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. Os Estados Unidos experimentarão SUl m'aif potente bomda hldrogênica: - :;':t:::
"
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Os E3tados Unidos estão se anunciou oficialmente essa'

.. '. :: �.O · '. �, preparando para fazer explo- experiencias. ma�,<a'çte;q,i��·l

� Rubens 'de � .� •

maIS antlgoD!a- dir a mais �oten�e.de suas se que terão Iugnr..na região

� Arruda R.·mos �
�'rIO de s. Catanna�

bombas d.e �lclrogemo. de Eniwetok, A fim üe prác�l

�:Ii ,� .

. '.A Comtss ão de Energia A- der a experiencias'I, �ápitths,

:: GERENTE � �" Ano XLII to�nica nort:-�mericana pre- serão utilizadas var-ias' ilha1

� Domingos F. �
·

�
para uma serre ele experien- e não somente o atol \leÊni-

� dA. � �
.

N 1i '264'
da este ano. no Pacifico. watok,

' -,

;.
e qUino � �

..a
. quando fal:á explodir a mais A mais poderosa lias ex-

�I..........__.....__._.w.._.,.__............._ .._..............:'
� . l)oc1el'osa Cla:s SUR.s bombas Jlosões termo-nucleares ele-
......."...,.._w:""....,.,.............,;-.,-.....- .......'-\",.........-JI ..........- 1 l' I
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(e uc regemo, declarava-se scncadeada pelos. ,:Esbdm

(lI;CtO {e 103e - & págínas Florianó 01' 'I' I' 10] J
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- ·_j_,_.P....·_l_s.__e_l'_<:_a_�_e_i_l'l_1._ ue anerrn de 9â6 00'1 �JO- hoje nos circulas do Congres- Unidos datn de 1.o·'dê marco

"

-- soo -rto ano pnssn do f\ tínhn.iuma

Panameri-cauismo m.enÓs {OOrft·".0 pSsl����(N������I'��;�'S'�:��7;,�tO:
li" PARAGUAI "J-i �

Cucperaçãe econômica � .scclal mais Agradecimento do embaixadorSape�

'-�nter1\1. e. ,�al$__�v_it�l" � _� �a;��tJ:���1�����e1��������a���:�n-VIASEINGTON. 9 cu. P.) de grandes homens Roube. dar I
uma fórmula sacramsntal.: te Conselho e �o COn'l\!hn. U1.-._t,CJ].J.AJ".Q dar-vos �'l."'EP">P ca de cedo Soares ministro das Re-

.,

oonclurnnndo fi Organi- U�11.: vida ::unpla. e fecu�da. A; intermitentemente ínvocadn tel'amel'icano·_ Econô1:lico_ § .qus o meu Govêrno fie· e! -'I h�-li';i<J'��i«;lres. '�'eCf'BOU elo Na 'referida nokl'. o embní-

Z:\(,:lO do" Estados Amertca- U!1:ao Fil n�mel?�ana� .mcor-I e:11 tem�?s. de crise. para axí- S9c.ial. Pàra aperf�ic.oa-�as .: penhará em C?ntribuir com embaixador "Ral1.-. <;!<l.l)ena J xador Sapena �to.r ,.. '"rA�_

nos a unia grande revolução porou-so a rísíonomra de
j gir

sacrrncios a que os povos pô-Ias em. execuçao nao , e
I
todas as suas forças para que Pastor. chefe da missão cli-: Sa, �,:nrraçao peto elé'vil

de processos, ele maneira a ,l�ssa ,cor;vi'V'encia, .que já: do _?ontinente [amais se tur- pnecíso cJ'L:1r �j.ll1 super-Esta- i a Organízaçào dos Estados plomitica. do Paraguní junto. do espirita de colaborácào

CI1i() o p. namerrcanísmo ve- nao sananamos imagmnr SOl 11 I tarâo, Pelo bem comum. O do nrm se dfo\le tr-rnér que Americanos possa sempre, e ao governo brasileiro. not., �xistente nnquole . órgão do

n11:1 a traduslr "fórmulas' ele cl.i. Cem ;l ('Xperiellci:'t. vlvi- ,P::tnamcric:mlsl11o terá que e"ta OriSanizaç'ã;ó se Ll'r1l1sfor-1 e.ida VrZ mais, mosLrfll'-se à de agradecimento por tC1" o governo bt'�sileiro. aj'ucl·i:tnelo

eUOj1Cl'flÇi'to C'conomica e so- (];l_C fi ii�rlO elos bcneflcios.}lfl! ser 1\111 cOllj�l,nro de a <;õe.; me n�tTl L:evi�,t:ln t�llt:J.ru:ar ;,ltma elo que dela csperam Departamento de Defesa Sa- a combater a aftosuilU'!1l.que
ci:t.l mRis intensas e mais vi- :l,çao COII um, clnr,l11t,e � ::; -! cO�1cret::tS e ({tanas. Cjue che- e 'peI'Lg�so. Nua 8el.·;1 precI.sJ os ,110.mens e mulheres d,,:; nitária Animal do Brasil ce- ataca .periódieamente o g"a-

tuis". o 0.1'. Jmcelino Kubits- d G M I 1- d b
_

_ gun a ue1'1a _ une la. pu- i guem aos nossos povos e11J ofen er as so eramas n�c1O- Amencas", dido. gratuitamente.'seis mil do tio Paraguai e do Brasil.

chekproferiUj�porlankd�- demos�nscrev�naCarladas!�go mfl� que sjm�� P�a- n�sparai�egrarno�oses-I��������
CUl'Sb a,\) SPl' l'cccbillo pelo Nações. UI1i(l:1s a autol'iz:1ÇÚo I

vras. forços em p.rol elo cl(4.�el1volví-

O F t
'

..

Conselho ela OEA, básica quo llO::! permitiu COll-, I "O.:: clhs [jiW correm. sr.\) m�iüo ()conômic.o c do :I.per- ··U U rO,' governo"
;' ;':

"E' 'indispensável - afir- servar e aperfelçO;tr nosso::; 11m permanente dr.saflO li felçoamento ;:,ocuü. numa ta- I

mau - que nfastemos a instmmentos particu I a r e s
!

inteligencia e à . capacidade refa qlÍe tanta'interessa aos' '.'

a·meaga. ele soluçõe" incornpa que vem s.erVil1l:0 de exçJ:l.-1Clo" l'esp�n��veis.. peh,l _,vida �,aises aítame�te ifolclustl'.Iêl1i.� Os COD\fldarlos hina O Ministério
.

tiveiR .com nossas tradiçõüs. pIo fl. outra.� entIelades e Slfi- i elos povo,�. 'IIRnsfoÍ'rni'l.çoes 0- zddos <;91110 fiO>; qU-9 uU1da .' 1· 1
.

1 d ·r· ·t· P(C'l" C" 1,', I) C C"1

"ç
. 1 t

.. " , ..•... " IA I
RIO. {) (V. A�) - O sr. Jl1S- qlle nd( a 1aVla t e e m] IVu OV1S ..... t1. gnc o, asn, IV!

CrlS 'as, e para lSSO urge e e- emas reglOnrus, ! Ç0!10l111CflS e SOClétl,;'Stlü meVl .. neCr".Qll,am c r:"euvo Vê.r-se. eelií'lo Kubitsc.;helc conl'llnl' _ b' ,t 's'" 1 (AI l' ,) C J .H·'l·t ,.--

V I' o Dív 1 cje v'cl" d gran "N
.

1 I C t· '1"
,.

d" J t 1 "t'"
so 1 e o as.�L1n O.. egul1(.<,I varo,] Os e ::!�:1 lVl1 I m

a e i <A e ,- _ a VIL a 'c e 110SS0 on '1-
,
;avelS e urge ilnpe, U' que ela" aos proclI ores (e mel el'las t' 11 t' ". , p' 'd tI' N 1 d M' I )

,

d a S ele l)OP lac�' "1 t to'
-, , . 1

. . -

f'
.

t d Co.u-Se on em as .30 horas ran"pnou, aleS! -en e e el- e san, e e o .

es m s, as' li .ao '11 e nCl1 e es a rgamzacao e, co ..

I'
se tacam SO)· a mspll',açao ':1 .. pl'WlaS como nas expor a 0-

"011' o sr Al11 1 p. t t·t
A, 1 E' f t d·. t'

. d' '1'
_ ..

..

• ' '. '., .... , ,.. .

l" '. ara elXO o o rel,erou ao sr. L>.1nara 'm ou es pesse IS as con-

am a vivem em conc 1çoe" :110 bem a de.rmIU :1 eloquen- [az de cloutrmas enganosas e res de capltalS, Mas e mclls- rOll1ane! �o'nl' t
'

p' t
'.
I t"

.

1 t,..
,..

.' .. -

,u , o v leClmen o por- eixo o que. antes de . sair SIC er:1\1a -se 011 em como de-

clifici mente campa lVe1ti com Cla ele vosso antigo e Ilustre I fataiS. Na Ol'blta mternaclO- pensDI:lel que afa.,stemos a
1'1e11 l'!'zad l' e t d f' ·t· t b ' I'"

d.
..

d 1 t d' '. t'" II'
,

.

'- .

1"
o ai \ n e os casos do Rio. formulara apenaR. nll lva am em a esco u'\' do

a 19maa e e emen ar o :::.ecre ,arJ0 Gera. Dr. L eras nal, como na ordem mternh, e ameaca de soIu,Çoes mcornp<,- "''""l·tnc'-c ) I t" d

.

1. , ., ,'o '
•.

•. , �
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•

•

. "
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• -
;'co.,,;c .... ,tiS I e a no ICla e convite para. as pastas ela. sr. Dagoberto Sales, de Sã.o

10mem '. ,��1�la,.go, um t�cldo ele S�tl- 1 no�s? d.evel acompanhar i:t üvel� C0111 nossa., tlUdlçoe� ccmposição do Ministério. JustiÇll (Nereu Ramos). Fa- .'.P:1ulo. pam o lVIíni::;t,Úio da

'.lSS!ll1tl� l'o]ft,:or.i o l'e.lço('s, I, eXlgeT (:la elos tempo;:;. E' p,n- C]·lst:as. p pant 1;3S0 llrge ele� De )0'1' ti "n
"
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O'" FOIlMUr A POLI
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.
. ...[ ::; es"., conveba. O zencla. (Alkmin). F.�ucaçãr; Viação.

Mt\i",.\�.�.,.�._r: ,,;;', .I'U"",,'"lD"l""-�.
- lL\C .cu1Ji'l! e 11lteb.l·': lOd? o; tlCll�l'm('nte ,11e�essuT:o que Vâ.r o l1lvei de ,vida de

_

gt'afi- '')resi<lellte tIo PSD comuni- ••••••••••••••••••4'i••Q••ect6
'

."_v' .. "'::lo ;[H'PI:t fl.l'll.t',l'J(,:',mq ...
ll'

..o.rç-n e're.'-'rLO", .e.'Ul1U111é.. l',1,.c.(l.n1s,..
mo. �.l(ls.massa,';; de,p 1Jl�laÇ{lO.quC-}"·'1 'o' seu�·.c

'., l' ". n""
'

.

". })nt1{,{; ,i'I';" �r�t".,t'il!l��, ,�lc:;fl'i;;i�+4Y4��m��41)).h:,�' "'<���iÍ"��/'
.

c;ll(j''tB�;i,)j ,u:/ ��: ��j 19�O;�,�lOS_ .

� lW-r·I'\t.;II!FlC·(C'A Uk"rIOkIAt Dt?,
No setl. discurso. cuja ínte- �SBa penetl'açllO 'ou ,lntegl.'a- I para mantér.seu 2Cl1tldõ esc' :,fi'dll>t'ÍBL1Q �lll. ciS.:COi"il;..!f, On:jik�S"IDltm'E .. ""1rv, �Un\}t'teJ-Jv: -l�T)"\3 n .. -,-TI!

gra publicamos a seguir. in, <ão nft? é :Jnif,ol'me nem se': sencial se tra(hl�a. em forn�u.:." digniclale elfl\Hmtnr elo ho-
DO I A p. I" MUN-'C' I'P"IO'·S

.

sistiu o pr�sidente eleito do, )_oele �ll�el' lrltell'amenL-' S;l- las d? cocrp.er��o eCOnOn1IC.:l.j
menf. _:

.

•• • !t·

Brasil em que o "panameri- .lsIatol'ln.
, II e socml )TIal!' l.necnsas.e mul.s'. "E"sa _grunde Revolução Do nosso confrade e bri-

canismo não pode ser ape-
.

I vitflis. .

'

pode e eleve ser o trabalho ,hante colega. dr. Itagiba RIO, 9 ev. A.) O presi-I finitin do temário' e ,regi-

nus uma coleção de docu- COOPERAÇ1iO ECONOMICA' , dos homens ela América. con- :jampos. digno Presidente do dente du Comissão Nacional menta interno; providências

montas que honram n03Sl E SOCIAL ELEVAÇÃO nAS MASSAS I greg,lda3 nestà . Organização .L A. P. :j:., recebemos o se-' Organizadora do IV Congres-, ele ordem. geral e t9r�faj;' de

cultura jurídica e polÍtica". 'I e neste Conselhõ, Fàlando- g-uiu te telegrama: so Nacional ele Municípios. cada membro da 'Comissão

elo'lendo apres.entar-se comc 'O P::1.n-:!mericanismo nào "·Tais f6rmula� não é pl'e-: vos ('amo Presidente eleito (1:: RIO. 2 - Ao início do Ano promovida
.

pela Associação ao preparo m:1terÍf'I.l e dífu'são

"um conjunto ele ações COl1- ;ocle ser apenas uma coleçào ciso que eu o diga n�Lo são I Brasil. 'o,�c9lhiclo 'por metÍ::> Novo tra,nsmito prezado çli� Bra�ileira ele Municípios. _j:'i do Cone;re;.;so.
,I,.

cretas e diárias, ,que che- 1e documentos que honram estranhas à viela de . nossa: patrícios para .as respon3abi- l'etor e amigo sinceros votos convocou 9s membros ela re-

guem abs nossos povos ell, 102S3 cultura política e jurí- Organização e .muitas djlas i lidaeles da Chefia do Estado felicitações extepsi'{03 Pes- ferida �Comissão para uma O 1.0 Congres30 Nacional

algo mais que simples pala- 'lica nenl deve reduzir-se a. j'á merCC(;l':'.ll1 a atenção cles- nos próximos cinco an:êS, soai compõe redação oficinas �'euniãó nesta capital no pro- de Municípios realizou!se em

vras". ..�_�.b W_._U.j".�__.u_� u.m.__w_w_�_�_�_._�_Q.-_g_�_i.. U_UJ"_�__�a_g_m_g...._g-"..i". 'w....B��.... �_&__�U�Uucuu_w_u.uw··_·_·.-.·u·u· nosso bravo jornal. Abraços. x'irno dia 15 de março. na abril elê 1950; o 2.0 ern no-

E' o seguinte na íntegra o
Itagiba Campos. sede da'A B. M. vembro de 19�2; e o· 3.0 em

����::�le:Ó sr. Juscelino VI·olenITa. Ir·em-or/ d'e .terra 0'0' ·'Mex·l·e,o NIXON NA POSSE jaN����i�����i�u��r��;���;1� �:�i;:ea1;::�ç�oQscC��Í1aCb�:
"Senher Presidente, U. II WASIIINGTON, !) (U.

-

P.) o presíde.v.te elo Conselho De- constituem sempre pl'oblel11::ls

"E' para mim subida hon� .

MÉXICO.9 CU. P.) _ Foi jar. Segundo o Observatório' cífica. O tel'l:'emoto causou Sflube-se em boa fonte que \ libcl';Üivo ela A. B, M .• apre- de grancle cuidado pa�a;a ,.

rn. ser recebido por vós e po- ontem sentido. no México, .

1

.

igualmente certo pânico en- o vice-presidente elos Esta- ,entará ·ROS conselheiros as A. B. M .• pelo elevado nltl11e-

-

der dirigir' eotas palavras dt 'ls 7h 10m. um tremor de'
NaClOna, de Tacubaya. o , . .

'- dos Unido::;, Hichard Nixon seguintes q1�e�t�es: escolha

Iro
de con':.encionais.q,�I� �rm-

oSn.udacão ao órgão mais im epiccnÜ'o .do movimento. que·
tre .os V;I1'1OS tunstas e .ve- prêsidirú a delegação oficial do local deflllltlVo para sede pa�'ece a esse Congl'essb,'e '()

. .en;l j)i\l'ticularmente vio· I âmstns ctualmente em Acn
'

Portal1.te do sistema inter- [oi igualmenLe fO.J'te 'na ca-
.l'� " '.,: '.' . '_.- do governo americano às cc- do Congres20 em virtude dn ajustamento de tão grande

lento. no pôrto de,Acapulco, 1 - l' t t·
.

americano. Orgão mais il11- lJiLtl, encontl:ava-se a' 300k111 pu tO. prtnc1lJa men e en le rimOlllâ'" qLle marcarão a' desistencia do ·govel'nudor da, massa de co.nferencistn�,' "s

..

'

1a Co-gta do Pacífico, O aba- I
" "

o> '"

Portante •.eu o digo sem hesi- ao sul dã México. nó Estado ús hÓSl)edes de um grande posse do sr., Juscelino Kubi- 13:J.hia de recebê-lo em Sal-' co,ndições g'e,rais de, hos1:>ec1a-
lo sísmico fez cêrca de cin,c

.

'

taro embora saiba que na de Guel'l·ci·o. a pouca dis-I' hotel vizinho 'ao prédio llês- tscl'lek. a 31 elo corrente, no vador e oferecimento de ou- gem e acomatlaçõps ria cida ..

quenta feridos, ao provocar
\

hiel'arquia desta Organização t.ância da Í>tmOsfl Pr;lia P;1- truído.
.

R.io de Janeiro. 'trilS cícla:c1es: a))1'o lação cle- de-sede.

O· desmoronamento. de um

.

a Conferência Interanlerica-
.

.

•__��.._� Mu_ ��&__ __ _��_- -.-......__ ��_m _••g _-_�.-_._�� ,;...-.;,.-.� - - ..._--_.. _
� l'.-_ .t""""""'-..., _._-.• .,._ -�.-.- - p_-_ ..

, prédio de apartamentos.
.,

na· tem poderes mais am-
�,' . .., ...,;""",�,

pIos e a Reunião de Oonsulta J:;;��e� te�l�;�\!l�,�:i��I;�� Voi<�cl·n.a "ma-Is. . p.u'der'osa e el,·cazr qu'e a., Salk ;f."faculd,ades decisórias mais
os escombros do edifício

_

definidas para que� tões fun-
. cuja col1shução. a'o que pa-

damentais e urgentes. Entre- rece. deixava muito a dese- ,NOVA IORQUE'. 9 (U.P.) para prod.llzir uma nova va- Hilleboe. essa nova vacina Serviços de Sa úde do E�ta- SOS ensaios clínicQ,� do tiRO

tanto o Conselho da O�gani- ._-.ru.u-uv..,..�-..-...-.-..,....-.r-�......-_....._-.
_ O sr. H�l'man �. Hille-, cin� contra a POli?mie�ite.l_s�l'ia p�'epal'ada mediant.e I

do esclareceu. no. ent,ant�. dos que_ foram. feit?s �ela
zação dos Estados Americq_" boe. Chefe dos Servlços de maIS poderosa e maIS eflCaz Vll'llS atrvos. em vez de Vl- que antes de poder ser ut1- Fun�açao NaclOnàl p!lla1 a

nos ljode dizer-se 80nl, justi-. JUSCELINO, HOJE Sr,úde do Estado de Nova! do que a vacina Salle. anun-I rus passivos. como é 1)a.ra Ilizada. a nova vacina. sel'ú lpta contra a paqj.isi.a" in-

. ça, seu órgão mais in1!)Ortan-
NA I:JOL'AND'A Iorque. anunciou que esta-! cia-se de Albany, Segundo I a vacina Salk. O Chefe [los I pretjso proceflel' a nlln�e�'6- fa,!ltil'g �om 11 vaciJla Salk

te porque sé constitui ele 111a- �J.
vam_ :�. cursos trab::tlhos I

as inclicaçõE?s dadas. pelo Si'. ,b��
Q � _g___,.�

.._�..- ��_ -..a -_ �_� a.w -.. .. _ -_ _ a
_ ':�--�;;":;-.--..

lleira permanente e porque HAIA.9 (U. P.) - O pre- (V'w'"•• -.._-_

.....v"'"�E�A............G�·O---RA""_'!�._"';.�.' I'PIO· XII e a lavor' do parto sem :,'dor"nele. e no tl'abrüno flWlllC'loSO sidente eleito do Brasil. sr
"

de suas Comissõe,;; e ol'ganis- .

Jusceiino Kubitschek. chega-

mos subsiclliri03, o Pnll:J.mé- rã à Hol:1ncla no dia 10 do
.

RO.MA. 9 (U. P.) O l,cliênei& à S.ua vontade, A vi- cl.'istão. os .ex.emplos, q.l)oti-
ricanismo idcal Cjue todo" corrente. às 9 horas e 30 mi-

O S I Ih
-

professãrnos se vui 1,racluzin. l1utosJlor via aérea. para um'f\ ,uer que i vana Pampanini ..

e de... Papa prOlll.11lciou-se em fa-
I
ela e o sofl'll11ento do Sellhor. dHt110S. a aceltaçao l'eslgna-

.

I v,'sl'ta Ofl'cl'a'l de 24 hOl'ns. ,n
.

V01' do part.o sem dor "no
I
as dores que tantos grandes ela da Cruz. que temos sob

do em cliretl'i7.es e 11l1pU sos o. "

1

I " , · '([ual se põem em ação única- I' homens suportaram � mesl11.0 O.s ol,l.l.OS. !udo isso, l"[we a a

especiJ'ico.,. ('nl nf;ót-S e l'eco- ,convite do g-Overno 110bndês. VO va' as ClJSY'osas JOi'as I
'

I
.. r'Cl

• .

_

'.
,

I mente
.. n�.,

fOl'ç'as natuTais da. ' procuraram. gTfI<;:lS a.s q.ul'lls ':lg,l1lflC::lÇ'�lO do. so ·I'l.men.to.
111e:rJ.c·I'�"(J� � , '\1""'" (JU" - romunica o Ministério elo

- I

tr�ns���'e��� p���_.�.t�';�"a di� Extel:iOl': ROMA. 9 (U. P.) _ A Els. ';és mns simples, investimen- Iil?te". no discurso que diri- . nmadureceram e.ahngn'am durante o tempo des.�::j. 'I1,da

nossa vida de relação os a11- O presidente eleito será re- trela cinematográfica Sií-. ',os que não produziram os giu. ontem de manhã. aos os pincRr08 do. heroismo, telTest1'.o.

selos e esper:1nç'flS de todü cebidD de manhã pelo minis- vana Pampanini está às vol- 1sperados dividenelos. .

gi-necologistns italianos _e. I

um ContinenLe. tro-pl'e.;iclente . ela Holanclf], tas de um proce so judiCiá, péloras (]lle "La Pampanini" e�trangeil'os. inf�rma-se ,�a ANUNCIADO A PIO O AVIÃO A'· JA'rO
tloutor Willem Drees, e elc- rÍo para obrfgá-Ia a restituir l'pcebló)u de seu cliente não. Cidade do Vahcano. O

Iverá almoçar com o encarre- 30 milhões de liras (48 rrül _.....-..w..: .....�, Cristlani,smo. disse o Papa. XII O NOIVADO DE CAIU §ÕBRE UMA
gado ele negóéios do Brasil ,dólares). Esta soma, segun-

.

,
-' a respeito. nRo illterpl'eta o GRACE KELLY E DO foi

.

nesta capital. sl�..M'anuel I1..fa-. do o autor da ação, um dire- EISENHO\VER RE- sofritrl.ento e a Crilz de ma-
'

N I
ria Fernandez Alcazar. Q sr. tal' cinemato.gráfico nascido GRESSOU A

neira Pl!rdm,en�e negativa, PRINCIPE RAI lER 1 GRANJA > ... ,

Kubitschek, será recebido em,_:-nn. Grécia. fo.I gasta com fI"
� S I'NGTON .,

S,' ,a nova te.f'nlCa poupa as �OMA. 9 (�. �.) --:-. O, ROMA, 9 (D. P.) ,,-:; Um

aucliencla. as 15 hOl'aS, pela estrela. em jC1i.as, no CUl'SO ele 1,'.Ji\. fI d�'les elo �al to) ou as

,a;oe-I
nOlVado do Prll1C1pe Rall1Jer avião a jato "Vampire". da

rainha Juliana e príncipe um_ romance de dois anps,!'" llJZé1, a mae pode ace'lta-l.a com a jovem atriz america- Fôrça Aérea Italiana. cujo

Bernhard, no paláCio real de in"forma-se de R,0111a. \'
.

WASHINGTON, 9 (D. P.) sem nenhum escr(lpulo de: nà Grllce Kelly fQi anuncia- pilôto saltou em paf\Í::q�e

Soestdijl�. e comparecerá a O advogado Vicenzo Lupoi, ,-
O preSi?ente Eiseqhow�r consciência; Mas não é obri- i elo ao Papa .pelo Ministro do das. caiu sôbre uma' g>rn.l1l.ja

um jantar oficial ofereeido que 'representa o m�gl1ata do ·regres!:;Qu as. 15_110ras 52 ml- gadn a faze-lo. �o caso de
I Principado de Mónaco. du- em que estavam bril.}.c�pC(lo

pelo doutor Drees. nesta ca- <:!,nema M()l'l'is'El'ga�bate-se nuto,q ele hOJe, procedente de um sl1ees�o pRrclal ou de i rante fi audiêocin pal:a a. a- várias mpninas. Cinco· das

pital. No dia 11 o sr. Kubits- pehi. tese ele qu.e os �lógios Cflmo Hueso. onde pas<:'oll' um fl'ucasso, ela snbe qUe o presentação do!'! votos de crianças,. uma moça: e "dnas

chek deixará a Holanda. por incrustados de diamantes, a- í suas férias. Eisenhower di- .sofrimerüo pode tornRr-se' Ano Novo. Sabe-se que. co- mujhere3 foram mortu!;\. O

via aérea. às !) horas. r.oro 'néis. brac?le�es -c' colare,s de rigiu-sc im�iatâmente pa- um� fonte de bem. se é su- 'mo o !,�'�ncipe., �ua noiva é ltotal dr feridos Rseendeu.a

destino a Londres. foram pl'opl'lamente preRCn- ra a Casa Blanca. porl ado com Dpus e por obe- de l'ehglRCl catollcf\.. .

11.

�--- ..........

SOI.JUÇRO DO PANA:vlt
, RICANISMO

"O Panam('l'icanismo é

mais que uma fórmula polí
tir,;} ou jUl'ídi'ca. Na,)':eU com

a liberdade de nossoS POVOOl,
foi ideal alto. ,,:mb01''l. impre

ciso. desele as nossal� campa

nhas emancip a d o r a s. Só

muito mais tarde encontrou

expl'('c�,ào ol'gf\,l1ica posi ti'!;\
em um moclesto escritório
para troca de -informaÇões

ao c�ual a

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



INDIG,J�I?IÇ�sPROF::ISS}gtiAL Colegio- Coração d� Jesus I' -------é/te �_>- _
.

DR. WALMOR ZO�I1!1R DR. YLMAR COltP.lljA 1 "

-

AVISOS PA�A�ü AN� �ETl\? DE 1956

R �LJ",p, - �'ASIGARCIA CLíNICA MÉDICA, ADMINISTRAÇÃO E�ames de adml�sao a.o C�ISO Normal ·/·e I e r.M't.�GD'-:-' I d I F Id d Na I CONSULTAS das 10 - 13 ho- Redação e Oficinas à rua Con- Dias 16 e 17 de fevereiro, as 8,00 horas. ..
- .oI'

•
10 orna o ne a vacu a e -

.
"

• � "�",

5cional de Medicina da Unlver- ras,. ".
.

selheíro Mafra, n. 160 Tel. 3022 Inscrição para os mesmes

�"""f):Psidade do Brasil

,Rua
I'i radeutes 9 - Fone 3415 - �.x. ��stal 139. Dia 15 de fevereiro de 1956, das 15 às 17 .horas. �'5..

, .
.,uo'''' /'-, \

•

Ex-interno por concurso da Ma- Dí retor; RUBENS A. RAMOS
.

• ,

•
• ,

ternidade-Escola DR. JOSÉ TAVARES Gerente: DOMINGOS F. DE Exames de 2a. época ,

(Serviço do Prof. Oetãvio Ro- IRACEMA
R

AQUINO
•

Dias '17 e 18 de fevereriro, às 7,30 horas. _;�:'::;;:::;:;;:;;';�;:;::===�if=�41
drlgues Lima) DOENÇAS NERVOSAS E MEN- epre.sentantes. Inscrí ão

Ex-Interno do Serviço de Cí eur- TAIS'::" CLINICA- GERAL Representaçoes A. S. Lara.
. � . ,

g'ia do Hospital I. A. P. E. T. C. Angustia Complexos
Ltda DIa 16 de fevereiro, das 9 as 12 hor .• oI.

do Rio de Janeiro I'
..

At M
. Rua Senador Dantas, 40 - 6° MATRíCULA MT'oS DE F'E'\TE''''EIRO

• . .. .
nSOll1a -

.
aques - amas -

andar
r.. ..

MedIco do Hospttal de Caridade Problemática afetiva e sexual TI" 22 5924 R' d J
. Curso Primário

e da Maternidat!e Dr. Carlos Do Serviço Nacional de Doen- R
e ..

15" d N
10

b
e ���lr50ÔCorrea ças Mentais. Psiquiátra do'

ua e ove� 1'0 Dia 20 - los e 20s anos e Jardim da Infância.
DOENÇ!\S DE SENHORAS -

H 't I C 1-' S t A
andar sala 512 - Sao Paulo.

D' 21 3 4 P'" 1PARTOS __ o.PERAÇÕES °CgINaSÜLTo_l��O a�
-

Rna. T •

-

ASSINATl}'RAS Ia -

.

os e os anos e re-grnasrar.

Cons: Rua João ?into n. 16-, jano, 41 _ �;s 16 às 1�\or�: -,

Na Capital Das 7,30 - 11 horas e 15 -,. 18 horas.
das 16,00 às 18,00 horas. RESIDÊNCIA: Rua' Bocaiuva, �nL �r$ 170,00 Cursos: Ginasial, Científico, Clássico e Normal

. ::;.:::: ,

Pela "manhã atende díà- 139 Te!. 2901
Semest.re ,.,' Cr$ 90,00 . �- _-. __ �

riamente no Hospital de No Interícr Dia 22 - das 8�1l horas - las. séries g inas ia is. -=-�. ao "� :-:
Caridade. DR. ARMANDO -VALÉ- �no •.............. Cr$ 200,00 Dia 22 - das 15-18 horas .:_ 2as séries ginasiais. {,_. de �odad. _,_ -.�_ --Residência; ::;eme�tr� Cr$ .110,00 D' '>3 d 8 11 1

. .., n SCUI""" ti e, .- ..

Rua: General Bittencourt n.
RIO. DE ASSIS Anunc,lO. m.edlante contr�to.

IR ""
- as - ioras - i>aS serres g inasiaf a. ll._,1"\OSSCo"- do �� _i. u-',. __,� COC", s..[' '�,;;:....', .. ,... ,,�.-,101 Dos Serviços de Clínica Infantil Os orrgmais, mesmo nao pu- Dia 23 - das 15··18 horas - 4as séries ginasiais. UV'"

..�-
o... onu-

..� __ ._.; .';..
'l:elefone: 2.692. da Assistência Municipal e Hos- blicad?s, _não _serão devolvidos: Dia 24 - das 8-11 horas - Cursos Cientifico, Oláss i- ,

� _..I..e\ recantO ,_"<f.'-<="'"''
''<'

, '}"'.:
pital de Caridade A direção nao se responsab il izu ,.

.

ept'_. ..
__

. ..I ....e\ COR' . -;
_.- ,_" .•.�

CLiNICA MÉDICA DE CRIAN- pelos conceitos emitidos nos ar- co e Normal. ;'E'''''',''- 1\C)'te5 C" ,,- \� e &9'�' ,,:,:,�,' "I',
ÇAS E ADULTOS cigos assinados. �O-- ,�.tf1. :. � \\oIe seri

nte motor·
..

,

- Alergia - Reabertura das aulas � .- ..
' � . dt um pOSSa

Consultório: Rua Nunes Mu- INFORMAÇõESU'1'EIS' ... ".
. / ..C> owd\io

. MSchado, 7 - Consultas das 15 às Dia 1° de março de 1956. -ç

ti18 horas. O leitor encontrará, nesta co- Chegada ao Internato - Dia 29 de fevereiro de 1956. -
.»�.",

-"

D .

Residência: 'Rua Marechal Gui- luna, informações que necesaíta, D' 3 T Jlherme, 5 - Fune: 3783 d iàrtarnente e de intedii\to: la 1- -=- urna da manhã às 7,45 horas.
II'!

JORNAIS Telefone Turno da tarde às 12,50 ho)l'a�. .

. '.oU () R S II':
DO}<�NÇAS DO APARELHO DI- O Estado , 3.022 No primeiro dia de aula, as alunas apresentem-se de S r. A • lU

•GES'rIVO -- ULCERAS DO ES- A Gazeta 2.656 "
TOMAGO E DUODENO, ALER- Diário da Tarde 3.579 uniforme de gala, completo: blusa de 'manga comprida, tic 2, � a
GIA-DERMATOLOGIA E CLI- Imprensa Oficial 2.688 boina, luvas, sapato ,:olegial. :Yi(",--.---: .. '---

NICA GERAL HOSPITAIS
DR. JúLIO PAUPITZ Caridade:

FILHO (Provedor) -. .. . ..• 2.314

E
.

t d 20" f
. (Po rta ría) " '" 2.036

lC-ll: erno a en erl11ar�a I Nerêu Ramos 3.81ll
DR. HENRIQUE PRISCO e Serviço de gastl:o-enterolo�la l Mí lí tar ">'__ • 3 157

.

PARA. ISO
da Santa Casa do.RlO.de Jenairo l,são Seb�C;s

.

de',
.

(Prof. W Berardinel lí ), ��
a a

MÉDICO Curso
.

de neurnl� l-Pr"'üt':'"I" �,""Cle) 3.153 1 domingo - Farmácia. Nelson - Rua Felipe
Operações - Doenças de Se- A t�).

........':::-:==-b'� \.".

I
Maternidade Doutor Car- S h

.

dt
nhõ;;;;-='''''t'I'ín'Il''li "q .\,(lUI!OIl.,....-,:_u�e� }'d H 't I tIos COl'l'êà .,.......... 3,121 c ml

.

'-ln ema o OSpl a ma er- CHAMADOS UR- 7 sábado (tarde) - Farmácia MODEItNA _ Rua,Curso de
. Especia'z o no mdade V. Amaral. GENTES,

Hospital dos Servidores do E�- D�ENÇAS _INTER�AS. Corpo de B.:mbeiros .... 3.313
João Pinto'

tudo.
. Coraçao,: Esto,mago, l!1testmo, .,sel'vi�o Luz (Raclama- 8 domingo - Farmácia MODERNA - Rua J_oão

(Ser"'l'ço' do Pro�"1 Mariano 'd'e f d b I R ova
'

v � �&,a o � v1as 1 lares. lnS, -

ções). .. .. . .. .. .. ... ... 2.404 PintoAndrade). nos e ute.r� .. Polícia (Sa!>, Comissá'l'io .. l!.038
Consultas - Pela manhã no Consulto,rlO: Vitor Meireles 22. Polícia (Gab. Delegado) .. 2.594 14 sábado (tarde) - Farmácia 3to ANTôNIO -

Hospital de Cal'idade.
. Das, I!, �s 18 h.oras.. , COMPANHIAS DE Rua Felipe Schmidt, 43

À tarde das 15,20 hs. em dlan· R d c Rua Bocaluva 20 I D A '(T O I T A
R N

eSI en, la: . TRANSPORTES 1� d' F" S· to _ANTôNIO _ Rua
� .J

te no consultório á ua unes F . 158 [) ommgo - arm'lCla j� F 1
Machado 47 Esquina de Tira-

one:.:l·,. 'fAC ,.... 3,700
r r S h

.l' po is. Itajaí Rio

dentes. Tel. 2766. DR. MARIO DE LARMO �l'uzeiro do Sul 2.500
I e Ipe c mlc t, 43 27-12 29-12 3-1

R.es1·dência - Rua Presidente anail' :; 553 21 sábado (tarde) - Fa.rmácia CATARINENSE ---.. 8' Cl\NTIÇA-O Varig 2'.325 R
• -1 10-'1 1/';-1

Coutinho 44. Lójde Úr��":::::::::::: 2.402 ua Trajq_no
U

_-------- MÉDICO
2

20-1 22-1 27-1
CLINICA- CLíNICO DE'CRIANÇAS Real ", !.377 � domingo - Farmácia CATARINENSE Rua 1 2 32S d· 2 300

-
- 8-2

de ADULTOS can mavas . . . .. .. . . .. . . Trajano
OLHOS OUVrDOS NARIZ DoencaSl Internas HOTÉIS

' 13-2 15-2 20-2
,

E GARGANTA CORAÇÁO ___:_ FIGADO - RINS Lux ,........... 2.021 28 sábado (tarde) - Farmácia NOTURNA Rua 25-2 27-2 3-�
DO - INTESTINOS Magestic , 2.276 'I'rajano .

IRO DA T d d Metropol 3147 . 8-3 10-3 lií-3
DR� GUERRE ratamento mo erno a 3.'321 29 d0Í11ingo - Farmácia NOTURNA - Rua Trajano -

A
SIFILIS -La Porta ,... O horário de saída de Florianópolis será às 24,00FONSEC Consultório _ Rua Vitor Mei- '_;acique .. . . . . . .. .. .• &.449 O serviço noturno será efetuado pelas Farmácias h dR'

OT RI C I 1 ,oras e o .10 de Janeiro :\'3 16,00 horas.
Chefe do Serviço de . U -

reles, 22. ençl'a : ,... 2.694 Santo Antônio e Noturna, situadas às ruas Felipe Sch-
NO do' Hospital de Florianópolis. HORÁRIO: Estrela 3.371

'dt 43 T
. Tanto na Ida como na yolta o navio fará escala nos

Possue a CLINICA os APARE- Das 13 às 16 horas. Ideal ,....... 3.659 mi, e raJar. o. portos de São'Sebastião, Ilhabela e Ubatuba.
LHOS MAIS MODERNOS PARA Telefone: Consultório - 3.415 ESTREITO A pl'e-sente tabela não poderá ser alterada sem pré- P
TRATAMENTO das DOENÇAS R�sidência:_Rua José do Vale '! Disque ,' , '. 06 via autorização deste DE:rARTAMENTO.

ara. melhores inform:cções,. -dirijam-se à séde da
da ESPECIALIDADE, Pereil'a 158 - Praia da' Sau-dade "

- Emprêsa, à rua Conselheiro r,'\'Iafra, 30 - Telefone 22-12.

Hg�pi��t'
- p,l. m.,!>;"" .��,ié" .

'

'

, \
...._�............

D, S. p" d,,,mbl'. do 1955
,

fli��l��l:"tô'�'l:::' :�:' :�é���i:":,��!��;J::,� Ap:;, .:0:4 :��: �� ".'.....ft...
·

��.·,'
..

\·I·a··u··r··a··n··I
..

e··�:·H··a···Op··O
..

I·:I
..

i1f,fio , V.i�g�-,m- co:L.·-_' -s�gu,r-JInç"'�midt 11"'. 113 Tel. 2365.
H!�,:;ident1a: ._I'e.l1ente �lllvelra, .

.

VIFHRA \,
I _

. ,� IJ.& ii

DR. ANTôNIO MONIZ lS() (Fon.; _3�: .•._ - ADVOGÁDO 'e ,r�.'p:dazDE ARAGÃO nu. CONSTANTINO Caixa Postal 150 _:_ Itajai � t 'fií

CIRURGIA TREUl\1ATOLOGlA DIMATOS
Santa Catarina. I RUA lolareebaJ DeodrJrQ M.. I 80 NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

Consultór��to!Oeãd�apinto, 18. MÉDICO CIRURGIÃO DR.·CLARNO G. •• 'Em Lagea. no aUJ ao Brutl. o melllorr : RIPIDO SUl BRASILEIRODoencas de Senhoras - Partos GALLETTI '( !
Das 15 às 17 diàriamente.

.,- Operações _ Vias Urinátias . : """.,.,,.,,,t.n ....n...,.I".. n,_• ..., '''' .,nl'\".,..,.. ..., .. I ..n� 'e, � m"".i.·.· . ».
Menos aos Sábados - ADVOGADO
Res: Bocaiuva 135. lo�g'::'S�rft�ta ap�:�eii;o���t��'� d: Rua Vitor Meireles, 6ú. ��•••••••••""'It••a................... Florian0polis -- Haia' - Jo(nville - Curitiba
Fone: - 2.7l4. , Buenos Aires. IcONE:: 2.468

S
-

A" f,
-

DRA. WLADYSLAVA CONSULTóRIO: Rua Felipe Florianópolis - ervlços �reos _
,rUZelrO

w. MUSSI Schmidt, n1'. 18 (sobrado). FONg nn. ANTONIO GOMES DE
351:!. do Sul T A I'
HORÁRIO: das 15 ás 18 ho- ALMEIDA

-

• ..�_
ras - ADVOGADO -

Residência: Avenida R.io Bran- 'EscritórIo e Residência:
co, n. 42. Av. He'rcilio Luz, 1;;

. Atende chamados Telefone: 3346.

2 Florianópolis, Terça--feira, 10 de Janeiro de 1956
------- ---�--,---- ,-------

DR. ROMEU BASTOS
PIRES
MÉDICO

C..m prática no Hospital São
Franctsco de Assis e na Santa

Casa do Rio de Janeiro
CLINICA MÉDICA
CARDIOLOGIA

Consultório: Rua Vitor M�i-
reles, 22 Te!. 2675.
Horários: Segundas, Quartas e

Sexta feiras:
Das 16 às 18 horas
Residência: Ru.a Felipe Sch

midt, 23 -' 2° andar, apt. 1 -

Te!. 3,002.

e

DR. ANTONIO DIB
MUSSI
MÉDICOS

CIRURGIA CLíNICA
GERAL-PARTOS

Serviço completo e especiali- . DR. LAURO.DAURA
zado das DOENÇAS DE SENHO- CLíNICA GERAL

RAS, com modernos métodos de Especialista em moléstias de D E N TIS TAS
diagnóstiCOS P. tratamento.' Senhoras e vias urinárias. _

SULPOSCOPIA - HISTERO - Cura radic.al· das infecções
SALPINGOGRAFIA - ME'rABO::. agudas e cronicas, do aperelho DR. SAMUEL FONSECA

LISMO uASAL genito,urinário em ambos os

R".dioterapia por ondas curtas- sexos.
. CIRURGIÃO-DENTISTA

l-R ios Ultra . Doellças do apaI'elho Digestivo Clínica -_ Cirurgia
Eletrocoagu a';80 - a

PROTESE: _ Pontes Moveis e
V' '1 t e Infra Vermelho .e do sistema nervoso.

l�oen!ultóri(): Rua �rrajan�, n .. 1, Horário: 10% ás 12 e 2'h ás 5. ,Dentaduras em

Bd'f" d Monteplo . C"onsultório: R. Tiradentes, 12 Nylon.
l° andar - , 1 leIO o '

DIA'I'ERl\fIl.: - TI'atamento de
Horário: Das 9 às 12 horas - _:_ 1° Andar, - Fone: 3246.

I
. Residêncla: R. Lacerda Cou- canais pela al-

Dr. MUSS.
.

ta fre(!llencia.
Das 15 às. 18 horas - Dra, tinho, 13 (Chácara do Espanha) Raios X e Infra-Vermelho

MUSSI Fone: �248.
.

Consultório e Residência: 1
Residência: Avenida Trom-

DR. ALVARO DE Femando Machado nO. fi
L

powsky, 84.
___ Fone 2l!:!5

ÚLIO DOIN CARVALHO
DR. J

.

.

MÉDICO DE CRIANÇAS
-

Cons�ltas: da� 8,00 às 11 !to-
VIEIRA

I
PUERICULTURA - PEDIATiUA ras e das 14,00 às 18 horas.

MÉDICO
.

- ALERGIA INFANTIL..... ExeJnsil'arnente com hora nUlI'-1
ESPjj;CIALISTA EM OLHO,S Consultório: -'- Rua

Tiradel,.,
c>ld�. de

OUVIDOS, NARIZ E GARGAN'IA tes n. 9. - Sabado - das 9 às 12.

TRATAMENTO Ii: OPERAçõES Residência: - Av. Hercilio ..

.

_.-

Infra.Vermelho - Nebuliza�ão - Luz n. 155 - Te!. 2.530. DR. LAURO CALDEIUA
Ultra-Som' Horário: - Das 14 i:s 18 ho- DE ANDRADA

(Tratamento de
_

sinusite sem ras diáriamente I 'CIRURGIÃO-DENTISTA '-..

operaçao) .

--- --

CGNSULT' RIO
. .. Receita de DR NEWTON ' o . Edifici<o

Anglo-retmoscopla - .

• PHrtenon - 2° andar - sala
Oculos - Moderno eqUIpamento D'AVILA ' 3 .. -

Ot R· I
.

goIOg'l'a (único 20, - Rua Tenente Silvelra, 1<>.
de o- mo armo G GER L A< d d'" d 8'

no 'Estado) CIRUR .IA A "en e., lanall1ente as as

" d 9' 12 horas e Doencas de Senhoras - Procto'- II horas.
.

HorarlO as as logra _ Eletricidade Médica 3as e 5as das 14 as 18 hol'as
das 16 às 18 horas. -.' M' Consultnrio: Rua Vitor Mei- - 10 as 22 horas

.

Consultório: - Rua Vitor el-
reles n, 28 _ Telefone: 3307, Confecciona De�tadul'll" e Pon.

l'eles 22 - Fone _2675. 20 Consultas: Das 15 horas ell1 �es ;l'1óveis de Nylon,
Res. - Rua Sao Jorge. diallte, _. -'" _

Fone 24 21. Residência: Fone, 3.422 DR. JOÃO ASSIS FILHO,
Rua: Blumenau n. 71. CIRURGIÃO DENTIS'l'A

Clinica de Adultos - Cirurgia
DR. ANTONIO BATISTA e Protese Raios X

JUNIOR I Rua Felipe Schmidt,. 39 A -

salas 5 e 6
Atende com hOI'a marcada
Dar 9 às 12 e das 14 àa 16

, t»AR'rIDAS lJJ!.j. FLORIANOPOLIS
2a Feii'a - Itajaí - Curitiba - S'ão

-

Paulo·- Rio.
Idem - Lajes - PÔl'to Alegre.
3a Feira � Itajaí - Joinvile._ Curitiba - Parana-

guá - Santos - Rio.
Idem - Lajes - Joaçaba - Xapecó.
4a Feira - Curitiba - São Paulo - Rio.

-

Idem - Laguna - Tubarão .:_ Pôrto Alegre.
5a Feira - ItajEIÍ -- Mafra - Curitiba - São 'Paulo.
Idem - Itajaí - Joinvile :._ Curitiba - Paranaguá'

- Santos - Rio.
Idem -' Lajes - Joaçaba - Xapecó:
6a Feira - Curitiba - São Paulo - Rio.'
Idem - Laguna - Tubarão - Pôrto Alegre.
Sábado -ltajaí - Joinvile - CUj:itiha - Pa,r�naguá

- Santos - Rio.
Idem - Lajes - Joaçaba - Xapecó.
Domingo"':" Curitiba - São Paulo - Rio.
Idem - Laguna -- Tubarão - Pôrto Alegre.
Reserya de lugares, compra de passagens, despachos

encomendas e informações:
SUCURSAL - Rua Felipe Schmidt, 40 - Fone 2500.
LOJA LUX - LUX'HOTEL - Fone 2021. :

LOJA TAC...:.. Rua Felipe Schmidt, 24 - Fone 3700.

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

Senhores Advogados e

firmas do ·Inferior Io ESCRITóRIO "SÃO JOSÉ", instalado nesta capi
tal, propõe-se a resolver com zelo e pontualidade todo e

qualquer assunto no Fô�'o em geral; em Repartições ou

Estabelecimentos, quanto a encaminhamento ou retirada
de documentos, legalização de firmas, livros, contratos,
certidões, registros, etc. etc. .

ESCRITóRIO "SÃO JOSF:" - Rua Alvaro de Car
valho, 34 (altos da Farmàcia Nelson) - FLORIANó-
POLIS.

.

.

DR. MÁRIO WEN
DHAUSEN

CLINICA MtDlCA DE ADULTOS
E CRI-ANÇAS

Consultório - Rua João Pin

to 10 - Te!. M. 769.
'Consu lta": Das 4 às 6 horas.

Residência: Rua Esteves J ú·

nior, 45. Te!. 2.812.

CLíNICA ESPECIALIZADA DE
CRIANÇAS

.

Consultas das 9 ás 11 huras.
Res, e Cons Padre Miguelillho,

12.
.

! :Dentis.a
. para Crianças

.

\Procura-se Casa
.. DR. JUAREZ PHILIPPI .

'

Edificfo João Alfredo - 10 andar.
Salas 1 � 2 - Rua Jerônimo Coelho, 1
Horário: 8 às 11 - 16 às 18 hOI'as
Atende exclusivamente 'com hora marcada.

--_--
-�-----

DR. NEY PERRONE
MUND

�'ormado peia""l'ãculdade Nacio·
nal á" Medicina Universidade

do Brasil
.

RIO DE JANEIRO
Apel'feiçoamento na "Casa d'e

Saude São Miguel"
Pl'of. Fernando Paulino

lutemo por 3 anos do Serviço
de Cirurgia

-

Pr.of. Pedro de Moura
OPERAÇõES

CLINICA DE ADUL'l'OS
DOENÇAS DE SENHORAS
CONflUL'rAS: No Hospital de

Caridade, diál'iamente pela ma

nhà
HESIDÊNCIA:

Sch,u_tel .. 1,20 -

Fio ri<:1 ,;opo1is.

DR. I. LOBATO
FILHO

Doenças do aparelho respiratóriO
. TUBERCULOSE .

RADIOGRAFIA' E RADIOSCOPIA
DOS PULMõES

Cirurgia d.o Torax

Formado pela Fa'culdade Nacio
nal de Medicina. Tisiologista e

Tisiocirurgião do 'Hospital Ne-
rêu Ramos

CUI'SO de especializaçao pela
S. 1'1. '1'. Ex .. interno e Ex-assis
tente de Cirurgia do Prof. Ugo

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

Fone 3801
Atende em hora marcada.
Res' - Rua Esteves Junior,

SO - Forie': 2395

Para alugar, procuro, com
urgênCia, ,casa com quatro
quartos e demais dependên-
cias.

--._----------------.....,--------- -Dou preferência a casa

com pequeno quintal e dita
no .centro ou em rU'!l servida
por ônibus.

Ofertas e condições por
carta a Paulo Preis, Hotel

Maje§ti(! até oito de (i�ZElPl
oro.

DR. CESAR BATALHA DA .. SILVEIRA
Cirurgião Dentista

Cl1ntca de Adultos e Crl&nçU
Ralo X

Atende com Hnra Marcada
l'éíTpe ,Sehmidt ai, ii sâlas 3 e 4

- Rua Duarte
rel"f. 3,;d?'? .--: I

O ESTADO

Comercio
RUll João

TransportaI
Piuto, 9 �oll

NAVIO-MOTOR "CARL HOEPCKE"
ITINERARIO

SAWAS DE

Santos
4-1
16·1
28·1
9-2

21-2
4-3
16-3

AgênCia: nua Deoaoro esquina da
Rua .Tenente Silveira

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

Jerreno--Vende-se
Sito ,à vila Lopes Vieira

nho). Preço: Cr$ 250.000,00.
Câmara.lI

(transversal Preso Couti
Tratar à TIua D. Jaime

Senhores Comercianles
e Industriais

o Impôsto de Renda pago' sôbre o lucro real, apura...
do pela escrita comercial, é mais justo do que o calcula
do pelo lucro presumido, com base na escrita fiscal. Pa
guem SOmente o impôsto devido, encarregando o nosso
Escritório da feitura das suas escritas. Aceitamos tam
bém escritas atrasadas.
ESCRITóRIO CONTÁBIL�Il\IOBILIÁRIO PERRONE

Rua Deodoro, nO 11 - Caixa Postal nO 355-
t<'one nO 3222 - Florianópolis.

casa, Na PRIlft
Venae-se otima casa construida de roletes com 73

'mts.2, bem junto a praia, preço Cr,$ 60.000,ob.
-

Tratar
com o proprietal'io no local. Ponte de B:1Íxo - São José
-= bem em frente a Capela.

ftulomovel Hudson
Vende-se completamente reformado.
Motor retificado 030 - Pneus banda. bi'anca, pintura

e acolchoamento novos.
Parte m<:.câniclil- 100% 7" Vê!. c tl',atal: na Oficina .Che.

vrolet.
Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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novembro de 1956.

ENCERRAMENTO DAS AULAS DO SEGUNDO PERÍO
DO' -- trinta (30) de noveÍnbl'O de 1956.

PROVAS FINAIS - primeira quinzena ele dezembro de·

1956, podendo pros!;eguir a segunda quinzer'líl, se necessár�o
(artigo 43 da Poltaria n. 170, de 27 de abril de 1955, da Dl-.
,'etol'ia çlo Ensino Comercial). j

ADMISSÃO AO CURSO COMERCIAL BASICU PARA O,
- J

Participamos à classe médica, aos nossos Clientes e ANO LETIVO DE 1957 ' 1
Amigos em geral, que, a Sucursal dêstes Laboratórios,

,

Prazo para ã inscrição: de 16 a 30 de novel1?-bl'o ele 1956;,
nesta Capital, ser�l fechada no período, compreendido en- Taxa ele inscrição: Cr$ 100,00; f
trc G de Fevereiro a 3 de Março, I?al'a a concessão de fé- Realização do:; exames: Í}lício a 12 ele dezembro df'�
ri:1s colelivas aos nossos funcionários. �956.

'.

Permanecerá, entretanto, na Sucursal, um plantão
pfll'il atender aos pe,didos �le amostras dos SRS. ,MédiCOS.) SOLENIDADE DE FORMATURA - segünda quinzena

LABORATÓRIOS SILVA ARAúJO-ROUSSEL S/A. üe dezembro do 1956.
Sucursal de FloTianópolis - Florianópolis, 27 de dezembro de 1956.

Rua: Jerônimo C{)elho, 16 NESTOR CAMPOS _ 10 Escriturário - Conferido por

Fone: 3 � '7 _ 5-2. ,JORGE JOSE' DE SOUZA - Secretário Visto - ELPIDIO
-.-------------------------�

!

BARBOSA - diretor - Aprovado por VíTOR LIMA - Pre-

CrUle iro dB Sul
'

'id,n"_ �o_ ai����::�';� �-VA-N-G-EN-I-IÊIM
__:_ DENTISTA -

Consultório rua Bocaiuva, 42

Sociais
SONETO

TOBIAS BARRETO

Qu!:tl1ta ilusão! o céu mostra-se esquivo
E surdo ao brado do universo inteiro ...
De dividas crueis és prisioneiro,
'l'omba por terra o pensamento altivo.

Dizem 'que o Cristo, o filho de Deus vivo,
A quem chamam também Deus verdadeiro,
Veio o mundo remir do cativeiro,
E eu vejo o mundo ainda tão cativo!

Se os reis são sempre os reis, se o povo ignavo
:N ão deixou, de provar o duro freio,
Da tirania e da miséria o travo,

Se é sempre o mesmo eng6do e falso enleio
Se o .homem chora e 'continua escravo,
De que foi que Jesus salvar nós veio?

_.

tonieta da Silva Borges;
_ jovem João Ma r io _Phi

lippi, filho do sr. João Ada l

gisio Philippi, funcionário
:__ sr.:Walmor Delfino de público, e de sua exma , es

Souza, funcionário do De- posa d. Maria d'e Lourdes

p!ll+amento de Estradas de Philippi ;
Rodagem; _ sr. Walter Alban i," ra-
- sta. Altair Rosa diotelegrafista
_' sra. Nancy' Vaz Rosa, _ sta. Terezinha Silva-

esposa do sr. Artur Rosa, Dutra, filha .do dr. Anisio
func.Icnátio da D.O.P.S. dês- Dutra e de sua exma. espo-
te Estado; sa d. Alcidia Silva Dutra;
- menina Fátima Delarn- _ sr. Paulo Sllveira, co-

bert Ff lizola- filha do sr, merciante
Ma lio Filizola e de sua _ sr. José Cavalheiro
exma. esposa d. Jandira De- Mendes
lambert Filizola _ Major Julio Agostinho
- sta. Alair Rosa, filha I Vieira, oficial da Reserva

do sr. José Rosa, funcioná- Remunerada da Policia Mi
rio público, e de sua

exma.I,
Iítar � elemento destacado

esposa d. Áurea Rosa; nos meios sacia is e cultu-

,FARÃO ANOS, AMANHÃ: rais de nosssa Capital
jovem João 'I'abajara - menina Maria Í-Ielena,

Ribeiro Borges, filho do graciosa filhinha do sr. Ma

nosso prezado conterrâneo noel Fiuza Lima;
sr. Joaquim Ribeiro Borges, _ sta. Maria Man su r,
10 Tenente da Reserva Re- funcionária do I.A.P.T.E.C.

ANIVERSÁRIOS

FAZEM ANOS, HOJE:

munerada da Aeronautica,
e de sua exma. esposa d. An-

-menino José, netinho
do s r. Fr-ancisco Lamarque

CO,l\ ;d<d)li� Vu. SiI. H fazer uma 'visita, ainda 'esta;
semana à

CASA BRUSQUE-"
Moderna Loja Comel'cia'l especializada el)1 artigcOs RE-

:\fAU:X, recenten1ente inaugurada nesra Capital, à rua

J�ron imo Coêlho, I-B, Ec! ifício
-

j 05,0 Alfredo

Semanalmente recebemos ,lloviuades� fabricadas pe,las
Indústrias Textis Renaux -S. A., de Brusql1e, que ofel'e

cemos nos nossos distintos fl'egueses com absoluta
. exclusividatjr nesta praça.

Com antecipados agradecimentos
Os proprietários da "CASA, BRUSQUE"

Florianópolis Sta. Catarina

LIRA TEMIS CLUBE
PROGHAMA PARA O 1\111:S DE JANEIRO

Dia H _ Soirée 'Pré-Carnavalesca.

Di'a 28 _ Sábado _ Soirée com desfile de Modas.

-----,_--- - ---
�-- -
---_.- o ._._

I,Á,BORA 'tóRIOS:' SiLVA ARAÚJO·ROUSSEL S/A.

AVISO

NOVA LINHA DA "CRUZEIRO DO SUL" AS
QUI:t-TTAS-FETnAS, PARA SÃO PAULO E RIO PAR
TINDO DE FLORIANóPOLIS AS 07:00 hs.

FLORIANóPOLIS 07:00
ITAJAI 07 :25
MAFRA . . . . . . .. ,08 :20
CUmTInA 09:00
SÃO PAULO 10:50
RIO DE JANEIRO 13 :00 (

INFORMAÇõES E RESERVAS 'DE LUGARES: RUA
FELLIPE SCHMIDT,,40 TELS. 2210 E 2500 AGÊNCIA
\'l'AC-rWA FELLIPE SCHMIDT, 24 TEL. 3700.

SEGURANÇ:A _ ,CONFORTO _ RAPIDEZ

VENDE-SE
Vende-se por motivo ele mudança, uma lõja em Flo

rianópolis à l'ua' Tenente Silveira.
Informações nesta redação ou à Avenfdg, Hercilio

Luz, 132 Apt. 3 _ Nesta.

Florianópolis, Terça-feira, 10 de .Janeiro de 1956
,------_._-----_,._ -�---_._�_.,

3
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A RADlO GUARUJA' LEVARA' AO AR
HOJE, O '; O CAPITULO DA EMOCIONAN

TE NOVELA HQUANDO AS ESw
TRELAS SE APAGAM"

VOCÊ -SABIA

Conforme já foi amplamente anunciado, rÍ Rúrlio Gua

rujá levará hoje, f'ínalmonta ao ar, o primeiro capítulo da

emociona.nts novela "QUANDO AS ESTRELAS SE APA

GAM", mais um "scrípt" do resteíado produtor do 'broad

castíng" carioca Raimundo Lopes.
O brilhante trabalho do escritor patrício será inter

pretado pelo magnífico "cast" de Rádio-Teatro da nossa

!Joj1ular emissora e sob o patrocínio dos estabelecimentos
da "A MODELAR", que está realizando, presentemente,
com extraordinário êxito 'Suas Grandes Vendas 'de, Verão,
concedendo descontos excepcionais de 10 a 30% em .seu

maravilhoso e moderníssimo estoque de vestidos, tailleurs,
saias e blusas da estação.
Dada a grande expetattva reinante, é de' se esperar que to-.
dos os iadíos desta Capital, estejam logo mais sintonisados
na onda dn Rádio Guarujá para acompanhar .o c1esenrol:U'
da emocionante novela, cuja realização se deve, como disse

mos- acima, aos estabelecimentos ela "A MODELAR", que

desta maneira brinda o público florianopolitano com mais

um programa de arte e cultura.

Escola dõCõíôeíCi'õ
ESCOLA TE'CNICA DE COME'RCIO DE SANTA

CATARINA

Reconhecida Pelo Gnvêrno Federal
CALENDA'RIO para o .ano letivo de 1956

ADMISSAO AO CURSO COMERCIAL BA'SICO

A proposta do Presidente
de Eisenhower para inspeção

aérea mutua de instalações
militares e troca de planos
militares entre os 'Estados
Unidos e a União Soviética
marcou a primeira vez na

Histór ia que uma nação
propôs abrir suas fronteiras
à iuvestlga ção v;e inspeção
aérea.

Considerando a ação "Uma linha reta nem sem

pre é o caminho mais curto

entre dois pontos. Os nave

gadores ganham bastante

tempo � cortam caminho M,'

vegando seus barcos em ar-

ter-remotos e ventos, os en-

genheiros projetaram a Pon

te Golden Gate, de San

Francisco, Ca liforn ia, per
mitindo-lhe uma "folga" no

balanço de mais de 4 me- co.

tros em ambas as direções.

pálZO para a inscrição: ele 1° a 11 de fevereiro ele 1956;

Taxa de inscrição: Cr$ 100,00; ,

Healização dos exames: início a 20 de fevereiro ele

1956,

p":) �o, "JCARN"ro
">A��-

•

CONSULTOR.� DE HIGIENE INFANTIL DA JOt-tNSON & JO,HN.SON

O telefone pode se trans- dísso., Basta fazer o que

formar num verdadeiro pro- nos aconselha uma mãezi

blema, num lar onde existe nha prática. Ela simples
um bebê "adepto" dêste ins mente coloca um grande pe

trumento. Uma mãez.in lu., daço de plástico sôl;>r; a ca

confessando que ela pl'óyl'L deíra ou poltrona que será

errou êste prõbl ema daixa n ocupada por Sua Alteza, o

do o bebê dar guínchinho. Príncipe Herdeiro,

e "falar" com o papai pel: Você entrou na "dança
telefone desde a idade de' 'í dos botões", agora que seu

meses, teve a inteligêncL pequenino anjinho começou

dé achar uma solução sim- a engatinhar? Então, minha

pies e prática. Depois de amiga, ó seu caso não tem

ficar meio desespera da pc-
nada de excepcional. Não

los gritos do bebê tôc1a vez existe bebê que não consiga

que ia atender ao teleforu arrancar um botão atraz

comprou-lhe um aparêlho de do outro, enquanto se loco

brinquedo, colocando-o ao move à sua maneira, e não

lado do, aparêl ho de ve rda existe mamãe que não se

de. Agora, sempre que toca desespere de tomar a pregã
o telefone, o garotinho a gar-

los. A melhor maneira de f'a

ra seu apar-êlho-mir im, en zer com que os botões fi

quanto que a mamãe podt, quem pregados quase para

manter uma conversn 1':1. sempre, é refo-rçar a costu

zoàvelmente intel ig ivcl COII
ra com alguns pontos feitos

ENCERRAMENTO DA MAT�I'Gtn:tA a pessoa que está chaman- COiU fio dental.

No dla dez (10) de março ele 1056, sará, là"/füdo .o tõrmo do. Tôda mãe conhec., -_ e

de enç,f,!t.�a:nWI',.�,.cl'" ��1R\\.l-i1 ,_ali��li�".(íj� *�W"lCtivo �e'
, 'I'ôda mãezinha gõstn d.,

cerne _ as brigas que sem-

1950, â� oonfoi·mieb.de' c0n:��1"1 !l\) '�o,"a:�,f� :t:::( a.�Fort:a-llia I ''''AiiljiililllS'''�.'''MllIiiI�� -"eX-ibh'''-' -S€'II
'

rebeutõ .üm pre acontecem entre as cri-

11. 170, ele 27: ele abnl de 1\)[;5, ela Drl'etQJ'lu_dt'l: Ensíno Co- I t d dei I .ariç·as, mais velhas e o caç-u-
-\

>.ncrcial.
'

' -!�� �. -�,-. ' �-'c�.
- pouco. .. gos 3 e elxa-,

,-ljnpa,.,._q�l,e está co_meçando a
-

...�A .MlSCllLANU, àJatt1. algUIis�rií:ínLÍto-s n-a sata, eil, -

qURnto' estú com alg'uma vi- '>engatinhar. Nana está sal
vo de suas rosadas mãozi

sita. Mas que perigo para
os móveis estofados! Nada

nhas destruidoras: os lapis
___---'___________ de côr das crianças, seus li-

vros, brinqurdos, roupas. O
mundo illte.iro parece per
tencer àquele tiquinho de
gente': É natural que as cri

anças mais velhas fiquem
ressabiadas com isso e apli
quem no peqúerrucho al�

qualidadE' gUHS doídos beliscões. Esh
problema foi resolvido por
uma mãe com verdadeira)sabedoria de Salomão. Tu,

para import�- dQ que estava espalhado no

de Intercambio chão podia ser atacado pe
lo caçula. (Aliás, ótimo sis
tema para fOI'çm' Os mais
velhos a serem mais Ol'dei-

(,

ros). O que estava sôbre a

DES-PESAS COM R·ADAR mesa ela. sala de jantar era
. -

.

H somente para os mais ve-

A PAA I 3" h
- lhos e a mãe concordou em

, e eva para .ml. oes manter o pequelTucho fOl�a
Com uma encomenda de estão sendo executados. Os do caminho, enquanto

estaIradar, avaliada eÚ1 um mi- Clippers DC-7C, que sel·ão vaní estudando ou brincan

lhão de dólares, a pan Ame- el1 tregues peta fábrica em do. Assim, ambas as parte
rican World Airways equi- Abl'il próximo, já virão do- I (;jstã� felize.s e a l:namãe nâo

,-

pará sua frota de aviões a taelos de radar.

I
preClsa maIs ouvIr a chora-

jato.· Esse aumento do con- Quan-clo esse programa de!ra irritante de criança
trato original eleva as des- da PAA estiver totalmente, briguentas.
pesas da companhia, 'em cumprido, a companhia po- Buracos muito pequenos

equipamento de radar, para' derú superar seus serviços nos bicos, das mamadeiras

três milhões de 'dólares, a tU'a i s, proporcionando oferecem um problema na

com a finalidade de dotal' maior comodidade e veloci- hora da alimentação. ,Entre-
129 aeronaves de longo raio dade a mais de 10.000 pas- tanto, tantas jovens ll2_�ezi
de ação com os modernos sageiros que, c1iari�mente, nhas não sabem como -au-
aparelhos eletrônicos de transporta através de suas mental' os furos e acabam
precisão. \'obs mundiais. estragando um bico atraz
A n,ova encomenda servirá O radar que está sendo do outro. Eis a maneira cor-

de complemento à inicial, ir:_sr.tlado nos Clippers é do reta: enfie um palito -redon
no valor de dois n:ilhões ge tipo AV(�-lO: que fundona, ldo,no.buraco e dpixe.o bico
çlolares, para a ll1stalaçao na frequencli1 de -5.7 centí- ferveI durante 3 mll1utos.
de rad:'lr em três aparelhos metros, e fabricado pela Tire o bico da água e deixe
DC-6A, 45 'DC-6B e séte I Radio Corporation of Ame- ') espiar �Ul'a�te 5 millutos,
DC-7H, cujos trabalhos já l'Íca eRCA). com o palIto all1da dentro do

furo. Se o buraco tiver fi
cado muito grande, deixe o
bico ferver mais três minll-
tos, desta vez sem o palito.

Se você tiver aPrendido
alguns pequenos

__tl'uqu'es,
que a ajudaram nos cuida
dos com o,bebê, não deixe de
me escrever. Terei o máximo
,prazer em transmitir, os
seus con hecimentos a Oll' '

tras mãezinhns ainda. inex- I
pedentes, através desta co- (
lllna. Escreva para Caixa.
Postal 3925, São, Pa�
Multo' obrigada ..

TIlXAMES, DE SEGUNDA E'POCA

Prazo 'para a inscrição: de 10 a 31 ele janeiro de 1956;
'í'axa de inscrição: Cr$ 30,00 por disciplina no Curso

Comercial Báslco ; Cr$ 40,00 por disciplina no curso I
ré.-ntco de Contabilidade;

Ht;aiizó>ção dus exames:

1056.

início a 16 de fevereiro de

MATRI'CULA,
Curso Comercial Básico - de 10 a 29 de fi)vereiro de

1956
'

Curso Técnico ele Contabilidade - ele 10 fi. 29 de feve

['eiro' de 1956.
/'

Ob2,: - Os alunos, ele ÚJ55, da Escola Técnica do Co

mercio' de Santa Cntárina, poderão requerer matricula du

rante o mês de janeiro de lD56, gãrantindo, assim,' o seu

lugar no estabelecimento.

uma injúria rece

bída é curar as chagas do

próprio coração.
S. Vicente -de Paulo

HORA'RIO DAS CLASSES 'H.t.duca ctN JUdJg IlC.A.
'/Itn, Valv..... DIHeLSerá organizado até o dia (8) de março ele 1956.

rWWIO DAS AULAS - dia doze (12) de março de lfJ56.

PItOVAS MENSAIS -_ illicio a pal'tir elo dia vinte (20)

de cada mês.
EXAME DE ADAPTAÇAO � primeira quinzena de ju-

nho de '1956.
PRIMEIRA PROVA PARCIAL - segund:J, quinzena Rua 24 de Maio, 612 - Estreito - F'lorianópolis

de junho de 1956. Portas, janelas, caixas, meia-caixas, vistas, etc., com

ENCERRAMENTO DAS AULAS DO PHIMEl.RO PERIO- estóque pal'a entréga imediata.

00 _ trinta (30) de junho dé 1956. Execução aprimorada em Canela da melhor

REINICIO DAS AULAS - dois (2) ele julho ele 1956 I
e sem clef�itos:, .

NOVO EXAME DE ADAPTAÇÃO (tipo segunda época) Pdeços balxos - Examme e compre o qne está pron-

_ segunda quinzena de setembro de 1956 (§ 6° do artigo to �al'a �11tréga imediata
,

17 da Portaria n. 170, de 27 de abril de 1955, da Diretol'iil.
_

Ferro - Tubos, - Sanitários e Azulejos

Llo Ensino Comercia}).' çao d? Rio de Janeiro da 'Cia. Americana

SEGUNDA PROVA PARCIAL - segunda quinzena de (Brasll) CADIB.
Se vai construir anóte o nosso endereço.
Sua visita nos dará prazêl'.

,
'

(;a�d das Esquadrias
DE ALBERTO RICHTER

.,'

- .

BORDADOS A MAO
Ensina-se na Rija Feliciano Nunes Pires 1�.

�';:..1
.

,

AVENTURASJ;DO�ZE-MUTRETA

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o Turfe' Sensacional. Dia 15 'Grande
Premio Presidente do Jóquei

.....�_ _ "

----"""':_:1
_ _�-� _��_ � _ � ��...,..,,. �-..!".!" ·_-- • _ .,..._ .l'..w ·oi".-�· w.:......"

�'O Estado Esportivo" ,��;ft�r:�:�;afi
...._ W' '"J - IIl a -v c-.a_ _

No Programa: Cine Noti-
ciário - Nac.
Preços: 11,00 e 5,50.
Censura até 18 anos"

Clube

)�""",·��y''''''''·_-.''·.·_-L''_'_'_'''_'_''''''''''.''''''.·''''�''_'''''''�: JM����....,.._w.a...._..iii....r...liia,.-�• ._�_IiiI._.......".f/j,......Wl.ga..�......'�• .;-..a.TIIltlil.... �1iI� 1õi_.w,---i'oõ_Iil�,. JiiJ� � lõI 'fij� • __2'

� Informou-nos o sr. Osni Mello, presidente da F. C. F., que, em face da indisciplina reinaote no time do ·,mbituba ·-e -·.i� das declarações do árbitro Lázaro Bartolomeu de que havia citado na súmula como 'indiciados todos os jogado- <

� res do cJube int�rioran9 e ainda diante da ameaça de um deles de agredir o mesmo juiz quando fôsse atuar em i
� Hen!ique Lage, "r.esol.veu proibir novamente sejam os j?g�s do Camp:on�t.o efetuados naquela vila, pois não pôde �
� e nao deve expor os Jogadores de o�fros clubes a?s pengos de agr,essao fJSI:t� por parte de elementos sem nenhu- I
� ma noçao do que seja o bom e sadio esporfivismo. �

�_·�·�GUíüõTREzEsÊRêÃMPEiõNA�ÃsÂTINAl�EMPATÔuõflAMJf�,SÕlÃNDO�O,'DO TAMANDARE A PROESA DE OllEBRA�,A INVENCIBILIDADE DO CONJUN-I ,�iO��os;:g;�:���\l�ert���1nc:�TO ,GRENA. 4 X 2 último, com as seguintes
do Treze de Maio, evitando de Campeão Amadorista de .f't de três pontos, devendo partidas e respectivos resul

que naquele dia o conjunto 55. 4 x 2 foi o escore. A di- ambos jogar alnd atrês par- tados:

grená conquistasse o titulo ferença que os separa é ago- tidas. Bonsucesso 2 x Amér-ica O

o esquadrão vice-l íder do

'I'amandaué, em tarde ins

pirada, conseguiu, sábado,
quebrar a invencibilidade

Vasco 3 x São Cristóvão C
Fluminense 2 x Canto do

Rio 1
Olaria 1 x Portuguesa O

Flamengo 2 x Bangú 2
Botafogo 1 x Madureira O

>' -?,ti ;�;tifRl�i.:mI.

AMARGO REVÉS SOFREU O IMBITUBA, AO SER SUPLANTADO PELA VALENTE
.

'RAPAZIADA DO ATlÉTICO POR 4 a 3
.

No Atlético gostamos. mais da atuação do médio Ní
.0, um verdadeir-o gigante -na cancha, secundado por Gio
vani, Teodoro e Sebastião. Os restantes 'bons.

'No vencido nenhum reeditou suas atuações
res. Os que men.os mal atuaram foram Quésco,
Gerson.

As 7 e 9 horas
Sessão das Moças

James Stewart - Marle-
anterío- -

ne Dietriche em:

'

Paulo e ATIRE A la. PEDRA

. Tri�ando o apito dando por terminado o jogo, o ár
bltro Laza,ro Bartolomeu dirigiu-se para a mesa de con
trole que fica entre os vestiários dos jogadores. Foi aí
que ·surgiu forte discussão entre o "n)ferée" e o centro .

at�ca�te Pedro David, do conjunto visitante, tendo o
pl'lmeu'o decretado a detenção do jogador por intermédio
de policiái$ em serviço no "Stadium". Considerando um
tallLo atbitrária a decisão de um árbitro de mandar

�):"en:ler .um jo.gador por umà discussão de pouca impor
t��nclil, msur�Ju-se contra. o dirigente da partida o cro" Irllsta desta falha, protestando, eJ111)0l�a direito algum
�he assistisse para isso, contra a detenção do jogador, o I
que fez

_�om. que �ova dicussão surgisse, desta feita en- Jtl'e a maiOr autondade do gramado e o elemento da im
]wensa.escrita, ambo's d,e temperamento um pouco violen
to. Foi então que o presidente da F. C. F., sr. Osni Mello
f�z-Yer:. ao jornalista a gravidade da falta do jogador Ü1\- -----------

bltubense e o acêl'to da decisão do árbitro ol."denando a _---�-----

sua detenção. Pedro David insultou-o fortemente sem--
motivo algum,. e ainda ameaçou-o de ::;gressão q:larido,

V 'd
.

foss� o sr., Lazaro. Bartolomeu referir nos dominios do ...n e -seIrnbltuba em Hennque Lage. ..
Por motivo de viagem, mó

veis diversos livros e utensí
lios domésticos, dois Aotes no

'Bairro Bvtiá e uma chácara
em Saco Grande. Negócio

• I urgente, Tratar com Manuel
E tudo voltou ao normal com a troca de desculpas, Ferreira de Melo, à rua Deo-

gll,,\i s.e ]ro�.�SSQU wtre .o apitf.\dor e o comen taldsta. ' .1 cloro n9.- .1:;;.

Solenemente IÓ8ugurad-o a

quadra de Tenis do ,14 B.C,
Dó ponto de vista diacipllnar, o choque de domin- Teodoro, tendo o JUIZ decretado falta máxima. Bateu

go, em que foram protagonistas as falanges do Clube Nery convertendo no 3° gol dos visitantes e no último da'
Atlético Catarinense e Imbituba Atlético Clube, foi uma I tarde.lástima. Botina das a torto e a direito foram distribuídas

I'a valer e as discussões en t re os jogadores de ambos OR

lados não foram poucas, dando ao espetáculo futebolís
tico gr áu zéro.

O Imbituba entrou em campo f'avoxito e perdeu a'

batalha para o tricolor estreitense que assim se rehabi
litou dos insucessos anteriores.

Jogou o Atlético uma g rar.de partida. Foi sempre
superior na cancha, com as SUH>; linhas funciomll1do com

precisão do principio ao fim. Venceu bem;'o time o-rien�
ta do pelo Sargento Djalma. O -resLiltaqo -de' 4 x 3' nos pa
receu justo, pois premiou os esforços do que melhor con

duta teve na cancha.
'

.

O Imbituba: ao contrário, atuou confusamente. De
sacertado iniciou e desacertado terminou a contenda.
Passes curtos quando deveria ser longos e' longos quan
do deveria ser curtos. Careceu, também, o conjunto in
'teriorano de entusiasmo e força de vontade de compreen
são entre os seus valores. Não há um só nome a destacar .:

Encaminhados pelo sr. Cél Virginio, as Autorf dades. Todos atuaram mal. 'I'odos. contrfbi.iram "para 0- fracas
e demais presentes estiveram na .Sala de Música onde foi so da equipe.' Com 3; derrota de domingo, o Imbituba

inaugurada ,uma placa recordando a doação do instru- ficou. sem qualquer possibi-lidade de vencer o segundo

mental feita pelo Govêrno do Estado, usando da palavra turno que deverá ficar �o.Y)1 O Avaí ou o F'iguei rerrse,
o sr, Comandante. , OS TENTOS

'Sob palmas o sr. Goveruudor do Estado descerrou a O gol inaugural da peleja foi obtido aos 22 minutos,
placa e a Banda de Música, com o novo Instrumental ;endo marcador ,o -meia Lâuro, numa excelente combina-

executou uma marcha. militar.
'

:ão com Giovani é Nilo. Aos 28 minutos, (ituésco empa

Em seguida foràm os pl'esentes encaminhados ao ou, com um violento petal'do� após passar por Cazliza.

Campo ,de Esportes, onde teve lugar a solenidade de .Jma bela jogada tôda pessoal. Aos 40 minutos um "tiro"

inauguração da Quadra de Tenis. Fez uso da palavra o
'e escanteio. ben1 ba.tido por Sebastião, provoca séria

sr. Coronel Virgínio que convidou o sr. Governador para :onfusão fl:e11te à cidadela ,çle Capaverde, do que se

ligar as chaves elétricas. Sob palmas se apresentou, feel'i- aproveita Cavallazii para desempatar: 2 x 1. Aos 43 mi

camente iluminada u, quadra de tênis, passan,do os pre- nutos, num centro de' Quésco, Pe'dro David, controla o

sentes a visit.arem as diversas de-pendências, in.clusive o
balão cOm perícia e arremata com violencia, decretando

"vestiário" e "instalações sanitárias", para ambos, os
nova igualdad'e no marcadot.

' '

sexos, o que causou profunda impressão pela perfeita e
Vem o segundo tempo e logo aos 4 minutos um pelo

n-otável organização, dentro da ética esportiva e pelo taço de Lauro põe'em pâniC"l)'o arco do Imbjtuba e'Ca

conforto que proporciona. \'allaf:zi, sempre oportunü;ta, aproveita bem para desem-

Ao se dirigirem à Quadra de Tênis o sr. Coronél Vir- patar, com a conqUista do terceiro gol atleticano. Aos

ginio assomando ao microfone, disse da satisfacão e do 3::f o escore elevou-se para 4 a 2, com a conquista .de be

privilégio de, ,inaugurando a Quaçlra de Tenis "'fen. Cals lo gol de autoria de Lauro. Aos 35 minutos, dentro du

de Abreu", contar' com a presença das Autoridades e de ['eu perigosa atleticana, Pedro David foi derrubado por
..

parte do Povo de Florianópolis, porque a Quadra se des

tinava, não só. aos Militares em serviço nesta Guarnição,
como também ao Povo de Flol'ianópolis, para que persis-
tisse o entrelaçamento cívico já existente.

,

Agradeceu a presenca de todos e lembl'�u nõminal
mente a coopel;ação efíci�nte do sr. Governador do Esta·

I .

do, da doação feita pelo inclito dr. Nereu Ramos ofertan-
do o busto de Caxias que se encdhtra no Páteo Central;
ao dr. Vitor Peluso, Secretário da Agricultura, pelas
equipes especializadas; ao dr. Otto Entres, pela coope
ração' de engenharia e conhecimentos técnicos; dr. Os
mar Cunhn, Prefeito Municipal, com doações valiosas e

()lJortunas; não escondendo a presença do dr. Abelardo
-, Gomes, ilustre Procurador Geral da República, quasi
diariamente, na prática do nobre esporte.

Em seguida o sr. Governador do Estado descerrou a de Terra, Mar e Ar e Elementos, civis do Tenis floriano-
placa comemorativa da inauguração da notável quadra politano. ,

de Ten.is e cortou a fita simbólica, passando a usar da Está, pois, (le parabens, não sõ aqueJa llOSSl, ,Un jch
palavra para agradecer as homenagens e declarar que de, como também o esport�' catarinense e os afetçofrdos
tinha c.olaborado prazerosamente, porque se tratavá não do Tênis de nossa Capital, com mais uma. màgÍrificá e

só de uma Unidade do Exército, mas uma Unid�de de bem moderna' Quadra de Tenís, �ille vein enriqlí,ecer
-

e

Es�l e de tradições em nossa: Capital, pela qual muitos pr;�piciar' melhor preparo para que o nosso Estado se
--r�-�passR_ram para se1'eni il1tregados na sociedade como cida- sobressaia eficientemente em mais esta -modalidade de

dãos úteis a Pátria e ao Estado. esporte. , �
Vibrantes aplausos eoi'oaram as mag-nificas Ol'acões Queremos nos congratular com o _ilustre �din�mic'o

dos s1's. Coronél Virginio e Governador da Estado,_ pás- Comandante do 140 Batalhão ne Caçadores, o sr: Coronél
sando os presentes a ocuparem as arquibancadas e tl'i- Virginio Cordeiro de Mello, com todos os seus Ofigiais,buna de honra, iniciando-se as competições com uma' Sargentos ,e Praças, pOl'- mais um relevante serv'iço pres
.destacada e simpática turma de moças. tado ao esporte catarinellse, tornl-l'\do aqüela Unidade

Aos yn'esentes foram servidas taças de SOTvete e cu- lím verdadeiro e sempre prestimoso centro dê civismo,
mn-Iados de gentilezas por p:õ\rte elo sr. Comandante e para maior grandeza, não só do Exército, cómó dó :i3Fásil.-

� --D{,i.º"i-ai·s do 14° B. C., prolongando-se as competições até
_ Em particular queremos agradecer a maneira fidal-

altas horas, entre equipes militares das Forças Armadas ga com que fomos tratados.

.

Atend�ndo
-

a; CO-h_vite com que fomos distinguidos
pe l j sr. Coronel Virgi�hio Cordeiro de Mello, Comandante
do 140 Batalhão de Caçadores, para assistir a inaugura
ção da quadra d'e tên{!, daquela tradicional Unidade, alí
estivemos, na noite de 4 do corrente.jsen do fidalga a re

cepção.
Às 20 horas, presentes os Exmos. Srs. Governador

do Estado, General Comandante da Infantaria Divisioná
ria, Almirante Comandante do 5° Distrito Naval, Pre
feito Municipal, General Paulo Gonçalves Webber Vieira
da Rosa, dr. Procurador Geral da·República, Comandan
te da Escola de Aprendizes ,MaJ.'inheiros, Capitão dos

Portos, Comandante do Destacamento de Base Aérea,
Presidente da Federação de Tenis, Presidentes dos Clu
bes Doze de Agosto e Lira Tenis, Chefe da 16a; C. R., Se
cretário da Segurança Publica, Secretário da Agricul
tura, Presidente do Tribunal Regional Eleitoral, Óf ici
ais do Exercito, Marinha, f\.eronautca e Po\icia bem
como crescido número de elementos representàtivos da
sociedade locãl e exmas, ramflias, teve início a solenida

de.

}lROFESSOR FóRA DO JOGO
-

""""";,��.;,-,_,,,��_.-.. �.-.' .1.. .ti;!tv:;:�;� ("'_:�
Consignado o último' gol da tard�: 'qua�do-'o ãrJ�itr-o'

se achava ocupado juntamente com o arqueiro Soncini
em endireitar as redes do arco atleticano, o medio Pro
fessor deixou o gramado sob o Pretexto de ir tratar do
joelho. Ele-foi é refrescar-se' cbiu urna pôa dose de agjfàr.
Ao re$��ss.2ll�o� árbi�'ü ,i1l1-P�dÍl1:ó .de �OIi.tinu:H' 0 fóg:o
.sob a ale�aç,�o .de que 'o jog'aslor ao retirar-se dA cancha
não ,lhe havia solicitado a necessária liceuca e ainda

. ';" -
....

�
. \ '

mars n ao S!1Il";:t para tratar, do joelho, Desta forma, com
um elemento a menos, o Imbituba não poude reagir e o

Atlético tranquilamente poude conservar o marcador' de;
L x 3 até o apito final do' arbitro.

OS MELHORES /

O ARBITRO

No apito funcionou o sr. Lázaro Badolomeu. O me
lhor apitador que conhecemos no Estado desincumbiu-se
da sua missão com energia, critério- e honestidade.

OS QUAD]:WS

ATLÉTICO Soncini; Teodoro e Cazuza; OSi1i,
Frederico e Nilo; Anísio, Giovani, Cavallazzi, Lauro e
Sebast.ião.

IMBITUBA C-apaverele;' Adir e Paulo; Gerson,
Professor e Apolinário; Quésco, Nery, Pedro David,
Chadéco e Lando.

Não hõuve 'a preliminar, visto ter o Atlético feito a

entreJa elos pontos aos sulinos. Renda: Çr.$1.415,.OO.

AINDA NÃO É CAMPEÃO PAULISTA O
. ,

,

SANTOS
, \ .'

Derrafado pelo Corintians o grê!l1io

LIGEIRO DESENTENDIMENTO ENTRE O JUlBITHO
E O CRONISTA'

•

pralano -�; _'\ �

O Corintia.ns, derrotando tos mesmo '�vencidó conti-
o Santos na tarde de do- nua às. portas r do 'tihilo,
mingo, reduziu para um pon· pois tem âpenas 11m com

to apenas a diferença que promisso n-o certame palilis
separa os dois times. O Sán- ta, contra o Taubat�.

Dian te das oportunas explicações elo presidente
'.efecefeano tivemos que dar inteir� razão ao sr. Lázaro
.Bartolomeu que mais uma vez revelou-se um juiz enér
gico e imparcial nas suas decisões.

As 5, 7,30 e.9,15 horas
Sessão das Moças

JEAN DAVIS em:

ODALISCA DAS ARJ\_BJAS
No Programa: Notícias ela

Semana. Nac.
Preços: 1,50, 2,00 e 3,50.
Censura: Até 5 anos.

As 8 horas
Jorge Mistral -

Felix em:

CAlVIELIA
No Programa : Repórter

na Tela. Nac.
Preços': �O,OO e 5,00.
Censura': Até 14 anos.

Maria

As 8 horas
Sessão das Moças

, JEAN 'DAVIS em:

O'DALISCA DAS ARABIAS
No Programa � Notícias da

Semana. Nac,
Preços: 1,50, 2,\)0 e 3,50.
Censura: Até 14 anos,

As 8 horas
Louis 'Haywa.rd em:

HERANÇA 'lHALDITA.
No Programa: Cine Re-

portei" Na C •

Preços: 10,00 e 5,00.
Censura : Ate 18 'anos'.

No Programá: Fatos em

Revista. Nac.

Preços: 1,00, 2,00 e 3,50.
Censura: Até 14 anos.

Vende-ase
Moveis e utencilios

Por motivo de transfe

rencia, vende-se moveis de
sala jantar, qua'rto casal,
so_fá cama, duas camas sol

teiro, Rádio Prdllard 7 fai

xas, disc'os, toca disco, fo

gão eletrico lVIipa 4 bocas,
Gela,d�il'a eletl'ica, tres bi
cicletas etc. etc. Urgente .

Rua Souza França, 20.
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Será Dinamitado O Fundo da Guanabara.
TIIÜ, '7 (v. A.) - o rundo fos, ücmüo 'na süperfícic.· tudos meticulosos Indíspen

da baía ele Gunnabnrrt, uma Urn:1!1 uma, serão, detonadas sáveís, terá de ser feita, tum
reta entre o Rio e Niterói, sc- as cargas ele dinamite. As on- bém a redação de todo o.pla
rá dinamitado, de 20 em 20 das sonoras resultantes des- najelamento da obra.
metros, a fim de ser estabe- sa explosão atingem, tam-' SERÃO DOIS OS.TUNEIS
lecída a natureza do solo na- bém, o fundo do mar, e de lá' Ao contrário elo e;ue alguns
qusla parte da baía, isto é, se voltam, como eco. Essé eco é; jornais tem anunciado, não
é de areia: rocha ou de um ti- diferente para cada tipo de I

se trata da construção de um

po especial de rocha. Esse )"/)10 e isto Se identifica atra-I túnel só, mas sim de dois tú
trabalho faz parte dos

estu-I
vés elos poderoso: cismógra- naís, cadn um deles, com pís

elos grofísicos que ali serão tos, que fazem um verdadeiro I ta dupla. Originalmente, um

rruliz::tdos pela firma rrance- filine rlo fundo LIa mar, ínclu- túnel dará mão para NJterói
sa "Éi,1.1des et Enterpr�3es:', síve, fotogra_bndo a explosão II e o outro para o RiO. Todavia,
vencedora da concorrencia e suas reaçoes. Essa tarefa em caso da necassldads, po
para os planos do túnel que dn rá uma espécie de retrato de-se isolar um-dos túneis e

Iígará as duas
_

capitais. I do runrto da bnía. Entretan- o outro suportará o tráfego
FIl,MANDO O ECO, NO FUN-1 t?, se e.S_:'3UR pesquisas geofi- nos dois- sentidos.

DO DO MAR I sicas nao forem bastantes, Um detalhe curioso fixado
A reportagem de O GLOBO, então, sondagens serão pro- pelo sr. André Mílos: Sal,

esteve, ontem, em palestra movidas, para aclarar qual- muito mais barato ·construir
com o sr. André Mílos, dele- quer dúvídn. dois-túneis de pequena lar
gado daquela organização, em O· sr. André Milos esclaro- gura, elo que um que somasse

nosso País. Ao explicar a ra- ccu, alndn , que somente da- a largura dos dois. Isto por
zão de ser necessário dínamí- qui a 8 meses será possível que a despesa com a e3tru-·

.

tal' o fundo da baía, revelou: efetuar a entrega dos planos. tura de segurança será mais
- Dois barcos, possuidores

I
Aliás; esse prazo mesmo cons- de duas vezes maior, neste

ele modernísi:;imos císrnógra- ta elo contrato. Além dos es- último.

De ordem da Mesa Administrativa faço público que
2.

a Irmandade de N. S. do Parto, de acôrdo e aprovação da
Autoridade Metropolitana resolveu comemorar êste ano

a [(,,;I ivida rle de sua celeste padroeira pela seguinte for
rna :

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

Dia 8 domingo, às 9 horas, missa solene com três
_ sacerdotes, sermão ao evangelho.

Às 17 horas (5 da tarde), sa irá a procissão solene
da Imagem de N. S. do Part.o, que percorrerá à.s seguin-
tes ruas: 'saindo de sua ig-reja Matriz, segue pela rua

Conselheiro Mafra dobrando a rua 7 de Setembro, en

trando na rua. Felipe Schmidt daí seguindo pela rua 'I'ra
jo n o subindo a rua Tenente Silveira, descendo pela rua

Alvaro de Carvalho e entrando na rua Felipe Schmidt e

descendo na Padre Roma', entrando na rua Conselheiro
....

ee'V
Mafra até sua igreja Matriz, seguindo-se o encerramento

ÃLmosA'EO·ÃNO, da estiv-idHde:o mbenção do S. S,. Sacramento.
_
Pede-se portanto o comparecimento de todos os 11'-

NOVO mãos- e Irmãs, os devotos de N. S. do Parto.
.

Consistório da Irmandade de N. S. do Parlo em Flo
rianópolis, Janeiro de 1956f.Entramos num. novo :Ino

sempre com a esperança dt'
,.;' ver melhorurcm as coisas que

andam mal t? de.',.))::l.l�do,_ �o
smesmo tempo, que se con

servem Como são as coisas

que nos agrA.c!am. E o que a

contece COI11 ALTEROSA, cuja
ediCão relativa à prtmelrn
qui�zena de janeiro acaba ele

ser posta em circulação, per
feitamente enquadrada rten

tro das excelentes qunlídades
que dela fizeram "a revista

da f.amília brasileira". Con

servando-se como é, ALTE
ROSA se assegura uma inve

jável posição na imprensa
periódica do Brasil, posiçào
que mais e mais se consoli
da, através ele edições sem

pre bem cuídadas, como est::t
de cujo sumário constam, en
tre outros, os seguintes titu

Los:
última Homenagem, As

Mulheres Terriveis, O Roubo
das Obras Famosas, A Dire

ção do Balão, Falta a Técni

ca, mas Sobram Graça e Be

lezA., Noivos de Pçmca Roupa,
Os F'ilmes que OPúblico Mais

Aplaudiu, Traição em Viena, -

além das costumeiras seções (LUBE DO·.I 1= ()I= A·GOSTO- Cartas à Redação, Socie- L L
dade, Quitandinha, O Crimo

.

_ Não Compen,;a, Tapête Mágic
�-- �o, Problemas de Todo Mun

do, Cinema, Bazar Feminino,
Brotinhos & Balzaqueanas,

.

etc. - que completam e vrrlo-
rizam a magnifica revista.
A edição assinala também

o início da empolgante nove-

la O ÊRRO DE NÁDIA, cons
tituindo mais· umajazão pa-
ra que todos a procurem. Vo-
cê também deve adquirir o

seu exemplar de ALTEROSA,
que é vendiclo ao preço de oi•.
to cruzeiros em todo o Bra
sil. A aSRinatura. de ALTERO
SA, pode ser obtida mediante
a remessa de 180 cruzeiros à
Soco Editora Alterosa Ltda.,
Caixa Postal 279, em Belo Ho
rizonte.

cualTIM

Atenção Jovens Brasileiros
-

Uma grande oportunidade para moços de todo o Bra
sil. Ingressar na Aeronáutica e fazer a carreira de espe
cialista. A aviação não necessita somente de pilotos. Ca
da parte do avião representa uma especialidade. . Êles
precisam' elos especialistas para voar. Ingresse na "Esco
la de Especialista de Aeronáutica"· que ela. fará de vo

cê um sargento técnico de vôo ou terra, um futuro oficial
da Fôrça Aérea Braaileira,

Os alunos durante os seus estudos na Escola de Es
pocia lista de Aeronáutica. morarão na própria Escola Mi'
litar com todas as despêsas pagas pelo Govêrno Fede
ral.

3 - Colabor!).r ll::U'a o e'ngrandecimento da ci
dade é dever de todo o cidadão. Faça .a· inscrição
de seus imóveis na Prefeitura ou no Posto Fiscal
do Est.reito e estará colaborando com o Censo Imo
hiliário que trará iriúmel'os benefícios para o Mu

l1irJpio.

Vende-se
Por motivo de viagem, mó

veis diversos livros e utensí
lios domésticos, dois lotes no

Bairro Butiá e uma chácara
em Saco Grande. NegÓcio
urgente. Tratar com Manuel
Peneira de Melo à rua Deo- ,

cloro nO. 13.' I

/

• -c-"__ ...-_,__ -- ..,- ..
-

Atenção
[dilal para o ano de 1956

o SANGUE &:' A VIDA

Lotes à Venda
NA. Praia da Baudade, e·m Coqueiros, ao lado do

Grupo Escolar "Presidente Roosevelt", com 15 metros
de frente, área de 400m2., servidos ele água encanada
e luz.

Informações no local com o sr. Gilberto Gheur.
......... ' (iI••••o•••••••••a

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

iNSTITUTO DE EDUCAÇãO E COLÉGIO ESTADUAL
DIAS VELHO

Exame de II .chamada e de II época - Colégio - Giná-
sío. e Normal.

Inscrição: Dias 1 a 4 ele fevereiro.
Exame de II chamada: Dias. 6 a 9.
Exame de II época: Dias 10 e 11.

EXAME DE ADMISSÃO: Ginásio e Normal,'
Inscríçâo: Dias 1 a 4.
Exame: Dias 6 a 11.
Documentos: CeÍ'tidão de idade, de vacina, de saúde

(do Departamento de Saúde) e de conclusão de curso\.
ARTIGO 91

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

MA'I;'RíCULAS
Normal e 4as séries: Dias 16 e 17

3as séries: Dias 16 e 17
.

2as séríes ; Dias 18 e 20

1 as séries: Dias 21 e 22

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

Observaçães: Não sê fará matrícula sem a apresentação
da caderneta.

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

Terão preferência na matrícula os não repetentes.
Os sujeitos ao serviço militar devem apresentar o cer

t:ificado de alistamento.
No ato da matricula pagar-se-á a CAIXA ESCOLAR P

a caderneta. Total: Ginásio� Cr$ 65,00.
.

Colégio: Cr$ 210,00.
Florianópolis, lU de j aneíro de 1956.

José Warken Filho - Diretor.

"BEAU GEST"
._-------,-----------�--

�EN. PASQUALINI
RIO, 7 (V.A.) - Conti-

RIO, 7 (-V. A.) - tnformam
de Fortaleza que o eletricista
José Januário Silva morreu

'quando tentava salvar a vida

ele cluas pessoas que estavam
na iminência de ser eletro

cutados. Januário dirigia-se
ao seu local de trabalho

quando foi avisado por popu
lares de que dois pescadores
haviam sido colhidas por um

fio elétrico a poucos passos
de onde êle se achava. Cor

rendo, Januário tentou sal
.

'vár 'ts--rr-esca{101'éS;- s nc.ta- 'en-
tão colhido Pela carga elétri

ca, morrendo instantes de

pois, quando era conduzido

para o pôsto de Assistência
Municipal.

Vende-se
Vende-se a casa da Aveni

da Hercilio Luz 183, infor
mações no mesmo local.

.

Dias.

DESMENTIDO

Moveis e utencilios
Por motivo de transfe

rencia, vende-se moveis de
sala jantar, qlWl'tO casal,
sofá cama, duas caIT\as sol

teiro, Râdio Paillard 7 fai

xas, ·discos, toca disco, fo
gão eletrico Mipa. 4 bocas,

I
Geladeira eletrica, tres bi-, Aluga-se para residência uma casa à
cicletas etc. etc. Urgente. Ilheiro Mafra, 53 (sobrado). .

Rua Souza França, 20. . Tratav- na Rua Conselheiro Mafra, 27.
----

O PARAISO DE IVAN

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

Decreto-Lei n. 4.244, fazendo cursos preparatórios em

1 ou em 2 anos.
.

'

Informações e matrícula na Livraria Lider, telefones
2316 e -3661.

•

-��..

VENP-E:sE�·�-�·_�-�·
...

·Vende-se

nuam afluindo diariamente
ao Hospital dos Servidores
do Estado autoridades, par
lamentares e amigos de to

das as condições sociais do

senador Alberto Pasqual in i,
que ali vão deixar=sua visita
e se informal' do estado de
saúde do ilustre rio-gran
dense. Assistido pelo sele
cionado corpo médico da

quelle estabelecimento o se

nador Alberto Pasqua liní
'"êStã rêãginc ó ao-mal suhitó

-

que o acometeu na madruga
da do dia primeiro do cor

rente. O tratamento está
sendo min istra do., pelo pro
fessor J. Colares e pelos drs.

Angelo Jordão, Evilasio Ve
loso e Guerreiro Farias.

.

O MELHOR JURO �

/..

··5,°'.,:. 10.·'·

sos participa aos parentes e !ina Fernandes participam
pessoas de suas relações o aos parentes e pessoas de
contrato de casamento de .suas relações, o contrato de
seu. filho AGILDERTO com. casamento de sua filha
a srta, Onaíde Cecilia Fer-:ONAIDE com o sr. Ag ilber-
nandes . :to Aurino dos Passos.
Estreito - 1-1-56 ; Fpolis - 1-1-55

Agilberto e Onaide
Noivos

Você sabia 'que • •

CONDIÇÕES: Idade - 16 a-23 anos. Não é preciso RIO, 7 (V. A.) - O gabi-
ter diploma algum. Ser solteiro ou viuvo sem filhos. Ser nete do ministro da Guerra
brasileiro nato. São aceitos Os reservistas de P., 2a e 3a. distribuiu a seguinte nota à
categoria.

.

- imprensa: "O gabinete elo mi"

Informações somente por alguns dias em Florianó- nistro da GUerra infoi'ma que
pol is no Centro de Pr�paração às Escolas Militares, ius" é absolutamente inveridica u

talado no Colégio Cab.q·inense. informação publicada pelo
lIorál'io: das 18 as 20 hOl'as, a partir de hoje. "DiáFio cle-:- Notícias" ele on-

-<.." tem, dia quatro, de que entre
---,---------------------�-- os acompanhantes do dr.

JU1?celino Kubitschek, na sua

via'g'em ao estrangeiro, haja
um coronel do Exército que
representa o general Lott. O

coronel José Alberto Bitten-PROGRAMA DO .MÊS DE JANEIRO
DIA 15 - DOMINGO "SOIRÉE" INFANTO- court ,viajou acompanhando

JUVENIL, DAS 16 ÀS 19 HORAS -

o dr. Juscelino Kubitschek
JUVENIL, DAS 20 ÀS 23 HORAS. em carátér estritamente par-DIA 22 - DOMINGO - TARDE DANÇANTE NO ticular".
"COQUEIROS PRAIA CLlJBW'. CON-
CURSO DE "MAIôS" E OUTRAS SUR
PREZAS. d

.DIA 28· - SABÀDO - A TRADICIONAL E SEM
PRE ATRATIVA· "SOIRÉE" - BLAN
CHE. ORNAMENTAÇÃO ESPECIAL.
TRAJES EXCLUSIVAMENTE BRAN
CO, SEM EXCEPÇÃO PARA· MAIOR

BRILHANPSMQ DA FESTA.
-0-

"COQUEIROS PRAIA CLUBE - DEPARTAMENTO
BALNEÁRIO DO CLUBE"

Os s1's. associados e suas exmas. familias procurem
passar horas de recn�al11ento no. l1�SSO BALNEÁRIO, on

de há UM BAR E RESTAURANTE perfeitamente apto
para todo serviços, bem como SORVETERIA, UMA: L��
ELETROLA - GABINES DE BANHOS. Local apl},zivel : '�
para pflcssar um Domingo inteiro.... 1Bnn hos de mar. Refeições lar earte. . .

.

..

•
='t.. ..

.� .

,., .

.• DEPOSITaS POPULAR.O'!
BANCO. AG_ieotA:·

: ." �,"<' _:;';'" :,.:'-�=O./:.' '};',1�:
RUA TRAJA"O. 1""'·;'::.

nORIAN6pOLtS,'. ':�4;
• '1 _

,. : .... ,:. �;;':i,:

'�"�."'."�-"""

Se a nobreza é a filha (h�
virtude, pOl: muitas vêzes
têm morto. a mãe.

.

Voltaire

ALUGA-SE PARA
DEPARTAMENTO OFICIAL - CONSULADO

OU IMPORTAN'I'E COlVIPANHIA
Contrato máximo ele' 2 anos

Informações na

"A MODELAR"

•

ARTIGO 91
CURSO BOSCO

Vende-se por motivo de mudança 0S seguintes ob
jetos de uso domestico: um fogareiro a querosene de uma

boca; um fogareiro eletriGo com duas bocas e forno -

220 volts; um transformador ele 1.500· watts sn ida 110
volts; um transformador automático de 600 watts sa:ida
100 volts.

Tratar à rua Peelro Demoro, 1612 - Estreito.
----__------------- ----�-

A-LUGA-S·E
Rua Conse-

,

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



\,

Carnaval· Evoé .' Carnaval
sensaciORalllcheuada deiS.S�··· M.M.f1 Rei Momo I

URico, com..sualreaCconsorte, Rainha Moma
Já está faltando cêrca de cordões e' mais tarde outros revolucionará a técnica mo-j Declarações do S1". Di- prontamente encaminhadas.

um mês para o reinado ma- tantos aparecel"ão... Copa derna ... Sensação das sen- giácomo 'I'odos serão bem .recebi-

ravilhoso da ,FOLIA, quan- Lord, de Mestre Avez-Vous, sações... A nossa reportagem pa- dos! I

do uma loucura coletiva, in- está no momento bolando o "Granadeiros da Ilha" lestrou esta manhã com o Desde já agradecemos a

vadirá a cidade e o Brodio caso de vir para a rua, com Estão muito soturnos os sr. Vi'cen te Dig iácomo, ve,-' cooperação dos foliões, pro-
durará até o amanhecer do aquele imenso cordão que companheiros de .Romeu ... 'lho folião florianópolítnno e metendo que as suas notas

dia 15 de 'fevereiro próxí- tanto sucesso fez no Carna- Disse-me, porém uma mosca um dos grandes baluartes serão publicadas nesta se

mo, no momento em que as val passado... Os Bororós azul, que Mestre Schmidt;' o da Sociedade Carnavalesca ção na Bi}TATA!
cinzas se derramarão sôbre Iambém vem aí de lança em inteligente e dinâmico fo- "Tenentes do Diabo", à qual
a TERRA. punho e já se pôde ouvir lião; tem uma big surpresa vem prestando inestimável e

Muita gente já anda doi- muito ao longe, o rufar de atômica, que arrasará as desinteressada colaboração.
clinha e nervosa, aguardan- seus tambores, batendo, ba- tristezas de toda gente... Disse-nos S. Sia. que' alguns
do os grandes Sassaricos : tendo, batendo... Outros Filmagem do Carnaval ilhéo dos carros que desfilarão
muita moçinha delicada, a- planejam um mundo de coi- Como novida-de especial e no próximo Reinado de Mô-

guarda que seu Princ4l>e :;as bonitas... que dará maior esplendor mo estão prátlcamente con-

Encantado, venha a surgir 'Os "Tenentes dos Diabos" ao nosso Carnaval, está a cluidos, afiançando-nos,"
durante os. grandes fo.lgue-I ,Na Cave:'na da diabada, anunciada filmagem de toda também, que gratas surprê
dos. E assim, com mais al-

I
ha um movimento enorme ... a folia, conforme notíc ia sas serão apresentadas ao

gumas etapas, eis qUe os E' dia bo para lá, diabo para publicada há dias por êsté nosso público pelos "Tenen
clarins reboarão pelo CéUS,,' cá, numa atividade louca. jornal que a Cine T. V. F'il- tes 'do Diabo" que êste ano,
anunciando' que a éra da Dizem que vão surgir ma ra- mes apanhará, em longa me- mais do qUe nunca, esperam
alegria cHegou! vi lhas estonteantes, fabulo- tragam, todos os folguedos, brilhar intensamente e con- Carnaval vai ser de arrom-

Cordões e Ranchos ses, ricas e. sensacionais. .. inclusive os grandes baí- seguir os entusiásticos a- [ba],
Organizam-se, desde já, Aquele monumental Carro les.:. Pa rabens ao sr. Jorge plausos dos anos anteriores. com a chegada de Rei Mômo.

segundo OUV1mos, alguns' Alegórico de Mestre David, Daux pela sua brilhante co- Segundo, ainda, as decla- Mas a festa que é uma Bom-

...•...•...........8.................. ..... operação, sendo como é o rações do sr:- yicente Dig íá- [ba.]
• representante daquela pro- como, está em preparativos é vinda da tal Moma;

dutora nesta praça ... Dest'- um carro que, em sua opi-
-ute o nosso maravilhoso -iião, se constitui numa Vamos todos minha gente,
Carnaval será apresentado grande vitória' para a sua todo� brincam, não há mal.;
às platéias nacionais, atra- sociedade e cuja feição é mesmo o tempo seja quente ...
vez das télas dos' cinemas "f>rd�1(leiramente

impressiO-,
Vamos todos farrear ...

dêste imenso Brasil. . . n nn te. FOLIÃO-MóR
A chegada de S, M. Rei Mô- Pelas características' do \

Flol'ianõpolis, -Terça-feira, 10 de Janeiro de 1956
•

mo e de S. M. Rainha mesmo, 'reveladas, partícu-] � _ _._ -'! -_..,.

••••••••il•••••••••••••••••••••••••••.,.· , larrnente, ao repórter, espe- \ NOTICIAS DACOM S S O PAPA Morna... 'ramos qualquer coisa de
,

•• ,
.. Já se acham em acele.ra-I deslumbrante para domingo CIDADE

VATICANO, 9 (U. PJ - I premo da Igreja Catolica e
d ti t f' d IlOS prepara lVOS, o .vas o e e terça- erra e camavat, 'I'erça-feira próxima será

Sua Santidade 0- Papa Pio interpretada como mais uma b ilh I
, rr ante programa para a

I' dias .12 e 14 de fevereiro inaugurada em nossa Capí-XII receberá, em audíencía demonstração. .da situação I d SS MM '

c legada e . . ...

I p roxrmo. tal a mais modema e bem
especial, no dia 19, o Presi- El di 21 âb d d I A AI Cl b C lõnes, la ,sa a o, esce-

\ pe o aos li es, ore oes, aparelhada Confeitaria e
dente-eleito do Brasil, sr. pl'ivile;?,iada do Brasil na fa-

S C 11' '&0 de uni' uper onste

a-I
Ranchos, E,locos e às gran- Bar de Florianópolis,' à rua

Juscelino Kubitschek de Oli- mília religiosa, bastando lem-
- �ion' vindos .da Lendaria . des Sociedades T1'a.·)·ano n. 27. A nova Con-

veira. brar que é'o único país lati- .

'\tlantida, no aéroporto lo- I Lant;lamos, daqui o nosso feitaria, e Bar Elite contal'á
O f'uturo Chefe de Estado no-americano que possui no .

�al, quando se formará' um I apêlo para que todos que com pessoas especinlizadasbrasileiro chegará á Itália no Sacro Colégio três represen- I
.

3e.'quito grandioso, que des.- I queiram noticiar algo sôbl'e no ramo..
dia 17.

,
tantes - Cardeais-Al'cebis- .

- fdara pelas ruas da CapI-, o Carnaval, para procura- Com. a inauguração dêste
A visita que o sr, KUbits-! pos do Rio de JaneirÇl, Sao '1 F b d d

,I
'

d
-

'.H ••• ,logos, an -as e mu- rem en ereçar suas notas estabelecimento comercial,chek vai fazer aO Chefe -Su- ,Pau:o e Bahia. �icas. ovações da imensa' para FoJião- Mór, nesta re- �uito lucrará a população
multidito, darão àquela che- ,dação e entreg'á-Ias para florianópolitnna, qUe conta
gaela, úma sensação sem que:n' e.?itiver no momento

I
rá com mais um local apro

precedentes. . . !lo .lornal,- que elas serão priado para os seus lanches.
�;;:'So......,w.__iii;�..tliiw._._.,;.fil_iiJ�_fiiJ_;;;,_v._.._oIII._;Jil_...;a_._fIIIil �.a..�..;;i.,__�..-_fil_.._....y_..�---��..�•.,.�ifj""�_.JLrII._......iIA"i •..."._•.-.._�

a e

"O carnaval vem chegando,
salta gente na estrada.
Vem os -handos de estourada,
vem sambando, vem cantan-

, [do.]

Já se ouvem as batucadas,
dos cordões que vem descen-

.

[do.]
As cabrochas requebradas,
nossas palmas merecendo!

rias, foi pdsta na' caminho
neta da S. S. P. e conduzida
ao Necrotério pelo soldado
da Polícia Militar Agenor e

juntamente' com o sr. João

ACADEMIA DE,COMÉRCIO �DE
SANTA CATARINA

JOGOU-SE DA PONTE
HERCILIO LUZ

Para :1 matrícula na pri- cação e Cultura, dispensa a

.> meira série do Curso Técni- vida escorar,
co de Contabilidade, os can-

didatos-deverão apresentar Na matrícula do cand,ida
o certificado de conclusão to que não concluiu o Curs?
da lluarta série do Curso Comercial Básico na Es'Cola

Comel'ciál Básico ou diplo- Técnica de Comércio de

ma de auxiliar de escritório. Santa Catarina, exigi-r-se-á.
O certificado de aprova- mais, a seguinte documen

ção na quarta série deverá tação: ,a) certidão de idade;
estar acompanhado do his- b) prova de sanidade (ates

tório escolar, assinado pelo tado médico); c) prova de

diretor técnico e visando pe- vacinação anti-v'ariólica; d)
lo inspetor, quando se não pl'ova de quitação militar;
tratar de documento expe- se o· cnndidato tiver idade

di do pela EscolÍl Técnica de' supel'Íor a 17 anos.

Comércio de,Santa Catarina. rrotlos os documentos ane-

O diploma de AuxIliar ,de s:os ao requerimento da ma

Escritório, registad.o na'

Di-,
tcicula deverão trazer as fir

retol'Ía do Ensino Comer- inns reconhecidas por tabe

daI, do l\1inistério da Edu- t mio.
"

.

SuicidQu-se ontem, jogan- longe por algumas pessoas,
do-se do alfo da ponte "Her-I o vulto varou o espaço cain
cílio Luz", a sra. da. viúva, do no mar ... Imediatamen
Vitória L'igocki

Ad?S Santos, I te uma 'baleeira.a motor ru
natural da Polol1la, de cor mou para. o melO do canal,
branca, com 71 anos de ida-

'

de onde seus tripulantes re-

de.
I
lil'ilram d�gua a infeliz mu- Rodolfo da Silva, funcioná-

Filha (le Simão LigocJd e! lhe;:, já sem vida, scndo con- rio tela Prefeitura Municipal.
da. Francisca Ligocki... duzida pam a Pl':tÍ:1 dcfl'on- Depois do exame médico
Eram.mais ou menos 8 ho· te a antiga FOl'Ínleza ele legal, foi a mesma sepulta

l'as da manhã, quando 'um Santa An:I... -Dali, depoÍE da no C��itério das Trê"
vulto de mulher foi visto de elas providências necessá- Pontes .

...,.. ����A�..�.J- .!"�-:-�.a.a.fij �,?..fiII5.w;.�� ��,..��..� ,..,.!6 .;
, '-�

�-

Festa de Nossa :Senhora do Parlo
NOTA DA u; B. L. cial". ;.", "va, tudo fez para que as

Foi (J seg'uinte o itinerá- solenidades em honra da
,'io 'da bela procissão: ua gloriosa Imagem tivessem
:';onselheir:o Mafra, Rua Se- o maior brilhantismo co

·;e de Setembro, Rua Felipe mo aliás tem acontecida
:;chmidt, Rua Trajano, Rua todos os anos, dada à reli·
Tenente Silveira, Rua Alva- giosidade de' nosso povo.
,o de Carvalho, Rua Padre

'

�oma, -�ua Conse}heiro �a- i Além
..
dos dém:lÍs mem·1

-l'a, e fmalmenie a Igreja. bros da 11ustrada Mesa Ad-
Encerrando a festivi,dade, minist;'ativa é de salientar

houve solene ato com a hên- se os esforços e a bôa v011ta
'�ão do. Santíssimo Sacra- de db Vice-Provedor sr. Pe
mento. )iro 'João Bauer, que muito

.

O esforçado e dinâmico contribuiu para a bôa 01'

Provedor da Ji-mandade de e1em e. direção na gTande
Nossa· Senhora do Parto procissão de domingo últi-
in'. ,João Crisóstomo Pai- mo. .

,................................•..........

Precedendo a um concor

l'ido novenário, encerraram
'e domingo nesta,Capital, as

• :o!enes festividades em hon
'3 da gloriosa imagem de N.
)ra. do_Parto que se venera

�m sua linda Igreja à rua
Conselheiro Mafra.
Às nove horas foi rezada

"L Missa aolene com' a pre
senca de numerosos Irmãos
l'ev�stidos de balandráus: e

gl'ande número de fiéis, to
mando parte três sacerdotes
.'om sem1ão ao evangelho. Á
!:aJ'de, às 17,30 foi realizada
1 tradicional proci;são de
:l"ossá Se'nho1'a, tomando
Dfll-te nas duas alas além de
�árias associações as 11'
'nandades de Nossa Senhora
do Parlo, N. Sra. da Conc.ei

�ão, N. Sra. do Monte Serrat

,) Nossa Senhora do Rozá-
ri o.
Grande foi o número de

acompan h::ll1tes, inc1<o sob o

Páleo o reverendo Frei 'Ra
fael O. F. M., Vigário da Pa·

róquia, senclo as varas segu

l'aS,
.

além de 'outras pessoas

gradas', pelo Tenente Aju
dante de ordens, repfesen
tando o sr. Governador do
Estado e pero sr. Presidente
da Assembléia Legislativa.
Tocaram no ato as afina

das bandas Musicais, da

Fôrça Militar, gentilmente
cedida Coronel co

da Socie
Comer.

A Usina de Beneficiamento de Leite comunica aos

senhores consumidores de leite que, por motivo de fôrça
maior' - acidente na maquinária - não distribuirá .leite
no dia onze (11) do corrente.

Todavia, cientifica que efetuará duas distribl.lÍções
do produto no dia dez (10), a saber:

-

Primeira distribuição
Das 5 às 9 horas

Segunda distribuição
Das 11 às 15 horas.
No ensejo esclarece que, os senhores consumidores,

ao adquirirem o leite, na segunda di�tribuição, devem

fervê-lo, imediatamente, pois, êste leite, em virtude do

aci4ente na maquinária, será somente resfriado pela
Usina:

Florianópolis, 9 de janeiro de 1956.
A DIREÇÃO

. CONCURSO MISS "CINELANDIA"
Confor'me foi amplamente I Gonçalves, sagrando-se Miss

anunciado, foi rehlizado nos Cinelândia em Santa Cata
salões do Lira Tenis Clube, rina . ',' Senhorinha Arlete
o cintilante concurso "lV,Iiss ,Gonçalves deverá seguir pa
Gin-elândia", promovido pelo ra o Rio, no próximo dia 12,
vesperti·no "O Globo", da aonde será rec-ebida pela im
Capital da República, numa pxensa, como o jornal' "O (1,inimadíssima e elegante Globo" e a "Revista Cinelã,n
"soirée", preparada e diri- dia".
gida pOI' Zuri Machado, eu- A representante de nosso

carregado do referido cer-, Estado, ficará hospedada no

tamem em Santa Catarina ... I Glória Hotel, até final dêste
Com a presença de inúmeros I grandioso e sensacional con-
1ssociados e famílias, eonvi-

I

curso.

dados, teve lugar, o desfile I ..Fazemos votos pela feliz
das candidafas, seis concor-

.

permanência de nossa pren-
rentes ao tudo. I dada, conterrânen, na Cidade

I�or cIassifica�ão, �m pri-, �a.:�':.il�osa, como �ambém
[(Jeiro IUgal', a grBclOsa e, fe11z cxlto nesta,·pnrada de I

eleg;ante sen horinha Al'lette
'

e1 egância e beleza. l.

O EXPRESSO FLORIANÓPOLIS LTDA, comurüca aos

seus distintos ciientes e nmi!?:os que deixou de operar com

a Empresa de Transpol'tes Minas Gera'is SIA., nas Praças
do RIO DE JANEIRO E BELO HORIZONTE, estando d'óra

vante os seus ser'viços naquelas Praças e em PORTO ALE

G�E, a cargo da conceituada Empresa de Transportes RO ..

DOVIÁRIO RAPIDO RIOMAR. Outrossim, espera o Expres-
;'

80 Florianópolis continuar merecendo a preferência com

que sempre foi honrado, razão Pela qual está ao ,intei:'o

dispôr para dar informações e prestar qualqJer esclareci ..

mento necessario, com ° intuito de bem servir, bem como,

para fornecer os talões de etiEluetas com os endereços

atualizados, cujos endereços poderão ser encontrados em

"anuncio neste jornal.
.Flor,ianópo!is, .Janeiro _ele 1.956.

.

EXl'RESSO FI,OlUANO'POLYS J/L'QA

�....

NOSSA CftPITBL
OSVALDO MELO

A OrNE TV FiLMES, ar-

.inou sua equipe nesta Capí- um domingo em Ressacada,
tal e não poderia fazê-lo me- para o Hipódromo. afim de

lhor, nem mais acertada- assistir as corridas que ali
mente, Agente, Jorge Daux. ae realizam, faz parte ínte

Cinegrafista, cont r a, ta do, grante do programa do tlhéío,
Waldemar Anacleto e Assis- que se vae areíéoando elia a

tente, Osmar Silva. Com o dia pelo turfismo e dando seu

Jorge á frente da turma, a' apoio' áquela iniciativa já
coisa tem que ir. Conhecemos vitoriosa.
a capacidade de trabalho do - Ontem, domingo, Passa
Daux e tambem, a operosl- mos um dia inteiro sem força
dade técnica ele sem imedia- e sem luz. Houve um anúncio
tos _Eooperadores. Ftorianó- antecipado, feito pela DOP,
polis terá oportunidade dr comunicando que naquele elia
aparecer nos excelentes jor- não haveria luz nem força,
nais falados ela CINE 'I'v no período compreahdído en

FILMES, que já conssguíram' tre 7 horas da' manhã até 17
atrair as simpatias do públi- da tarde. O caso é que ás 19
co. O nosso Carnaval, o me- e meia horas é que a luz vol
lhor do Brasil, sem dúvida, tou,
vem 'aí. . . Hoje, já sem anúncio de
Desta vez será filmado com espécie alguma, continuamos;

todos Os pormenores e os somente com a luz do sol e,
carros de mutações dos Te ruando se telefona para o ce

nentes e dos Granadeiros lebre 2404, infórma Invarla
irão mostrar a todo o pais velmente o Escritório, . que
o que é em verdade, um ear- não póde dizer quando "ela"
navãl ele pura arte. Vem. .. E assim, fica-se íso-
O trabalho pela eretívacã.: lado do mundo! Máquinas e

do turismo em nossa terra �s rádios parados, A cidade pa- ,

tá no cartaz e a. CINE TV rada, a não ser uma. pequena
FILMES podará ser um leí parte de felizardos que po
culo certo e muito erícísnt, dem gozar das delicias de um

para que a _idéia em march, motor, que por acaso ficou
se concretize o mais rnpldn- por aqui e quasí que vae com·

mente possivel. os outros para Joinville ...
Para tanto, porém, não ha Afinal, que é que há?

Je ezquscsr a colaboração dos O povo necessita saber, . ,

)Oderes públjcos nêste senti - Para finalizar.
jo, de vez que, sem esse au Inaugura-se, talvez hoje'
xilio nada se poderá, peis, ai -nesmo, um novo e elegante
sociedades carnavalescas que como tambem confortável
todos .os anos dão um 'carna- Bar á rua Trajano,
val maravilhoso, necessitam ••••••••••••••••• i••••

de apoio monetário. Já bas- OCORRÊNCIAS DE
tam os sacrifícios que aqus- POLIOM'IEL;ITE EMla pleiade de verdadeiros mi.

'.

i

-lagreíros 'consegue fazei· por- SÃO PAULO
tas a dentro de seus galpões S. PAULO, 9 (V. AJ - 'In-
Trabalhando noite e dia formações oficiais do Sr. Fa

mêses a fio para divertir os vorino Rodrigues Prad.o Filho,
outros e manter uma tradi- diretor do Sel'viço do Inte
ção muito nossa, aquela tur· rior ela Secretaria da ,Saúde,
ma se desdobra num labor estabelecem o seguinte ba
nsar.o, necessitando por isso,

I
lanço dos casos de poliomie-

1._ colaboração monetária do: lite ocorridas até o momento
governos do Estado e do Mu-- no Estado de São Paulo: 5

nicípio, bem como da Indús- casos em Botucatu, 2 em

tria e Comércio em geraL Va Rancharia, 1 em Buritama, 1

mos, amigos. Rei Momo sem em Guaplacu, em Macaúba;
dinheiro, súá um reisinho 11 em São C�etan0 do Sul, 1

magro e doentio,., em Pirassuó,unga, 1 em São
- As corridas em Ressa, 'José do Rio Preto e 2 em

cada como ponto prediléto Santos, num total de 17 ca-'
dos domingos na Ilha, gl;aças sos. Noticiava -se número
aos bem elaborados progra- maior porem, alguns casos,
mas do Turfe florianopolita- embora tivessem sido regis
no, já. se constituiram atração trados como de poliomielite,
pública. foram con,ic1el'ados negativos
03 aficionados desse atra-' depois de exames mais a_çu

énte esporte multiplicam-se e raelos.
t••••••••e•••••�••8.��.��.O&�••••ê••a�j••&a

Ao futuro Governador do Estado caberá, de iní
cio, criar outra vez três setores que o atual destruiu:
o Ensino, as Estradas e a Polícia Militar.

O mais pulverizado foi inegávelmente o Ensino,
que foi de grota, politizado do primeiro ao quinto:

O próprio' sr. Il'ineu Bornhausen, no Plano de
Obras, confessou que o número de reprovações ao

fim do ano, nos últimos tempos, vem ,sendo alarman
te.

E _:_ confessemos nós - o sr. Bornhause;1 sem

pre foi o menos alarmado' dos Governadores. Para
chegar a escrever o que assinou, é porque o caso era

realmente perdido .

Não atil'amos a culpa à Diretora do Departa
.mento! Não!

Se me nomeassem diretor dó Instituto de Pes
quisas Atômicas e Fôrças.Nucleares o culpado pelo
fracasso não seda eu, mas quem me colocou no car

go.
O exemplo, aliás, não corre, pois o meu a·nalfa

'betismo nuclear e atômico não me permitiria. aceitar
o pôsto.

Mas, nas mesmas condições, ou piores, há quem
aceite e se a função fôsse estadual, há quem nomeie ...

xxx

As nossas estradas vivem ao sabor
faz sol - tá bom!

Se. chove - adeus ·carl'eteras.
xxx

Com a Políeia MilHar o caso também é grave.
,Com as últimas reformas alí introduzidas, o Govêrno
se fez bíblic�. Liquiuados os -interstícios, o regime é
positivamente evangélico. Mas de um evangelismo tão
ortodoxo, tão �iacobino, que os últimos não serão ape
nas 'os primeiros. Isso seria até vulgar. O revertéris
alí é assim: os últimos dos últimos serão os primei
ros dos primeiros!

-

._.1

do tempo. Se
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.
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