
. .

146 contra 22
RIO, 7 (v. A.) _ Termína- única emenda que faltava �o

do o grande expediente da tar, considerando o projeto
sessão" de ontem da Câmara, como decreto e não lei, isto é,
o presidente. anunciou que tornando-o independente de

mandaria evacuar o Plenário sanção, por 115 votos Iavorá
a fim de transformar a ses- veis à rejeição, 11 éontra 5

são ordinária em secreta pa- em branco. A seguir, foi, co
ra prosseguír a votação das locado em votação o projete,
emendas ao projeto que pror- sendo aprovado por 146 votos

roga o Estado de Sítio. Depois contra 22. Aprovada, a seguir,
da longa luta para conseguir a redação final, deverá o pro
número legal, pois a essa al-

I
jeto ser encaminhado ainda

tura alguns deputados pro- hoje ao Senado. (

curavam retirar-se, .0 Planá- O Senado reuntr-se-á hoje
río da Câmara rejeitou a às 10 horas pril":1 votar .
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DePois' de afirmar que as

maravilhas dn -era ntômícn

podem alongal' fl diferença
ele progresso entre.p Brasil e

!1S nações mais fldi'antadns
o sr, Rui de Almeida arh!),
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ro� JUSCELINO IRÁ' À LONDRES
E a Rainha antecipou seu regresso

'LONDRES, 7 CU. P.) _ O

I
A Raínha.vque se. encontra,.no momento, em repouso no

sr. Juscelino Kubít'schak re- Castelo rle Sanrlrlngham, a

formou a sua deeísão de' não 170·qnilometro3 de Londres
vir mais à Inglaterra, em f'a- antecipou para o dia lO a sua

ce do comunicado do govêr- chegada à capital (que esta
no

.

brítânico que lhe foi va marcada para o dia 14) a

transmítído, de que a Bainha fim' de poder recepcionar o

Elizabeth decídlra vir a Lon- sr. Juscelino no dia 11, o únl
dres especialmente para re-: co dia, aliás que o Presidente
ceber o Presidente eleito do eleito do Brasil passará era

Brastl.. território britânico.

Hecomeuda O presidente. da Federavão das 'Associações Comerciais que as. classes
patronaig

_

se voltem, para "as, realidad� l s.ocl1lls �.�. ��sso, tempo"
�

RIO, 7 (v. A.) _ Recomen- crescente de esforços". nao,. esta bem que Se exijam I dímantos, mais ínícíatlca e tituir a união entre patrões e

*danc1o aos patrões "mais Acentua a necessidade de das classes dirigentes deveres mais austeridade nos. Iuga-I empregados é da produtíví-
austeridade nos 111(:1'08", c a ambas as 'partes�dal"em o 111:\- e mais deveras. a o- P[_lSSO que res". Isso poderla, aduztu, dade". Tanto é assim que

dímínuícào da margem ex- ximo de compreensão a esse alguns grupos trabalhudores significar a dímínução nos ps isss com legislação traba

cessíva -de ganho ele certas esforço sob pena de apesar se resumenf em reclamar di- lucros decorrentes, aliás dos Ihísta tnteríor à do Brasil _

atividades comerciais o sr. dos recursos de que dispú- Ireitos e mais direitos, sem proprícs objerívos socíaís elo diz o sr. Rui. Gomes de AI

Rui Gomes de Almeida, pre- mos, continuarmos com,o n'a-I urna cartn que fixe na roalí- enten:limento 'co.num, bem meida - mas' com maior pro

sic1ente ela Fecler:1.ção das As- ção de categoria inferior no i elude as suas obngaçôes. Isso como npltcnçào mais ponde- dutívtdane dão na verdade,
saciações Comerciais do Bra- concerto universal. ( tem sido unr mal. rada e snuia desses mesmos aos operartos condições que

síl a,::;sinnloll, em cHs.curso, Após rassaltar as conquis- J Com referencia aos patrões lucros, ultrapassa as vantagens con

proferido na "Casa Maná", as tas sociais no Brasil,. diz o 81"'1
a pl·.inriPal l:ecomendal;ão é De .ql!::llq�le:· fO:'u:a

.

uma cedidas peJ.as leis trabalhís-

responsabilidades das classes Rui Gom€s de Almeida que "ruais audacín nos empreen- "elas ideias que rievntn cons- tas. .'

dirigentes na atual conjuntu- •.._.._ _...__r& 'Q.�__ �� _ iIiI.'U iII-_ *..-_- _.,.�..""'a__-\....._..1Ji""'».u.,. ".. _·__� � ��w.,..� " ...,..___�I..··Jl....._���-.-w.� • ..",...-.·tI

ra social do país.
A necesstrlade elos patrõos

sr voltarem com o máxírúo
� Sa. FÔRCA A'EREA

In� I ·w·er·I(801 ·e· e PARIS,7 (U,_P·.)·_ A 01'-

\·aniZação_..c1o Trátado do A-

".!ântico Norte. (OTAN) esta-

'.. :.' , ,'��l:;�r�á��l�� ��in�or��r�:

AP IaUd I-U Jus'ce II-"O· ••
�tá!i:1, que írieluirá esquadrr-
'11:18 de, cacas elos Estados u�

'lido;; e, Jtál la, segundo se di--

WASHINGTON, 7 ,CU. P.) I Kubitschek ueclarou hoje, sidente dos EE. UU. e presl-
. perante o Senado, elos Esta- dente. do Senado, Richard

- Num discurso entremeado
, dos Unidos, que "a naeão bra- ; Nixon, apertdu-lhe demora-

de vibrantes aplausos dos sc-
sileira repele tôdas 3S formas' cIamento a .mão, e afirmou:

nl-ldore2 americanos que. --

ele tirania, tal corno vós 'o re .. 'II ','Hoje f�j urna elas -datas mais
todo::; de pé - o h::Hiam re-

pelis: a til':mia e a opl'essão, I �jgnificativas da longa his-'
cebitlo, minutos antes, com I

venham da (lir�ita Ol.l d.a es-

'f tóri.a do Sen
..

ado cIos._ Estado>
.,,(Iu.e _"o esclareci.mento dos u_ma .el,a::;.: r.na�o:;;es_ C�)il,. s,a.gT!1..

-

.,.

)t"". • ',. querela, nos CaUsam lllchgnt:e- UnIdos. FOI,. .efetIvhme.nte.
pa,ttoe.� e operarias, somente, coc.� la ,elt.:b _;l \1111 hsltan!c . - I '

. -,_ l' d.a,l.'epUl.:>.'.I. Esta.mOl> nÚfl, h
.. rU.,:.1 n.es.te_dia. J) {.le,'1"a..�"n}.1·'L.. �.�2.·-b..pi,'\.·r:, I.:j..y:.�j(>";;l '.l:)l1;l.ltl1:i;;i.1) .<·f;tl·:J.l'i�:('i:r" � q ";", JZ!:.�,\' l 1 �. n..'- � '""'-"'�" ". ""-, -

� -- . X" - ....

--;:. "._.� .
_ '�". " ....(."t·:-r �l'J,,"'- �.:tl."t.ru�.;ro JI,;oiJ, _;;;;.IW>i'," � t:

doi:en\ cl)'nSel-v�ll" uo': COflq'lIis-1 dois g.rnndês p'resTilénf;':q·· (lo
tas de nossa llIJel'c1ade, que ,c'ontinente ali1ericano: .[iS de
nos custarnm muito a' fldqni,-, sr. Eisenhower, e'UJ.· a mensa
rir".' gem :('bre o Éstado de União

COl1C]Uicl.l a oração elo Pl'e- ! foi lida esta manhã, e �s do
sidellte eleito do Dra3il, (que

I
sr. Kubitschel{, que a naç5.o

:Jublicumos, 11a íntegra, n� I
americana tem a h.onra de

·:egunda página) o Vice-Pre-. receber em sua capital".
l'V"-- ...- ..-..,/"'_-../""J""�..JH"''''''''''''� .. _--.........�.._,...-_ ."..._-w--..._-_•....rw-�

interesse "para as realidades
sociais do nosso tempo" é

posto ein relevo pelo líder
da Associação Cnmerclal.
"antes que as forças negati
vas, trabnlhadas pela incli

ferença ele muitos, encontram
condições para suplantar pe ..

la força a ordem tradícíonal".

•

•.......�.......... .....�...�..•...........
(

,

SURGEM EM PÚBLICO
Primeira" vez os novos com-batentes

.

\

m úsíca
.

'executou "Louvores
ao Senhor",. velho coral tra
dicionalmente executado nas

MISTINGNETTE MORREU DORMiNDO

NOVAS NORMAS PARA AUXIlIOS
AOS HOSPITAIS

KEY. WEST, 6 (U. P.) - j Estamos inforrilaoos de que
Durante exatamente 28 mi-, o Vice-Presidente dos Esta
nutos, o general Dwight 'Eise- dos' Unidos, Richard Nixon
nhower e" ci S!'. Juscelino chefinr* a delegação norte�
Kubitschek palestraram, na americana que irá ao Brasil
manhã de hoje; na "Pequena para a posse do presidente
Casa Branca", em Key West, Juscelino Kubitschek.
enquanto tomavam o Peque- CHEGADA A KEY WEST
no almoço tipico dos Estados O avião que conduzia o sr.
Unidos: suco de laranja, KUbitschek chegou a Key
ovos, presunto e café. West com meia hora de atra-
Os principais temas abor- SO, àS' 7,45 de hoje, descendo

daelos durante a entrevista do no Aeroporto Cle Boca Chica
Presidente. dos Estados Uni- de onde de automóvl;)l' partÍlI
dos e do Presidente eleito do p�ra a base naval onde con-

�

Brasil foram: petróleo, comu- valesce o presidente nOl'te-
nismQ e empréstimos, tendo americano.
o sr. Kubitschek estimado • ENCONTRO COM IKE
em 1 bilhúo de .dólares a. Juscelino Chegou à residên
necessidade.> pa:_. o inicio cia de Eisenhower pouco de
das grandes obras programa- pois das 8 horas, send'o rece-

das paí-a o seu governo. bido pelo presidente d�s EE.
, �IXON NA POSSE DE UU. na' varanda do pavilhão

onde se hospeda. Disse-lhe
Ike: "Lamento que o senhOl
não se demore. Como .0 se

nhor ,Vem com ta�ta pressa,
j á dei ordens para que "Po
nham o café naf chícaras.
que iremos tomá-lo já".

.

Sorridente como Eisenho
wer, Juscelino manifestou.
então, a sua satisLlção pai:
ver o chefe de estado ameri
cano "tão bem disposto".

. A REFEIÇÃO
Serviu�se um pequeno al

moço, sentando-se, além dos

clgi.s presidf'nte, � sra. Eise
nhower e o irmão do presi"
dente, sr. Milton Eisenhower
alguns diplomatas e o general
Gruenther, ,comandant� su

premo da NATO. Entre o,

diplomatas, o Embaix:vdor de
Brasil em Washington, Joãe
Carlos Muniz,.
A's 9,25 horas, o presiden

te eleito Kubitschek "",)mo.ll o

avião rumo a Washington.
REPERCUTE" O PROGRAMA
NOVA IORQUE, 6 (U. P.)

_ Os homens de negócios a

mericanos ficaram muito im
pressionados com o progra
ma de 'governo propostb pele
pregidente eléito do Brasil,
sr. Juscelino Kubitschek, co
municado _pelo dr. Francisco

Medagjia, diretor do Escritó
rio Comercial do Governo
brasileiro. Este último men

ciona especia.lmente os co

mentários fa\'oráveis que fo
ram feítõs t:.>m ieguida à pu-

blicaçãp depse programa no

boletim bimensal publicado
por aquele Escritório.

AS REALIZAÇÕES
O número especial de.�s:y

publicação, consagrado àque
le programa, faz ressaltar que
é previsto um áumento da

produção q.os recursos mine

rais, dos transportes maríti
mos e terrestres, desenvolvi
mento da indústria peS'l:tda e

melhoria da produção de

combustíveis, de carburantes
e de eneTgia no Brasil. Pre
disse o dr. Madaglia um for
te despertar do interesse que
oS Estados Unidos atribuem
a.o Brasil, em consequência
das finalidades dos projetos
do sr. Kubitschek.

O referido boletim especial
obteve ampla difusão, por
motivo da 'viagem aOB Esta-'
dos. Unidos, do presidente
eleito,

"E' UMA HONRA PA- SUBMARINOS
RA O BRASIL" .,. NORTE-AMERICA-
WASHINGTON,·7 (U. P.) NOS PARA O BRA-,

_ O presidente eleito do I . ."

Brasil, Juscelino' Kubitschek, i SIL '

declarou, ontem, que "é uma' WASHINGTON, 7 m. P') _

grande honra para o Brasil"
o fato de ser êle recebiclo pe- O Brasi� vai adquirir subma
la soberana da Inglaterra, O rinos norte-americanos, por
elia da audiência' é'l1 do C01'- meio de um empréstimo a

rente. Ao sair de uma reunião longo prazo, de acorc10 com a

RIO, 7 (V. A.) _ A fim ele em f[lce ela relnção anterior com o secretário de Estado, legislação' quê atualmente

dar maior clareza ao decreto que dava a entender seren° Foster Dulles, Kubitschek foi tramita no, Congresso. A

que regula a concessão de au- êSf;es auxilias
.

em medica� interrogado a re3peito de sua transação, que conta· com o

x"Ínos aos estabelecimentos i11enL03 ou erluij)amentos, cri- impressão com a notícia de apoio do Ministério ria pefr.

hospitalares e S!),ntas Casas ando situações aflitivas para que a rainha iria interrom- sa, foi hoje, anunciada no

do país, através do Fundo ele muitos hospitais, que conta- per suas· férias afim de o Congresso e por ela o presi

A:�üst&ncia Hospitalar, o .pre- vam com o auxilio do Govêi'- receber. Repetiu Que Se sen- dente Eisenhower poderá en

sidente Net'êu Ramós, por ato no, em espécie, para saldar tia honrad.o pelá distinção da tregar submarinos ao Brasil,

ele ontem, alterou a r�daçào compromissos assumidos pa- rainha. para com o Brasil. clur:1nte 5 anos. Aos Estados

elo referido diplon1a. ra a' sua própria manutenção.
'."�"''''''_'''_.0.4oJ>.'''..''.-_''''''-'�rv-.......-''' Unidos custarão uns 2 lul-

A ALTERACAO "·_-�V,.·.�.-.·.-_-.·�-""_-_·.-_-_-.·.·.·. lhões de dólares para ativar
,"""

O dispositivo �,odificado CENTENARIO e fornecer peças sobre3salen-1 PORTO ALEGRE, 7 (V. A.)

passou a ter u seguinte reclu- PREÇOS DE EXPOR� NOVA YORI(, 7 (U.P,) tes e munições aos submari- - Em fonte pessedista bem

çfto: TAÇÃO PARA O Os ex-presídente Roover e nos que o Brasil quer par;! informada, soubemo:: que

"Os auxilios ai que se !:efe- Tl"uman, e o secretario de fins de instruçib. Ao comu- após:1 l.r:stalação éic governo

re o artigo anterior serào' MATE Estado Dulles renderam tri- nicar ao presiclt,l)�., ela Càma\J Kubitschek, o sr. Amal'al

concedidos em medicamentos RIO,7 (V. A.) _ Reuniu-s0 buto a Woodroy Wilson, n.o" ra, Sa11.1 Rayburn, porque en- Peixoto pretende deixar a

eqUipamentos inclusive apa- hoje a diretoria do Institutc je, no seu 990, an iversario de caminhava o proJeto, a Me. - presidencia do Partido Social

.relha;gem niédica ou em di- Nacional do Mate para tratar nascimeilto, quando a nação rinha d03 Estado� Unidos in .. Democratico. Provavelmente

nhiro, conforme t1ver expres- de val'ios assuntos de interes- iniciou as comemorações 'do forma que "existe nece:;:sL]a- o ex-'governador do Estado do

samente solicitado a institui- Se
.

da economia. ervateira. cen tenario do estadista que de' urgente para o Br'lsil ele Rio será agraciado com uma

ção beneficiada no moní.ento Dentre oub;as materias�ven- governou o pais durante a possuir submarinDs dispo�.í- embaixada. Acredita:se, em

em que candidatar-se ao au- tiladas foi debatido o caso Primeira Guerra Mundial. veis para treino. 0" subm:.. ri- certos setores do PSD gaúeho,
xílio. dos preços em vigencia P,H8 Roover disse: "Não pode' nos ele que dispõ� fL Marinha' que a saida do sr. Amaral

Parúgrafo único - A Divi- as exportações, t�.!)do ficado haver duvidas quanto a que brasileira são obsü:nJs e �;e Peixoto da thefia do pesse

são de OrgRnização Hospita- decidido que não hnverá 11e- Wilson tenha feito a maior ',cstm!raram rnateri·:tlmen�e a dbmo Possa facilitar o retor
lar do Departamento Nacio- nhuma a�teração nós fixados I' contribuiç�o par� I�etdil'ar.; r:ont� de ,�ClO ��ti3 (.,�:l"�c�: n� ela dÚsi.d?nc!a gaúcha ao

nal ele Saúele, arbitrará o va- pelo InstItuto para o .merca - da O]H'eSSao a mJlhoe� fie I en1 .,cgm .. n(_':t c. - opu J.C)ao . selO do paI tIdo.

���u�':0�a��p��7�l��s fea��s��� ��d���g:��i�O
e demai$

mer-, Cl'!l���at�, declal'Ol: q:le mi-l
--

-CÓMUNICACÃODOS C-L-U-B-E-,.S·----
�����:o�,.normas deste

Regu-1WECEÜuÜ� ���:s ;'�:onhne�I:!-a��lCavne�� CARN'AV'ALESCOS
. �onfol'me salienta a expo- (lade!'! quc Wilson procla- .

Slçao .d.e motivos �o ministro I BA�'QUEIRO .

mau, e, por .um. vígoroso a- . Levamos"ao conhecimento I Que vai ser um grande car-

MaunclQ de MedeIros, embo- .•n paio ás Nações Unidas, o de nos�os Clubes Carnavales- naval, isto nem se pergunta,
ra em muitos casos seja re- RIO, 7 (V. A.) _ Faleceu nosso país assumiu a lide- cos, Cordões, Ranchos e ou- uma coisa deslumbrante, fe-
almente vantajoso remeter e- ! ante-ontem à noite na capi- rança na mobilização da tras entidades carnavale3Cai'l, nomenal, 'incrivelm,ente bela,
qUipamentos ou medicamen- tal paulista, o sr. Vicente de forc;a dos homens livres con- que manteremos úma· coluna ,Outrossim trazemos ao co

tos por ser menos dispendio-! Paula Almeida' Prado; supe- tr� as forças da tiránia e do

I
c.arnavalesca d';lrante o Hei-

,

nhecimento' do público em

5a a sua aqUisição na capital. rintendente do Banco do Es- despotismo".' _ nado de Momo.,.
.

geral, que dia 21, vindo da
do pais, é claro que seme-

I tado de São: Paulo desde O secretario Dulles des-
.

Todos os movim'i;ntos ou Lendaria Atlantica, REI MO
lhante remessa deve corres- 1927. O féretro saiu ontem, creveu Wilson, que mo'rreu I iniciativas pedimos por ohsé- MO e a RAINHA MOMA aqui
�onder às necessid�des ex- com grande acompanrlflmen- em 1924, como "um grande I quio trazer ao conhecimento aportarão sob os aplam;at;' vi-
pressamente manifestadas to, da sua residência para o homem, pelos \ palrões de f dia FOLiAO MOR; que fincará brantes de imensa multidão ..

Pela instituição benr.ficiada. remitéi'io da Con�oJaç§.o. ql1alqner nação". I' súa mesa na redação dêste I Aguardem maior notícia em

l.não vinh-a ocorrentlú, Diário, i no::sa próxima edição.
,:;',\ .'� ,

PARIS, 6 (U. P.) _ Per- A p,Üalisa.Ção definitiva

(lendo u luta que vinha man- eLts "pern:13 espirituaIS" maL

tendo há dias coritra a pneu- famosa.;;; elo munclJ, etnbor:

mania dupla sobrevinda ao esperada, chocou profunda·
derrame cerebral que a aco-' mente a opiniio pública frár

metera n:ts vésperas do Na- cesa e, em especial, os ele

tal, Mistinguete morreu, às mentos da viela' teatral que,

lÓ,45 horas de hoj,c, enquan- .

durante todo êste sécul�, con

to dormia, na casa do seu ir- i viveram com Mistiguete, �
mão, em Bougiva,l, ?�d� pcr� I cornpan�ando-lhe, �. a�censao
manecera desde o mlcw da, e o eleelmlO ela glOI lU mexce-

enfermidade. \ cliveI.

I

JUSCELINO

AMARAL PEIXOTO
DEIXARA À PRESI
DÊNCIA

o sangue nobre é um aci
dente aa sorte; as ações no

bre� caracterizam o homem

de vaJor.

G. Baretti
--.t".·.-.......,....,.,_........_w

PREÇO DA
BORRACHA

RIO, 7 (V.A.) - Dentro
de poucos dias. a COFAP
deverá promunciar-se sobre
o preço da borracha, homo

logando ou não os aumentos

,'pripostos pela Comissão
Executív.a da �orracha, que
opinou no sentido de ser ele
vado de 45% o preço a ser

pago ao produtor.

Segundo fomos informa
dos na C. E. B., êsse órgão
propôs, ígualmente, a eleva

ção de 25"% no preço dOs
pneumáticos e câmaras de

ar, levando em consideração
o aumento do custo de p1'O

dução dessas mercadorias,
Todos os 'd�amis artefatos

de borracha 'sofrerão, em

consequencJa majoração, de

preço, mais ou menos acen

tuada, conforme o grau de
ineidência, em sua fabrica
ção, do pi'e<:o da matéria pri
ma.

\ ...
Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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IN.DIC�
M É D I

DR. WALMOR ZOMER
GARCIA

Díulomado nela Faculdade Na
cional de Medicina da Unlver

sidade do Brasil
Ex-Interno por concurso da Ma

ternidade·Escola,
(Servlço do' Prof. Oclávio Ro

drigues Lima)
Ex-Interno do Serviço de Cirur

gia do Hospital I. A. P. E. T. C.
do' Rio de Janeiro

.

lVlédi'co do Hospital de Caridade
e- da Maternidade'., Dr. Carlos

Corrêa'
DOENÇAS DE SENHORAS -

PARTOS - OPERAÇÕES
Cons: Rua João finto n. 16;

das 16,00 às 18,00 horas.
Pela manhã atende dià
riamente 'no Hospital -de
Caridade.

Residência;
Rua: General Bittencourt n.

101.
Telefone: 2.692.

DR; ROMEU BASTOS
PIRES
MÉDICO

Com prática . no Hospital São
Prancísco de Assis e na Santa

Casa do Rio de Janeiro
CLlNICA M);jDICA
CARDIOLOGIA

Consultório: Rua Vitor Mei·

reles, 22 Te!. 2675.,
'

Horários: Segundas, Quartas e

Sexta feiras:"
' ,

Das 16 às 18 horas.
-Residência: Rua' Felipe Seh

midt, 23 - 2° andar, apto 1 -

Te!. 3.002.

DR. HENRIQUE PRISCO
PARAISO
MÉDICO

Operações - Doenças de Se
nhoras - Clínica de Adultos.
Curso de Especialização no

Hospital dos Se rvido res do�Es
tado.
(Serviço do Prof. Mariano de

Andrade). .

Consultas - Pela manhã no

Hospital de Caridade.
.

À tarde das 15,3'0 hs. em dian
te no consultório á RU!l Nunes
Machado 47 Esquina de Tira
dentes. Te!. ,2766.
Residência - Rua Preaidente

Coutinho 44.

CLINICA
de

,: OLHOS - OUVIDOS - NARIZ
E GARGANTA

,

DO
DR. GUERREIRO DA

FONSECA
Chefe do Serviço de OTORI

NO do Hospital de Florianópolis.
Possue a CLINiCA os APARE
LHOS "MAIS' MODElRNOS PARA
TRATAMENTO das. DOENÇAS
da ESFEGIALl:DADE
Consultas - pela

.

manhã 11('

HOSPITAL
À TARDE - das 2 as 5

no CONSULTóRIO - Rua dos

IL'HEOS n". 2 '

RESW1);NCIA - Felipe Sch

midt n", 113 'fel. 2365.

DR. ANTôNIO MONIZ
DE ARAGÃO

CIRURGIA TREUl\lATOLOGlA
Ortopedia

Consultório: João. Hinto, 18.

Das 15 às 17 diàriam,en te.

Menos aos Sábados
Res: Bocaiuva 135.
Fane: - 2.714.

DRA. WLADYSLAVA
W. MUSSI

DR. MARIO, WEN·
DHAUSEN

CUNICA. MÉDICA DE ADULTOS
E CRIANÇAS

Consultório - Rua João' Pin

to 10 - Te!. M. 769.
Consultas: Das 4 às 6 hora�.
Residência: �ua Estev�.;> ,Ju

nior, 45. Te!. 2.812.

DR. I. LOBATO
'FILHO

D�,lU'as do aparelho l.e.spiralórlo
, .

'rUBERCULOSE
RAlllo'.cl1AFIA E RADIOSCOPIA

,

DOS PULMõES
Cirurg'ia do Torax,

Formadll pela F.aculdade ;Nacio
.nal de Medicina, Tisiologista e

'fi8iocirurgião do Hospital Nl'-
rêu Ramos

CUTSO de especializaçao pela'
S. N. T. Ex,intel'l\o .e EX-.J\8sis·
tent.e de Cirurgia do, Prof. Ugo

Guimarães (Rio).
Lon�,,: Feli'pe Schroidt, 38

, Fone 3801

Afende em hora marcada.
R'es.: - Rua Esteve3 JUllior,

80 - Fone: 2395

,
.

Florianópolis, Domingo, 8 de Janeiro de 1956

0.

OR PROFIS IONAL
O ESTADO

Lux 2.021
Magestic ..............•. - ;2.2J6
Metropol -3.147:
La Porta 3.321
Caci qu e . . . . . . . . . . . . . . .. 11.449
Central ;...... 2.694

HORÁRIO: Estrela.................. 3.371

Das 13 às' 16 horas. Ideal 3.659

Telefone: Consultó r!o - 3.415 ESTREITO
Residência: Rua José do \Ta'le ! Disque .. , ... ,........... 06

Pereira 158 - Praia da Saudade
_

�ei�_s • \
1

:�r:�Jk�:��;��ft:� A

Dt. :O:EJ:E�;R:S
s

F·R�e;�·s·�t·a···u·�r��a·�n··t·-e�-······._
....

Resldê ncin: Tenente Silveira, VIEIRA (
l30 (1!\11l'l 3165).

'I.--

D-R-...
· ..

C-ONS·T·-ANTINO
:-' ADVOGADO -

,

.

Caixa Postal 150 - ltajaí
.Santa Catarina.

DlMATOS _,--,� .__. RUA JolaZeel1a1. Deodoro ...
MÉDICO CIRURGUO DR. CLARNO G. : Em LaiN, no .01 do Brutl, o DleJ.horr

Dnencas de Senhoras - Partos GALLETTI • o..r-,oO'W) f1SDftCUU �1'a oe �nhor.. Y1.�an'-., •
- Op'erações, - Vias Urinárias

_ ADVOGADO_.
. ,

" � .

101�::s�rft�caap�:�ei�oa;�ft��� d: Rua Vitor Meireles, 60. __ --o
-------------------

Bu���st1'L;;óiuo: Rua Felipe, FONE:�lo2;ta6�óPoliS:-:-:_ Serviços Aéreos Cruzeiro
���;.1idt, nr. 18 (sobrado). FONE í DR. ANTONIO GOMES

DEI do Sul___;.,T A Ce HORÁRIO: das 15 ás 18 ho- 'AI.MEIDA. • • •

DR. ANTONIO DIB ras - ADVOGADO - �AH'1'1lJA8 lJE l�LORIANOPOLIS
MUSSI ltesidêncin: Avenida Rio Bran- Escritóri? .

e Residência: 2a Feira _ Itajaí _ Curitiba _ São Paulo - Rio.
.

COS co, n. 42.
.

Av. Herci li o Luz, 15 .,'MEDI Atende chamados Telefone: 3346. Idem - Lajes - Porto Alegre.CIRURGIA CLíNICA
GERAL-PARTOS .'

3a Feira - Itajaí .,-- Joinvile - Curitiba - Parana-

Serviço completo e especlah- DR. LAURO DAURA •••••••••••••••••••••• guâ _ Santos _ Rio.
zado das DOENÇAS DE SENHO- CLíNICA GERAL T b X

'

RAS, com modernos métodos -de Especialist� em
. m.o�éstias de D E N TIS TAS, Idem - Lajes - doaça a - apeco.

diagnósticos P. tratamento. " Senhoras e v.las urll1al'la.s. _
4a Feira -'Curitiba - São Paulo -:- Rio.

SULPOSCOPIA � HISTERO - Cura radical das infecções Idem _ Laguna _ Tubarão .:_ Pôrto Alegre.
SALPINGOGRAFIA - METABO- agudas e cronicas, do aperêlho DR. SAMUEL FONSECA

,

LISMO :.JASAL ;enito-urinário em ambos os
CIRURGIÃO-DENTIS'l'A 5a Feira - Itajai -- Mafra - Curitiba - São Paulo.

lt-\dioterapia por ondas curtas· ,exos, Clínica _ Cirurgia Idem - ItaJaí - Joinvile - Curitiba - Paranaguá
Eletrocoa,gulac;ão - Raios Ultra Doenças dó aparelho Digestivo PROTESE: _ Pontes Moveis e S R'
VI'ole'ta e Infra ·Vermelho. "do sistema nervoso.

- antos - 10.
Deíltadul"as em .

b
'

Consultório: Rua Trajano, n. 1, Horário: 10lA! ás 12 e 2V2 ás 5.
N I

. Idem - Lajes - Joaça a - Xapeco;
l° andár - Edificio do Montepio. Consultório: R.' Tiradentes, 12

DIA'l'ERMIL: 1_ YT��tamento de '6a Feira _ Curitiba - São Paulo _ Rio •

. Horário: Das II às 12 horas - ,- l° Andar - Fone: 3246. .

I I
'

Dr. 1\1USSI. Residência: R. Lacerda Cou- canais pé a a - fdem - Laguna - Tubarão - Pôrto Alegre.
) ta frequencia.

Das 15 às 18 horas - Dra.' jnho, 13 (Chácara do Espanha Raios X e Infra-Vermelho Sábado -:- Itajai - Joinvile - Curitiba - Paranaguá
MUSSI - Fone: 3248. Consultório e Residência: R. __ Santos _ Rio.
Residência: Avenida Tl'om-. Fernando 'Machado nO õ

powsky, 84. DR. ALVARO DE
;r,'one 2225

. Idem - Lajes - Jo�çaba -,- Xapecó.
-
-�'-... CARVALHO Domingo - Cul'itiba - São Paulo - Rio.

DR. JÚLIO DOIN .' I\fÉDICO DE CRIANÇAS Consultas: das 8,00 às 11 ho- Idem _ Laguna __ Tubarão _ Pôrto Alegre.
VIEIRA

I
PUERICULTURA - PEDIATRIA ,ras e das 14,00 às 18 horas. I R d I d d h

MÉDICO - ALERGIA INFANTIL,.. I Exclusivamente com hora mar· ·.eserva e 'ugares, compra e passagens, espac os

rESPECIALISTA EM OLHOS Consultól'io: - Rua

Tiradel'.j
cad�. ,

de encomendas e informações:
'

erreno--Vende-se
' ....

nUVIDOS NARIZ E GARGANTA :es n. 9. Sabado - das 9 as 12. SUCURSAL Rua Felipe Schmidt 40 Fone 2500
TRATAMENTO li: OPERAçõES Residência: - Av. Rercilio .,

-

,-,. ,Sito à vila wpes Vieira (transversal Preso Couti-
Infra-Vermelho - Nehulização - Luz n. 155 - Te!. 2.6�0.

18 h
Dlt LAURO CALDEIRA LOJA LUXC'

-

RLUXFHOlTEL -h !d�ne2 2021F'· 3700 Inho). Preço: Cr$ 250.000,00. Tratar. à Rua D. Jaime
Ultra-Som Horário: - Das 14 as o· DE ANDRADA LOJA TA - ua, e ipe S� mI., 4 - one . Câmara,ll

(Tratamento de sinusite aem ras diáriamente I CIRURGIÃO·DENTISTA

Ioperação) 'CONSULTóRIO Edificio S b Ad' d
'

Anglo-retino8(lopia- Receita de DR. N;EWTON Partenon - 2° andar - sala en ores voga os e Senho-res Co,mercl"anJesOculos - Moderno equi.pamento D'ÁVILA 203 - Rua Tenente Silveira, 15. .

de Oto·Rinolaringolot:ia (único
CIRURGIA GERAL Atende diáriamente das 8 às F.-rmas do lo·er.-or Ino Estado) - llol'ncus de Senhoras - Procto- 11 horas. é;-

. - .' ,e Indu's4riaisHorário das 9 às 12 horas elogia _ ,Eletricidade Médica ::ias e 5as das 14 as 18 horas.
-

,

CRIT
.

RIO "sÃd JOSÉ"
.

t I d t
. !

das 16 às 18 horas.
. Consult.ório: Rua Vitor Mei- __ 19 as 22 horas. O ES O

,

'

, ms a a o nes a capl-
Consultório: - Rua Vitor Mel-

reles n. 28 _ Telefone: 3307.' Confecciona DentaduraR e Pon., tal, propõe-se a resolver com zelo e pontualidade todo e

re�!s�2_-R��n�i:7g�rge 20 Consultas: Das .15 horas erll tes Móveis de Nylon.
_ qualquer assunto no Fero em geral, em Repartições ou

Fone 24 21.
diante. D'R. JOA-O ASSIS FILHO ,,7,Esta,belecimentos, qU,anto a encaminhamento ou retirada
Residência: Fone, 3.422
Rua: Blumenau n. 71. CIRURGUO DEN1'ISl'A _:; de documentos, legalização de firmas, livros, contratos,

Clinica de :4-dultos - Cirurgia! certidões; registros, etc. etc.
e Pro tese RaIOS X

SCRIT
.

RIO "SÃO JOS"''' R AI d CRua FeJjpe Schmidt, 39 A - E O Jl.j - u� varo e ar-

salas 5 e 6 valho, 34 (altos da Farmácia Nelson) - FLORIANó-.
Atende com hora marcada

, Dar 9 às 12 e d�s 14 às 16, POLIS.

c O S

DR. YLMAR CORR�A
CLíNICA MÉDICA

CONSULTAS das 10 - 13 ho-
ADMINISTRAÇÃO

Redação e Oficinas, à. rua Con-
raso selheiro Mtlfra, n. 160 Tel. 8022
Rua Tiradentes ,9 - Fone 3415 --Cx. Postal 139.

Diretor: RUBENS A. RAMOS
DR. JOSÉ TAVARES Gerente: DOMINGOS F. DE

IRACEMA AQUINO
Representantes:

DOENÇAS NERVOSAS E' MEN-1 Representações A. S. Lara.
TAIS :- CLINICA GERAL ,Ltda
Angustia - Complexo.a -I' Eu'a Senador Dantas" 40 - 6°

Inson ia - Ataques - Mamas -

andar'
Problemát�ca afet�va e se'kual" TE!!:: 2�-5924 _ Rio de Janeiro.

. Do Sel'vlç� NaclO�al. �e Doen- -Rua Ui de Novembro 228 60
ças Mentais, Pstquiátra> do, andar sala 512 - São Paulo.
Hospital-Colônia Sant,Ana.! ASSINATURAS
CONSULTóRIO - Rua 'I'ra- Na Capital

jano, .41 � Das 16 às 17 h?ras. Ano .. ,., Cr$ 170,00
,

RESID'ltNCIA: RuI' Bocaiuva, . Semestre Cr$ 90,00
139 Te!. 2901 No Interior

Ano : Cr$ 200,00
Semestre . . . . . . . . .. Cr$ 110,00
Anúncio mediante eontrãto.
Os originais, mesmo não pu

blicados, não serão devolvidos.
A direção não se responsabiliza

pelos conceitos emitidos nos ar- co

tigcs assinados. '

DR. ARMAl"{DO VALÉ·
RIO DE ASSIS

Dos Serviços de Clínica Infantil
da Assistência' Municipal é Hos-

I
pita I de Caridade

CLíNICA MÉDICA ns CRIAN
ÇAS E ADULTOS
- Alergia -

ConsuJ'tório: Rua Nunes M&.
chado, 7 - Consultas das 15 às
18 horas. O leitor encontrará, nesta co-

Residência: Rua Marechal GIú- luna, informações que necessita,
lherme, 5 - F'one : 378� diàriamente e de ime,diato:

JORNAIS Telefone'
DOEJI(ÇAS DO APARELHO DI- O 'Estado 3.022
GESTIVO � ULCERAS DO ES- A Gazeta ,.............. 2.656
'l'OMAGO E DUODENO, ALER- Diário da Tarde 3.579
GIA-DERMATOLOGIA E CLI- Imprensa Oficial ,....... 2.688

NICA GERAL
.

HOSPITAIS
'DR. JiJLIO PAúPITZ Caridade:

,FILHO (Elroved.or) :..........
2.314

Ex-interno da 20" enfermarta (Portar-ia) 2.036

'1
'Nel'êu Ramos,............ 3.831

e Serviço de gastro-entero ogia Militar .... ... . ... . .. . . ... 3.167da Santa Casa do Rio de Jefleiro São Sebastião (Casa de
(Prof. W Berardinelli). S

.

d ) 3153
Curso 'de neuroloma (Prof, aU e .. ..

- Maternidade Doutor Car-
Austregesilo). I C

A 3121- .

I mater-
os onea '. . . . . . .

Ex-Interno do Hospita CHAMADOS UR-
nidade V" Amaral.

, GENTES
DOENÇAS INTERNAS

Coração, Estômago, intestino,
fígado e vias biliares. Rins, ova
rios e útero
-Consultório: Vitor Meireles 22
Das Hi às 18 horas.

.

Residência: Rua B.ocaiuva 20.
Fone: 3458.

.

INI<'ORl\'lAÇõES VTEIS

Corpo de Bcrrrbeí ros
Serviço Luz (Raclama-
ções) , , .

Polícia .(Sala Comissário .'.

Polícia (Gab. Delegado) ..

COMPANHIAS DE
TRANSPÓRTES

TAC , : .

Cruzeiro d'o Sul .

Panair .

Varig ...............•••

Ló ide Aéreo ;.: .

Real .

'DR. MARIO DE LARMO

CANTIÇAO
MÉDICO

CLíNICO DE CRIANÇAS
ADULTOS

, .

Doenças Internas, . '.'
CORAÇÃO -_ FIGADO - RINS

- INTESTINOS
Tratamento moderno da

SIFILli
Consult.ório - Rua Vitor Mei·

reles, 22.

.Scaudinavas
HOTÉIS

Dentista para \ Crianças
, DR. JUAREZ PHILIPPI

Edifício João Alfredo - 1° andar�
Salas 'I. e 2 - Rua Jerônimo Coelho, 1

Horário: 8 às 11 - 16 às 18 horas
Atende exclusivamente, com hora.mal·caeia.

DR. ANTONIO BA:I'ISTA
JUNIOR

CLíNICA ESPECIALIZADA DE
CRIANÇAS

Consultas das 9 ás 11 horas.
,

Res. e Cons Padre Miguelinho,
, 12.

.

DR. NEY PERRONE
MUND

j<'ormado pe��ldade Nacio·
nal Óe Medicina Universidade

do Brasil
RIO DE JANEIRO

Aperft;içoamento na "Casa de
Saude São Miguel"

Prof. Fernando Paulino
Interno por 3 anos do Sel'viçõ

de Cirurgia
Prof. Pedro de Moura

. OPERAÇÕES
CLINICA DE ADULTOS

DOENÇAS DE SENJIORAS
CONSUL'l'AS: No Hospital de.

GÚidade, di'áriame'Tlte' pela -111q-"
nhâ
RESIDÊNCIA: �. Rua Duarte

Sehutel, 1 �[I -- T"eld. 3.282 -_

iFiorianópohs.

�

Clllgio
.

CorJção de' Jesu.s
A v {SOS PAltA \J ANU LETIVO DE 1956

Exames de admissão ao Curso Normal
Dias 16 e 17 de fevereiro, às 8,00 horas.

Inscrição para os mesmas
I

Dia 15 de fevereiro de 1956, das 15 às 17 horas.

Exames de 2a. época
Dias 17 e 18 de tevereriro, às 7,30 horas.

Inscrição
Dia 16 de fevereiro, das 9 às 12 ho r., t:I.

MATRíCULA M€S DE FEVEl1EIRO
Curso Primário

Dia 20 - los e 20s anos e Jardim da Infância.
Dia 21 - 30s e 40s anos e Pré-glnasial.
Das 7,30 - 11 horas e 15 - 18 horas.

Cursos: Ginasial, Cíentffíco, Clássico e Normal
Dia 22 - das 8-11 horas - las. séries ginasiais.
Dia 22 - das 15-18 horas - 2as séries ginasiais.
Dia 23 - das 8-11 horas - 3as séries ginasiais.
Dia 23 - das 15-18 horas - 4as séries ginasiais.
Dia 24 - das 8-11 horas - Cursos Científico, Clássi-

e Normal,

3.313

:'___O
Reaberturà das aulas
Dia 1° de março de 1956.

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 -rolegíal.

FARMÀCIADE PLANTA0

2.404
2.038
2.594

1 domingo -, Farmácia Nelson - Rua Felipe
Schmidt

7 sábado (tarde) - Farmácia MODERNA - Rua

João Pinto
8 domingo - Farmácia MODERNA - Rua João

Pinto
14 sábado (tarde) - Farmácia, Sto ANTONIO -

Rua Felipe Schmidt, 43
.

. 15 domingo - Farmácia Sto ANTÓNIO � Rua

Felipe Schrnidt, 43
21 sábado (tarde) - Fnrmâcia CATARINENSE

Rua Trajano
22 domingo - Farmácia CATARINENSE

Trajano ,

28 sábado (tarde) - Farmácia NOTURNA
'I'rajano- ,

29 domingo - Farmácia NOTURNA - Rua Trajano
O serviço noturno será efetuado pelas Farmácias

Santo Antônio e Noturna, sítuadas às ruas Felipe Sch

midt, 43 e Trajar, o.
A presente tabela não poderá ser alterada sem pré

via autoríaação deste DEPARTAMENTO.
'

.t. S. P., dezembro de 1955

'3.700
2.500
::: 553
2:325
2.402
1.377
2.300

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

Dou preferência a casa

- com pequeno quintal e sita

DR. CESAR BATALHA DA SllV�IRA ��rc�:���s�u em ru� servida

Clrur.stão Denttstà
GUnlêa de Adultos e Cnanç..

,

Ralo,�.'
A tende com Hora Mareada .

i'eUpe Schmidt S!I Ã Salas $ e •

Rua

Rua

O ESTADO

I
l

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

NAVIO-MOTOR "CARL HOEPCKE"
ITINERARIO

SAíDAS DE
/

I D A
Rio
VOLTA

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

21-2
4-3
16-3

,

Itajaí
29-12
10-1
22-1
3-2

Fpolís.
27-12
8-1

20-1
1-2

13".2
25-2
8-3

3-1
15-1
27-1
8-2

20-2
.3-3
15-3

15-2
27-2
10-3

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 110s

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

Emprêsa, à rua Conselheiro Mafra, 30, - Telefone 22-12.

I

n08 Deonoro esquina da
Rua Tenente Silveira

Vi'aget6, -com se-gurança
.

e rapidez
80 NOS CONFORTAVEIS -MICRO-ONIBUS DO

RAPIDO ,<SUL-BRASILEIRO»)
Florianópolis - Itata: - Joinville -- Curitiba

AgênCia:

, I

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 escritas. Aceitamos tam
bém escritas atrasadas.
ESCRITóRIO CONTABIL-IMOBILIÁRIO PERRONE
Rua' Deodoro, nO 1.1 - Caixa Postal nO 355-

l'one nO 3222,- Florianópolis.

casa, Nft PRaia
Venae-se otima casa construida

mts.2, bem junto a praia, preço Cr$
com o propdetario no local. Ponte de

bem em frente a Capela.

de roletes com 73
tiO.OOO,oo. Tratar
Baixo - São José

ftutomovel Hudson
Vende-se completamen�e reformado.
Motor retificado 030 - Pneus banda branca, pinturaOfertas E! condições por'

� acolchoamento novos.c'arta a Ilaulo. Preis'dHotel
'

Parte mecânica 1'00'% _ Vêi. 'c
Majestic, até oito de ezem-

I'
, bro,

_
'.

!
vro et.

tratar

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianópolis, Domingo, 8 de Janeiro de 1956
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Europa o:
Dr. Guilherme Renaux
1:1 tereSs80te paleat'ra cõm 0_ Presidente dr Fábrica
.ta TecIdos Carlos Renaol S.l. dando impressões.

de sla viagem
I PARABENS. A" I FlORIANO�PO.lIS, De sua, viagem á Europa, e fomentadores de desor-' leria dos ancestrais da f'a-

em companhia de sua esposav dens, pois sabem que, por r.;í�ia do retrato da nossa

bl'
dona Alma 'Renaux, regres- detrás de suas palavras exis- pvimeira imperatriz, DonaUm apêlo aos poderes pú ICOS ,I sou a Brucque, no dia 23 'de �f;m intenções bem diferen- Leopoldina, que foi, como

FILMES dezembro, o dr. Guilherme ; t s, que o tempo sempre a- sabemos, uma- Habsburger.E' agente nesta Capital, da "CI�E T�. A

'c ci Renáux, Diretor Presidente chou por desmascarar. V(;]tando à Alemanha, fi- Éras tu que surgias de um céu luzento e purpuríno.LTIJA.", o nosso f"'rzac1o amigo .Tol'!r.e aux, mami o -

da Fábrica de Ti�cidos Carlos Deixt\ndo::t Suiça, Onde ZU':1m longa excursão. pelo E caminhando por êle, em forte del icin de emoção,ne:lSta e o ue tem como Cinegrafistü contr�tarlo, o sv.
Renaux S. A. e f ígui'a expo- ',,:1'111l111('ce'LI 1101' três sema-j v.e r d

-.

t-
"

O B lvã c - • l,ms .. atrnvessnn o reg ioes Meu holocá usto entre as cstrêlas foi dar- e o cora çao.W·rlc1e;m�.m- �:n ac leto, e .Ass i Leu,te sr. ,S111JP�.I'... 1 �-,.
.

nencrÔflal�n0M·nleios.i ecene- '1' I�"�"';' �$�.n,"'F�'!tl'M�;'i'pátl·ra ode de rara' beléza,: indo estaoio-« • � _: A' ':CiNE' TV FILME�;; \7�m '�panhando rÔ'I"1os b�. a-o mrcos, socl'ais' e poritlcos do I,ioethe' ,'-V,{sl't�n .3.0' , pr irnelra-t Capital' li na r em Colônia. F'pol is, madrugada de 1-1-56contecimentos importantes, que ocorrem n�� _a
.

<', vale do Ita1aí. .nente, Munich: que é, na sua A célebre catedral de Co-lti t "eab"rtura do Teatro Alvaro de .

.'
.

G ilh R a
como u nnamen e a 1 � c '", '.'

"

A' chegada, os ilustre.'; via- opin ião o centro cultural e lôn ia, que foi parcialmente. manto da direção florestal, 'dI'. UI erme enaux queC lho" f' iatura dos novos bacharéis de Dlreito, .'

.

'IA
.' -

d AI a ha e'
al'va o. a Oln <.

.

'

'jantes foram recepclOnados a ;'l'tistico mais a�1iantarlo da dcs!ruida na última guerra, que exerce ;,evel'a Vlgl anCla reruperaçao a em ndos Farmacolanelos, dos O.do�tolendos, etc. e�trada da 'cidade por um Alemànha. ,�sLá quase. totalmente re. pela llltegr-Í<lade das �atas. uma cOlJsá extraordinária.E' realmente um esplendldo ,melhoramento, q.llle
vem

grupo de ·amiO'os e parentes, E, notável a reconstrução C(.n�tl'ul·da. E'n FreIH].0n Stadt ha CUl'- Atribui' o milagre à ope-
.

t todo Brasl pois," -

.t�)l'!:ãnclo conhecida a n?ssa er�'a, e� '.' . dor.rem que lhes apresentaram boas da cidade, que tem adquiri- Colônia foi severamente s('g, n:inistl'ados por' médi- rosidade e espírito de lutacomo é sobejamente salndo, os JornaIs naCIOnaIS
vindas. do um asp'ecto novo, que en- ating.irIa pelos bombardeios, Cus "ompetentes, que ensi- de seu povo, que depois datOilÍo país.

S Dali rumaram para a sua c<lnta ao forasteiro.' [q,]'esentando sinais de ter- L;lPl à pessoa respirar cor- gU{'lTa teve a dirigi-lo umE' peu'samento da Agência da "CIN� rr:V �ILlVIE residência, onde o dr. Gui- Munich foi muito atingi- rh f-is destruições. retàmente. govêrno democrático, mol-LT,DA." fazer filmar o Carnaval de Florlanop�l�s,. que
lherme, denotando a alegria ca pela guerra, sofrendo du-' (I ljOVO de Colônia, ua 0- Os médicos chegaram a cado no melhor estilo da. li-

, como toda gente sabe, é famoso dentro do terntono na·
natural da volta. ao 'iar, foi J'amente por efeito dos bom- pinião do dr. Guilherme Re- conclusão Que, em ambiente vre iniciativa.donal. dando impreSSões da magní- i ..ardeiQs aéreos. nam:, talvez' seja o mais ale- d" 31' puro.' a respiração 01" Chega-se a ter 'impressão,Quanto mais que a reportagem dêste diário tem c_?-, fica viagem»que empreendeu O povo de Ml1nich, contu- gre e divertido da Europa e denada e correta é essenaíal confessá o dr. (;uilherme,nh.ecimento que os carros que. elstão tSendo clrea�ost"lans�� pelo velho mundo. do, é alegre e extremamente ê!!l l111,ito Se parece com o à saúde. que o povo alemão trabalhaverdatleiro'S espeLáculos, especla men e aque.a cm 1
Estavamos pre3entes à reu- gentil. sendo das. melhores crorioca,. nas suas constantes Já os antigos gregos co- demais. Dizia às veezs emalegoria que o cét-ebl'o privilegi�d? de DavId Gevae.rd nião e podemos, com permis- ;itrações da cidade uma vi- Vads5, vendo em tudo mo- n!Jeciam melhor do que nin- rodas de pessoas influentêsvem arquitetando, dando-lhe, oSlt���:nos re�oques·s��:: são do ilustre brasileiro, ano- !'-ita �o Hofbrau Haus'l onde ti:,�o para brincadeiras. guem o v'alor da respii'ação que não esquecessem as paa filmagem do próximo Cal'nava I. eo, sera um e

"

-

tar as principais ocorrencia!' �e bebe a melhor cerveja de, :
l'(j�.teriormente, estiveran correta, arremata o nosso lavras de Churchill _ o podo tento que lavrará a "CINE TV FILM�S LTDA. le-

da viagem para divulgação lIundo. 1:1'1,. Floresta Negra, em Feu entrevistado. '\-'0 alemão é eficiente devando a todos rinc.ões da. Pútria, as maraVllhas do nosso

pela imprensa. Ali se reune constante. dOl Stadt, cidade da alegria Toda região de ,Wieten. mais. precisa andar mais de-
, .

Cal'naval..
, . No decorrer da conversa, nlcnte cidadãos da, Baviei'a (:c,m uma população de .... berge encanta por suas pal- vagar.A filmagem será e111 grande metragem, nos mllllmos

ciente de nos'oa intenção, o fml grande número, dando 15.t'OO almas, que foi muit( oag'ens de inexcedível bele- N� Alemanha há muitodetalhes e em todos os ângulos, do brilhante espetáculo.
dr. Guilherme Renaux ia a- ,mla idéia da enorme massa .cailtigada pela guerra e ho-- ,:a e pelo zêlo de sua P..Çtpu- interesse pelas cousas e pe-No momento está· fazendo furor nos EE. UU., o do-
tendendo á nossa curiosida- Immana que habita aquela je ef5ta completamente re- 1, cão no tratamento e culti- la vida no Brasil.cumentário da T. C. FOX, filmado em tecnicolor ?e luxo
de, respondendo a todas as "l('gre rc...:ão. cClsl"'uida. la' de suas propriedades. Os acontecimentos de 11e pelo sistema Cinemascope, sôbre o C�rnavall�anoca �de pergúntas. De Mllnich seíntiu o dt. Na êpoca do "eraneio en. Possi'velmente ali se en- de novembro despútaram1955 e todo mundo sabe que o nosso' ara.ava em mu a-

Começou dizendo que dei- Guilherme com sua esposa che.sc de veranistas, che !:0ntra a gente mais feliz da cnriosidades entre os ale-cão e mesmo em alegoria, suplantou o carlOca. Quem sa-
xou o Brasil no começo de ,![il'a Viena, a terra das be- gltndú a elevar-se a 70.001 :dtmanha.

.

mães, que ficaram bem im-b- e SI' o fl'lme sôbre maravilhoso Carnaval d.e, nossa ten.'a, d ··ol·n d D •

d' t' b
.

d s co a atl'tude
-

t d júnho,viajl'! ....: o en: aV.la -I
!as valsas, dos g,r�n es teu- o númf:ro de pessoas que en· ... equenas III us nas em pl'f�SSlOna o m <ainda não irá parar nos EE. lIU. ou atrall'a os, es u lOS

ternacional _'- SWlssalr, es- t!'Os e 11a boa mÚSlca. chem l'I�' suas práças e ave. distribuidas florescem ao das forças armadas, quede Tio Sam pa'ra o big espetáculo barriga-verde.
calando eh. Recife, Dakar, Em Vi�nd, conta-nos o dr. r.idas. l:Od.:O da lavoura com a qual mais agiram em defesa daPara a filmagem, em gral1de metragem do Carnaval
Lisbôa, Genebra e Zurich, on· Guilherme,' ficou impressio- (Is veranistas fazem lon- se conjugam para formação nossa democracia, ameaçada.dêste ano, carece que os poderes publicas aux�,liem. o em·

de desemba'rcou. uldo com a beleza da cida- gCj;] p'lssefos através as flo- ôum sistema economico e so' Aliás, diz-se na Alemanhapreendimento da "CINE TV FILMES LTDA. ,pOIS as

Dali, devido o mau tempo de, cortada de belas aveni- restas cultivadas, havendo <-iaI muito bem equilibrado.' ÇUe as comoções políticasclespezas são gTundes com o matel'ial e ação dos cinegra·
reinante, seguiu para as das, suas construções de. es- um extraordinário zelo pe. O vale do' Itajaí, sob es�e não orovocam derrámamen-fistaR.

atendido. montítnhas, estacionando em hlo de alto gosto arquiteto- \ las matas. que não podem aSIJ�cto, muito se assemelha to ,de"sangue, mas gel'almeil-Oxalá que D nosso apêlo seja Ollvido e. . .

Montresina, lugar de recreio 'li'co, como raramente se en- I ser .Janificadas. a essa parte da Alemanha. te �ão resolvidas com flores.Cameran .

1de rara beleza e conforto. C!' Iltra igual na Europa. O' .Impressiona, disse-nos o Hamburgo foi a última Cl- E assim termina o re ato--------------------------
Da Suiça, dizia-nos o dr. v,vn, com o seu espirito ale- dr Guilh-erme, o amor que úlCle visitada. Traz exce- que nos fez o dr. GuilhermeParticipOação Gullherme Renaux, conservo g!',> e jovial dá por sua vez es"a gente tem pelas árvo lede tmpl'essão da cidttde Renaux de sua viagem, de

as melhores recordações, não um \'ivo colorido à paisagem 11(',., i!lt�1'j"'acional da Alemanha, seis meses pela Europa. NãoVIRGULINO ,RICARDO CECíLIO BERNARDINO
só pela b'eleza do país, que h\lmana. La ('arre o dito popular que sobretudo impressiona escondendo a sua emoçãoGOULART NETO
agrada em todos os sentidos. 'nl'\S visitas que fez aos Wi;13� du ein land verder l,fln seu ati;'o e grande co- peja volt2 ao lar, dirige afe-- e - - e -

mas tambem pela ordem e ci- museu'l e castelos, que guar- den 80 lasse seine waelde. mércio. besa saudação a todos osCE'CILIA SILVEIRA; ELIZA SALVADOR NETO
. . _, .

_, I d Ivilização de seu laborioso po- :lürn. vivas recol'dações do . sterJ:oen - se queres eles- E a c-idade maIs a:preeJalla seus amigos, uec aran o vo _GOULART Participam aos· seus pa-
voo ' I o�ls,�a'do, destacoll o castelo' :I'llil' um país, destl'oi suas pelos estrangeiros, talvez tB]' ao trabalho para conti-Particípam aos parentes e rentes e pessoas de _suas re-
Pôde observar o empenho ii,I"Jel'ial de Schoenbrunn, � �naías. devico o seu caráter cosnio- nuar contl'ibllindo para apessoas de suas, telações, o !ações o contrato de c.asa-

.

o'eneralizado de ser formado' '. elho sola:' dos Habsburger. _} 1'Í'1guem pode derrubar polita. grandeza de Brusgue e con-contrato de casamento -de mento de seu filho Laul'lval, �ma elite operária cada vez F.st!'anhou a ausencia na ga-
t
,lma ;!l'vore sem consenti- I Finalizando disse-nos o' sequentemente do Brasil.suá filha Naàir, com o s1". com a srta. Nadir Goulart.

mais qualiffcada, para me-
Laurival Bernardino Neto.

lhoria constante do quadro
Nadir e Laurival

industrial da naçáo.
, noivos

Not�se ali excelente
_

co-

Florianópolis, 24.de Dezembro -de 1955._ operação entre patroes e

operários, estando ambas as

classes bem compenetradas
de suas responsabilidades,
não esquecendo 'que, da co

laboração mútua, resulta o

benefício coletivo e indispen
sa'vel ao progresso .do pais.;

Os operários na Suiça, via
de regra, como de resto em

toda Europa, não se deixam

ínfluenciar por demagogo:,

t

Sociais
o Nosso Amor

I ALCIDES MILLER

o msu amor, o teu amor em suma

Diferente de todos os amores,
E' feito do' esplendor das claras ,flores
E tem a candidez da branca. espuma.:

Do meu amor, .eu te direi, nenhuma
Ilusão haverá, nem Iíríos, cores,

Nbn vozes da ramada, nuvem, bruma

Que tenha deste amar Os esplendores.

Vivo - contemplo uma ilusão que morre,

Morto - vivo a sonhar uma outra vida

Que já pnssou, oh! como o tempo corre!

.E vou assim seguindo a lei da sorte.
Vivendo, ó minha pomba estremecida,

.

Do teu amor que me propina a morte,
. -(l-

.

BODAS DE PRATA
Guiomar Boos, tem o prazer de convidar aos paren

tes e amigos de seus pais., GOTTLI�B BOOS �UNIOR e

DALILA BOOS para 'assistirem a ml�sa em .açao ,de gra-,

ças, que se realizará no próxin:� domingo, dIa 8, as 8 ho�
�'ÜS, 11:1 Capela de São Sebastlao, pela ?assa�e� do 25

an iver-sárfo de casamento de seus quer-idos pais.
À todos que comparecerem, muito penhorada agra-

dece.
-0-

_ sr. Ayrtor; Salles
- sr. Paulo Pedro Rodrí-

ANIVERSARIOS

FAZEM ANOS, HOJE: gues ,

- sra. Solange Rodrigue:
Di Bernardi, esposa do sr.

Salvador Di Bernardi, do alto
comercio desta praça;
- sra. Maria F. da Silva ..

esPosa do sr. Harpes P. da

'Silva
- sr::t. Julia Calandl'ini
_ s ta. Odette Luckner
_ sr. Reynaldo dos Reis

Lobo

- sra. Henec1ina Porto Lu

cena, esposa do sr. Mario Lu

cena, residindo em Lajes
_ sr. Luiz Carlos Medeiros,

alto funcionário bancário e

pessoa muito relacionada
nesta Capital;
_ Jovem Aloisio Oallado
_ sr. Armando Vieira Ge-

vaerd

-

Participação
BRAZ JQAQUIM ALVES

(
ALBERTINA ..ALVES

" Participam, com. satisfação, aos parentes e pessoas
de SU:1S reLlções, o llascimento ,de seu filhinho, que, na

pia batismal, recebeu o nome de BRAZ JOAQUIM ALVES

jUNIOn, ocol'rido no dia 17 ele dezembro de 1.955.
.

29/1-2/955.

)"
_

"

j

.

Reperc.Dte em Curitiba 8 Impor .. ,

taDeia do cOm8"Cio.flerladopolltBDO'
Ninguém desconhece o intenso progresso atual de ICuritiba. De poucos anos para cá. mercê de uma série de

fatores econômicos e administrativos Curitiba projetou-
jse, triunfalmente, em confronto com as mais importan-

tes cidades do País. ,'.\Também o seu comércio é um dos mais progressís- .

tas do sul. Até ha pouco era comum derigirem-se as pes- 1
sôas do nosso Estado, especialmente das regiões Norte e IOeste a Curitiba para realizarem as suas compras.

Nesta semana, porém, verificou-se. um fato inteira-
,

mente opôs to : d istintisslma fam�lia :'esidente . e� Cm'iti-Iba veio a Florianópolis com a f inal idade principal de.

adquirir um completo e fino enxoval de noiva. :
Souberam em Curitiba, através de pessôas que aqui

estiveram ultimamente e também através as, ondas pos- I
santos da radio "Diário da Manhã" das caratertsticas :

comerciais dá nossa- moderna e elegantissima "A; Mode-,
lar", da variedade e seleção do seu estoque como, ainda,

I

dos seus preços bastante razoáveis. Não tiveram, duvi- ;
/ das. Para cá vieram e tudo indica que, além das vanta- :

gens do belo passeio, também tiveram vantagens práti
cas, quer decorrentes da qualidade. beleza e grande va

riedade das mercadorias, quer decorrentes dos preços.
Aliás, faz poucos dias apenas, soubemos' que um dos.

n,his ilustres causídicos do nosso foro judiciário ao re

gressar de Londrina, aonde estivera para assistir o ca

samento de um seu filho, declarou que ,"A Modelar" era

ali quasi tão falada- e conhecida como I em nosso meio,
graças em grande parte à potentissima . "Diário da Ma
.nhã", cujos programas são ali muito ouvidos e aprecia
dos.

3 - Cotaborar para o engrandecimento da ci
dade é dever de todo o_cidadão. Faça a inscrição
de seus imóveis na Prefeitura ou no Posto Fiscal
do Estreito e estará colaborando com o Censo Imo
biliário que trará Inúmeros benefícios. para. o ).\Iu-

, 'lI'�t:nicípio,

Regres'sa da
,

.

3

- -

os••L
(·INSETOS IMUNIZIDOS).

..

estão vo�ltando
ao ataque!

Livre-se dos' I. I. - INSETOS

IMUNIZADOS. à. ação dos

inseticidas comuns - com

NEXA FLU�DO. Não há inseto

que resista à ação fulminante

de NEXA FLUIDO . .t\ venda
\Arme-se com no seu fornecedor.

NeXa FLUIDO"
INSETICIDA DE FÓRMULA ALEMÃ

Igual só no preço aos inseticidas comuns
. .

Dístribuldor.es exclusivo>, RAMAR S. A.

R. Marechal Deodoro, 5-28L30 • 'C. postal, 245 : Fone 3225 • C"ritiba

SUR·GISTE
ALTAMIRO MORAIS

Eu que já amei tanto ... amei demais ... 'desesperado
Eu-que me entreguei a um amor louco' e profano.
Eu. que sofri a cruel desdita de sei' abandonado.
Eu que ·então, jurei não m.us amar, ser só e soberano,

Quando te vi, tão lindo, assím, fiquei extasiado
Esqueci .. me ela, jura, - que _fói '/á e cheia de engano -

O teu sorriso fugaz, o teu olhal', acumulei calado
Na minh'alma enamorada em mágico abandono.

E na emoção dêste amor sublime e repentino,
Vaguei num santo sonho., .dôce celestial, mancinho:
E no sonho, vi um raio de luz' focar o meu caminho.

AV:ENTURAS DO�ZE-MUTRE TA
\

'

i
j

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianópolis, Domingo, 8 de Janeiro de 19564

'Estádo Esportivo"
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.Jogamboie!lmbituba�Allético
.

,

CINE SAO JOSE

"O As - 10hs.
"Cclosaal Matinada"

SHORTS - DESENHOS
COMÉDIAS
As 1.45 - 4 - 7 - 9hs .

Téla Panorâmica
Ankito - Augela MARIA

- Emilinha BORBA em:

O REI DO MOVIMENTO
Preços: 11,00 - 5,50 .

JUAREZ CONVOCADO PARA
O SCRATCH NACIONAL

.
Ipj··...Da: relação dos jogadores que militam no futebol

'5aücho e foram convocados para formar a seleção hra
,ileira que irá ao Panamer icano do México, f igu ra o no

me do "center" cata rin ense Juarez, vinculado ao Grêmio
Parto Alegrense.

Juarez é, atualmente um dos melhores avantes do
toot-ball nacional e por certo terá o Seu lugar no

"scratch". Assim esperamos.

o ESTADia DA F" -C. F. PALCO DA SENSACIONAL PELEJA - FAVORITO o CON··
./

JUNTO DE HENRIQUE lAGE
.

As - 2hs. "

"Ankito - Angela MARIA
- Emilinha BORBA em:

O REI DO MOVIMENTO
Preços: 11,00 - 5,50.
Censura até 5 anos.

As 4 - 7 - 9hs.
Jorge MISTRAL - Maria

FELIX em:

CA�!T:ÉLIA
No Programa:

, I

jetivo: a vítõria,
Salvo modificação as duas

'equipes jogarão assim cons

tituidas:
.

IMBITUBA _ Capaverde ;

Paulo e .Juarez; Gerson,
Adil. e Professor; Nery,

.

Chadéco, Pedro David, Os ..

car e Lando.
'

ATLÉTICO, - Soncini;
Teodoro e Cazuza; Osni,
Frederico e Sebastião; Vic

tor, Giovani, Cavallazzi,
Lauro e Careca.

Contrao Atlético, que di- do líder que é o Avaí, o qua- "O Atlético quer a rehabí
vide com o Guarani

-

a pe- dro de Henrique Lage, ain- litação, pois sente que está
núltima colocação, . virá ío- da poderá

.

tornar-se cam- perdendo. terreno para o

gar, hoje,' nesta Capital,
\
o peão do segundo turno, pois Guarani, o qual na noite de

esquadrão do Imbituba, um tem o- Avaí três compromis- quinta-feira suplantou o Bo
dos mais categorizados dís- sos perigosos e o Figueiren- I caiuva dé maneira sensacio

putantes do Campeonato Ci- I se dois igualment.e dificeis.,' nal pelo escore de três a

tadino d�. Futebçl, I Necessita o Imbituba da dois.
Está o Imbituba . isolado vitór-ia' na tarde" de hoje e __o público' 'verá na tarde

no terceiro pôsto graças ao' para tanto virá integrado de de h o j e um bom
triunfo do Guarani sôbre o' por todos os seus titulares. encontro. Atlético e )mbi
Bocaiuva, na noite de 5a f'ei- E' o favorito, apesar de

I
tuba saberão empenhar-se

ra e apesar da margem de atuar fóra dos seus domi-! com ardor e muita combati
cinco pontos que o separa níos. vidade, visando um só ob-

---------- _.

Certome , ..

CarIOCa
O certame carioca terá prosseguimento hoje com os

seguintes prélios:
S'ão Cristóvão x Vasco, Flamengo x .Barigú, Canto do

Rio x Fluminense, América x Bonsucesso, Botarogo x Ma
Jureir-a e C0L1l'ia x Portuguesa. :m=fJ::!_ll

HOJE EM llJUCAS O AVAL _ As _ 2hs ..
Jorge MISTRAL - Maria

TELIX em:

·CAMÉLIA
Preços : 10,00 -- 5,00,
Censura até 10 anos.

As .,- 7,30hs.
Ankito - Angela MARIA

- Emilinha BORBA em:

O REI DO MOVIMENTO

Integrado por todos os seus valores, o Ava
í

jogará.
hoje, na cidade de Tijucas, enfrentando o conjunto local
do Tiradentes.

O time "learler" do Campeonato está em forma, espe
':';mdo----proporcionar aos tijucanos uma exibição de gala,
�----�..� � .

, I

O TURFE' EM REVISllUMA FEDERACAO E UM DIRIGENTE
".' ,

Lotes· à VendaMarfins de -Andrada Por AREÁO JÚNIOR

Prognósticos para as corridas de hoje, na Ressacada
\

I Na Praia da Saudade, em' Coqueiros, ao lado do
Grupo Escolar "Presidente Roosevelt", com 15 metros
da frente, área de 400m2" servidos de água encanada
e luz.

Informações no local com Q sr, Gilberto Gheur.

O novo presidente da
FAC está, pois, devidamen
te credenciado para conti-

, (

riuar o mesmo diapasão das DIAMANTE - É a nossa indicação para a ponta.
diretorias anteriores -; e es- VALETE DE OURO - Poderá assustar. o favorito.
tamos certos de que, dizi- Está muito bem.

gindo a simpática- entidade, VENTANIA - Muito provável para a formação da.
por ela e pelo' incremento dupla.
do atletismo em nosso Es-' DAMA DE OURO - Suas últimas atuações têm' sido
tado mu itofará. 'f'alhas.
Esperamos sem duvidar e MONApITA

confiemos, concedendo, des- ainda é cedo. '

de já um crético de confi-
ança na diretoria Fiuza Li-

ma, que está segundo. fornos
seguramente informados,
�01')1. uma série de idéias fe- c lasse.
lizes visando o aprimora- EXCELSA - Ainda não encontrou sua melhor
mento espoptivo do atletis- forma. -,

110 amadorista ca tar in ense. CRUZADO - Estreante. Não acreditamoà em seu

edificação do belo estádio êxito.

da 'Federação, que,' agora SALTÃO - Lutará com Princesa, pelo primeiro
pronto, atesta firmemente 'o

querer é poder, em -benefí
cio da coletividade, lucran-

ao, com isto, não só a: capi-
tal como público e clubes do
interior.
Nas eleições que feriram

há pouco, foi guindado ao

cargo de presidênte da FAC
o sr. Luiz Fiuza Lima, pes
soa bastante relacionada

.Martins ·de Andrada
'

.•1°. PÁREO - '14,30 _ 600 METROS
Desde que o homem, como

indivíduo, constatou sua su

perioridade, como inteli
gência criadora na face da

terra, sentiu,' paralelamen
te, a incoercível ne'cesslda
de. de defez.a, de preserva
ção da espécie, constante
institiva.
Nasceu dai, desde as eras

mais recuadas, o �sentido
eminentemente .gregário do

homem, no âmbito de suas

classificações sociais, ,polí
ticas, econômicas, religiosas
e raciais.
Hoje em dia, o sentido·d�

associação é mais profundo,
mais permanente e 11')ai8.s6-
lido, havendo entidades que
agrupam os mais variados e

múltiplos setôres de qual
quer atividade humana, e

entre elas o esporte.
Vemos então surgirem,

nos pequenos e grandes cen

tros, nas vilas. e nas me

J trópoles associações esporti
vas e entidades superiores.
"Aqui em posso Estado, po
demos já nos ufanar dos ór-

---�--.-----_.,

ALUGA-SE
A luga-se para residência uma casa à

rheiro Mafra, 53 (sobrado).
Tratar na Rua Conselheiro Mafra, 27.

Rua Conse-
aos poucos, mas

'/

15,10' - 700 METROs..

Vende-se por motivo de I mudança os seguintes ob
jetos de uso domestico: um fogareire" a' querosene de uma

boca; um. fogareiro eletrico com duas bocas e forno -

220. volts; um transf'ormador de 1.500 watts saida 110
volts; um transrormador automático') de 600 watts saída
100 volts.

Tratar à rua Pedro Demoro, 1612 - Estreito.

BOITE DA COLINA

reaparecer,PRINCESA - Deverá vencendo. Tem

, As �,2hs.
"Matinada"

SHORTS - DESENHOS
COMÉDIAS

As 3 - 5 - Shs.
Ankito - Angela MARIA

- Emilinha BORBA em:

O REI DO MOVIMENTO
No Programa:
Noticiario Universal. J01'.
Preços: 1 \),00 - 5,00.
Censura. ,até 5 anos.

,

pôsto.
ASA NEGRA - A turma está muito forte.

3°. PÁREO _ 15,50"- 700 METROS
LIRA TENIS CLUBE domingo dia 8 elegante sotrée

com a presença do famoso artista nacional CYL FARNEY,

po-' para a escolha de MISS CINELANDIA.
URUBICí - Poderá formal' a dupla.
ORTfL A - Estreante. Cuidado com esta, pois

I
,. .

i'

derA suspreHnde� '.

PARANÁ - Normalmente, deverá fazer sua a vi
tória.

MUSTAFÁ - Nesta distância, não cremos em suas

possilíbidades, .

I

SERENO - Volta, devidamente preparado. Cand ida-
sério.

'c' .
.

4°. PAREO _. 16,30 -' 1.000 METROS

DR. IVO VON WANGENHEIM
DENTISTA -

Consultório rua Bocaiuva, 42

gãos que congregam os mais nos meios esportivos, eco

diferentes tilpos de esportes', nomicos e sociais do Estado,
levando-se em conta que te- pelo seu espírito de pionei- to

mos até diversas federa- rismo. Fiuza Lima repre- �
ções. senta genuinamente a nossa I
Dentre elas, pelo espírito g�raçi\o, e tem uma fôlha de I MINUANO - Vem de três excelentes triunfos. É

de rea'lizações arrojadas de sei'vi ços que o recomenda, uma grande indicação. ,
.

seus mentôres, pontifica a i para .gran des xeal izaçôes. I LURDINHA - Agora, melhor ambientada, poderá
Federação Atlética Catarí- O arrôjo do seus cometi- aparecer -com destaque.
nen se (FAC), que desde mantos, e a teimosia com I TELEFONE - Dizem maravilhas, más terá que

1941, data de sua fundação, que bs leva a bom têrmo, vi� I
correr muito.

vem desenvolvendo e incre- mos no consaprador concur- I BUGRE - Melhora dia a dia. Aparecerá no final.
mentando o atletismo em so Miss Santa' Catarina, na

e

FAIR CASSANDRA Tem muita classe, mas lar-
nosso Estado, mercê de um tros, a' roubar horas de seus ga sempre mal.
trabalho de equipe e de dire- lazeres para pedir tíjol os,
ção bem orientado, que des- madeira e cimento para a 5-0•.pÁREO - 17,10 - 800 METROS

pertou grande interesse de idealização f. construção do i PALMEIRA - Indicação lógica, para a po;nta.
parte dos aÍiccionados' ama- fabuloso clube CQ Penhasco, i AT.REVIDA � F:osse em menor distância teria o

dores de tôda Santa Cata- no vigoroso planejamentf' nosi'o voto
.

" "

rina. da campanha turística neste i. ESTERLINA -'- Vem
Vimos, aí, a luta insana, Estado e, mais recentemen-. te. ótima para a dupla.

árdua e trabalhosa de Os- te, na emocionante e gran- i LOLUANA __: Com 35 qui/los, será um perigo.
mar Cunha, coadjuvado. por I diosa recepção a Papai de atropelar.

.. João Batista Bonassis e ou- Noel. KLOLAH _:_ Não correrá.

;

BORDADOS A MAO
Ensina-se na Rua Feliciano Nunes Pires IZ.

As - 2hs.
10) Noticias da Semana,

Nac.

20) ROUBO NO RAN·
CHO
30) DEMóNIOS DO CIR

CULO VERMELHO 9/1a
Eps.
40) FUZILEIROS DA FU·

ZARCA
Preços: 8,00 - 4,00.
Censura até 10 anos.

As _ 8hs.
CIDADE SUB1AERSA
technicolor - Robert

Ryan
OBRIGADO DOUTOR
Com: Rodolfo Mayer
Preços: 8,00 - 4,00,
Censura até 14 anos.

Alugam-se quartos
EqNS QUARTOS COM REFEIÇÃO À RUA GENERAL

BITTENCOURT NR. 43
...
.---_ ... _.__."1---

��I�I�II�I������·�
Rll�Wliliió\�;, _

_CIG ManmoJ 0",",0/" J41. ,•• ClIloJGJ .'.��"-.:.:.• !;BY FONES.� ..za -c.u... r...d. S4II

eVRITI... rtuGa",.., ... PROSE.BRU I .pARA...

Atenção Joven.s Brasileiros
Uma grande oportunidade para moços de todo o Bra

melhorando considera'velmen- sil. Ingressar na Aeronáutica e fazer a éarreira de espe
cialista. A aviação não necessita somente de pilotos. Ca

Gosta da parte do aviào representa uma especialidade. Êles
precisam dos especialistas para, voar. Ingresse na' "Esco
lIa de Espec:ialisca de Aeronáutica" 'que ela fará de vo

I
cÊ: um sargen Lo técnico de vôo ou torrn, um futuro oficial
dn Fôrça AQl'ea Brasileira.

Os alunos durante os seus estudos na Escola de Es
pecialista de Aeronáutica morarão na própria Escola Mi·
litar com todàs as despêsas pagas pelo Govêrno Fede
ral.

----�-_._-_ ..

Vende-se
Moveis e utencilios

Por motivo de transúi
rencia, vende-se moveis de

CONDIÇõES: Idade - 16 a 23 anos. Não é preciso sala jantar, quarto casal,
ter diploma algum. Ser .solteiro ou viuvo $em filhos, Sei- sofá cama, duas camàs sol
brasileiJ'o nato, São aceitos os reservistas de ía., 2a e 3a. teiro, Rádio Paillard 7 fai
categoria. xas, discos, toca disco, fo-

Informações somente por alguns dias em Florianó- gão eletrico Mipa 4 bocas,
polis no Centro de Preparação às Escolas Militares, ins- Geladeira eletrica, tres bi-
talado no Colégio Catarinense. I cicletas et�.· etc. Urgente.

Horário: das 18 às 20 horas, a partir de hoje. Rua Souza França, 20.

Pé Direito!Com o
ASSIM INICIOU o GUARANI A TEMPORAO'A DE 56 w DERROTADO o BOCAIUVA

PELO "BUGRE"j PELO ESCORE DE 3 x 2
/'

I

'vime e soube empenhar-se, com bravura e coragem. Mar
caram os três tentos do vencedor: NilsQn, Carlinhos e Sa
ci. O novato Di.rceu, da equipe tricolor, perdeu um pe-

�

J:alty, J1um chute bem infeliz.
-

Os' quadl'&s foram -êstes:

Iniciúu-se, ria noite de 5a feira, à_ \uz dos: refletore;;
do estádio da Praia de Fóra, a temporada fut_ebolística
de 56. Os protagonistas foram os conjuntos do Clube,

Atlético Guaraní e Bocaiuva que' tudo envidaram para

que o espetáculo in�ugural do ano fosse repleto· de la.nces
emocionantes,' o que se verificou .realmente ..

O Eocaiuva, mediante uma penalidade máxima eXI�"

eutada c,om habilidade por Nenem, não demorando que o

marcador fôsse movimentado graças a uma nova pena

lidade batida com ,perícia por Zacky..
.

Estava como que selada a sorte do Guaraní, mas não

esmoreceram os rapazes. de NewtOn Garcez e no final do

tempo inicial a diferença. era diminuida e no final; numa.
reacão brilhante, Qs "l;lygrinQs" empataram ara depois
des�mpatar,' v ncenc10 desta forma a sensaCiónal porfia,
.,]'oi justa e merecida a vitória do "BuQ'J.'e", pois foi mais

-------_._-------'-----------"------------",
O PARAISO DE IVAN

----------�.�--� ...------._-

o

.4f
f.ltl>III

Bonga e NOrlv.al; Guida,
Rodrigues, -' Cob'ra, Jair e

,

pl'élio o sr. GerSO)l Demaria, com atuaçàc

COre.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Ministério da IAgricultura

Pág. 132 _ Para ampliação do serviço de
energia elétrica no ullll1icípio de Ara

qua.r í, através da Prefeitura Municipal
Pág. 136 - Pôsto Agro-Pecuário de Curve-
ta-Araquarí ,' .

Pág. 150 =: Escola derIn iciaçâo Agr-ícola-
Rio do Sul (1) .

Idem, Idem, 'em Madre - Laguna (2) ..

Pág. 132 - Para o aproveitamento' do po
tencial hidrcelétrico do Estreito no Rio

Uruguay (3) .

Minist.ério d_H Aernnáutíca

Pág. 88 _ Para construção ele campos d�
pouso, instalações, melhoramentos, am

pliação, equipamentos, etc.

.Ioinvile ' .

Tubarão

Ministérto da Educação e Saúde

I

Pág. 1139 � Colégio Coração de Jesús _

,

para construção de um muro de arrimo
no tel'ren01c0ntíguo à via pública ....

Pág. 271 - Ginásio Eugênio Müller -

Itaja
í

••••••••••• , •••••••••••••••••

Pág. '271 _ Obras sociais da Irmandade
de N. S. das yitórias - Florianópolis .

Pág. 299 -,Sóciedade Beneficente Operá
'ria de Carroínhas, para reconstrução de
sua séde I .

Escola Técnica de Comércio "Sena 'Perei-
ra" - Estreito - Eloriauópolís .

Casa do Estudante de Florianópolis .

Aprendizado Agrícola Salesiano de As-
CUlTa - Indaial '

'.

'pbmeira Comissão Permanente Inter-Clu-
'bes (Asslstência Social) ,',' .

Ministério da Saúde

\ Pág. 500 - Hospital Santo Antônio �

Jaraguá ;' ':'-

Pág. 512 '_ Hospital Santo Antônio-
Água Doce .. , '" .

Associação de Proteção 'e Assistência à
Maternidade' e à Infância - Camboriú

Hospital São Roque de Seára .

Ministério da Viação e Obras Públicas

Pág. 560 _ Estrada Dona Francisca (pa-
ra. construção e conservação) .

Reconstrucão da Ponte das Larangeíras
(Cabeçudas, município de Laguna) e as

'soalharnento da'mesma ponte para adap
tá-la ao tráfego rodoviário, inclusive
rampas de acesso às suas cabeceiras (4)

Ministério da Justiça

Págs. 427/428 - Obras assistenciais Do
mingos Sávio (para meninos pobres)
Rio do Sul .

Sociedade Baú do Menino Pobre _ Cri-
ciuma , "

Caixa de Socorro dos Menores Abandona-
'dos de São Francisco do Sul .

Associação do Pôsto de Puericultura "Dar�
cy Vargas", em Herval d'Oeste

Asilo de Órfãos e Desvalidos de Joinvile
Sociedade Criciumense de Assistência aos

necessitados .

(2)
(3)

(4)

/
Ministério da Àgricultúra

Escola de Iniciação Agrícola - Araqua-
rí (5) ,

Pôsto Agl'o�J;H'cuárj()r d� Aral'anguá

Florianópolis, Domingo, 8 de Janeiro de 1.956
,--------�---------------------�------------------._----------------�---,--------------

5

700.000,00

500.000,00

800.000,00
1.000.000,00

20'.000.000,00,

800.000,00
200.000,00

200.000,00

40.000,00

40.000,00

100.000,00

50.000,00
200.000,00

100.000,00

30.000,00

20.000,00

50.000,00

120.000,00
50.000,00

8.000',000,00 I
4.000.000,00

I

50.000,0('

50.000,00

50.00n,00
, ,

50.000,00
50.000,00

50,000,00

2.000.000,00
,

500.000,00

,

PROGRAMA DO M1l:S DE JANEIRO
DIA 15 _ DOMINGO "SOIRÉE" INFANTO-

JUVENIL, DAS 16 ÀS 19 HORAS
JUVENIL, DAS 20 ÀS 23 I-IOR4S.

'DIA 22 - DOMINGO - TARDE DANÇANTE NO

"COQlJEIROS PRAIA CLUBE". CON

CUR;:;O DE "MAI6S" E OUTRAS SUR
PREZAS.

DIA 28 _ SABADO - A TRADICIONAL E SEM
PRE- A1.'RATIVA "SOIRÉE" - BLAN
CH1�. ORNAMENTAçÃO ESPECIAL.
TRAJES EXCLUSIVAMENTE BRAN-

.

CO, SEM EXCEPÇÃO PARA MAJOR
BRILHANTISMO DA FESTA.

-0-

·P·re'ce-II'o do OI-a ,,"COQUEIROS PR�IA CLUBE - DEPARTAMENTO
BALNEÁRIO DO €LUBE"

Os srs. associados e suas exmas. farnil ias procurem
passar horas de recreamento no nosso BALNEÁRIO, ou

de há UM BAR E RESTAVRANTE perfeitamente apto
para todo serviços, bem corno SORVETERIA, UMA
ELETROLA. - GABINES "DE BANHOS.' Local aprazivel
para passar um Domingo inteiro ...

Banhos de- mar. Refeiç�ões l,ar carte ...

Tosse e escarro freqüentes,
podem ser sintomas de tu
berculose pulmonar. Por isso,
é prudentanão os atrrbutr a

simples restrtadós ou a bron

quites,
Um e outro dêsses sinto-

. " .

FI'do Vende-se por motivo (\ o mudança, uma loja em 0-mas exigem exame me lCO
,

I" '" t Sil
.

, ríanópo IS a rua J. enen e I veira.imediato. I d 'LI '1�J1 'd" d Informações nesta redação ou à Aveni a ,LerCI io
,rocure o' ,met�co qualn o

Luz 132 Apt. 3' _ Nesta.
sua tosse se es Iver pro on- '_.__'

.-:- , _

gando. Assim poderá, em

seu beneficio, facilitar o

diagnósticO' precoce de lima

tuberculose .
.._ SNES.

"

PROTEJA
suas lavouras

" contra ai geada§!

COLUNA TRABALHISTA, ICr�nde foi o esfôrço dos representanteq de Sa�ta
Catarina para carrearem para o, nosso Est�do .a maJ_9l'
soma de verbas federais e podemo.s estar satisfeitos yor

.que, graças à representação ca��rlllense, ta�to .n� C�ma
ra como no Senado, será aprecli1vel a contribuição fede

ral para a solução dos problemas catar.Il1�nses.. '

Do grande número de e�endas objetivando mteres- ..,

ses- catarlnenses, algumas n�o puderam ser �pro�adas 1
diante de pritérios estabeleCldos para a destmaçaq de

Iverbas. "

.
'

O maior número, porém, �Ol aprovado .� �onst� �lo
Orcamento (h� República, pub}lcad� no Diário Oficial

I'(
.

)0n1ento) do dia 12 de dezembro do .corrente ano.Sllp.
t

,. , ..

, Con stam dêsse Orçamen o, pagrna por.pagina, ver-

bas dacorrentes de emendas oferecidas pelo Senador Car

los Gomes de Oliveira, que são as seguintes:

O) _ Havia no projeto dll Câmara uma verba de ....
Cr$ 380.002,00 para a construção de, uma Escola
de Iniciação Agrícola em Rio do Sul. Pela in
significância, esta verba não seria aplicadã; 'Para cOJ�strução dé um muro de an'imo às
perdida, porta.nto, ficaria. Em emenda no Sena- margens do rio Itajaí-BLumenau
do, o Sena'doI' Carlos Gomes de Oliveirá a au- Para constloução de um entroncamento na
mentou para Cr$ 800.000,00. AHás, o mesmo Se- barranca do rio Tubarão, na cidade do
nador fez a mesma, coisa, 'no ano passado, com mesmo nome ' .

uma verba para o mesmo fim, destinada a Cha- Púa Estudo e construcão de- uma estrada
pecó. A verba era de apenas Cr$ 120.000,00 e foi ligando o Distrito de>Garuva ao de N, S.
aumentada para Cr$ 800.000,00 no Senado. O 01'- da GlÓTia, no município de São Francisco
çamento paxa 1956 manteve a mesma verba de do Sul ,

Cr$ 800.000,00. Para a construção de um prédio para a

Emenda apresentada pelo Senador Saulo Ra'mos. agência dos, Correios e Telégrafos de
O Projeto çla Câmara consignava Urussanga .

Cr$ 10.000.000,00. Uma emenda dos Senadores Idem, idem, em Indaial (6) .

Cados Gomes de Oliveira e Saulo Ramos, au- Idem, idem" em Ol�leães (6) .

mentou a verba de qu'e resultou a consignação Idem, idem, em Joaçaba (6) .

de Cr$ 20.000.DOO,00 para esta obra.
,

_

O projeto da Cârriãra tra-zia uma verba de .... I (5) A Câmara manteve no projeto a verba de ....

Cr$ 2.000.000,00 insuficiente também, e que, por Cr$ 1.600.000,00, que já por iniciativa do ,...Sena-isso seria perdida. Por sugestão alias do Pre- dor Carlos Gomes de Oliveira nos anos anterio-
feito eleito de Laguna, dr. Walmor de Oliveira, res, permitiu o andamento da construção da Es-

,.. .

.' ?,("., I��j � . �o Senador Carlos Gomes, a ,aumentou para ..... cola de Iniciacão Agrícola de Araguarí, até o têm pl'edispósi-' vicio de 9 a 11 qUilometrofl i deVidO. ]!;le não sabe quan-Cr$ 4.000.000,00.
-

ponto em que :il{ se encontra. Pretendeu êste Se- çã.o pm:a a preguiça, mal de distância. �

,I to é dedl1zido de seu salá-Embora aprovadas lfo Senado, não foram aprov-adas nador aumentar essa verba para Cr$ 2.000.000,00. '�Q(10m desen volver uma, "ve- Os trabalhadores dos paí-
!
rio e nem porque razão issopela Câmara as següintes emendas, apresentadas pejo A sua emenda nesse sentjdo-de aumento de m!lis 10c:d!lde de' cr'üzeiro',' de .,;('s satelites dos soviéticos é feito. ,.',mesmo Senador: Cr$ 400.000,00 é que nã'o logrou aprovação na mais <le 55 quil'Ümetros por nunca sabem quanto dinhei- 'O anfiteatro de Ade,;.Câmara. hora e são fantásticamente ro encontrarão em seus en- F'rança, uma enorme estruA emenda do Senador catarinense neste ponto, fortes. Um leão adulto pode velopes.' ,ele pagamento. O tU!'3, foi construido pelosfoi apenas p�'ejudicada, pois, que 'o orçamento c:ureg-al' uma zebra - que confuso sistema de salários r(lmaJ;lOs Sém a ajuda de ciconsigna verba para os prédios dos Correios e SEriam necessários dez ho- comunista torna virtualmen- ,"'ento _ entretanto, suasTelégrafos nas cidadt)s de Indaial, Joa'çaba e mens para levantar. O rugi- te impossível para um tra- r,edras alllda se mantem deOrleãe::t. do de u1:1)leão pode ser ou- balbRdor s.aber qUfl11tO lhe pé depois de ,2:000 anos.

.'" ..

PUEVINA.SE, desde já, com

fú�e�
- o "cobert.or térmico" "das plantas!
Não é o foto de gear,' propriamente dito,
que couso os piores moles à lavoura mos,
e sobretudo, 'o rcpidez das mudanças
de temperatura do ar e das plantas, '

'A Iumccc denso e fria de FUMEX
(25 quil;'s- produz cêrco de 3,600,O�O m3

de fumaça) impede [ustomente que ISSO

aconteço, permitindo o resfriamento e FUl\'IEX ,é de aplicação facílima
o reaquecimento lento das células - FUMEX não é tbxic9!.

. fazendo as vêzes de verdcdeiro
FUMEX é econômico!"cobertor térmico"!

_

I FUilIEX tem sido aplicado há tempos-e-
Informações detalhados com os :com grande eucesso=ua Europa.
DISTR. EXCLUSIVOS PARA O BRASIL

\

.

'

� • :) {t,$' htl ';:.
,

IIBRASIMET/J COMÉRCIO E INDÚSTRIA S. A. .

'IMatriz: Pço. do República,.497 - 8.e• C'x, P()�t�1 2787' Telefone: 37·3176 � SÃO PAULO
•

'Enderêço telegraf,co: BRASIMET

Filia.is: PÔRIO AtEGRE - RECIFE - RIO DE JANEIRO

, "

PRODUTO
ALEMÃO

Agílberto e Onaide
Noivos

"

'-
RESFRIAD.OS QUE

'ENGANAM

, Participação,
, Vva. Odete Silva dos Pas-

. José Fernandes e Jorde
sos participa -aos parentes e lina Eernandes participam
.I)essoas de suas relações' o aos parentes e pessoas (h'

contrato' de casamento de suas relações, o contrato ,dE'
,seu filho AGILBERTO com casamento i, de sua filha
'a srta, Onaide' Cecilia Fer- ONAIDE com o sr. Agilber-
-iandes .. .to Aurino dos Passos.

'

Estreito, C'7" l-l-56, Fpolis -:- ,1-1-5,5

-------------�---------------

Experimente
ess» se,�aoão ema .

,

-

e '.-
de rnscof:.u

Aproveite
essa protecão extra

contra as cáries
com a ei<clusiva

espuma de Acão Anti-�mática =

.

Use diànamente ;,.. p:= -�
t U OLYNOS

�i c Fi' E M E D EN T A L

.. agora, também ,,rI tamanhos G/GJ1NTE e FAM{.LIA.

Mínlstérío da Saúde

Paloa instalação, em pequenas cidades, (\e
servicos de abastecimento dágua, medi
ante �'e&'ime de cooperação com os Esta
dos ou Municípios de Santa Catarina 3.000.000,00

'Mini�tério da Viação e,Obras Públicas

5.000.000,00

5.00�:OOO,00 I

3.000.000,00

(6) _

Convidamos Va. 'Sa. a fazer uma visita, ainda esta
semana à

.:

C,ASA, BRUSQUE
Moderna Loja Comercial especializada em artigos RE
NAUX, recentemente inaugurada nesta Capital, à rua

Je.ronimo Ccêlho, I-B, Edifício João Alfredo
'Semanalmente recebem1s novidades fabrtcadas pelas
Indústrias Textís Renaux S. A., de_ Brusque, que ofere
cemos' aos nossos distintos fregueses 'com absoluta

. exclusividade nesta praça.
Com antecipados agradecimentos

Os proprietários da "CASA BRUSQdE"
Fiorianópolis Sta. Catar-ina

DE VE'NTR'EPRISÃO
ESTOMAGO - FIGADO - INTESTINOS

�

PllUlAS '0'0' A88ADE MOSS
i �'.

Agem directamente sobre o cp

parelho digestivo, evitando o prt-
,

são de ventre, Propcrctcnqm bem

estar geral. l�ciHtom_o digcstõO,
doscongesli,mom o F1GADO. re·

0tJlan2.a�) uI lunccões digestív(lI,
e lazem desoppcr e c .. r as enler

nndcdes do E S r o M A G O,

FIG.JióDO e iNTESTINOS./

iCLUBr DOZr DE AGOSTO

VENDE-SE

Convite
UNIÃO DOS SINDICATOS DE FLORIANO'POLIS
A Oomíssão promotora da União dos Sindicatos de

Florianópolis, convida as diretorias e membros- dos Sindi
catos da Capital, para uma reuníâo a realizar-se no próxi
mo dia 11, ás 20 horas, na séde do Sindicato dos Emprega
dos do Comércio, nos altos (�a Confeitaria Chiquinho,
-----------------------�----------.---------------

COLEGIO NAVAL
INSTRUÇÕES PARA O CONCURSO DE ADJVIISSÁO AO

, COLÉGIO NAVAL
,

Nos próximos dias 9,,11, 13 e 16 do corrente mês se

rão realizadas as provas do concurso de admissão ao

Colégio Naval, para os candidatos inscritos no Comando
do 5°. Distrito Naval, e nas Delegacias da Capitania dos
Portos do Estado de Santa Catarina em Itajaí, Lag'uua e

São Francisco do Sul. Os exames serão realizados na se

de do CQmando do 5° Distrito Naval, devendo os candida
tos comparecer, nos dias dos exames, até às 13 horas.
Para a execucão das prClvas, os candidatos deverão estar
munidos do '�eguinte material:- lápis-tinta, borracha e

apontador; régua" coml)asso, esquadros e transferidor
(p�tl'a a prova de matemáticfL). Não será permitido o uso

c\� caneta-tinteiro. Os candidatos que não estiverem de
posse da FICHA de Inscrição, não serão adI:11itidos ,à sala

I de provas.
.

-

I

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



/
6 Florianópolis, Domingo, 8 de Janeiro de 1956

------��--�--�--------�

DOMINGO', 8 DE JANEIRO'
"

o espírito do homem, é a lâmpada do Senhor. (Prov,
20:27). Ler 1. Cor. 3:5-11.

ABRAÃO desejou libertar-se da idolatri� praticada
pela maior-ia dós habitantes de Ur, dos Caldeus. Pela fé

�Ie. saiu em busca-de um lugar onde pudesse adorar o

urnco Deus verdadeiro, e em seus -altares na terra de
Canaã, ardia constantemente o fogo do sacrifício. Brilha,
va com um esplendor sugestivo do fogo da fé que ardia
na alma de Abraão. Sua terra prometida tornou-se o ber-
ço do cristianísmo. /

Desde os tempos de Abraão os eventos religiosos
que :narcaram época na história humana, tiveram, lugar
em torno da vida e obrá de homens de espírito 'semelhan
te ao de Abraão. Êtes arrostaram grandes perigos e so

freram muitas privações por amor à liberdade religiosa.

. p�ms con.se.r�a sua preponderância na direção da
histór-ia da civilização, na sua marcha ascencional. Êle
opera por meio daqueles que não se deixam prender nas

mal�as �a .ido.latr!a, nem se curvam à tirania de déspo
tas impios e impiedosos. Verdadeiramente, " o espírito
do homem é a lâmpada do Senhor".

'

O'RAÇÃO'

Agradecemos-te, nosso querido Pai, porque esperas
grandes coisas de nós. Ajuda-nos a ter uma visão do "a

l�l' sagrado do homem. Concede-nos sempre a conscíên
ma da nossa responsabilidade na tarefa de ajudar levar
tôda a humanidade para o aprisco de tua amorosa com
paixão. Isto te rogamos em nome de Jesus, nosso Salva-"
dOI'. Amém.

,

PENS�MENTO' PARA O' DIA

Somos cooperadores com Deus.
'

RO'Y E. WHITEHEAD (Iowa)
-1)-

SEGUNDA.FEIRA, 9 DE JANEIRO'
Olhai a.s ave� dos céus: elas não semeiam, nem se

gam, nem ajuntam e celeiros, não obstante vosso Pai' Ce
lestial as alimenta. Não valeis, vós mais do que elas?
(Matl 6:26). Ler Lucas 12:22-27.

� VALOR do homem .tem, sido calculado de várias

rr:anl'\).l'as. O mercador de escravos considerava-o em têr
mos d: tamanho e fôrça física. O laboratortsta pode pen
sar nele como certa porção de ferro, cálcio e enxofre.
Alguns poetas o consideram como a .nuvem . q.ue passa,

c?mo o orvalho da manhã ou como .erva do campo. Os

ditado.res olham-no c�mo peça da máquina industrial, ou
material de guerra. As vêzes ouvimos dizer .de alguém:
"l!:le vale cin,co milhões". (J pessimista classifica o ho
mem como mero sôpro, como "vaidade de vaidades".

. �I_gué� perguntou: "Que é o hom,em?" A resposta
f?i: � a Im�gel]l de Deus'. Será como os anjos na glo- r
1"Iosa Imortalidade, pois Cristo morreu p�r êle para o I�alvar e dHr-lhe o. poder de ser chamado fIlho de Deus.
Sua alma vale maiS que o mundo inteiro. Como instru
mento n.as mãos de Deus êle pude realizar grandes coie Isas aqll1 e na eternidHde." .

ÓRAÇ,ÁO'

.•

O'h Deus, que eu entenda o que pensas de mim. Pu
nflca-me do pecado, Refina a .mnlta vida. Dá-me a tua
luz, graça e espírito, para que eu possa ser,te útil para o

bem, dos homens e para tu aglória. Em nome de Cristo.
Amem.

,PENSA:M�NTO' PARA O' DIA

Viverf:li, hoje à al:türí} da minha alta vocação.
, _

RO'BERT ELPHICK (Chile)
TERÇA-FEIRA, 10,DE JANEIRO

_

Jesus lhes disse: "Vinde áiWs mim e eu vos farei )leSCa
dOl'es de homens._(Marcos 1:27). Ler Marcos 1:16:20.

o R,A ç Ã O

•.Bondoso Pai" nossos corações estão aquecidos para

contigo; quando,. conside1ramos II- gloriosa oportunidade que

nos deste de sermos filhos te'us� Ajuda�iios a sermos coope

radores com 110SS0 Sa,lv�dol', Jesus Cristo, que nos ensi

nou a orar: "Pahl1o�" que estás nos céus .. Amém.

PENSAMENTO PARA O DIA

-Andarei e trabalhei hoje com Cristo.

H. GarfiehJ.c Jones (Arizona)

, DE·SPEDIDA
GENTIL FERRAZZI E FAMíLIA, tendo transfe

ridO' sua residência desta capital para a cidade do Rio

Grande, no Rio Grande do Sul, vem por intermédio dês

te jornal apresentar suas despedidas às peSjloas de

suas relações, oferecendo ao mesmo tempo a sua resi

dência à Rua General Podinho, 316 na cida,de acima.

Outrossim, apresentam escusas por ,não terem se

despedido pessoalmente, o que foi motivado pela ca

,

rência - de tempo.

o ESTADO

-----------------------------__------------

Expresso Florianópolis lida.
Transp�rte.de cargas e!1J geral entre

FLORIANOPOUS, CURITIBA E SAO PAULO.

---�--------

c�N'O tendCUlo�"
.

N" HOJE E AMANHÃ U 'H, 'V'
/

(om éJ 81blla na Mao NO PASSADO·
m . amem ence a

8 DE JANEIRO' UM mamo DE CINCO ANOS SOBRE UM BRAÇO AMPUT ADO IN

A dat d h'
,

-d RE
-

"

- VESTIGAM-SE AS
a e. oje recor a-nos que: LAÇoES ENTRE A DOEN ÇA E O TEMPO

em 1.809, Oitenta marinheiros ingleses e 100
soldados- brasileiros, sob o comando do Coman
dante Ueo, desalojaram os francêses do canal
Torcy na Guiana Francesa'
em 1.823, o Imperador D. Pedro I convocou to
dos os brasileiros que se achavam em Portugal
declarando que s�riam, considerados portugue
ses os que no prazo- de seis meses, não regres
sassem à pátria;
em 1.824, embóra já eleitd em 13 de Dezembro

d� santo anterior; foi confirmado, em nova elei
çao, como Presidente da Junta de Govêrno de
Pernambuco, �anuel da Carvalhí 'de Andrade;
em 1.867, o Visconde de Inhaúma (Vice-almi
rant., Joaquim José Ignácio), a bordo da canho-
neira "M" h

/
.• age, recon eceu as baterias de Gura-

paiti e por sua ordem os encouraçados "Éahia"
T d 'II "B'

'

-

am�l1' are', arroso": e "Colombo" posta-
ra�n�se a p.equen� distâncià das baterias para
guaras abrindo violento fogo;
em 1.872, no Rio de Janeiro, faleceu o Senador
Joaquim José Rodrigues Torres, Visconde de
Itabora i,' um dos chefes' 'do .Partjdo Conservador"

9 DE JANElRO' -,
' ,

A data de hoje recorda-nos q�e:_
em 1:571, faleceu em Beanvais, Nicolas Durand
de Vi llega ignon, nascido em Provins no ano de
1510;

.

e�1' 1.7�9, chega à Laguna umã suma�a, condu

z�n?o Tomaz Gomes de Lima com 28 índios des
tinados aos trabalhos 'de construção da estrada
dos Conventos ao sertão de Coritiba :

em 1.795,. faleceu na' vila do' R.jQ'�Gr;nde O' le
gendário brtgadeiro Rafael Pinto Bandeira. Em
que pese aos histor íograf'os rio-grandenses
do EU!, que o dizem nascido no vizinho Estado
Rafael Pinto Bandeira viu a'" luz do dia em La
gu�a, como se lê no seu próprio testamento. O
salão de �onrà do nosso 140 B, C. ostenta, em

R�la gu lenia, o .retrato a óleo deste grande cata-
�'mel1se;

-

_

'

e;:n �.839, Bento' Gonçalves anunciou a h:ansfe
renc-'�l d� .capital da República Riograndense,
de Piratiní para Caçapava ;

,- em 1.,85�; inaugura-se nesta capital, a Bíblíoté
ca .,Pubhca creada '

,pela CeL nr, '373, de 31 de

m�1O de ��54. �ra presidente da provtncía o dr.

Joao. Jose CO,uh�ho. que fundou-a num dos com-

partmrentos do andar terreo do palácio;
,

.em ::869, em. Assunção, no Paraguai, faleceu o
Barao do TrIunfo, Brigadeiro José Joaq'llim de
Andrade' :ti'-tves, ,nl}.si�i!Jo ',em 22 de Janei]�o de'
1:807, em Rio, Pardo, 'nO' Rio Grande do Sul;
em 1.871, :a�s!ume" o ,?"overno da provincia o __dr.
M�noel .:'leJl·a �osta:. 1° ,vice-presidente. Mais
tal�f' .fOl agl'llqadQ C9m o títuJo...de Barão de
MU\utlba. �ale(:e.u: c?mo �lesêlÍ'l1:iarga'd()r aposen
tadQ_ E�·a. filho do s�llador do impériO' Marquês
de MuntIba.

'

Hamburgo - No congrss
so de Investigação do Ritmo,
realizado recentemente em

Estocolmo, causaram sensa

ção. as conclusões a que se

chegou sobre a dor, à base do
diário de um jovem alemão
que perdeu um braço na

'guerra. É proyável que a his
tória dos sofrímentos e da
cura deste jovem desconhe
cido se torne um cÚa tão
célebre nos anais da medici
na corno do caçador -cau

díano que, há cem anos, em

consequência de um acidente
ficou com o estómago abert�
de forma a permitir obser-va
lção directa. A história do jo
vem não tem precedentes;
começou em 1945, quando um

rapaz de 19 anos, de Ham-'

burgo, perdeu o braço direito.
Depois do primeiro choque

o rapaz conrormou-se com a

sua situação, pois destinava-
se à carreira universitária e

aprendeu depressa a escrever
com a mão esquerda. Mas
mal começou a cursar a uni
versidade, surgiram no toco
do braço amputado dores ás
VeZeS insuportáveis. Dormia
tão mal que duvidava d\ PO's
sibilidade de seguir O' seu cur-
so: Vários médicos de doen-
ças nervosas procederam a

operações, a curas espsclaís,
sem que se remediasse o mal,
Um jovem médico do hospi-
tal da Universidade de Ham
burgo, discípulo dt professor

da

Bürgar-Prinz, resolve renun

ciar a todos os medicamentos
2.

e aplicar· métodos de psico
terapia. Durante cinco anos

seguidos, o· jovem médico
conversou com o seu paciente,
ensinando-lhe a aplicar o

treino autogéneo do profes-
sor J. H. Schultz. O paciente
comprometeu-se a escrever
um diáriO' sobre o efeito dos
exercícios e sobre as dores
que sofria.
De facto o mutilado está

hO'je compÍetanlente li�re de
dores; Os ataques tornaram-
se caaa ,vez mais raros, mais
breves e mais 'leves. Hoje o

mutilado contra trinta anos

e ocupa um lugar de relevo
nas línguas clássicas. O seu

_

- em 1681, fa!eceu em Olil)da, Pernambuco, o denorlado
diário, escrito durante ,cinco

J'oao. Fernand.es. Vieira, chef� dos pernambucanos de 1645,
anos, é um documento im

contIa o dom:mo holandês. Nascera em Funchal, em 1613;
portantissimO' para a· inves

-. em 1.7,24: foram aprovadO's os átos do Ouvidor Ra-
tigação, sobretudo para O' 'ra

fael PIres Pardll1ho e pl'aticados na correiçãO' que fizera à
mO' da meteorologia médica

Ilha de Santa Catarina e às Vilas de São Francisco e La-
que ultimamente se tem de

guna;
senvolvido na Alemanha e

. '.-: em 1.744, foi lavrada a Cart.a de autorização para qUt se prO'põe investigar aS

1�3tltuir-se, nesta Capital, a Ordem Terceira de São Fran- relações entre doenças, as do

CiSCO da Pe�itencia;
res e as condições 'atmosféri-

_ em 1.835, foi criado o MontepiO' da Ecol1omia dos
cas, Traçaram-s,e curvas que

ServIdores do Estado el(') Rio de Janeiro; ,correspondem ás intensidades
_ 1.843, o destemido "Batalhão Catarinense", criadO'

de dores e à frequência dos

pelo General Antero de Britto, ficou pertencendo ao Qua-
ataques do mutilado e com-

PASSEI algumas semanas memoráveis com um pesca-
dro do Exército, com o número 3 de Fuzileiros;

pararam-se essas linhas com

dor, em Terra Nova. Grande parte dO' tempo nós o passa-' .

- em 1850, faleceu na: Fazenda de Santa Cruz o Prin-
O'S dadO's meteorológicos_dos

mO's nos barcos, sozinhos pescando nos bancos isO'ladO's do Cipe D. Pedro AfO'nso, segundo filho do Impe,ador D. PedrO"
cinco anos em questão, Os

Atlântico Norte. A despeitO' das rajadas de vento, O' pesca-
III; . 'jovêns investigadores que se

dor .estava resol'vido a levar ao pôrto O' 'seu carrep-'amento de
-'- em 1.851, foi aberto aO pú\:llico o Mercado do Largo

dedicam agora à análise des-

,peixes. Falamos a respeito dO' trabalho pesado: Sua respos-' do PaláCio; ,

.
tas curvas e desses dados

ta foi: "Meu pai foi pescador; meu avô foi pescador!' E
- em 1.861, ficou criadO' o Montepio dos Senvidores

confiam em que se desvenda-

acrescentou: "O povo tem que ter peixe, não é verdade?" !"úblicos deste E§tado de Santa Cat�rina; organizaçãO' mO'- rão muitós mistériO's sobre a

Depois que conversei cO'm O' pescador de Terra Nova delar e que ainda hoje presta relevantes servicos ao funciO'-
dor e s(i)bre as relações entre

compreendi mais claramente pO'r que alguns dos discípulO'�, nalismo publicO' estadual;
.

a doença e o tempo.

que que Jesus escolheu eram pescadO'res. Éles tinham or-
- em 1.881, faleceu mais um dO's veteranos da 'Guerra ConfirmO'u-se, finalmente,

gulho de sua prO'fissão por ser uma tradição de família. contra o GovernO' ditatorial do Paraguai: o Capitão Ma-
com dados científicos convin

Eram impelidos pelO' senso de estarem fazendo uma obra' noel Marques Guimarães;
centes que a dor de membros

Para atender a uma necessidade de seu semelhante. Ti-
- em 1.881, circulou ne3ta Capital paulista O'. primeiro amputados depende efectiva-

nham a coragem de persistir na tarefa até completá-la. número ele "A Procelaria", O'rgão seman,al dirigido por jú- mente de certos factores at-

Que mélhores qualificativos precisariamos hoje em dia? lio Ribeiro;
mosféricós. Aoque pa'i'ece,

Somos parte da vida na Igreja hoje. Teremos sidO' chamados
- 1. 944, faleceu no Rio de Janeiro, onde nasceu a 18

também está provado que'es

para ser cooperadores com Deus, a fim de partiCiparmos da d�'-Fe.vereiro de' 1878, o Professor Fernando Maga.lhães, ca-
tas influências não estão de

comida e dO' cálcio que SÓ êle pO'de dar. tedraticO' da }<'a:cu1dacle de Medicina do Rio de Janeiro e
maneira alguma relaciona ....

membro da Academia Brasileira de Letr'!1s.

André Nilo Tadasco
10 JlE JANEIQ,O

ADATA DE HOJE RECORDA-NOS QUE:

&.'Icrttó:10:
Rua Padre.. Roma 50 - Terreo

\ Depoatto:
Rua COrulelhe1>ro Mafra D,_ ln

J'oDes: ,25M - 2.53:1
Ca1x& Postal, 430
Bnd. Telegrátlco:

Sandrade e Transpolla
-o-

'ANDRt NILO TADASCO

ARtiGO 91
CURSO BO'SCO'

.

Dor.
das com as manchas do sol
O'U com irradiações electro
magnéticas. Os investigado
res insistem agora em deter
minar a/influência dos facto
re.s atmosféricos sobre o orga
msmo doente e são. O diário Erilt Harüuurg

do �ovem filólogO', escrito dia
a día com uma persistência
verdadeiramente alemã re

presenta, portanto, um
"

do
cumento valiosi�imo para a

investigação científica.

.

Exanle de II chamada e ele II época - Colézlo G"
�1O e Normal. .

'"
- ma-

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 ADMISSliO: Ginásio e Normal.
Inscrição: Dias 1 a 4.
Exame: Dias 6 a 11.
Documentos: Certidão ele idade d

.

(d Dep t t
' e vacina, de saúde

, o - ar amen o dr Saúdi' I e de conclusão de curso.

ARTIGO 91

Inscrição: Dias 6 a 11.
Exumes: Dias 16 a 29.

MATRíCULAS
Normal e 4as séries: Dias 16 e 17·

3as séries: Dias 16 e 17
2a.s sériea: DiuR 18 e 20"
las séries: Dias 21 e 22

Colégio: :'ias 2�, 21, 22 rias 14 às 16 h;ras.
Observaçoes: Nao se fará matrícula sem a apresentacão
caderneta.

.

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

Terão. �referência na ma trícula os não repetentes,
, .

Os SUjeitos ao serviço m.Iltar devem apresentar o cer,
-

tírícado de alistamento.
'

No ato da matrícula pacar-se-á H CAIXA ESCOLAR e
a caderneta. Total: Ginásio: Cr$ 65,00',

Oolégío: c-s 210 00.

Florianópolis, lO de janeirO' de 1956.
.To.:é Warken Filho Diretor.

---.,_.... ."._-.... _, ..........��<.. ,. ... - .. - .... ' __ .� •

E O I T--�A-- L-
.

Mi�istério da Faz{ntla
AI.FANDEGA DE FLORIANÓPOLIS

De.or.dem da Inspetoria da Alfândeg3. de FlorianópOlis'
façO' �UbIICO para conhecimento dos Srs, Come.réiantes, qU�
o pagamento, das Patentes de registro a partil' de·t d t

';

b d
. ,

' . S ii a a,
o e ecera o disposto na letra "b" do ártio'o 26 D . t
26149 el 5 d

< '" ,eCie o n.
. "e e janeirO' de 1949, (Consolidação das Lei:; do

Imposto de CO'nsumo), assim discriminado:
"De 2 de janeiro a 31 de marco - par 'a t·

i' d
- < os que Ive-

em e renO'var as respectivas "Patentes de Registr�"
d:Sd: .que tenham sO'licitado a renovação até o últim�
�ia U:il de feve:'eiro de cada ano, pagando o emolumento
ll1te�1 aI, de _acordo com o do anO' anterior, se, antes de

ve�cldo aqu�le :prazo, terminarem O'. comércio ou o fabri
cO', os �?ntnbull1tes que não tenham pago os emolumen-
tos da Patente de RegistrO''' até 29 de f' v �' d
_.

,e e. eIro, e,ve-
rao paga-los, de acôrdo com a letra inicial de 'sua firma
dentro dos seguintes períO'dos: de 1 a 5 ou de 16 a 20
de 'março 03 de letra "A" a "H'" de 6 10 21, , a O'U a 25 de
março, os de letra "I" a "O"; de 11 a 15' ou 26. li 31 de
março, Os de letra "P" a "Z"."

'"

. .Outrossil�, infO'rmo, para esclareçimento, de quaisquer
d�lvidas surgidas, quanto ao assunto em questão, que a AI,.
fandega de FlO'rianópolis, por intermédio de seu quadro d

Agente� Fiscais, estará à disposiçãO' de quem interessar.
e

Alfandega de Florianópolis, 4 de janeiro de 1956.
Frede'rico PIa tt

Escriturário Classe "F"
-,------" ---'--

PALACETE -CENTRAL
----,

ALUGA-SE PARA_
DEPARTAMENTO OFICIAL - CONSULADO

OU IMPORTANTE CGMPANHIA
Contníto máximo de 2 anos

Informações na

"A MODELAR"

'lIA'l'IUZ: I'LOBIANOPOLI8

00. VlAGDS DIBETAS E PI:RMA NENTF.S EM CARROS PIlOPKIOI!I

J'ILIA": CUJiUTIBA rTLlAL: �AO PAPLO
Habilite-se aog exames de Madureza, de que ·trata o

. Decreto-Lei n. 4.244, fazendo cursos preparatórios em

oU em 2 anos.

'

Informações e matrícula na Livraria Lider. telefones
2316 e 3661.
..........,._,,_...,..•.-...-_••"!w..... -_-

• • _.

"-a'a'
- - ..... - - - ._ a-."

'LIRA TEMIS CLUBE
PRO'GRAMA PARA O' 1\'11);S DE JANEIRO'

\

Dia 14
I

Soirée Pré-Carnavalesca. I
Sábado - Soirée cO'm desfile' de Modas. I

Viaconde d1)' RJo Branco
('32,11>

Telefone: 17-10-91

'l'elerODe 121.

Endereço Telegrtt!c:l
Bantldra e TraIlBpol1a

�

São Paulo - Capltal - 8}',
BDdereÇO Telegrãtlco:
S&ndrade e TranspOlla

-o-

(uloela n. lU••• laneko o ... lIeí. BorJ.ODS. eu.. �tJ!.J'...it•••M

.... PIt.l '_ •• Tran.,.rtce lOnu Gerall liA.)
Dia 28 ._-----------------,-----,--------

_-
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o }!;STADO 7Florianópolis, DomíngovS de Janeiro de 1956

Pelos lunicipios
De Tubarão'

FUNDAD4- A ESCOLA

J
p.p., faleceu o sr. Miguel com a presença do dr. Ata-

TECNICA DE COMERCIO de SOL1:.1tl Iteis, figura .de libaf C. Neves, promotor da
- INAUGURADO O HO- projeção e de dilatado cir- comarca; dr. Celso Ramos

TEL MUSSI - NOMEADO l culo de amizades em todo Branco, Secretário do lnte

DIRETOR 'DA E. F. 'rERE- sul.
'

rior e Justiça, como repre

ZA CRISTINA O DR. GIL- Nascido na Emb�1ixada do sentante do sr. Governador

BERTO EVILASIO DA LUZ Eras il, em Madrid, Sou�a do Estudo. Ao ato, usaram

-=- FALECEU SOUZA REIS Reis éra filho do dr. Joao da palavra o dr. Adernar

GRANDES PLANTA- de Souza Reis, pernambuca- Ghisi, dr. Jorge, Lacerda, dr.

CãES DE TOMATE - NO- no e de dona Joana Lemos Celso Ramos Branco, dr.
, \1AS INDUSTRIAS - CAIU de Souza Reis, uruguaia. Arnaldo Bittencourt e por

O PROJETO "LIM,PA CO- Exerceu o cargo de Che- fim, o prefeito, sr. Daniel

FRE" .

- INSTALADO O fe do Trafego da Estrada Brüning. Em seguida ao ato,
MUNICIPIO BRACO DO de Feno Tereza Cristina, foi oferecida uma churras

NOnTE
'

-

durante 19 anos, quando foi r-ada, na propriedade do sr.

aposentado. .

. Buss, correndo em ambiente

Escola Técnica de Comércio Foi secuetário da Chefia de franca camaradagem e

de Tubarão do Setor catarinense, da entusiasmo.
Vem de ser fundada nesta, Cia. Sid�rur�'ica N�cional, CAMPEONATO DA LIGA

cidade a Escola Técnica de, eem Capivari de B�l�o, du- TUBARONENSE DE DES-

Comércio de Tubarão. A rante 3 anos. ReSIdIa em PORTOS
idéia partiu da Associação Tubarão, �a. 33 anos. E' a seguinte, a classifi-

Comercial e Industrial de Muito viajado, com boa cacão, por pontos perdidos,
f

> • "f tTubarão, que teve no seu leitura, tinha conversa a- do campeonato de 00 -

Presidente, contador José V. cil, fluênte e atraente. ball" da Liga 'I'ubaronense :

dos Santos, o grande bata- Seu sepultamento esteve 10 lugar - Henrique La-

lha dor. Este, ajudado e es- concorrido, o que demonstl:a ge, de Lauro Müller, com 1

tímula do pelo dr. Carlos Re- quanto era estimado. ponto.
'

.,.

gis, reuniu varias interessa- NOVAS INDUSTRIAS 20 lugar - Ferrovlano,

dos, no Clube 7 de Julho, e, A situação prevílegiada de Tubarão, com 3 pontos.
de entendimentos em enten- de Tubarão, que é centro 30 lugar - Hercílio Luz,
dimentos, fundou-se o de- ferro.viário, rodoviário e de Tubarão, com 5 pontos.
seja.do curso. Os estatutos aeroviário, alêm de ?ispôr 40 lugar - Barriga Ver

já foram publicados e l"egis-I
da maior usina eletrlC.a ,da de, de Laguna, Guatá, de

trados. A congregação ficou Estado e uma das maiores Guatá e Flamengo, da La

assim constituída : Presí- do Brasil, está fadado a ser
guna, com 11 pontos.

dente, dr. Jorge Anastacío um centro mdustrial de re- 50 lugar - Grêmio e Si-

Katcips, economista e con- alce. E isto já está. come- .Iorúrgica, com 15 pontos.
tador, drs, Francisco Carlos çando. Agora mesmo, vem de E' o artilheiro do campeo

Regis, Ataliba Cabral Ne- se instalar nesta cidade, a nato, Médinho, o mignon a

ves Zeno Rizzo Renato Ge- maior fabrica de bolachas tn caute do Hen.rique Lage,
no�ez, contador�s Lírio Bu- do Estado, com forno el�tri- de LaUTO Müller.
rigo Bez, José V. dos San- . co, bem como todo maqUl��� C'ASAMENTOS
tos, Nabal' Teixeira Colaço, rio. E' a fabrica "Jucil No Rio de Janeiro, na re-

José Orlando May e quim1i- dos Irmãos Junkes S. A. sidência dos pais da noiva,
co-tarmaceutico Nelson An- 'I'arnbem, o sr. Antonio Man- ,'()nsorciolHle o dr.' Ruy Fa- -

tuues Martins. cio de Souza, instalou bem raco, filho do sr. Tubalcaín
A Escola será o único montada fabrica de roupas F'aruco-T'ida Balsini Faraco,

curso no sul-catarinense brancas, a qual está produ- com a senhorinha Kay Fon

(11 munjcípios com 480.000 zindo 250 camisas por dia.
seca, filha d� casal eng. Ge

habitantes), a posslbil itar A Cia, Souza Cruz, vem re l do Oliva da Fonseca
aos seus formados, o in- de instalar uma grande fá- �)hilla Fonseca:
g resso em curso superior. br ica, no bairro Aéroporto, Nesta cidade, a jovem
E' doloroso noticiar-se cujo magnifico prédio, está Nlartha Luzja, corn � jov_ew"

que u GOV.)T1JIJ -d'o'- Estaaõ nos-l'êíÔqües --fiTla!s� 1\ fã- gamilto� Aguiar.' Ela, filha
não mantem um un ico Gi- biica destina-se ao benefi- do jornalista Walter Zum

nasio, uma Escola Normal, ciamento do fumo produzido dUck e'de sua ésposa, Siria
nem Escola de Comercia, em Tubarão e no sul-cata.ri- Zumblick e êle, filho do jor
em todo o sul-catar inense. n ense, para ser enviado às nulista Manoel Aguiar e sua

suas fábricas de transfor- espôsa Patrícia Paes de

INAUGUf_lADO O HOTEL macão. Aguiar.
MUSSI A Indústria de Oleos Sul Ainda nesta cidade, a se-

Em dias do mês passado, Brasil Ltda., está em franca r. horinha Stella Maria, com

foi inaugurado o Grande produção, com sua moderna o jovem Paulo da Silva Me

Hotel Mussi, com seis pa- fábrica de rações balanceá- deiros, sendo ela filha do sr.

vimentos, apartamentos lu- I das.
...

Clodoaldo Althoff-Edith
xuosos e elevador. No mes- Como os Irmãos Junkes, Hülse Althoff e êle, do casal

mo dia, também foi
I
ínau- também veio de Blumenau, Ageu da Silva. Medeiros-Ira·

gurado o Restaurante Mas- o sr. Ottmar Kliemann, que

I
tPrrtla Medeiros.

si, no sétimo pavimento, instalou na Margem .esquer- O ato religioso, teve lugar
com paredes de vidros, dan- da uma fábrica de tubos, jll( Catedral e foi suntuoso,
do uma Iin da vista para a fri'gideiras, bombas, baldes estando o templo todo enfei-

cidade. etc. tado a caráter, notando-se

'No ato, usou da palavra o 'I'ubarão é uma das únicas grandes toilletes, chapéus.
dr. Carlos Regis, que relem- cidades, onde existe energia Na residência dos pais do

breu f'átos passados com a com abundância, fornecida 'laivo foi oferecido aos con

família Mussi. Em nome da pela Cia, Siderúrgica Nacio- ,;dados, magnifica festa,
familia, agradeceu o dr. naI. ,'m que se poude apreciar o

Lauro Mussi, de Itajaí, em CAIU O PROJETO "LIM- ex;Jlendor e a beleza do Pil-
,formoso improviso. Tam- I')A COFRE" lacete do sr. Ageu Medeiros.

bém, falou, em nome do vi- O atual Prefeito Dr. Ar- CENA DE SANGUE EM

gari o, o Revdo. Pe. Raimun- naldo Bittencourt, no fim do PLENO CENTRO DA
do Chizoni. O transito foi seu go\'êrno, que terminará - CIDADE
interrompido na rua São em 31-1-1956, mandou um Em J;as da segunda quin-
Manoel, devido o acúmulo projeto, de aumento de em- íena de. Novembro, Miguel
de pessôas. pregados da Prefeitura, que Costa, filho do oficial de
Um grande emprendimen- foi cognominado de LIMPA iustiça, Cecilio Costa, alve

to dos irmâos Salim e Tuffi, COFRE, tão vultosa era a .10U, com tiros de revolver,
a quem Tubarão muito lhes proposta. A população ficou em pleno centro da cidade,
fica a dever. apavorada, pois, o Prefeito defronte;.to Clube 7 de Ju
NOVO DIRETOR DA TE- eleito, sr. Waldemar Salles, ,ho, a Amador Bento Gon
REZA CRISTINA ,ficaria impossibilitado de' ciüves. 1\ vitima, levada ao

O sr. Pre:;;idente da Re- te:llizar qua1'luer obra, com Hospit"J, f'steve por vários
]1úblic�l, vem de nomear o a.stronomico aumento. dias, ent;'e a vida e a mor-

Diretor da E. F. Tereza Pelo voto de desempate, do t'l. vind�) fi faI'ecer.
Cristina, o dr. Gilberto E- vereador Edgar Caporal, O mOH.'1 do crime, foi a

vilas10 ja Luz, que já ser- Presi'dente da,Câmara, não d ;fama,�ií.o feita pelo assas

viu no quadro de engenhei- passou o projeto. ·;ino, de uma filha de cria
ras da mesma ferrovia. I INSTALADO O MUNICI- .,;20, do .'onhecido encanador

O dr. Gilberto que é filho
I

PIO DE BRA'ÇO DO :'\mador.
de Florianópolis, fez seú NORT.E . Este H'yoltado com a ati-
curso secundário no h'adi-

j
Criado pela segunda vez, l.ude de Miguel, queria tirar

cional Ginasio, Catarinense, pois,_ a primeira, teve sua lei satisfação"
dos Jesuitas, em Florianó- anulada pelo Egrégio Supre-
polis e formou-se engenhei-

'

mo Tribunal Federal, foi so- MAGISTRA�DAS DE 1955
1'0 pela universidade do Pa- lenernente instalado, o mu

raná. nicípio de Braço do Norte,
Trabalhou como eng. 1'0- desmembrado do de Tuba

carreira, indo depois, para rão.
a Residencia de Joaçaba, no Foi nomeado Prefeito Pro
oéste catarinense, que che- visório o sr. Daniel Brüning,
fiou com descurtinio. Foi de São Ludgero, ex-comerci
nomeado ptefeito prOVISO- ante em Tubarão e candida
rio elo mesmo municipio. to, por duas vezes a deputa-
'A nomeação, por recair do estadual, pelo PRP sem

num filho de Santa Catari- contudo eleger-se.
na e já traquejado nos as- O governador eleito, dr.
suntos da velha ferrovia, Jorge Lacerda esteve pre
muito agradou. sente. O ato foi presidido

pelo dr. Dalmo Bastos da

FALECEU SOUZA REIS Silva, Juiz SuO<stituto em e-

Na dia 9 dê Novembro 'Xercício, contando ainda

O nosso estabelecimento
de 'ensino, Escola NOi'mal'
São José, das progressistas
Irma:> da Divina Providên-'
cia, procedeLl. a 7 de Dezem
bro fluente, mais uma for
matura de profe.ssoras, que
,,'oncilliram o curso Normal
�e·�tlndárjo. Paraninfou o

ato, D. Anselmo Pietrulla,
Bis,.o de Tubarão e foram

.hom·o'jageados, o inspetor
Arno Hübbe, professores
D:s. Luiz Camp�lli, Manoel
f,,'Jbf.o de Queil"oz, Pe. Cle
men te Maria 'Dingler SCJ e

as R r:: \'dma.s. Irmãs.

•
•

�"""'��:f(�1<""

lo dedo·'
<,

--p

·se eenhece
\ ,

o gig,ante •••
.I

.• pela marca .e con·hec. -o produto, de, qualidade I .

... desde sua fundação em 1913. a AMERIC_At'J
MARIETTA tem marchado firmemente no

-sentido de aprimorar cada vez mais a quali
dade dos produtos por ela fabricados. Hoj ..

76 fábricas .esparhadas por todos os Estados

Unidos da América do Norte, atestam a pu

jança desta Gigantesca Organização ...I
AMERlCAN .MARIETTA �.A.

-

.. -
-- --

O crescimento vertiginoso da AMERICAN

MARIETTA americana refletiu-se no Brasil,
onde o ritmo cada vez mais acelerado de

construções exigia um maior número de pro

dutos de alta qualidade...,.surgiu então a
- AMERICAN MARIFffT"A- S. A., Tin-
tas e Lacas, que através de seus distribui

dores exclus ívos para todo .) território nacional

cassIo MUNIZ S. I.
eoloca à disposição do público brasíleírô a lQ

superável linha de tintas BERR�'BROTHERS

É um bom n e g o cro revender as tintas
BERRY BROTHERS.· Solicite folhetos e infor�
mações, sem compromisso, a

As solenidades constaram PI egados a Cr$ 10,00. çãc ; a Fazenda Revoredo, reza Cristina, vem de apo-

de UIWt missa na Capela do ESPERA-SE GRANDE SA- V>J1 colono de São Ludgero. sentar-se, o dr. Aníbal 'I'or-

Estabclecímentc e uma ses- FRA DE UVAS outro colono de Pinheiral res Costa. Durante este lar-

1 C·' Vitô O
. "

de Tubarão Br 0. co do Norte e o sr. João go tempo, o dr. Anibal foisão so ene, no me 1 orra, mumcipio ,a

para entrega de diplomas. é um dos maiores plantado- de Bona Porton, em Sertão eng. residente, eng. ajudan
GRANDES INVERSõES DA

.

res de uvas, nos distritos de dOR Correias, são grande!' te, více-diretor e Diretor

CIA. SIDERURGICA NA- Pedras Grandes, Azambuja plantadores. Já começou a num longo periodo. Veio pa-
CIONAL EM TUBARÃO e Treze de Maio. Duas gran- E'xpcrtaçãq para Pôr to Ale- 1'a Tubarão muito moço, pa-

A Cia. Siderúrgica Nacio- 'des cantinas, de bons vi- gre e Florianópolis. 1'a trabalhar na firmfJ, Sam-
nal, que vem de conceder nhos, estão situadas em A� SEMANA RURALISTA paio Correia; construtora
um aumentá a todos os em- zambuja: o Cardeal e o Fe- SCdb 0S auspicios do sr. do )'amal Criciuma-Araran-

pregados, de 20%, com o lippe. Este ano, graças ao Bispo D. Anselmo Pietrulla guá.
mínimo de um mil cruzeiros rigoroso inverno, os vinhe- e do Ministério da Agricul- Foi sócio fundador do

rntmsnis, está· construindo, dos estão -pejados, aguar- tlll a, realizou-se neste mês Hercílio Luz F. C., tendo in

em Capivarí de Baixo, uma dando-se uma das maiores a semana' ruralista do sul- tégrado seu time, em vários

;:>raça de esportes, na qual .safras de todos os tempos. l'atar�nense, a primeira que jogos, como half-direito.

gastará Cr$ 1.500.000,00. Es- GRANDES PLANTAÇõES se efetua. As reuniões, ex- Fundou a Cooperativa dos

tá ampliando a Oficina Me- - ANIMAÇÃO PELA AVI- plicações, cinema, foram fei- Empregados da Estrada, 0-

câl1ica, cujas obras, custa- CULTURA tas em Tubarão, Braço do bra de relevante valor so-

rão Cl'$ 2.000,000,00. No Rumo ao campo, -é a fra- Norte e l.�guna. Grande re- daI. Fundou a Fábrica de

prolongamento das linhas se, que se vê, com entusias- aiiz:1ção do dinâmico Bispo Oleos Sul Brasil Ltda. e a

dos silos e poços de eleva- mo, em todo cidadão do sul- de Tubarão, que 'está impr1- Fábrica de rações balancea

dor de carvão, bem como l\ "ntnrinense, que é agricul- mindo à sua diocese, um das, a qual se dedica atual

constTução das bases, para h,r <! criador por excelência, SUI·tO novo, de progresso es- mente.

as llovas caldeiras da Usina CI;' (:0 uma longa tradição. pirltual, ao lado do mat�- Esteve durante alguns a-

Termo-Elétrica de Capivarí, AS3in;. a Fazenda Revoredo' ria!. n('8, à disposição da Cia. Si-

se:r:ão gastos ... ,........ plantou 600 sacos de semen- LANÇAMENTO DA PE- denirgica Nacional, chefi

Cr$ 5.000.000,00. Construção te de arroz; a família Bres- DRA FUNDAMENTAL DO ando as .obras da construção
de mais cinco casas, para san, 400, na Ilhota.' O sr. SEMINÁRIO NOSSA S. DE da Usina de Capivarí.
empregados, no valor de ., 'rarlJl inio Balsini Júnior FÁTIMA Grande amigo do sul, mui-
Cr$ 741.100,00. Construção, (()u�:Jp) é o maior plantador Com a presença do sr. tas realizações, quer no

já terminada do magnifico de cebolas, esperando co- Bispo D. Anseimo P4etrulla, campo social, esportivo e re

Recreio do Trabalhl'l,dor, com ii1i:!' 120.000 quilos e o maipr e autoridades, foi lançada a ligioso, tiveram a sua. cola

b:11', restaurante, salão de ')lanho clor de fumo, com três p�dra fundamental, do se- boração deciaida.

c:al1'çaS, palcos, salas de .io- 'S[lI-f;:s. mir.ário Nossa Senhora de (O Correspondente)
gos, bibliotéca, secretarias, O 1>1'. Joào Ghizzo está Fátima, na localidade de
r,o qual foram gastos .... �r;m uma grande criação de SitO João, em frente à Cer-
Cr$ 2.000.000,00. pel'ús e galinhas; também o vt:jí\ria Americ,ana. I �••M.A identica construção, dr. ;\1iguel'Boabaid e o dr. O ato contou com a reu- I-

também foi levantada em Si- An íb�! Costa, com uma ra- niào de todos os vigários da
derópolis, município de Cir,lJid criação de aves e por-" dircese, banda de música de
Urussanga, onde a Cia. tem cc;';; llm sr. Helcio Menezes, lrr.al'uhy. OU,viram-se vários
o serviço de Mineração de rcm aprimorada criação de �J'aL1Gres, tendo oficiado a

Càrvão.
'

, New Hampshire. santa missa, S. Excia.
Foi inaugurado' -

recente- ,1I.e i:la,ntações de tomate, Révma. D. Anselmo Pietrul-
mente, o amplo refltaurante" se alastraram este ano, co- la.
em prédio adredemente }2.0 nunca. Os agronomos O terreno foi

-

adquirido
construido, com panelas de IJ{;Fo e Paulo, arrendaram pela diocese, por .

nressão, mecanaria elétrica tim terreno perto do Aéro- Cr� 1.600.000,00,
de cozinha. porto e plantaram 30.000 APOSENTADO O DR. ANI-
As refeições, dosadas por pés; o sr. João Passos dos BAL COSTA

::utricionistas de Volta Re-I Santos, em São· Martinho, Após 36 anos de bons ser-

donda., são vendidas aos em- t:lmhém fez ·grande planta- v'ços prestados a E. F. Te-

Vi[lnen� D I R ÉT AS
flORIANÓPOLIS. - RIO ÁS 33'.
fI'OllS.-S. PAULO---RIO "

4",.
"POLIS.!.. CURITIBti-RIO AOS SABS.

'SERViÇOS AÉREOS
CRUZEIR DO SUL

Vende-s.
Vende-se a casá da Aveni.

da Hercilio Luz 183, infol'
mações no mesmo local.
Dias.
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Hoje decorridos 11 anos desta passagem, singular e

quase es�uecida, nao fazem, contar OS ,te�pos" a ,perda
inestimável de um soldado Brasileiro. Ja nao h�, entre nós

o "homem-soldado", porque êste' foi mais s�ldado do que

pôde ser homem. Resta-nos, com orgulha, altivez e honr�-
_ria, a memór� inesquecível daquele que sou�e l�tar e �OI
rer por todos nós. Resta-nos ainda a sua mSPll'a�a Fe, a

sua Barideira de luta e a Esperança de melh�as.
A sua bravura, o seu heroismo e a sua memória, resi

dem conôsco. Não' foi, de todo., esquecido. Há, aqui, com

muito entusiasmo, esta pl�iade que se conjuga em admi-'

l'a1'-lhe a façanha, honrar-lhe a memória e engra,ndecer o

torrão �ue êle tanto quís, tanto amou e que morreu em de

fesa dêste mister.
A tudo isto, as nossas singelas reverências.'

A tua alma, ARNOLDO RAULINO, a nossa oração.
-:0:-

Terá início no dia 10 do
corrente, no Departamento
dt! Educação, às 8 horas .da
manhã, o Curso que o Minis

tério de Educação, através da
C. A. D. E. S. manterá para
os candidatos aos exames de
'suficiência, de Português e

Matemática.
S�rão professores do �urso

de Matemática as professoras
Marial Aparecida Camargo
'Nogueira e Junia Borges Bo

telho, e de Português, os pro
fessores Miguel Queijas Go

me� e Carlos Aquino Pereira,
e Coordenadora do curso e

Inspetor Federal Helena de
Arruda Ramos, todo.� da capi
tal paulista.

.

Segundo ihformações da
D. S. A. do D. A. S. R, estarão
abertas até 13 de janeiro cnr

rente, as inscrições' no COIj.
curso 324 - Prático Rural do
Ministério da Agricultura -

Vencimento anual .

Cr$ 3.380,00.
Os' interessados serão aten

didos na Escola Industrial de
Florianópolis, à rUa Almiran
te Alvim n. 19, das 9 às 12
horas.

Nereu
.

Ramos ê uma garantia da PE�����!I�:�IS
d I

Segundo declarou a repor- Oswaldo MeloCOntinu idáde do pIO.er C iv i � ;�:���:, aO pr��':[�;�� rv���;�� Anuncía-ss com júbilo o

pn'rtlln,'deo.", que em 110S3'"iHtl pretende levar a têrmo término dos trabalhos da l Poetunldeog _"

Fedéralizacão da magistratura, um problema que "preocupa us magis- �i��l��t!�:On��o��;�:� d��l�; E���·üs barrns, nl c nortE ������;���n�:,l:�;í� quer dizer
,-

F'
-.

I b di' I
I

•

"i
conhecidas lá fora os l'ecan- t-'d d M·t b T mb m h I atrados catarinenses

/

- inanças equi i ra as, Situação po .ítlta franqUl a tos mais pitoresco de 'nossa �sSS:�iO�'��ad:s�om���'cOl�m� rêd: PU�h�ds: n�u��:i:,gu:a_
Criacão de novas indústrias - Atividades da "Revista Sul" - Fala ao ��d:(�e':a!�ares!�������;aç�� :���:����t�,f��� ����:al��� :::: !�rCt:�;:�;os�l:�:sVi�:�

• municipal, em assim prece- vimos nenhum
-

navio das na água e costumam respirar

DIA'RIO O desembarqedcr Alve-s Pedrosa dendo, atrairá para cá um frotas mercantes Iargnrem por guelras e que o vulgo ge
," número considerável de tu- ancora nesses portos. ralmente chama de peixe .. .
estudantil, participando de centa o desembargador - es- rístas, o que, em' -númsros Aqu. na bala sul, existem Tambem póde acontecer por
atívídadas literárias e vários tando com suas finanças per- práticos, 'se constituirá em é verdade, varras embarca- felicidade, 9"e apareça al
movimentos em ràvor da feitamente equilibradas. A- grande fonte de renda para cões dcrmlndc ha muito tem- gum baláio ou outro cêsto
classe. Iém de suas já existentes es- Florianópolis, po. Quando um pampsíro de qualquer de Palha ou de ta-
Em 1931, ainda muito mo- tão sendo construídas fábri- xxx � vento sul corre sôbre a ilha' las de palmeíras ou mesmo

ço, viajou para Santa Cata- cas de cimento e moinhos de Provávelmente, na primeira com 70 quilômetros a hora, já' de cipó, com tampa' ou sem
rina, onde ingressou no Mi- trigo, cuja produção vem au- quinzena de Fevereiro, será tem acontecido por mais de tampa, com miúdos ou gran
nístérío Público. Dois anos mentando progressivamente inaugurada a ponte sôbre a uma vez, que uma dessas em- des crustáceos dseápodes, as-
depois era classificado em 1° de alguns anos para cá. Lagoa da Conceição, no dis- barcações desgarrem e vão sim denominados nos cardá-
lugar em concurso realizado PODER JUDICIARIO trito de Lagoa, uma magnífi- dar á praia. do Mercado. pios de luxo para tapear,
para a comarca de Campos Referindo-se ao tuncíona- ca realização da atual admi- '

O que queremos ver não e mas, que conhecemos pelo
Novos, iniciando sua carreí- menta do Poder Judiciário nistração do município, isso e sim, vapores com es- nome comum de camarão: ..

l ra de magistrado. Atualmen- naquele Estado, disse-nos que . xxx cala. por Florianópolis, en- Depois de encontrar tudo
te, além de membro do 'I'rí- a Magistratura goza de ele- Dentro em pouco, os dírí- trando e saindo pelas baias isso, a necessidade do fogão,
bunal de Justiça ocupa. ainda vaclo conceito e índependên- gentes da União Catarinense já agora dpsempediclas.. . ele uma pessoa para ·escam.ar,
as runções de vice-presidente ela, 'graças ao cnmportaman- de Es�udantes, tendo à fren-

_ Continua em marcha cosínhnr, temperar, etc ...
do :Tribunal Regional Eleito-' to de seus juízes, que são ho- te o sr. José Dias, dinâmico em' forma de propagan- Todo eSse trabalhão por
ral, daquele Estado mens íntegros e conscientes presídente jda UCE,. visitarão da, a idéia s ô b r e tu- certo, não vae com o pro-

--

:DI):CLARAÇÕES da missão que lhes é atribuí- diversas cidades do interior rismo. Velha idéia para mi. grama do turista nem com o

. Ouvido pela nossa reporta- da pela própria Constituição do Estado, visando angariar nha pena, que há longos anos decantado turismo,
gem, o desembargador Alves federal. Entre os' problemas fundos para a construção da vem gastando tinta a respaí- Hoteis, primeiro. Estradas
,Pedrosa disse' que' sua vinda que preocupam os magistra- Casa do Estudante' e do RE.'s- to. O que se diz azora co 'á estão prontas. ou quasí

Em 8 de janeiro de 1945, vários pracinhas da força 1. \ Pernambuco tem como dos catarinenses, como os taurante Universitário. T1a- mo se fos:;e novidade é que, prontas. Depois, turismo e

Expedicionaria Brasileira. em Torre de Nerone, Castel- príncípal objetivo rever amí- dos .dsmaís Estados, o da fe- tando-se de uma Causa tãc não poderá haver turismo i turistas. Vamos ver a ímpras
nuovo, Itália, se preparavam para "ir à frente" procu- 50�:·:.e parentes. A última vez deralização da Justiça é o meritória, de tamanhos bene- sem hoteis. Claro que nã:o i são da turma que está para
rando minas no sub-solo. qué:':!;esteve aqui foi em 1947. principal. Problema, aliás de- fictos para a classe estudan- pode e, porque não se cdns- chegar de São Paulo.

A êste grupo de bravos e heróicos patrícíos, se foi Ago'fa, tendo estado no Rio, batido o ano passada numa til, concitamos aos poderes troem pelo menos dnís? Um _ Agora, para terminar. O

juntar um elemento, por contíngêncías que saíra das ter- )nd� assistiu a formatura dos reunião promovida pela As- públicos e ao povo em geral na Lagôa e outro em Canas- Palácio, nossa "Casa Rosa
ras Catarinenses, para na luta, 'defender a mesma Bandaí- novos guardas-marinha da socíação dos' Magistrados a colaborarem decisivamente vieira:s? da" está ficando'uma verda
ra da Pátria; nem era menos bravo e nem menos he- '�ual fazia parte seu filho Jo- Brasíleíros, no Rio. Nessa re-I com esta, nobre campanha. Vamos receber por este: deira maravilha. ótima pin-
'. .é Júlio Pedrosa, resolveu a- união, tomou parte c0l!10 rc- . Os dirigentes da União Cata- jias uma curnvana de g:mtf tura e todos o:" ccnsêrtos que,rOlCO. .

tEra o soldado ARNOLDO RAU- rrovettar o restante das fé- presentante de Santa Ca a- rtnsnse de Estudantes mere- rica que vem atraída pela "e fafiam nscessaríos. Muito
LINO, -com apenas 21 anos de ida- .las para vir ao Recife. rina. Cem todo o apôío nesta gran- propaganda. bem. Um reparo se faz mís-

de, filho de Florianópolis - Santa' Interrogado sôbre a situa- LITERATURA de empreitada. Turistas. Gente que não ter. A "turma dos namora-

Catarina - que honrava, naquele ·�ão política de santa Cata':' Referindo-se ao movímen- xxx quer somente ver belezas na- dos" em dias de corso e prín-
instante, o sagrado dever C1V1CO e :ina, disse-nos que o ambí- to intelectual, afirmou ser FACULDADE CATARINENSE turais, mas. Que procura tarn- cipalmente aos domingos, ias
patríótíco em se lançar ii luta, para mte ali é de calma, já ha- bastante intenso, destacan- DE FILOSOFIA bem repouso, bons hoteis de ponto ali. Exatamente ao

a proteção das nossas eternas li- zendo sido diplomada. o go- do-se a "Re'vista Sul",' que As inscrições aos exames veraneio, comodidade, tudc, lado do Palacio. Encosta-se o

berdades. lernador·' eleito, deputado I além de suas ati:vidades e:- de segunda época poderão ser enfim que f'xige o progfumr par para os bate-papos. Os

Trabalho árduo e espinhoso, como Jorge Lacerda, que além de pecificas tem ainda funçao feitas a partir de 1° de F,eve- turistico. "cavalheiros" querefu. como-

bem o sabemos, onde a. pencla' oolítico é conhecido homem editorial. Seu último lança- reiro próximo vindouro, ,ex- Na LagaR, I incontestavel· dismo. Querem um descanso
muitas vêzes se vê suplantada e' a máquina humana se �e letras, pois dirig�u por vá- menta foi o livro "Rêde", do tenderido-se até o dia 10, na mente o mais aprRzivel e lin· e VRe daí, plantam o pé bem
Queda, oS nossos irmãos, lado a lado, enfreritavam os ardo� �'ios ano.s o Suplemento "L.e- escritor Salim Miguel, ra- �ecretaria do estabelecimen- do recanto de noisa Capital. de chapa na pintura nova,
�'es da tarefa, conscios das suas responsabilidades, pois tras e Artes", publicação em -manCe regionalista, tratando to, das 9 às 12 horas e das ha belezas para estarrecer o' (como observámos domingo
estavam confiantes no êxito, indo ao encalço do �bjetivo. tabloide, que saia aos domin- de problemas relacionadas 14 às 17. Também rio mesmo mais exigentes turistas d" passado).

Era um pequeno grupo. Mas um grupo que enfrentava, gos com o jornal "A Manhã", com a vida dos pescadores. peDíodo estarão abertas a� país. O fenomeno Sem paJ A marca do sapato fica im-

ativamente, a morte, o inimigo e a própria sorte. Traziam, do Rio de Janeiro. Acrescentou que o autor é um inscrições ao concurso de ha· do nascimento do sol, Os côo pressa na parede. E' uma fi
tremulando .uma SÓ Bancltüra, un:_J.a_�ó .f�,. uma. s? esperan- A seguir, diEse-nos que a dos nomes de maior projeção bilitação para matrícula nos -moras gigantescos, a pl"'llia la inteira de marcas, deixan-

figura rri'itrcante da política entre qs "n)V03� <laqueie Es- cursos de Filosofia, Geogra- maravilhosa, a própria (' do bem visiveis as fotos comça.
Em meio a tarefa, �urge um inconveniente. Uma mina,

.

c,atárinense � '? a.tual p1'esi-l tado., ".
o\. fia, História, Let'r.as Clássi- manf;a Lagoa corri' suas

-

R - as nitii:las impressões ... pa
encontrada adiante, apr-esent!1 todos o,; defeitos Para a sua dente da, ,Republlcfl, sr. Ne- Gl\RANHUNS E CORRENTES. cas, Letras Neo-Latmas e Le- g'uas refletindo até o brilhe, taes. Não ha,veria mal algum
retirada. O tempo era curto. Tentativas juuteis são feitas. rêu Ramo�;' que os represen-I O des,embargador Alves Pe- tras Anglo-Germânicas, com- das estrelas. que fosse destacado<um poli�
Era preciSO que não ficasse uma SÓ a�rma, siquer, do inimi-· tantes das Fôrças

Armadas1drosa
deverá seguir na'pró- préendendo as seguintes ma- Depois de vista fi admirave' cial da guarda ali postada,

. -

1 I t p"ldessem passar considenim ci "homem-sím- xima segunda-feira para Ga- térias: para o curso de Filo- téla e do g'ozo ql'e proporcio- para chamar a atenção dosgo, afim -de que os nOs.':os l1'maos (e u a L , •

._

sem perda de tempo.' Todo o gi'\.lpO se concentra em dere-, bolo" dá país, ém quem essas ranhuns e Correntes. Viaja- sofia: Português,' História, na o conjunto m:'lgnifico que "ilustres cavalheiros" afim de

dor daquela arma, que se fincara aO terreno: ?e�.�nc1o-se fôrças encontraram um de�; rão em sua companhia sUa Filosofia, Inglês Oll Francê� empolga a alma e n03 fa: que não procedam de manei-

à retirada e esboçando todo o esforço de res1stenCla. nominador comum para a sO-
I

esposa, sra. Iracema Pedrosa, ou Alemão. sentir a presença de Deus, (, ra tão deselegante.
I t mas a veI'da luc.ão da crise política-nacio- ',e seus filhos Terezínha, Iára Para o curso de Letras Neo- tllrista quer descan.s·ar. Pro- Fica o lembrete o.ue espe-Já não� se retira',a uma arme. (e mor e,

-

d nal, iii'clusive tornando-o de� I, e o oficial da Marinha José Latinas: Português, Latim; cura um hotel e ai é flue estó ramoos seja tomado em 'Con-deira morte. Todo. o cuida o era pouco.-<;
Um, entre êles, nota, de súbito,

,

que o "estupim':, já positário da continuidade do Júlio Pedrosa, qne o acompa- Francês e'Inglês. ã decepç�o. Como alimento, sideração para que se con-

não tardará a explodir, e lhes dá o grito de debandar ,a- poder �iviI. I nha desde o Rio, nesta visita Para o curso de Letras An- no casa ,de não levar um bom serve intáta a linda pintura.
tirando-se, após, corajosa e ,galhardamente

_

sôbre a em- PROGRESSO ECONOMICO

I
a Pernambuéo, glo�Germânic�s: Port.uguês, lanche, ele terá apenas, al- A educação faz parte inte�

boscada fatal. Em seguida, sente-�e a explosao extrondosa, "Santa Catarina atravessa Latlm, Frances e Ingles Dl1 guns crustáceos decá,podc, grante do progresso de uma
uma fase de'franco desenvol- (Do "Diário de Pernambu- Alemão. bráqlliúros, da família dos CapitaL ..em tôrno de todos.

,

·t ltam a socor vimento econôm.ico - acres- co", de 4-.1�56). Para os cursos de Geogra·Os amigos, que se agacharam ao gn o, vo
.. �

t P
,

fia e História: Portug'uês,
l'er àquele que os advertira do perigo eminen e. orem, Ja

MAJOR SALOMA-O. BE.Z·ERRA DE '1I t os História Geral e do Brasl .

na-o o encontram, no local. .. Seu corpo, a g,uns me r

h I morto Geografia Geral e do Brasil
alem, jaz estraçalhado, espatifado, irrecon eClve

B
e

'1 ira' ALMEIDA CA�MARA e Inglês ou Francês.
por terra, a jorrar .as últimas gotas de sangue r�sl e'. xxx
no sólo Italiano.

, . COLÉGIO CATARINENSE
}<'ôra morto - disseram alguns. Tod9s, porem, ca�ls- Por ato do Govêrno do Es-

baixos, taciturnos, hum.ilhados pela perda do companhelro, tado, e por haver solicitado dos por ocasião da última

voltam aos seus postos. Urge que o terreno fique pronto e visto ter atingido o tempo 're- guell'l'a, o que lhe valerain fa

que não �e Perca tempo algum. Três sold.ados da Cruz Ve�- gUlàmentar, foi transferido ZEl,r jús à promoção pela Lei

melha vêm e retiram aquêle que os havla salvado: Um S.1- para a Reserva Remunerada, da Praia" em vig'Ol' em o nos

lêncio'profundo os invade, e prestam, à retirada �o eada- o nOS30 estimado e digno pa- so e demais Estados da Fede

vér do' campo, as suas últimas homenagens. Saudam�no tricio sr. Capitão Sabmão ração, não foi o referido ofi-
,

d C· lo descanso da Bezer'l'a de A1'r'uda Câmara, cial contemplada com a mes-.

Ih d à terra oran o aos eus pe
-

aJoe an o-se . ,

distinto oficial da Polícia Mi- ma, como se esperaiVa; por.
que!a alma. .. t. P

,

, Aquêle Heroi era o soldado ARNOLDO RAU.LINO, .ldo litar do Estado. ser ·,de jus Iça. ara nos, en-

do 140 B. C., ,que se juntara ao grupo pql' um imperativo. Tendo cursado a Escola de tretanto, e para todos os que

d· t dA t n'e5mo Formação de Oficiais do Dis- não deixa de reconhecer que
.Era o filho d,o mundo, que se curvava mn e es e ,.

-

mundo. Era o nasso irmã.o Catarinense - ARNOLDO RAU- trito Federal, com real apro- lei é lei, e mais hoje, mais a

LINO _. nascido nesta Ilha de Santa Cat!l-rina, ,sôbre a veitamento, e terminado o manhã, será cumprida e a ví-
,

t b va m Tor curso foi prom,ovido a 2° Te- tirna resarcida nos seus.di-proteção da Pátria Brasil�ira, que a-gora
_

om a e -'.-
re 'de. Nerone _ Castelnuo'Jo - para sempre e para a vlda nente, e dentre poucos anos reitos, êle será sempre o Ma

a' 1° Tenente e Capitão, dado ior Arruda cámara, por di-�

eter��o morreu propriamente. Cor.reu consciente ao en- o seu real merecimento e a rei to que lhe é incontestável

contra da mort�, num ato de bravura e he:oismo, para a soma de bons serviços pres- Ao 'major Arr�da Câmara

d
.

1'a lem tados ao Estado', no desempe- os nossos parabens pelo me-
ciefesa dos que o rodeaVam. Esqueceu-se e _Sl pa .- nho 'de limportantes comis- recido repouso a que.fez jús
brar-se dos seuS. Era o instant� ,d.ecisivo e nao. houve, sl-

d P der sões no interior. depois de tão longos anos de
quer, temPO - para meditar - como .03 emals - o

Não obstante oS serviços de' bons serviços 'aO Estado e à

sObr���e:.morte, a inevitável morte de um Herói. E era o vigilânCia e prontidão presta- Nação.

nossO Heroi Catarinense: ARNOLDO RAULINO.
-:0:-

NOSSA CAPITAL

J'

Encontra-se no Recife o

de-,
Pedrosa, que é pernambuca

sembargador Alves Pedrosa, no, natural de 'I'ímbaúba,

b,amembro do Tribunal de Jus- charelou-se em Direito pela
I �

tiça de Santa Catarina. Viaja Faculdade do, Recife, em

em companhia de sua esposa 1929.

e filhqs. O desembargador Aqui, teve destacada vida

SOLDADO ARNOLDO RAUlINO
A morte do herói

-----,----�-------_._- _.

Floriapópolis, Domingo, 8 de, Janeiro de 1956

('ooperar na c�mpanha.. financeira da União Catari
llense de Estudantes, é ajudar a construir a casa ,própria
ào vosso filho estudante. Auxiliai-nos nessa árdua jorna
da, enviando dOllativos à Cnixa Postal 441 - Florianó
polis.

Exames de admissão em se

gunda época: dias 16 e 17 d"
Fevereiro.
Inscrição: de 1° a 13 de Fe

'vereiro, das 8 às 11 hOl'as e

d'as 14 às 17 horas.
Exames de segunda época

aos ciclos ginasial e colegial:
dias 15, 16 e 17 de Fevereiro.
Inscrição: de 1° a 13 de Fe
vereiro.

Comunicação à Praça
O EXPRESSO FLORIANóPOLIS LTDA. comunica aos

seus distintos clientes e amigos que deixou dé operar com

a Empresa de Transportes Minas'Gerais SIA., nas Praças
do RIO DE JANEIRO E BELO HORIZONTE, estando d'óra
vante os seus ser,viços naquelas Praças e em PORTO ALE

GRE, a cargo da conceituada Empresa de Transportes RO
DOVIÁRIO RAPIDO RIOMAR. Outr9ssim, espera o Expres
so FlorianópOlis continuar' merecendo' a preferência CO!l1

que sempre, foi' honrado, razão pela qual está ao inteirq
dispôr para dar informações e prestar qualquer esclaryci ..
menta necessario, com o intuito de bem servir, bem como.

para fornecer Os talões de etiquetas com Os endereço�
atualizados, cujos endereços poderão ser encontrados em

anuncio neste jornal.
Florianópolis, Janeiro de 19,56.

EXPRESSO FLORIANO'POLIS LTDA

CONCURSO DO
DASP

Enéõntra-se em noSsa Ca

pital, há dias, já tendo pro
nunciado uma op.ortuna con

ferência para o Hb3pital E
vangélico de Florianópolis, o

Rev. Dr. Sátilas do Amarai
Camargo, Pastor 'da Igreja
Presbiteriana. Independente
de Curitiba e Professor da
Universidade do Paraná"
O ilustre Min,istro do Evan

gelho regressará amanhã.

O ESTADO cumprimentan
do-o formula os melhores vo

(Pedro Dittrich Júnior - Do setor de Di'vulgação do t9s de feliz estada em nossa

.Ceniroo .Excursionist' AII,N,OljPQ�RAULJNO - ,1?-1-56) Capital.

REV. D,R. SÁTllAS EXAM�g:ICIÊNCIA
CAMARGO,

SR.- HELIO ROS'A

Um modesto funcionário federal, cem por cento

udenista, procurou um elemento do P. S. D. para saber
se era verdade que ia ser removido.

Respondeu-lhe o pessedista, que fôsse trabalh;1l',
tranquiÍamente, que ninguem pensava em !)er&e�llií'
ninguem. E que sómente nos postos de chefia seriam

feitas alterações. Os pequenos e humildes servidores

podiam dormir descansados.
- Graças a Deus! - confessou' o assustadD adE'-,

nista. - Vou para casa mais confortado. A alinha

rem�ção, agora, seria uma coisa tremenda, pois C1>tou

auxiliando uma cunhada, viuva, carregada de filhos,
que o Monsenhor Librelotto, por intriga poEticl�, demi-
tiu de servente de grupo! A pobre nunca ,,:� meteu em

política, maS foram dizer para esse padre que ela era �,

pessêdis ta ...

GUILHERME TAL

Acompanhado de Sua exma.

esposa encontra-se nesta ci
dade o nosso prezado conter
râneo sr. Hélio Luz Rosa, al
to funcionário do Banco do
Brasil no intel'ior do Estado.
Cumprimentando-o deseja

mos feliz estada, nesta cidà;i-
"

de.
.

....-.,.•...•-..,
- -

"..
- ....

As afrontas recebidas do
amigo são duas vêzes igno
miniosas .
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