AUgusto, e dispensava a jus

g íu-se ao encontro dos' holandeses, em Porto- tíça sentado por bníxo de um

Ca Ivo; carvalho elo bosque.

em 1.643, os sitiantes de São Luiz do Maranhão A moradia, muito modesta,

sob as ordens de Antonio Muniz Barreiros, in i- não podia todavia receber a

ciaram' o fo'go sobi'e a praça. e arvoraram a. ban- côrte, e.Carlos V edificou, em

deira portuguesa, trazida pelos voluntários do fins do século XIV, uma pe

Pará; queria cJ.claele real que absor

em 1684, o Forte holandês da Lagõa Guara h-as, via a mansão prunitiva. De

110 Rio Grànde do Norte, assediado desde a ,ves- um lado ergue-se um
-

pode

pera, foi tomado pelas tropas do bravo Henrique rosa torreão, moradia do Reí.;

Dias; e em frente, a Santa Capela,

efn 1761, na Bahia, nasceu Baltasar da Silva 'Lis- que tem uma graça ímpar.
bôa, fa recendo a 14 de Agôsto de 1840 no Rio de o tudo constitui um con-

J aneiro : junto capital da arte tranca-

em 1763, a praça da Colonia do Sacramento, en- sa no século XIV bem can

tão sob o poder do General hespanhol Caballos, servado: subsistem também o

foi atacada; pavilhão do Rei e o da Rai

em 1820, no Passo do Pereira, no Rio Olimar- nha, construidos três séculos

grande, 300 orientais sob o comando do Coronel mais - tarde pelo arquiteto

Gregório Aguiar, foram supreendidos e venci- Louis Le Vau. Este fez da for

'dos pelas tropas dos Capitães de guerrilha Ben- taleza medieval, circundada

to Gonçalves da Silva e Diogo Felix Feijó; do baluartes, -uma residência

em 1826, seguiu com destino a Montevidéu, o 70 mais accessivel, cornunícando

Batalhão de Caçadores, formado com os últimos com o bosque por um portíco

elementos do extinto Regimento de Linha da florido, aberto na: antiga mu

Província de Santa Catarina, os celebres bani- ralha .. Esse bosque corre por

ga-verdes ; trê.: lados ela mansão real.

em 1838, travou-se renhido combate entre as
\

Tal é o quadro onde se de-

tropas Jegalistas e insurgentes, nos arredores senrola o espetáculo de som

da Baia; c luz "Vincennes, Mil anos de

em 1851, o Presidente da Província de Santa Ca- Í-listúria de França". A reali

tarina tez entrega a Câmara Municipal, do novo zac�o técnica exigiu uma íns

Mercado, situado no antigo largo do Palácio, talaçào importante e delica

hoje praça 15 de Novembro, em
- Florianópolis, ela. Dezoito alto-falantes, re

tendo sido demolido esss mercado em 1896; partidos em cinco grupos,

em 1867, foi incendiado o vapor brasileiro "Epo- p(�rmit.em concentrar a ener

nina", que servia como- hospital ids sangue em 'o'ia' sonora e favorecer sua

Curuzú, tendo perecido muitos doentes; �róJeção: os efeítcs assim ob

em H1l5, faleceu o Almirante Joaquim Antônio tidos são Impressionantes.

Cordovil Murity, filho de Jacob Maria Murity e o funcionamento luminoso

Joaquina' Eulália Cordovil Mu rity, nascido no partícípa do sistema do "ar-

Rio de Janeiro em 13 de Janeiro de !844; gão" e. possui mais de 60 cír-

--0-- cultos permitindo 80 efeitos

7 DE JANEIRO luminosos diferentes, propor-

A data de hoje recorda-nos que: cínnando quasí unia hora de

em 1714, frei Agostinho da 'I'rindade- realizou o t'spetácuJo. Os projetores,

pi'imnil�o -êasame'nto na vila do Desterro. F'ol'a\n -são, de -q'u::ttl'O cÔl'es: branco,

contraentes Domingos Martins e Domingas da üzul da noite, ouro e verme

Costa; esta, ao que parece, filha de José Tinoco lho, e em número de 300: os

companheiro do povoador Francisco Dias.velho; I aspéctos do castelo assim oJ?
em 1738, o brigadciro José da Silva Paes orde- tidos são de uma beleza ma

nou à Câmara da Laguna, que mandasse compôr gica.

Os caminhos qUe ligavam a ilha de Santa. Cata- E' a.ssim que Vincennes,

rina com o continente do Rio Grânde; herdeira. cio nome de Domí-

ClJl 1820, o governador 'l'ovar de Albuquerque, de nio Real, é uma cidade que

ordem do rei, providenciava sôbre a construção pode se st'ntir orgulhosa de

de seis barcas-canhoneiras para auxiliar a de- tar;tas belezas e tantas lem

fesa desta Ilha; branças históricas; do seu

em 1854, nasceu no Rio de Janeiro, Manoel Fer- magnífico castelo e de sua

l'eira Garcia Redondo" que foi Engenheiro, JOl'- antiga floresta, onde a cada

nalista e um dos fundailores da Acade.mia Bra- prima vera florescem os car

sileira de Letras. Faleceu em 6 de Outubro de valhas centenários fazei1do

1916;
. reviver a lembrança do Rei

em ,1857, abriu-se n esta capital um colégio para quasi lendário que dêles -gos

meninafi, a cargo da Irmandade dos Passos e di- tava.

rigido por irmãs de caridade;
. '�'--7"-"

.. _ ..._._-�

em 1872, assumiu a presidência desta provincia V d
.

o vice-presidente Guilherme Cordeiro ,Coelho en ·e-se
Cintra.

DIAS VELHO

Exame de II chamada e de II época - Colégio - Giná-

slo e Normal.

Inscrição: Dias 1 a 4 de fevereiro.

Exame de II chamada: Dias 6 a 9.

Exame de II época: Dias 10 e 11.

EXAME DE ADl\USSãO: Ginásio e Normal.

Inscrição: Dias 1 a 4.

Exame: DiaiS 6 a 11.
Documentos: Certidão ele idade, de vacina, de saúde

(do Departamento de Saúde)
..

e de conclusão de curso.

ARTIGO 91

Inscrição: Dias 6 a 1 L

Exames:' Dias 16 a 29.

MATRíCULAS

Normal e 4as séries: Dias 16 e 17

3as séries: Dias 16 e 17

2a ..s séries: Dias 18 e 20

las séries: Dias 21 e 22

Colégio: Dias 20, 21, 22 das 14 às 16 horas.
_

Observações: Não se fará matrícula sem a apresentação

ela caderneta.

A3 las séries trarão 3 fotografias 3x4 e as demais séries

2.
Terão preferêncía na matrícula OS não repetentes.

Os sujeitos ao serviço militar devem apresentar o cer

tificado de alistamento.

No ato da matrícula pagar-se-á a CAIXj\ ESCOLAR P

a caderneta. Total: Ginásio: Cr$ 65,00.
Oclégío: Cr$ 210,00.

Florianópolis, 1° de janeiro de 1956.

José Wal'ken Filho - Diretor.

André Nilo Tadasco
Vende�se a casa da Aveni

da HercHio Luz 183, infor
mações no mesmo local.

Dias.

CAPOEIRAS

- CONVITE-

. Parlicipaçã O .

VIRGULlNO RICARDO CECíl..lO llERNARDINO

GOULART NETO

-e-
-e-

CEcILIA SILVEIRA l> ELlZA SALVADOR NETO

GOULART Par-ticipam aos seus pa-

Participam aos parentes e .'entes e pessoas de suas re

pessoas de suas relações, o tacões o contrato de casa

contrato de casamento de n4nto de�se(J filho LauI'ival;

súa filha Naàir, com o sr, 'om a srta. Nadir Goulart.

Laurival Bernardirio Neto.
Nadil' e Lamival

noivos

Florianópolis, 24. de Dezembro de 1955.

DESPEDIDA' "

DR. IVO VON WANGENHEIl\'I
.

-- DENTISTA -

.

Consultório rua Eocajuva, 42
----------�--------------------------�------------------------------

Expresso·· Florianópolis LIda.

GENTIL FERRAZZI E FAMíLIA, tendo trausfe

l'ido sua residência destà capital para a cidade do ruo

Grande, no P.io Granae do Sül, vem p6r intermédio dês

'1 te jornal �presen tal' 'suas despedidas às pessoas, ,d.e
'luas l'elaçoes, oferecendo ao mesmo tempo a sua IeSl

dência ii Rua General Portinha, 316 na cidade ac_ima.

Outrossim, apresentam escusas por não terem se

despedido pessoalmente, o que foi motivado pela ca-

rência de' tempo. . � _.

§oõ-:iíôsMtidtiréSWíOiiâiíÓpoiíS

-- Baile de Reis e Grito do Carnaval de

1956. Reserva de \mesas na Alfaiataria

do Sr. Florisbelo Silva, à rua João Pin-

to, 21 - Fone 3061
.

-- Bingo interno, exclusivamente para os

81'S: sócios e suas digníssimas familias.

A DIRETORIA

1 ransporJelde carg�s ern geral entre"

FlORIANOPOUS, ..(URfTU3A E SAO PAULO
00. YlAGD8 Dnlll:'rA� I! PERM,", j�ENTES EM r: ..\1UH)� 1'f!tOPl!:J{)<t·

FLOBIA'N()POI:.l! nuA',: CUIUTI.Ba

Dia 20

Eacrttó..lo: /

Rua Padre Roma 50 - Terreo

Depos1to:
Rua Coruelbelro Matra n. lU

ronea: 25M -- 2,611 .. '

Caixa POlltAl, '431'
bd, Telegrátlco:

Bandrade, e Transpolu
-o-

Vlllconde do Rlo 8rao('0

(lU/li)

Participação·
Vva. Odete Silva dos Pas-) José Fernandes e Jorde

sos participa aos parentes e; lina Fernandes participam

I)essoas de suas relações o: ,lOS parentes e pessoas d.e

�ontrato de casamento de;suas relaçõ.és, o contrato de

:3{\11 filho AGILBERTO com: casamento de sua filha

à srta. Onaide Cecilia Fer-;ONAIDE com o sr. Agill:Jer-

nandes .

� to Aurino dos Passos.
(

.

Estreito - 1-1-56 í Fpohs - 1-1-55

Agilberto e Onaide

Noivos

ALUGA�SE PARA

DEPARTAMENTO OFICIAL - CONSULADO

OU IMPORTANTE'COMPANHIA

Contrato máximo de 2 anos

Informacões na

"A MODELAR"

Teie1011e 11·!Q-Yl

'Endereço TelegrltlCiJ
Bantldra • TraIlllpoU.

-(,t-

8ão, Pall.lo - CapItal - Bt

Endereço Telegrá.flco:
Sandrade- e TraDspollí

-o-

t.aclDela •• &le'•• la.elre Bele 80n.oo,. eu.. trUq-o ..at•• aU

, r TI'a rt"" "n.. o.r.bI 8/A.)

Lavand-6 com Sabão

'Viraem· E5pecia:lidade
da" CIB. TIIIIL IIDDSIIIIL-Jololllle. (1IIrcaCregl,ltrada)

.
.

economiza-se jempo�e�ldl_'helro �
..-"--�-

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



eOMISSÃO NACiONAL DE HISTORIA
Secção de Santa Catarina

0.3, Delegadas da Comissão, Nacional de Histó
ria, abatxo assinados, na forma dos Estatutos da
aludida Comissão, convocam, aas que aderiram à

�ntidade, de acôrdo com' as circulares expedidas,
para uma Assembléia Geral, dia 7 (sete) de janeiro
vindouro, às 16 (dezesseis) horas, na Casa de San
Catarína, visando:

a) Instalação da Secção Regional da Co

missão Nacional de História;
,

b) Díscussâo e aprovação do Regimento
Interno da Secção;

c) Eleição dos órgãos diretores,

Florianópolis, 10 de dezembro de 1955.
Carlos da Costa Pereira

Walter F. Piazza

- --,

Florianópolis, Sexta-feira, 6 de Janeiro de 1956

RIO, 5 CV, A.) _ O mais
famoso g'eologo do mundo,
sr. Walter Link, vai orientar
o trabalho de exploração do
.petroleo brasileiro, em 1956
executando um programa de

realizações "jámais empre-

j endido por uma ernprêsa de

I etrúleo, em qualquer país,
fora dos Estados Unidos e

'10 Canadá" _ declarou o

general Artur Levy expondo
os planos de pesquisa e per

furação que a Petrobrás em

preenderá este ano, 'empre
\l'ando, para a sua execução
integral, recursos montan

tes a nOVe bilhões de cru-

o urograma:] a ler� desenvolvido Pf Ia Petrobás
!Afirmando,. com enfase sim, a partir de 1956, pio

que 'tratará de "por em exe.� grndir bastante na parte ré�
cução um plano agressivo latíva à exploração e busca
mas realistico" acrescentou do petróleo que, em govêr
o presidente da Petrobrás no com as demais fases da
f]ue ele compreenderá per- Indúst.i-ia deste importante
furação pioneira em- cerca produto é a que mais atra
de 70 mil metros, efetuada sacia está no Brasil",
em oito Estados, do Amazo- Declarações do Geologn
rins à Santa Ca tarina. As' condições do novo pla-
- São abrangidos pelo nu l' seus objetivos foram

J eferido plano _ explicou tU91bém comentadas pelo
_ as pesquisas geológicas, geologo Walter Link, numa

,;cofisicas e a perfuração de entrevista ao semanarro

-poços pioneiros em quase "Petrcleum Week",
todas as provincias sed i-

, Declarou esse famoso pes-
mentaras do térritório na

quisader que se retirava na
cional, ou sejam: na região Stan dn rd Oil para trabalhar
central da bacia amazonica na Petrobrás, preparando'

(Amazon-as e Pará); na ba-
. se para executar um prog ra-

Concorrl-d-o embarque,..tev,e Juscell·D'O
c.a central-Ieslfe CSergipe e ma jiímais-empreendido pai
Alag03S); na bacia do Ma, emprêsa de petróleo,
rarihão : na costa do Nordes Contaremos na· Petrobrás

RIO 5 (V A) O I h "d' id di
te CRio Grande do Norte); _ disse _' com mais sondas

,
,,-' em-I res da França, A eman a e ja re 19l os 03 iscursos que uo Recôncavo Baiano e na

Ú

barque do 'sr. Juscelino escritor Alvaro Lins, indicado deverá pronunciar, 'o mais de llL:Cc a Creole, a Shell ou

I
bacia do Paraná (Paraná e

Kubitschek, arrastou ao aero- como chefe da casa civil do importante dos quais é o' que S
a Merre Grande, da Venezue-

anta Catarina). Nesta gi- I
porto do Galeão grande mul- ,futuro presidente. proferirá no "Press Club", de a; Tr.a is do que a Interna-

I
gantesca tarefa serão em-

tídão, que excedeu toda a O sr, Juscelino Kubitschek Nova Iorque, delineando o seu
tiona ' Petroieum e outras

1-1regadas, de início. seis SOI1-

expectativa, até Pela apre- disse os jornalistas que de- pensamento em torno ela li-
. cr.'1Ípanhias na Colambia e

das, na Amazonia, 2 no Mara P
,

sença de certas personalída- verá regressar no dia 23 do berdade de imprensa, h
-

eru, e ou tras emprêsas do

I
- -n ão, 1 no Rio Grande elo

d,es politicas e mesmo da ím> cOlT_e,nte. Nos países que vísí- O sr, Juscelino Kubitschek Il'áql1e, da Austriília, do Pa-
Norte, 3 no Recôncavo Baia-

prensa carioca pelo duro' tar, o sr, Juscelino Kubíts- adiantou que, durante os qu istão, e da lriõonésia.---
flO e 7 no Paraná.

combate que deram à candi- I chek - ia que se informa � cinco anos do seu governo Depois, de se referir a ex-

, I
_ Além disso _ prosse, '�ol'a('a' d ,A

datura daquele

ex-governa-I!
não falará de improviso, em- viajará pelo país e o "Brasil zuiu o coronel Levi _ a P

P", o o Ttccôn ca vn, -que

dor de Minas Gerais, Havia bora sua facilidade de pala- então conhecerá, o seu prnsl- ;l'ob 'a' '.
,e- sera acelerada, acrescentou

I
tIS VaI operar com

141
",

mesmo naquela estação uma, vra. Leva o presidente eleito dente". firmas de geolcgia 19 '_
o geo.ogo norte-americano

balburdia promovida por gen-:
-------------------------

nes de' 0" f" 'I equ: que o esforço maior será

te frenetica, que, de

qualquer/
,1' geo isica, pe os me-I C()llCentrado na Ama

'

MAJOR ELP'ID'O FRAGOSO
todos sísmico, graviméhicc P:;ra -�so -

f' r
azorna.

��o���r{��:�;,ue��!�= fO:��, 'I'
"

e magnceottomed'tico'b" P;tmbl'ás �tá ll1�.����:tand�
. I "1'

us o a o ra t
., '

prír a sua determinação. de Quem, em F orianopo IS, serviços ao Estado, sem to- E
ecn icos, inclusive equipes

I
sclarec.e em seguida c

abraçar o futuro presidente não conhece o sr. Major E - mal' parte política., co,!1iratadas' com três gran-

da República, pídio Fragoso? Na vida social o Major El-
,pJ;'e,ndente da Petrobrás que des emprêsas intemacio�ais

J
I) custo com a execução des. dê

.

Tão disputado esteve o sr, Quem não o estima e o a· pídio Fragoso deixou traços ,
esse ramo industrial.

,

.

,
(·e programa de exploracãü

Juscelino Kubitschek que precia, pelas elevadas qua- marcantes, pontificando com está estimado em cêrca 'de
chegou a passar maus mo- lidades ide coração, e pela acerto e amabilidade no 600 milhões de cruzeiros a· P,"RAQUEDISTAS!
mentos naquela estação ín- lhaneza de trato? ' "Clube Doze de Agõsto, con-

,t1

. nua+s, equivalente a 17 rni-" O PR '20 dí d N'
ternacíonal, enquanto espe- quístando vastíssimo circu- r

-

d d 'I '

- ,Se Ia a no úcleo

rava a ocasião de embarcar. Figura tradicional de lo de amizades e de admira- no�s re o ares, varían do. da Divisão Ael'oteJ:"estre em

.

1 I I
porem, dentro dos CÍ11CO pró- Decdor D' t 't

" CONCURSO 'DE HABI- Coneurso de 'Habl'll'taca-o IJa

Mesmo assim, calcula-se que nosso mundo SOCla e cu tu- I ores.
' o IS n o Fed l'al

'�", .'
-

XJlYlOS anos, de acôrdo com c contl"n
"

f'
e LITAÇAO ra matrículà iniciál, em 1956,

apenas umas quinh�,ntas pes- ral, o Major Elpídio Frago- Atualmente exerce as ele- d
uara a unclOnar até

1
. e�envolvimento elos h'aba, o dI'a 15 d' ,

nos cursos de Farmácia e'
soas chegaram a abracar o 80 iniciou a sua vida púb i- .adas funç,ões de Diretor I'" d

- e Janeu'o corrente N S t
-

;10<:: e e seus resultad
' a ecre ar ia da Faculda Od nt logO t'd

nQvo presid,ente, Isto signifi- ca como Amanuense dos' Secretário. do Conselho De-
- � 'os, com a finalidade de recebeI'

o o Ia man I os por

Lemb d d'
de de Farmácia e Odontolo, aq I F ld d

ca que o grosso dos manifes- Correios, em 189� sendo de- liberativo do Montenio do ,r�n o que as ,Ivisa::- VOltlhtários alfabeti z a d s
ue a acu' a e,

'd
- ,

l't' j" t d
". ll€C€SSarlas paI'a aquI'sl'ca- c J

'

t
-,

o , gia estará aberta at,é o dia 2{ O conCUI'SO ve'I'sal'a' so'bre

tantes ficou contrariado, mitl o, }lor motivos po I 1- 'JS a o e e so�1o elo Institu- .' '. 'eserVIs as ou nao, que dese-
- �

,
d f' d

..

H"
do equIpamento no exteI'I'O"

deste m,ês, cUá_riamente, da;' as seguI'ntes dl'ScI'",rlnas',

contentando-se apenas com coso Mais tal' e OI eSlgna- to lstorico e Geográfico de t: "
,

'
'. r jarem mgressar na tropa

1-"

- d' E·t'
.

d T --. t f' t
.

� e8,,10 PI<WIstas (1el1"I'O do es A t t
18 às 21 heiras, a inscrição ar, Fl'sl'ca, QUI'l111'ca e, BI"olog'l'a,

os acenos de maos que o o como SCrI urano, o e- ':-,an a va anna. .

'l -, era erres re, Os intere _

. v •

�'lllPT'
'

I
. oS

ssa

viaJ'ante fazia a todos da por- SOUl'O do ll'stlldo, cafg'o que .A: nes8ôa do lUa.jol''' EIpl" , :: ld especla apl ovado ell1� dos deverão procurar COI11' B t P 'd
.

� ,,:J l0' I t d d
l'evemen e o resl ente da Unji'íô CatariJl�nStJ de

, t::t do aparelho da Varig. ocupou até depois do pri- ilio Fragoso é sóbe.J'amelltê � u� ['e as au ori a es cam- urgência o referido PR-20 E t d t
'

" J!al.� obra que se tofalizr po'
" - I,S, U .an.es percorrera, acort1panhado 'ele mnis'colegf!s, as

Soldados da Policia Mili- meiro ano do 'govêrno do dr, ;;onhecida e acatada', Pí!l' ){l C�'1J firmeza' pod i, ,,�"": IS o numero de vrug'as para pnnclpalS cidades do interior do Estado, 'com a finalida-

tal' tiveram, que acalmar os Hercílio Luz; foi posto à ouantos o conhecem e o ado' I '(l ,

<, e a I v lal essa/ trepa de elite está Se de de angari:1r fundos para a construção da Casa do Es-
ânimos de homens e mulhe- disposição da Secretaria Ge- miram. �,e ,no .. o sellslVel o nosso ba, tornando escasso, O N' I t I t I R

- w.nço de t. ' , _

uc eo 'ue an e e e o estaUl'ante Un iversitál'io, Auxiliá-los, é

l'es que tentavam forcar a ral, no Govêrno tfo General Amanhã, na OPOl'ÍllUídade
pagamen os, aCl es- j da DIVisa0 Aeroterrestre está zelar pelo bem estar do, vosso filho estudante,

_ sua, aproximação ao c�lor do j. Felippe Schiuidt, em ] 898, do tranSCnl'fio de S.,!u aniver. �entou o c�ronel Levi, que se desenvolvendo rápidamen

novo sol. Registra-se mesmo /'
sendo designado Oficial de sário natalício, níilitas e ex-

I a Pt::trobras pretende, as- te,

que houve pancadaria e COl'- Gabinete do' Governador, pressivas manifestações de

rerias, pois as patrulhas cne- tendo servido, a partir de «preço e' simpatia serão INUNDADA
"

garam a atingir alguns exal- então, a todos o's Governa- prest.adas ao distinto nata-

'

,

"

I :ESTABILIZAÇÃO
tados que não se conforma- dores eleitos, até 1930 (CeI. lician,tey i),s quais, prazerosa,

RIO, 5 (V, A.) - A cldaae SANTIAGO 5 CU P) ""-

vam em se manter à dis- Vidal de Oliveira Ramos, men.té '10 ESTADO" se as.
:le Camanducaia, elo sul de.

" ,

tal1cia do novo presidente. General Lauro Miiller, CeI. Rócia, levando-lhe o seu afe.
,finas, sofreu terrivelmente: O projeto de estabilizpça-o
'om as con e 'd

'
.. -

Entre as pessoas de desta- Eudênio Müller, ·CeI. Perei- boso abraço de felicitaço�eQ,
.

�
s quenClaS llma dos preços e dos sal' "

= -

� tromba d" , 'd' I .. anos

que do governo a reportagem ra e Oliveira, dr. Hercílio - ----.'-------

j p" ,agud� Cal a a tarde
I conseguiu ontem à noite no'

assinalou os ministros Mene- Luz, Des. Medeiros FillTú-,
o llmelro la do ano, I Senado p

, d
� A 't b

' , ,

<, OI uas veezs, o

zes Pimentel: titular da Jus- dr. 'Walmor Ribeiro, Gene- CORONEIS paI e alxa da CIdade fl- resultado de 19 t f

t' M d S E t I B 1
�

V' d Ad I VIENA
;ou ,totalmente inundada I

VaI' e 19 ...

vo os � ,

a-

lça; ace o oares,· x e- 1'3 u c,ao ia11a, r. o -

, 5 CU, P,) _ "Fo- 'lo
" ..

,

_,

'
' ValOS con trarlOs

rior; gen, Augusto 'Magessi, fo Konder), quando, com aram assinados_ hoje de ma- :.lllJ�m éh�yerSo;; .pr·edios en- No caso de empate na ter�
-chefe de Polícia,' Nelson 0- Revolução foi aposentado, nhã pelo PI'esl'deI1te ela Re-

:LLan o ou ,1:05 SOlreram gra- ceii'a votação " t
'

-

• 'es danos I' "

o pIOJe o sel'a

!negna, ministrQ do TI:abalho; não mais retoÍ'nalldo aos pítblica, sr, 'reodoro Roer,
.. ,

,
reJeItado,

senador Georgina Avelino; '�eus anteriores encargos. :ler, os titulos de rlmiJeação
deputado Barros Carvalho, E' nesta parte de sua pri- de oito, çoronéis, primei�'os
1.0 secretário da Câmara; morosa vida pública que se' membros' do estado-maiOl

senador Benedito Vala'dares; destaca a figlU'� inigualá- geral do exército fedeml

deputados das bancadas do \'el do Major Elpídio Frogo- austríaco", an�lncia o .ioma:
PSD, PTB e PSP, embaixado- sõ, pois prestou relevantes independente "Die Presse", .

I\PROVADO, O PRO
JETO CONTRA A IN

FLAÇÃÜ NO.CHILE,
SANTIAGO, 5 (U, P.) - O

Senado aprovou, hoje por 20
votos contra 19 o controverti

do projeto economico do go
verno para combater a cres

cente inflação que aflige a

nação, Em duas votações an-

L
' UNIAO DOS SINDICA'l'OS DE FLORIANO'POLIS teriorés, houve empate, de 19

A Comissão' promotora da União dos Sindicatos de a 19, O projeto te111 conío 'e'

Florianópolis, convida as diretorias _f mémbl;os dos

Sindi-l
feito o cOngelal;;-ento dos

catas ·da Capital, para' uma. reunião a realizar�se no próxi- preços, salários e p�nsões ao:3

�1Ó dia 11, á� 2? h�as, na séde SlO sín;clie�to dO,s �n:pre'ga- 'funcionários· 'públicos ,.ap.o-

do's do Comermo, nos, altos dot Confeltarn Ctnqumho, ' sentados,
I

FACULDADE E FilOSOFIA
INSCRIÇAO culdade de Filosofia da Uni-

De 1° a 10 de fevereiro, das '!ersidade do Brasil,

9 às 12 e das 14 às 17 horas, Para o' curso de Filosofia:

na Secretaria da Faculdade' Rortuguês, História, Filoso
de Filosofia estará aberta a sofia, Inglês ou Francês- ou

inse!rição para os exames de Alemão;
segunda época.

.

Na Secretaria da mesma
.
Para o curso de Letr�s

Faculdade, de 1°--a, 10 de fe- Clást;icas: 'Português, Latim e

vereiro, das 9 'às .12 horas e 'Il1g'!ês ou Francês;
,

das 14 às 17 horas, estará

I
Para o curso de Letras Néo

aberta ª rua Estêves Júnior latinas: Português, Latim,
11, 179, a inscrição ao concur- Francês e Inglês;
so de habilitação para ma- Para o curso de Letras An

trícula inicial nos cursos de glo Germânicas: Português,
Filosofia, Geografia, Histó- Latim, Francês e Inglês ou

ria, Letras Clássicas, Letras Alemão;
Néo:Latinas e Letras Anglo- Para os cursos de Geogra
Germânicas, O c,oncurso ver- f.ia e História: Português,
sará sôbre as seguÍntes dis- História Geral e do Brasil,
ciplinas, com observância dos ,Geografia Geral e do Bra

programas adotados na Fa- 'sil, e Inglês ou Francês,

; :

-

-

lft. ,nVl't e

�NERGIA NUCLEAR
PARIS, 5 CU, P,) _ As

negociações realizadas em

Moscou entre representan
tes iugoslavos e soviéticos,'
sôbre a "cooperação entre r

Iugoslávia, e a
-

URSS no

mundo do desenvolvinlento
das pesquizas nucleares e a

utilização da energia nu

chiar para fins, pacíficos",
terminaram recentemente,
ten'do as duas partes assen

tado os têrmos de um pro
jeto de acôrdo que serfi as

sinado posteriormente em

Belgrado, anunciou �lm co

municado entregue ontem à
imprensa, e irradiado pela
Agencia Tanyoung,

INCISIVO O DISCURSO DO DEPUTADO
KOND.ER REIS

N.ROSA

, .Deu-se, agora, o Sr, Konder Reis, 'a elaborar
critICas ao Sr. Presidente da República.

,

Fora da p��sia e de outras coisas SingUlares, o

artlst� de ItaJal, ch�ga as raias da imbecilidade.
I" �lmples trocas de chefias, que -ontem ��i10 ho
Je,. sao .era competência exclusiva do' p,ode!' executi
vo, infla-o tndo.

Esquece, o poeta, 'que aqui, nesta mesma tel'ri
nhll sua� até simples 'viúvas Com 9 filhos, sã� de
,mitidas sem razão e sem elevacão

E, mais ainda, por, ironia d� d'estino, pela llcna
rnefistófética de' um pomposo "Monsenhor".

Esquece-se a arrependida Madalena dos l'ei�
'quão vergonhosas foram as orgias dos "goipes" �
,das miquinas de agricultura, aqui negociados sob
o scu T.âtl'ocínio.

Esq�ICce-se, também, que as lll'esidêllcias mu

nic!llais da IJBA, que por praxe pertencem as pri
meiras <lamas municipais, em Santa Catarina o são
(le udenistas.
N-

I
ao enxergam seus sedosos olhos o volume mons-

truos9, de demissões e remoções da era Bornhau
S'eana - mais de 2.060.

Não se choca sua delicada sensibilidade, ant�
os escândalos do cimento, da Colônia Santana, da

Impren�a Oficial, do Chapecó e tantos outros, até
hoje sem uma solução Ilública, "-

O fato solar e indiscutível é flue êste rr.enino
não possue senso algum,

Nem comparativo, nem de 'ridículo.
Falta-lhe, e ao seu decantarlo governador, ano,

t�)l'idade moral parà falar em austeridade e eleva
,ção.

E mais ainda:
(} Sr. Nereu de ,Oliveira Ramos é, como

di!,!se José, Américo,' um Homem.
E, ê1.e Konder Reis, bem sabe que não ,e

fa.lnr de um "Hom�m"', i'
.

nos

deve

"O Estado"
Em sendo o dia de hOJ'e sfint�rea'd -

h -.f
,

H o nuo .uvei',1

e�pedIente nesta Redação, motivo pele qual não

c�rcularemos amanhã, voltando a fazê-lo no pró
xrmo Domingo, dia g do corrente,

-----_--,-,- ._'_._------_

.:I"- r- "-

CONCURSO MISS CfNElANDI,A

Miss Cinelânclia 1954 - Avany Maura _ concurso

promovido pelo jornal "O GLOBO", do Rio de Janeiro, que

n.este an� contará com uma representante (Ie Sant:f'Caia-
.

rma. Sera escolhida a representante de nosso Estado sá
bado, no salão do Lira Tento: Clube, com a 11resença', do

astro nacional CYL FARNEY

FARMACIA ODONTOlOG1A

C.ontrib�1i para que a vida universitária e'm 8;-ll1ta
Catanna seja equipnrada A. vida lllliversitál'ill dos gran

d�s, centros, Esse será o VO":80 orgulho, c:1ta1'inense� En
vIaI o vosso donativo.à Caixa Postal 441 - FlorianópoliS
para que essa aspira ção se concretize,

'
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Dois cadinhos, VCl'y kal'l', surgiram e per:unbnlam
pelas ruas vendendo mate gelado,

,A lembrança foi boa: que o ca.lor está pr:) lá de
�hangay, ,

Na :achada de amb�s os c1�i3 carritos refl'igeratt_
vos se �e: "Sôbre os auspicias do �nstituto do Ma'te",

Sera que eSSa autarquia anda assim tão por baixo
qUb até os carrinho.3 já estão sôbl'e seu's auspicios?

'

x

x

Diversos uclenistas ela curriola, neles, inclnido um

deputado estadual, andavam ontem com a pior -

cara
elo mundo" Tentei saber da caUsa oausal'um, Como diz
o sr, Tenól'io Cavalcanti:

- Que é que está. havendo? Tanta gente
ele cara amarrada! Algum golpe político?

- PiOl'! Muito pior! Golpe econômico e

dos grandes na gente, Fecharam o jogo
lem CamboriúLl!

x

.

x

O Govêrno, ou alguem por êle, mandou pintar uma
ambulância do "Hospital Nerêu Ramos", •

A finalidade da pintura foi apagar o nome "Nerêu
Ramos".

Cada 11m, diz o pWierbio, dá o que tem! M::ts não
é preciso dar assim, com tanta raiva, , ,

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina


