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RIO, 21 (v. AJ - RestalJe

legendo uma velha tradição
do Segundo Império quando
Dom Pedro II se ocupava com

tanto carinho elas atividades
do Instituto Histórico, o Em

baixador José Carlos de Ma-

imprensa que não era apenas
contrário ao ext"emismo ,da
esquerda. Sua formação de
moerátíca o compelia a com

bater igualmente o reaeíona
rtsmo da direita. Um e outro

ameaçam -as instituições e

devem ser enfrentados rír-
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Flórianóp'o]is, Domingo, 22 de Janeiro de 19552 o ESTADO

OICADOR PROFISSIO, AL:':
DR. WALMOR :O�E: I CD:' :LMAR CORRlllA f'''-·.DeBtisaa·, para t:rianças

GARCIA CLíNICA MÉDICA I '

., " DR. J LIAREZ PHILlPPI

�iplomado ,pel�. Faculdade.Na- 'i ra�ONSULTAS das 10 - 13 ho-
'

Edif'ício João 'A.lfredo'� 10 andar,
cional de 'dlVIdedldclnBa �l Uníver- : �ua Tiradentes 9 - Fone 3415 Salas 1 e 2 - Rua Jerônimo Coelho, 1

SI a e o.. rasr
H
,. '8' 11 6' 18 h

Ex-interno por concurso da �a- DR. JOSÉ TAVARES
orano: as - 1 as, oras

ternldade-Escnla Atende- exclusivamente com hora marcaria.
(Serviço do, Prof. Octávio Ró- I�ACE:MA

drigues Lima) DOENÇAS NERVOSAS E MEN-
Ex-interno do Serviço de Círur- TAIS, - CLINICA GERAL
gia do Hospital I. A. P. E: T. C. Angustia Complexos

do Rio de Janeiro Insonia - Ataques - Manias -

Médico do Hospital de Caridade Problemática afetiva e sexual'
e da Maternidade Dr. Carlos Do Serviço Nacional de Doen-

Corrêa ças Mentais. Paiquiátra '"tio
DOENÇAS DE SENHORAS - Hospital-Colônia Sant-Ana: .',

PARTOS - OPERAçõES CONSULTóRIO .:,_, Rua 'I'ra-
Cons: Rua João Pinto n. 16" jano, 41 - Das 16 -às 17 horas

Idas 16,00 às 18,00 honas.] RESIDENCIA: Rua Bocaíuva.
Pela manhã atende dià- 139 Tel. 2901

'

riamente no Hospital de

. �ari�ade. DR. ARMANDO VALÉ- IReaidência : RIO DE ASSIS I

Rua: General Bittencourt D. ,
101. Dos Serviços de Clínica InfantillTelefone: 2.692. da Assistência Municipal e Hos-,

pital de Caridade I A D' V O G A DOS
CLíNICA MÉDICA DE CRIAN-. '

CAS, E ADULTOS i
-

- Alergia - ;
MÉDICO Consultório: Rua Nunes Ma-'l

Com prática no. Hospital São, chac!p, 7 - Consultas das 15 às!
Franctseo de ASSIS e na Santa 18 horas,

Casa do Rio de Janeiro Residência: Rua Marechal Gul-
CLlNICA MÉDICA Iherme 5 - Fone : 3783
CARDIOLOGIA

'
----

Consultório: Rua Vitor Mei- DOENCAS DO APARELHO nr-
'reles, 22 Tel. 2675, GESTIVO - ULCERAS DO ES-

Horários: Segundas, Quartas e rOMAGO E DUODENO, ALER-
Sexta feiras: ' GIA-DERMATOLOGIA E ,CLI-
Das 16 às 18 horas NICA. GERAL
Residência: Rua Felipe Sch-' DR••Tl)LIO P·AUPITZ

midt, 23 - 2° andar, apto 1 -

FILHO
Tel. 3,002.

�----�------------------------'-------

-DR. CESAR BATAtHA DA, SilVEIRA
Cirurgião DentlBta

Cl1n1ca de Adultos e Criança.
Ralo :z:
Atende com Hora Marcada
Felipe ScbDlldt 39 A Salas 3 e "

I

DR. LAURO CALDEIRA
DE ANDRADA

,

DR. ROMEU BASTOS
PIRES DR. JOSÉ MEDEIROS

VIEIRA
- ADVOGADO -

Caixa Postal 150 - Itajaí
Santa Catarina.

-�._-

DR. CLARNO G.
GALLETTI;!í<"

, �:'_I��:.
- ADVOGADO

Rua Vitor Meireles, 60.
FONE :_: 2.468

,

Florianópolis -;-

DR. ANTONIO GOl\'lESDE
ALMEIDA

Ex-interno da 20" enfermaria
e Serviço de gastro-ent,erologia
da Santa,Casa do Rio de Jeneiro
(Prof. W Berardínetlí ).
Curso

.

de neurologia (Prof.
Austregesi lo),
Ex-Interno do Hospital mater

nidade V, Amaral.
DOENÇAS INTERNAS

-

Coração, Estômago, intestino,
fígado e vias biliares. Rins, ova
rios e útero
Consultório: Vitor Meireles 22.
Das 16 às 18 horas,
Residência: Rua Bocaiuva 20.
Fone: 3458.

DR. HENRIQUE PRISCO
PARAISO
MÉDICO

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

Hospital dos Servidores do Es
tado.
(Serviço do Prof. Mariano de

Andrade).
Consultas - Pela manhã no

Hospital de Caritiade.
À tarde das 15,00 hs. em dian

te no consultório á Rua Nunes
Machado 47 Esquina de Tira
dentes, ;:reI. 2766.
Residência - Rua Presidente

Coutinho 44.

ADVOGADO -

Escritório e Residência:
Av. Hercilio Luz, 15
Telefone: 3346.
......................
DENTISTAS
DR. SAMUEL FONSECA

CIRURGIÃO-DENTISTA
Clínica - Cirurgia

PROTESE: - Pontes Moveis e

Dentadui-as em

Nylon.
DIATERMIA: - 'l'ratamento de

canais pela al
ta frequencia.

Raios X e Infra-Vermelha
Consultório e Residêncta : R,

Fernando Machado nO 5
Fone 2225

.

DR. MÁRIO DE LARMO
CANTIÇÃO
MÉDICO

CLINICA CLíNICO DE CRIANÇAS
de ADULTOS

OLHOS - OUVIDOS - NARIZ Doenças Internas
• E GARGANTA CORAÇAO - FIGADO - RINS

DO - INTESTINOS

DR. GUERREIRO DA Tratamento moderno da
, SIFILIS

FONSECA Consultório - Rua Vitor Mei-
Chefe do Serviço de OTORI- eles, 22.

NO do Hospital de Plorianôpolis. , HORÁRIO:
Possue a CLlNICA os _APARE- Das 13 às 16 horas,
LHOS MAIS MODERNOS PARA Telefone: Consultório - 3.415,
TRATAMENTO das DOENÇAS Residência:' Rua José do Vale
da ESPECIALIDADE Pereira 158 � Praia da Saudade I
Consultas - pela' manhã no

_ Coqueiros

\.
CIRURGIÃO-DENTISTA

HOSPITAL ___..,;_____- • CONSULTÓRIO - Edificio
À TARDE - das 2 as 5 DR. VIDAL DUTRA FILHO Partenon - 2ó andar - sala

no CONSULT9RIO - Rua dos
MÉDlCO 'DE CRIANÇAS

203 - Rua. :�n,ente Silveira, 15.
ILHEOS n". 2 Consultório: Felipe Schmidt, Atende diariamente das ? às
RESIDENCIA -, Felipe, Sch-

38 (das 14 às 17' horas). 1 l\horas. ,

JJ,lidt n", 113 'I'el, 2365.
, Res idêtrc ia : LTenente Silveira, oas e õas das 14 as 18' horas,

'".".DU'.-A-'NTO-NIO' M-O"-'N'-IZ 130 (Fone 316(}).
I 1. - 19 as �2 horas,

Ui ',' Confecciuna Dentaduras e Pon-

DE ARAGÃO D�:'éONSTANTINO
-

tes :ldóveis de Nylón.

CIRURGIA O��!�t:ATOLOGIA DIMATOS DR. JOÃO ASSIS FILHO
Consultório: João Pinto, 18. MÉDICO CIRURGIÃO CIRURGIÃO DENTISTA
Das 15 a,s 17 diàriamente. Doenças de Senhoras - Partos

o-V' s Url'na'rias Clinica de Adultos � Cirurgia
Menos aos Sábados

- peraçoes - Ia

d f
'

t e Pro tese Raios X
Res : Bocaiuva 135. Curso e aper erçoamen 'J e

I 't' H itais de Rua Felipe Schmidt, 39 A -

Fone: _ 2,714. .

ong'a pua lca nos osp

WLADYSLAVA Buenos Aires. .salas 5 e 6 '

DRA. CONSULTÓRIO: Rua' Felipe
'

Atende com -hora marcada '

W. MUSSI \ Schrn id t, nr. 18 (sobrado), FONE Dar 9 às 12 e das 14 às 16

e 3512, ..............a_......................"...................

DR. ANTONIO DIB ra�ORÁRIO: das 15 ás 18 ho-
O ESTADO

MUSSI Residência: Avenida Rio Bran- ,Jlllj
MÉDICOS co, n, 42.

.

ADMJNISTRAÇ ..\O
CIRURGIA CLíNICA Atende chamad08 Redação 'e Oficinas, à rua Con-

GERAL-PARTOS selheiro Mafra, n, 160 'fel. 3022

Serviço completo e especiali- DR. LAURO DAURA - Cx, Postal 139.

zado das DOENÇAS DE SENHO- CLíNICA GERAL Diretor: RUBENS A. RAMOS

RAS, e'orn modernos' mêtodcs de Especialista em moléstias de Gerente: DOMINGOS F. DE

diagnósticos P. tratamento. ... Senhoras e vias urinárias. AQUIN@
SULPOSCOPIA - HISTERO - Cura radical das infecçõ,es Representantes r

SALPINGOGRAFIA -'- METABO- agudas e cronicas, do aperelho Representações A. S. Lara,

LISMO lJASAL genito-urinário em. ambos os Ltda

Rndioterapia pOf ondas curtas- sexos. Rua Senador Dantas, 40 - 6°

Eletrocoagulação -:. Raios Ultra Doenças do aparelho Digestivo andar.

Viole.ta e Infra Vermelho. e do sistema nervoso. Tel.: 22-5924' - Rio de Janeiro.

Consultório: Rua Trajano, n .. 1, Horário: 10% ás 12 e 2% ás 5. � Rua 15 de, Novembro 228 5°

10 andar - Edificio do Montepio. Consúltó rio t R. Tiradentes, 12 andar sala 512 - São Paulo,

Horário: Das 9 às 12 horas -

,_ l0 Andar - Fone: 3246. ASSINATURAS,

Dr, MUSSI. Residência: R, Lacerda Cou- Na Capital
Das 15 às 18 horas - Dra. tinho, 13 (Chácara do Espanha) Ano . " .. , . ,-" Cr$ 170,00

MUSSI - Fone: 3248. Semestre., ......•.. Cr$ 90,00
Residência: Avenida Trom- - No Interior

powsky, 84. �DR. ALVARO DE Ano Cr$ 200,00
� - _...- CARVALHO Semestre ,., Cr$ 110,00

DR. JÚLIO DOIN Anúncio mediante contráto.

VIEIRA
MÉDICO D� CRIANÇAS OS originais, mesmo não pu-

I
PUERICULTURA - PEDIATR.IA b licados, não serão devolvidos.

MÉDICO - ALERGIA INFAN�IL,. A direção não se responsabiliza
E::;PECIl�ISTA EM OLHOS Consultório: Rua

Tlradel'-I pelos
conceitos emitidos nos ar-

OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA tes n. 9. '.. tigos assinados.

ln�!:�!!!�I�� .! N�:U�í�:Ç��� L!e��ê1��ia� Te/�:630�erclho "

UTEISUltra-Som Horário: - Das 14 às 18 ho- INFORMAÇõES
(Tratamento de sinusite sem ras diáriamente O leitor encontrará, nesta co-

operação) lu na, informações que necessita,
Ang'lo-retinoscopia - Receita de

'__

DR. NEWTON diàriamentl! e de imediato:
Oculos - Moderno equipamento D'AVILA JORNAIS Telefone
de Oto-Rinolaringologia (único O Estado 3,022

no Estado) CIRURGIA GERAL - A Gazetl\ "., ......• _ 2.656

Horário das 9 às 12 horas e Doencas de Senhoras - Prodo- Diário da Tarde 3.579

dae 16 às 18 horas. logia - Eletricidade.Médica. Imprensa' Oficial 2.688

Consultório: - Rua Vitor Mei- Consultório: Rua Vitor. Mel- HOSPITAIS
'reles 22 - Fone 2675. reles n, 28 - Telefone: 3307. Caridade:

Res. - Rua São Jorge 20, - Consultas: Das 15 horas em (Pl'ovedor) .... _......... 2.314
,Fone 24 21. diante. (Portaria) .,............. 2,036

Residência: Fone, 3-.422 Nerêu Ramos............ 3.831
Rua: Blumenau n. 71. Militar ,....... 3.157

São Sebastião (Casa de
Saúde) _/............... 3.153

Maternidade Doutor Car-
los Corrêa 3.121

CHAMADOS UR-
GENTES.

COI'PO de Bcmbeiros .... 3,313
Serviço Luz (Raclama-
ções) ., ..... ",.,."... 2.404

DR. NEY PERRONE Polícia (Sala Comissário.. 2,038

DR. I. LOBATO MUND �ol���aAk��Áf��ado) .. 2.594

FILHO , «'armado pet�ãcuJdade Nacio- TRANSPORTES

Dúenças do apuelho respiratório nal ue Medicina Universidade TAC , , •• , '3.700

TUBERCULOSE do Brasil Cruzeiro do Sul .',..... 2,500

RADIOGRAFIA E RADIOSCOPIA" RIO DE JANEIRO \ ipanair, ; , 'o. ,. �;1'i1i3
'DOS PULMõES Aperfeiçoamento na "Casa de V.a.l'ig ':

,', ,'.,.. 2:325
,Cirurgia do Torax Saude São Miguel" LOlde Aereo , """. . 2.402

Formado pela Faculdade N�cio- Prof, Fel'l18ndo Paulino Real, . , , ,. l!.377

nal de Medicina, 'fisiologilltll e Interno por 3 ar{us do SeI'viço Scandinnvas .', ,:'... 2.300

'i'isiocirurgião do Rospj.tal Ne- de Cirurgia
I HOTJ'i;IS

rêu Ramos Prof. Peál'o Íle: 'Moura Lux .. , . , , . . . . . . . . .. 2,021

Curso de eSPllciaJização pela OPERAÇ'õES Magestic ,

, , , . . . . • .. 2:276
S; N. 1'. Ex-interno e Ex-asais- CLINICA DE ADULTOS Metropol. , , , .. . ... 3.147

tente de Cirurgia do -Prof� Ugo DOENÇAS DE SENHORAS La !'orta, ., .. " ,..... 3.321

Guimarães (Rio)_ CONSULrAS: 'No Hospital de Cacique , .. ,........ 8.449
Cons,: Felipe Schmidt, 38 - Caridade, diáriamente pela ma- Central .. , , ".. .2.694

Fone 3801 nhá" _j_
Estrela ,.: , ,. 3.371

'Atende em 'hora mãrcada. RESIDt::NCTA: Rua Duarte Ideal.,." .. , , ' 3,&59

Hes,' - Rl1� Esteves Junior Sr·hutel. 129 - 'j'"J.,f. 3,288 ---

r ESTREITO �,
80 - Fone:, 2S95

'
, Florián6poii». , , "

I DIsque " " .. ".". 06

Consu ltas: das 8,00 às 11
ras e das 14,00 às 18 hovas.
Exclusiv,amente com hora

cada.
Sábado - das 9 às 12.

DR. MARIO WEN
DHAUSEN

CLINICA MÉDICA DE ADULTOS
\ E CRIANÇAS

Consultório - Rua João Pin

to, 10 - Tel. M. 769.
Cons u I tas: Das 4 às 6 horas.
Residência: Rua Esteves Jú

nior, 45. Tel. 2.812_

·DR. ANTONIO BA1'ISTA
JUNIOR

CLíNICA ESPECIALIZADA DE
CRIANÇAS

Consultas das 9 ás 11. huras.

Res. e Cons, Padre Miguelinho,
12.

f.\\.�,', :t
,

.1

mar-

Fpolis. Itajaí Rio
20-1 22-1 27-1
1� �2 8�

13'-2 15-2 20-2
25-2 27-2 3-3
8-3 10-3, 15-3

O horário de saída de Florianópolis será às 24,00
horas e do Rio de Janeiro às 16,00 horas.

'I'aríto na Ida como na Volta o navio fará escala nos

portos de São Sebastião, Ilhabela e Ubatuba,
,

Para melhores informações, dirijam-se à séde' da

riis"iü;ÕtêliãPoiil Empr"Ate,�açãõ'
22-12.

I..l�EE==�._l E!!!�TO��!!UCAÇ�O EaL!!ca�!J�!6
DIAS VELHO

'. Exame de II chamada e de.H época - COlégio - Gíná
'810 e Normal.

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

EXAME DE ADMISSÃO: -Ginásio e Normal.
Inscrição: Dias 1 a 4.
EXf\me: Dias 6 a 11.
Documentos: Certidão de idade, de vacina, de saúde

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

Italaf - Joinville � Curitiba ' ARTIGO 91

ho-
ENDERE'ÇOS ATUALIZADOS DO EXPRESSO

FLORIA�ÓPOLIS LTDA.

. Viagem com segurança
e rapid�z

so NOS CONFORTAVEIS' ,MIGRO-ONIBUS DO. '

:-- BA:I!IDO (SU�-BIASILEIBO)
. Florianópolis.....

.

Agê�nçia : 1\ua' Deodoro esquina da
Rua!Tenente Silveira�

Expresso Flerianõpolis LIda.

Transportes de Cargas em Geral entre: FLORIANóPO
LIS, PôRTO ALEGRE, CURITIBA, SÃO PAULO, RIO
DE JANEIRO E BELO HORIZONTE.

FLORIANóPOLISMatriz: Filial: CURITIBA
Rua Padre Roma, 43 Térreo Rua Visconde do Rio Branco
Telefones: 25-34 (Depósito) 932/36

"�5"q5 (EscritÓrio� ,

'

...'I'elef'o
I
e :' 12-30 I

Caj*a;. J'oi#àl" 4&9,,'
" >

'�'üd:\ T(}J.eg; "S'ANTIDRA" IEnd. Tefég. "SANuRADEh
' {

t

Filial: SAO PAULO Agência: ,PÔRTO ALEGRE
"Riomar"

Avenida do Estado 1666/76 Rua Comendador Azevedo,'
64

'

Telefone: 2-37-33
Atende "RIOMAR"

End. Teleg. "SANDRADE" EHd. Teleg. "RIOMARLI"

Telefone: 37-06-50

Agêncía : RIO DE JANEIRO
"Riomar"

Agência: BELO HORI
ZONTE
"Riomar"

Avenida An dradas, 871-B
Telefone: 2-90-27
Atende "RIOMAR"

'Rua Dr. Carmo Netto, 99
Fones :.32-17-33 e 32-17-37

Atende "RIOMAR"
End. Teleg. "RÍOMARLI"

NOTA: - Os nossos serviços nas praças de Pôrto

Alegre, Rio e Belo Horizonte, são efetuados pelos nossos

agentes
"RODOVIÁRIO RÁPIDO RIOMAR"

Consultem nossas tarifas. EXPRES�O FLORIANóPOLIS
-Fones: 25-34 e 25-35 �

---'--'

Coleuio Coroção de Jesus
AVISOS PARA O ANO LETIVO DE 1956

'

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

Dia 15 de fevereiro de 1956, das 15 às 17 horas.
Exames de 2a. época
Dias 17 e 18 de fevereiro, às 7,30 horas.
Inscrição

-

Dia 16 de fevereirO, das 9 às 12 horas.
MATRíCULA M:ÊS DE FEVEREIRO
Mediante pagamento ,da Ia. prestação

Curso Primário
Dia 20 - los e 20s anos e Jardim da Infância.
Dia 21 - 30s e 40s anos e Pré-ginasial.
Das 7,30 - 11 horas e 15 - 18 horas.
Cursos: Ginasial, Científico, Clássico e Normal
Pede-se trazer 1 fotografia 3x4, de uniforme, para a

caderneta.
As alunas da Ia. série ginasial e as novatas das de-

) mais séries queiram trazer 3.
Dia 22 - 'das 8-11 horas - las. séries ginasiais.
'Pia 22 --das 15-18 horas .:_ 2as séries ginasiais.
Dia 23 -' das 8-11 horas - 3as séries g'inasiais.
Dia 23 - das 15-18 haras - 4as séries ginasiais.
Dia 24 - da's 8-11 horas - Cursos Científico, Clássi-
co e Normal.

'

-0-

Reabertura das aulas
Dia 10 de março de 1956.
Chegada ao Internato - Dia 29 de fevereiro de 1956.
Di'a '1-3 - Turno da manhã às 7,45 horas.

! Turno ,da tarde às 12,50 horas.
No primeiro dia de aula, as alunas apresentem-se de

uniforme de gnla completo: blusa -clt! ma11ga 'comprida,
boina, luvas, sapato colegial.

'

- EMPRESA NACIONAL DE NAVEGACÃO
,

HOEPCKE
NAVIO-MOTOR «CaRL UOIPeIE),

ITINERARIO
SAíDAS DE

I D A VOLTA

Santos
28-1
9-2

21-2
4-3
16-3

,

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

MATRíCULAS
Normal e 4as séries: Dias 16 e 17

3as séries: Dias 16 'e 17

2as séries: Dias 18 e 20
1 as séries: Dias 21 e 22

Colégio': Dias 2.0, 21, 22 das 14 às 1.6 horas.
Observações: Não se fará matrícula sem a apresentação

da caderneta.
As las séries, trarão 3 fotografias 3x4 e as dem�is séries

2.
Terão preferência na matrícula os não repetentes.
Os sujeitos ao serviço militar devem apresentar o cer

ti ficado de alistamento.
No ato da matrícula pagar-se-á a CAIXA' ESCOLAR' e

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

Colégio: Cr$ 210,00.
Florianópolis, lO de janeiro de 1956.

José Warken Filho - Diretor.

MINISTÉl:tIO DA l\1AR�NHA
Capitania dos Portos do Estado de Santa Catarina

Cruzeiro do Sul
NOVA LINHA DA "CRUZEIRO DO ..... SUL" AS

QUINTAS-FEIRAS, PARA SÃO PAULO E RIO PAR
TINDO DE -FLORIANóPOLIS .4.S 07 :00 hs.

FLORIANÓPOLIS 07:00
ITAJAI 07 :25
MAFRA . . . . . . .. 08 :20
CURITIBA .. .. . , 09 :00
SÃO PAULO .....•........ 10:50
RIO DE JANEIRO .,.. ..... 13:00

INFORMAÇõES E RESERVAS DE LUGARES: RUA

I FELLIPE SCH:M:IDT, 40 TELS. 2210 E 2500 AGÊNCIA
,. TAC-RUA FELLIPE SCHMIDT, 24 TEL. 3700.

SEGURANÇA-CONFORTO-RAPIDEZ

DR. IVO VON WANGENHEIl\'I
DENTISTA -

Consultório rua Bocaiuva, 42

COQUEIROS O BAIRRO QUE RESSURGE
'Durante o calor fortíssimo que estamos atravessando,

nada como uma noite aprazível, gozando ainda as deli
cias dos banhos de mar.

As praias, de Coqueiros se encontram repletas de ba
nhistas uns residentes lá, outros apenas veranistas,

Se você ainda não possue um terreno em Coqueiros
aonde construir sua residência ou sua casa de praia, não
perca a, oportunidade, compre já um dos últimos do lotea
mento 2, da Praia da Saudade.,

Projeto e vendas: Eng. Rui Soares - Deodoro n. 7 -

F'one 2.521. - Proprietário dr. Nerêu Ramos,

Ca�c} das Esquadrias
'

DE ALBERTO RICBTER
Rua 24 de Maio, 612 .,.-, Estreito --, F'lorianópolis, �

Portas, janelas, caixas, meia-caixas, vistas, etc., com

estóque para entréga' imediata.
Execução aprimorada em Canela da melhor quaHdade

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

to para �ntrég'a 'imediata /-'

-

Férro - Tubos - Sanitários e AzuleJos para importa
ção -do Rio de Janeiro da Cia. Americana de Intercambio
(Brasil) CADIB.

, \

Se vai construir anóte o nosso endereço.
Sua visita nos dará prazêr.

Senhores Comercianfes,;2
e Indusjriatis

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-IMOBILIÁRIO PERRONE

b� o' '1 .... , Caixa PDStit1 nO 355
-- FlorianópóIi&.
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Florianópolis,
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·JI
FINANCIAMENTO

: h d
�� : NOVA IORQUE, 19 (U. P.)

: Zury Nac O, �e... I -- O governo costarríquense
: : anuncia estar à procura de

I ACONJI=CIMJ:NTOS snCI A'IS ! ����o:t;:iaç�� ���a���I;:e�.��
: .. L t .' \1 "I'fl I Ca de címento. As propostas
I ti deverão ser endereçadas ao

� d••'" � Ministé�io d� Agricultura e

Jndustrtas ate meada de mar-

Concurso Miss Cinelândia: Na encalorada tarde de i ço de 1956.

sábado na Capital da República, em elegante coquetel no:
.

.' --

.

luxuoso e moderno salão. de Chá da �esbla, rea.lizeu-sa a Inexcedlvel Sucesso V8.m Obteod q
primeira prova das candidatas ao cobiçado título de Miss' •

Cinelândiu,. De�filal'<:Hn as. candidatas e a l:epres�n�ante Mais Uma- Simpatloa Iniclatlva"dode Santa Catar-ina, SIta. Arlete Gonçalves fOI clasaificada

entr� a� 10 semi-finalistas,. c�ns�guindo co�quista�' aqu�- Conhecido Istabeleclmeoto'le pubhco, com a graça e simpatia que lhe e peculiar, DI-
zem os cariocas, que é uma parada dura mas Santa Ca
tarina será muito bem classificada. ,

.

XXX

I

Por onde passa deixa um traço de agonias;
Tem o viver amargo,·a noite tem nos dias ...
Quem é? - perguntareis - eu vos: direi' sou eu I ; PARIS, 19 (U. P.) - O mi-

--0-- e•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ' nístro do Exterior, sr. Anto!-
Chá dançante elos Estudantes Ot

.

.
. ne Pínay, advertiu que os

Como de' costume todas as quartas-feiras rnunam-ae .".' ere'ce-se, comunistas' írígressarão . no .

r:_o Lux Hotel: a Cl�sse est�ela�til para a�u�l,e ele�:ante chá, '. -

.'

t �o.\lerna�·u �enos que os par-
Na quarta-feira día 11, roí dlfe�ente pois ja e�ta .na h�ra À Firmas idonêas e de responsabil idada para o Est. \

tidos centrfstas consigam a-

do carnaival e os estudan�es assim _deram o p�'1l11elrO �l'lto de S.- Catarina, a venda exclus-iva de Produtos Quimicos el cert�-s� para evita-lo. A ad
Carnavalesco, en� nossa Cidade. MUlto coneorrtdo e

amma-ITécniCOS. II
vertêncía, constante de uma

elo estava aquele ambiente, quando fiz as minhas despedi- Trata-se de Produtos sem concorrência fabr-icados �roelam�,ção ás vésperas da
das lá pelas tantas da madrugada, no país. mstalaçao da nova Assem-

-0- Bom rendimento, capital necessário Cr$. 500000 á
bléia Nacional, amanhã, está

ANIVERSÁIUOS I
MENINO U�NIO CUNHA 100.000,00.

. .,

dirigida aos radicais soctalís-

/

Melhores informações, caixa postal, 751 _ Curitiba.
tas do. sr. Mendes-France f.

SRA. DR. RUBENS DE � . .._.. --_...------ ..�� aos socialistas, que formaram
I CRITICAS AO INQUERITO DO GALEAO E :f����� ��::liCr:��i�oUel��

A' POLICIA CARIOCA
seu partido, que os comUlllS-

.. tas desta vez participarão do
governo. Amanhã o le�islati
Vo se limitará aos detalhes ri.a

instalação, devendo o prc-lblema da formação do gover
no surgir dentro ·de alguns
dias.

AlliverRaria-se, hoje, a

exma. snra. d. Gessen da

Costa Ramos, esposa do dr.

Rubens de Arruda Ramos, I '

Diretor dêste Jornal e advo-
O I' h' e tampamos

gado do Banco do Brasil nes- I c I? e q�e .

s
.

t E t d
'

acima e do mtellgente e ga-
e < s a o.

.

I . -'

L' d
A di tinta dama aniver- lante menmo LehlO mo a

.

. s
_ ., Cunha primogenito do casal

sanante, coraçao bOlllSSlTI'IO, I :
.

·.t d qualidades ex- sr. Lmo Severo da �unha,Vll uoso, e 'f
'.

. ..,

d S ccao de
ce cionais desfru ta de vas- I unC10narlO a e -

..

toPcirculo' de amizades na' Linotipia da Imprensa OflCIaI

.
. '; do Estado e de sua exma es-

socIedade local. Nada maIs

,.
.'

d M II' d
justo, então, que as expres- posa cd. Aurea e e o a

.
. ·,Cunha. .

SlVas hOmenagens. e

'mam-, I t L
- .

dat
. festações de regozijo pelo O ga an e ema, x:a a

transcurso de tão grata de. ho�e, co�em�r�ra o se,u
. , .' .

. i pnmeIro amversarlo natall-
efemende, as quaIS, pra.ze-, cio ensejando a' seUS inume- Defiro o arquivamento pe-
rasamente e com o devIdo '

..

h Opol.tunI· Adido pelo ilustre sr. promo-
. ESTADO' ros amIgum os a -

trespeIto,. os de O <.
duele de sa'boreurem .apetito- tor porque as ,comjssões d�

se assbcwlTI, formulando os
d

�

'<na reSI' . fls llv 12 17 e 18 foram des-
sa oces e guaranas 'U

-I'
. ,

melhores �otos de felicida- dê�cia de seUS ge�itores, a mentidas a fls. 131, 133 e 134.
eles, extensIvos aos da exma.

I t
'

O' I nada festi- Surpreendentemente neste
f T

I
qua es ,ara en"a a

. arm Ja.. .

vamente na simpatica come- volume, nada se apurou de
FAZEM ANOS, HOJE: c -'. concreto contra os acusadosmoraçao. .

. . I Formulamos ao Lênl0 os pois as confissões prestadas
- sra. Dalva de ?hv:l.l:a melhores votos de felicidades, aO tempo do Galeão não po

Abreu, e.sposa �o SI. MaIIo I extensivos aOS dignos -genito- dem ser levadas a sério, da
Abreu, mdustnal em Bom I

res. do o clima de pavor e coação
Retiro;
- menino Jorge-Roberto,

�����:oS�oG�:;ra:�. c:e�·l��'� EX-sIêREfARlõ�DÂ·FAfENDÃÔESAO
zila S�t�.a�;�ta Imaculada PAULO INTIMADO A REPOR 300
da Conceição Ferreira;
- sra. Izaltina Paula Ci- I Mil CRUZEIROSdade esposa do Tenente .Eu-

.

geni� L. Cidade, da policia RIO, 19 (V. A.) - O depu-
Militar tado Loureiro Junior, ex-se-

_ sta. Maria Ondil'la Sil- cl'etário da Fazenda, foi inti-

va
. I mado a devolver dentro de

_ sta. Ori Terezinha Lis- quarenta e oito horas, a im-

bôa. portância de trezentqs e seis

sr. Walter Mussi mil cruzeir�s ao Banco do

_ sr. João Schnaider Estado de Sao �aulo, de acor

do com o segumte despacho

FARÃO ANOS, AMANHÁ: proferida pelo governador

,_ Sgt. Júlio Moura caS-,}aniO Quadros:
.

tilho
'

.
"Recomendo a V. eXCla

..que
.

CI dioeer An- , sejam tomadas as medIdas

t
-:- JLovetm t

au I necessárias para ser dado o
onlO au er

I
'

• A •

•
• 'lvei- prazo de 48 horas ao dr. Jose

- �ovem =IgemnQ _e. .' f' dF':h oúrelrb Jl111l0r, a 'im e re-
ra 11 o

Os dirigentes do jornal "O Globo" têm sido bastante
atenciosos para com o cronista, cercando-o sempre das
melhores atenções. Em almoço na piscina do Glória, fui
convidado, pelo sr. Alexandre Djukitch e sr. Mauro Sal
les, para tomar parte na comissão julgadora, na elegante
soirée de sábndo próximo na séde do Fluminense, quando
será eleita Míss Cinelândia 1956.

XXX
'Domingo em elegante "Chá", na Boite do Quitandi

nha Hotel, desfilaram às 10 semi-finalistas do concurso

Miss Cinelândia, A srta. Arlete com o Acordeon deliciou
os "abituas" Quitandinha, com números de seu repertó
rio. Conquistou o ambiente sendo fortemente aplaudida
pela seleta assistência que lá se encontrava.

:XXX
Aniversariou-s., no dia 13, na Capital da República,

a sra. Heliete B. Viegas de, Amorim, e por êste motivo
seu 1 uxuoso apartamen to, foi bastante visitado pelos in ú
meros amigos que tem. A colnna Social deseja à Sra. Vié
gaa Amorim sinceras felicitações.

XXX
Realizou-sa ontem, na Igreja Santa Terezinha o caSa

manto, da senhorita Loreta Ganzo com o Dr. Eduardo Luz
da Cunha. Após os cumprimentos na Capeia, os noivos re

ceberam Os. convidados nos salões do Clube Doze de Agôsto.
A Coluna Social deseja ao jovem par inúmeras felicidades.

-0-
Com prazer registro em minha coluna Social, o contra

to .de casamento, do dr. Amím Mussí com a srta, Milene
Lsbarbenchon. Aos noivos e dignas famílias meus votos de
felicidades.

.-..:...0-
VISITANTES: Srta. Nída Mussi, uma das elegantes de

Itajaí e Miss Bloco XX, em passeio pela capital deixaram
muitos apaixonados. ,

O sr. George Ferber, da cidade de Láguna passou o fim

de semana na Capital divertindo-se bastante e comenta-se

assuntos de amor.

O sr. e sra. Eugênio Doin ;Vieira, depois de uma tempo
rada em Amazonas, voltaram ao nosso convivia. Srta. Lili

Pitte Lima, em nossa cidade, foi a mais elegante visitante

do ano ele 1!l56.

ARRUDA RAMOS

..

.'

Se as autoridades adminis
tI'ativas titvessem tido o obje-

.

tivo de apurar suborno que
,•••••••••••••••••••••

dizem existir no Departa
mento Federal de Segurança
Publica, ao invés de se preo
cuparem unicamente com o

lado polítíco do caso,. teriam
arrancado dos acusàdos a

lista dos banqpeiros do jogo
do bicho, a fim: de que a con- BAGDAD, 19 (U. P.)
travenção fosse seriamente

ITerminou,
hoje, nesta capi

reprimida.
_ tal, uma reunião dos chefes

Estivemos durante meses de Segurança de 5 nações do

na Vara das Contravenções Oriente Médio e, em fontes
onde nunca presenciamos um oficiais, se diSse que medi

apontador ser preso. A ação das uniformes de seg.urança
da Policia recai apenas sobre foram aprovadas, as quais
os intermediários. Além dis- deverão ser aplicadas em

so, os investigadores para de- cooperação pelas 5 nações
por vão vestidos em ternos interessadas. As medidas es

de tropical ingles, com. ca- tabelecem dispositi,vos contra'
ros sapatos, camisas e grav:::t- elementos' subversivos e ,co

tas. Esse luxo é pago com os munistas, para evitar que se

seus' minguadOS vencimen- infiltrem na região, e cles

tos? A resposta. caberá às au- truir os contatos entre os

toridaeles competentes que movimentos comunistas e

mesmo a.pós a morte ele Var- proibir suas atividades e pra

gas, não tomaram qualquer paganda. As 5 nações qU�
providencia para restaur9.r participaram da conferencia
a confiança da povo na sua são: Iraque, Turquia Pérsia,
Policia. I Libano e Jordânia.

.�O�f�AVENTURAS 0·0 ZE�MUTRETA

Conforme amplo noticiaria feito, o público j(t tomou
conhecimento de mais uma símpatíca- iniciativa da "A
Modelar" com a ren lízação em plena estação em' curso
de sua. já tradicional grande venda dos principais arti
gos da estação.

Na verdade, não Se pode negar, dada a, grande
afluencia de clientes à procura dessas. mercadorias,
que esta' realização do popular magazin já está marcado
por inexcecivel exito.

E não poderia ser de outra forma/ tendo presente o

enorme prestigio e confiança que inspiram osmetodos
de comerciar desse estabelecimento.

O modema e varladissimo estoque de vestidos,
tailleurs, maillots, saias e bl usas de verão estão sendo
vendidos com enormes descontos, desebntos ê�ses que
variam entre 10 a 30%.

As vitrines da "A Modelar", repletas das mercado
das anunciadas e com os respectivos preços remarcados
são um atestado mais do que eloquente das excepcionais
oportunidades que estão sendo oferecidas e que o públi
co está aproveitando,

SONETO
R. VIEIRA DE MELLO

Da Vida vai trilhando os ásperos atalhos,
Sem ter no coração a calma que conforta;

.
O peito, tem-no em brasa; a Alma, tem-na morta,
Qua.l árvore sem flor, sem frutos e sem galhos!

.�.Inútil como o pó que dorme entre os cascalhos,
A quem o sol não doura e o vento não transporta;
Humilde qual escravo, em cujos pés suporta
O 'peso dOE) grilhões em cáusticos trabalhos!

O sossegado Outono, o cálido Verão,
Passam deixando 'nele a. desfiguração;
'Da meiga primavera os bens não conheceu! ...

RIO, 19 (V. A.) - O juiz
Graco Aurélio Sá Viana Pe
reira Vasconcelos, da 4a. Va
ra Criminal, nos autos ·do
inquérito instaurado contra
os ex-investigadores Garibal
di Rodrigues dos Santos,
Waldemiro Nascimento e

.

o

ex-perito criminal J,oão Va
lente de Souza, cm 'setembro
do ano de 1954, a fim de apu
rar atividades iJícitas dos
mesmos acusados, na delega
cia de Costumes e Divers5ef,
eXarou o despacho seguinte:
"Vistos etc .

criado para proporcionar o

golpe determinanL' do suiIJi
dia do antigo presidente Ge
túlio Varga'[;.

colher a importânCia de tre

zentos e seis mil cruzeiros

que, indevidamente, recebeu
do Banco do Estado de São

P�ulo, na qualidade de titu

lar desta pasta. Findo o pra

zo, se àquele ex-secretário de

Estado não tiver provjdencia
do a respeito, V. excia., sr.

secretá;io da Justiça, desde
já fica autorizado a determi
nar as medidas judiciárias,
civis e criminais que julgar
oportunas em d.efesa dos co

fres�úbHGQs','.

PROTEJA'
StUlS lavouras
contra as geadas!

f

PREVINA.SE, desde já. com

fÜMelt
- o "cobertor térmico" das plantas! .

Nêo é o faia de gear, propriamente dito,
que ceuse os piores moles à lcvouro mos,
e sobretudo, a rapidez das mudanças'
de temperatura do ar e das plantas,
A fumcco densa e fria de FUMEX

(25 quilos produz cêrcc de 3.600,OOOm3
de fumaça) impede justamente-que i$50

aconteço, permitindo o resfriamento e

o reaquecimento lento dos. cé lulcs >

fazendo as vêzes de verdadeiro
"cobertor térrnico"!

Fl;I\IEX é de apticação fa ílíma

FUIUEX não é tó"ico!

FUIHEX é econômico!
FUilfEX tem sido aplicado há ten:,pos-e

com grandé sucesso-na nuropa.

PRODUTO
ALEMÃO

Informações detalhados com os

OISTR. EXCLUSIVOS PARA O BRASIL

• :] iht '_t'_Li)
"BRASIMETII COMÉRCIO E INDÚSTRIA S� A.

Matri,;: Pçc, de Repúblico, 497 - 8.° • ex. Postal 2787. Telefone: 37·3176 9 SÃO PAULO

Enderêço telegráfico: BRASIMET ,--
._ .

I " ,;./....
."

:;5:': filiail;: PÔRTO J\�j:Gru: - RECiFE - ttlO pe JA��iI�O s-' :"i"'�"
i ,., 1"-/" .;.,... �.,.�:-:-�-�.�.__._�----

--- �� ..

j

, . � ----------�------ �------__-------- c-

..

EXperimente
.e��a ��éJoão exfta

"de 'l'escor.u
Aproveite
essa proteção extra

-

contra as cárle�
com a exclUSiva

espuma de Acãa Anti...�rt'lãtica

Use diàriarrrerate e.eP

OLYNOS

PROGRAMA MES JANEIRO

(Rua Alvaro de Carvalho 12)
DIA 28 (sábado) - Soirée Carnavalesca.

A Diretoria solicita às distintas senhorítas
cíarem a aquísíção das carteiras de identidade.

Resel:va de mesas na "11 Floricultura"

provídsn-

e segura' existencia
Por motivo de razões particulares que será esclare

cido ao' interessado, vende-se um empreendimento de f'a
bricacão Quimica e Técnica em ótimo andamento em

CuritibA. Pr.
-

'I
Terreno e construção propria, bem loca lizado,

Produtos de fórmulas Alemães e de bom rendimento.
Não é necessário ter conhecimento, na ocaSlaO o

comprador será esclarecido sôbre a fabricação.
Preço Cr$ 1.600,00.

Futura

JOAQUIM LúCIO DE SOUZA
-E-

SENH0RA

MEDIDAS CONJUN-
II

TAS CONTRA A
SUBVERSÃO NO
ORIENTE MÉDIO

ii
1.liiW���i c Fi' E M E o E N T A L.

-agora também 'em tamcmhol GIG'A-NTE e FAM{LlA.
"" 4-'

•

..- ---,- --;---
__ o ••

BORDADOS A MAO
Ensina-se na Rua Felic'iano Nunes Pires 12.

y

PARTICIPACAO
, 1

I
I
I

Participam o noivado de sua I
filha JURACY, com o senhor I
Nemésio Couto. I

I Joinville, Janeiro de, 1956. I
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o l!;STADO

IVVA�..Tt.."CO' ·IUnm!1lfNA TARDE DE HOJE O ENCONTRO PELO CAMPEONATO DE PROFISSIONAIS E ASPIRANTES -LAURO SANTOS NA DI. li ua
RECAO DO "MATCH'" ENTRE "OS TIMES DA MARINHA E DO EXERCITO

1 •
.

" • ,

O duelo futebolistico de hoje, à tarde,' em continua-
I QUADROS PROVÁVEIS

ção ao Campeonato de Profissionais, teni' como protago- ;
,

Quanto ao Bocaíuva, já está classificado para o ter- 1 Salvo modificações, as duas equipes deverão atuar
pistas os conjuntps do Atlético e Bocaiuva, ambos do Es- ceiro turno e p empate de domingo entre Figueirense e assim constituídas:
treito.

'

Imbítuba veio isolar o time da Marinha no terceiro pos- ' BOCAIUVA - Helio; Bonga e Waldir; Guido, Wal-
O primeiro é o time do Exercito e divide com o Pau- to, -com 11 pontos perdidos. ..

demíro c Nenem; Carriço, Cobra, Rodrigues, Jair e

la Ramos e o Guaraní o quinto pôstocom 15 pontos .per-, No seu último compromisso que foi contra o Imbí- Zaclcy. '

dídos. Muito dificíl para o "tricolor figurar entre os cín- tuba, o Atlético venceu por 4 x 3 rehahilitando-se dos I ATLÉ,TICO - Soncini; Teodoro e Cazuza; Osni,
co prímeíros :ol�cados que .disputarão � terceiro turno, seus insucessos ante�iores. O auri-ce,leste� ao contrál:io, I Freder.i;o e Nilo; Anísio, Giovani, Cavallazzi, .Lauro e

pois precrsara vencer os dOIS compronussos que lhe �es- conheceu a derr.ota diante do Guaram, apos 'uma

eXPlen-"
Sebastião. .

tam, marcando em ambos 15 tentos, 'pois, de acôrdo com o dida jornada no returno. '

,

Horário: Preliminar - 14,45 horas e pr incipal -
regulamento, em caso de empate na classificação, preva- ,I A pugna entre boquenses e atletíeanos deverá agra- 16,45 horas.
lecerá o sistema do "gnal-average" e o Atlético tem 17 dar, razão porque será presenciada por um público nu- ! Juizes: Lauro Santos (profissionais) e Silvano (as-
contra 33 dos paulaínos. meroso e entusíásta. [pírantes).

4 Florianópolis, Domingo, 22 de Janeiro de 1955

"O Estado Esportivo"
...........� � (� ��..� �� � .....

'o c. R. Ald,O Luz não preci
sará se empenhar muito

A PROVA ClASSICA "FUNDAÇÃO DA mI! ?Jl
.

CIDADE DE SAO PAULO" SEM A PRE-
.

'AS 2% _:_'7,30h:-
.

SENCA DOS GAUCHOS E CARIOCAS Ri��e���w����G;::,

o "oito" do C. R. Aldo Luz deverá obter pela quartel S A L O M É
vez consecutiva, desta vez sem precisar esforçar-se mui- technicolor
to, a Prova Clássica "Fundação da Cidade de São Pau- No Programa:
lo" que se efetuará na próxima qumta-feira, na "Man- Repórter Na Tela. Nae.
chester" brasileira. Preços: 10,00 - 5,00.

, Dizemos que vencerá facilmente e não exageramos, Censura até 5 anos.
O esquadrão do Avaí Futebol Clube, orientado téc- . narramos, Professor consignou o tento de honra dos yi-

porque, ao contrário dos anos anteriores, não irão fi.
nícamente por Saul Oliveira com a colaboração de Osni sitante�. . .... . .

< , disputàfiem os cariocas nem os gauchos. ,

Gonçalves (Nizeta) seu antigo companheiro de quadro, O ultimo tento da peleja surgiu nos Instantes finais Apenas quatro guarnições estão inscritas, a saber:teve'na noite de ante-ontem a satisfação de ver coroados da peleja e foi o mais bonito de todos. Atacando pelo se- Aldo Luz, Floresta, Cor intians e Tieté, os três últimos de
os esforços dos seus rapazes, ao triunfar sôbre o "onze" tor direito, Fernando foi até a área perigosa, avançou São Paldo.
do Imbítuba, de Henrique Lage, pelo escore dê 3 a 1, um pouco e atrazou ppara Amorim que rápido atirou, en- Ao que se propala, o embarque da delegação aldis-.
triunfo este que o proclama campeão dos dois turnos e cerrando a contagem. ta para a terra dos bandeirantes dar-se-á possivelmente
na pior das hipóteses vice-campeão da cidade. amanhã, via-aérea.

Vimos o jogo· e pudemos observar,
.

o apuro téc- OS MELHORES Bôa viagem e felicidades, rapazes!
nico do time azul e branco, sua disposição e força de
vontade admiráveis. Seu trabalho de conjunto vem sendo
o melhor possível e jús faz às vitórias que vem alcan
cando, derrotando adversários de categoria como o Fi

gueirense, Imbituba, Paula Ramos e Bocaíuva e deixan
do e1U todas as partidas impressão das mais Iísongeíras.

Sexta-feira, Nízeta voltou substituir Saulzinho na

direção do plan.tel "azzutra". O "Mestre" de acordo com

a orientação que vem ímprtmindo ao quadro' o ex-extre
ma esquerda, colocou 110 'gramado o mesmo "onze" que
abateu ó Figueirense e o Paula Ramos. Resultado: novo

sucesso das cores avaíanns e a conquista do titulo de

campeão dos dois turnos.
Andou bem o Avaí nos noventa minutos. O trio-final

impecável como' sempre. Na linha média todos demons
traram estar em forma e a linha de frente nunca esteve
tão inteligente e mfíltradora.

Suplantadu o Imbituba
Avaí F. C_ Campeãoldos Dois .Turaes

Jacó, Fernando, Amorim e Professor, os marcadores .; No lance do gol dos
visitantes, Alcides fraturou a clavicula - Vitorioso' nos aspirantes os

interioranos

COM 10 HOMENS O IMBITUBA

A delegação do Imbituba veio com 21 jogadores. Da
da a sua posição de líder de aspirantes juntamente com

o Figueirense e sem possibilidade alguma de sair-se ven

cedor dos dois turnos, a direção técnica do conjunto in
teriorano preferiu fazer atuar incompleto o esquadrão
titular, dando ensejo a que o time suplente terminasse
o certame com uma vitória por 6 a 5. O quadro titular,
mesmo inferiorizado em homens deu provas sobejas de
coragem e valentia, não se' entregando facilmente, o que
Veio tornar trabalhoso o triunfo dos comandados de
Amorim.

.

ALCIDES FóRA DE COMBATE NOS PRIMEIROS I
,MINurroS DO 2° TEMPO

I
Aos 9 minutos da segunda etapa, quando o Imbitu- Iba esboçava uma reação, um excelente centro foi' ende- ,

reçado a Professor que s,\ encontrava em condições para
marcar, pois livre se encontrava da vigilancia de Waldir.
O goleiro Alcides, prevendo o perigo, abandonou o

arco no momento preciso e, rápido arrojou-se aos pés do
atacante "colored", conseguindo agarrar o balão. Mas
foi infeliz e ao tocar seu corpo o solo foi obrigado a

largar a pelota,
'

"pois teve fraturada a clavícula. Assim
poude Professor encontrar pela única vez o caminho das
redes. Constatada a gravidade da lesão sofrida. Alcides
foi de imediato hospitalizado e o jogo paralizado por al

guns minutos. Por ser um "ás" no esporte do basquete
bol, o centro-médio Morací foi com muito acerto indicado'
pelo téníco Nízeta para guarnecer a cidadela avaíana,
fazendo recuar Hercflío para o 'seu lugar no eixo. Tudo
deu certo, Tanto Hercílio como Morací se saíram bem,
tendo o arqueiro intervido em três defesas de vulto, en

quanto que a vanguarda conseguia nos minutos finais
consolidar o trtunfo, com um gol de bela feitura, mar
cado por Amorim.

HISTóRICO DOS TENTOS

Aos 23 minutos, Niltinho viu-se frente ao arco de
Capaverde e vendo que seria improdutivo UIIl chute, dada
a grande barreira existente, agíu inteltgentemente, cen

trando .para Jacó, "o qual bem colocado, .não teve 'muita
dificuldade para cabecear para o fundo das redes: Avaí
1 x O,

.

Aos 41 minutos, num ataque cerrado dos "azzurras"
Amorim arrematou forte, tendo Fernando desviado a

atenção do goleiro cabeceando no angulo direito: Avaí
2 a O. \

'

Aos 9 minutos da segunda fase, comu acima

Todos jogaram bem, não decepcionando nenhum. Os
mais destacados foram: Loló, Alcides, Danda, Vjco, Nil
tínho, Professor, Adir e Capaverde, êste o melhor do
gramado, tendo operado intervenções seguríssimas.

NOTICIAS DIVERSAS
- Vasco x Flamengo, é a sensação da rodada dr

hoje pelo pampeçmato 'carioca de Futebol, esperanoo-se·
uma nerida "recorde no Maracanã.

,

'- Oiovani.i que pertenceu ao Hercílio Luz ele Tuba
rão e� ao Atlético, desta Capital e presentemente veincuAVAí - Alcides (Morací); Waldir e Danda; Vico, lado ao Grêmio Porto Alegrense, vem brilhando nosMorací (Hercílio) e Loló; Fernando, Hercílio, Amorim" treinos da seleção nacional que irá ao Campeonato PanaNiltinho é Jacó.
merlcano do México, tanto que é o titular ela extrema di-IMBITUBA - Capaverde ; Adir e Apolinário; reita. Tambein Juarez integra o "scratch", jogando ora

Joãozinho, Raulo e Juarez; Nery, Chadéco, Professor e
ti b

_

(tit I ) I ( ).L�
no '1111" rance 1 u ar ora no azu .reservasj.Lando. " �

, � O Fluminense está desejoso de contratar o téc-
nico de 55, Silvio Pirilo, do Bonsucesso, para a direção
do seu plantel de profissionais.

- Inicia-se, hoje, a disputa da famosa regata
veleiros "Buenos Aires-Rio".· Tomarão parte na prova
oceânica 14 barcos.

_

- Divulga-se em São Paulo que estão nas cogita
ções do Coi-in tians, os técnicos Fleitas Solich, Silvio
Pírüo e Tim, uma vez que Oswaldo Brandão não deseja
reformar com o clube paulista. i <tflJ{J;��

OS QUADROS

ARBITRAGEM

"Com pequenas falhas, funcionou o sr. Gerson Denta

ria, éscolhido de comum acôrdo.

PRELIMINAR

_6x5, pró' Imbituba, foi o resu tado da preliminar!
entre os aspirantes.

�r'� � ___

ASS}IM COMO A PONTE HERCILlOLUl»
LIGA A ILHA AO CONTI N ENTE, NOS
SA COMPANHIA, LIGA SANTA CATARI_

\,

NA"AO �RASIL)· ,-.%'llEosCATI\\l'tl���
"

...

CINE SAO JOSE
As - 10hs.

"Espetacular Matinada"
SHORTS - DESENHOS

- COMEDIAS
Preço Unico: 5,50.
Censura até 5 anos.

As 1,45 - 4 � 7 - 9hs.
Stewart GRANGER

Rita. HAYWORTH em:

SALOMÉ

technicqlor
No Programa:
Reporter Na Tela. Nac.

, Preços: 11,00 - 5,50.
Censura até 5 anos.

As 2 - 4 - 7 - 9hs. ,

Stewart GRANGER -

Jean SIMMONS - Deborak
KEER em:

A RAINHA VIRGEM
tecnicolor

No Programa:
Cín., Notíctarío. Nac.
Preços: 11,00 - 5,50.
Censura até 5 anos.

I·EtEIJ' __ t_ _

_,_' .

As - 2hs.
10 Cine Reporter. Na'c.
2°), ODALISCA DAS

ARABIAS
3°) TAHBORES SELVA

GENS
4°) A RAINHA MORTAL

1/2 Eps.
Preços: 8,00 - 4,00.
Censura até 10 .anos.

As - 7,30hs.
DESEJO ATROZ

Com: Barbara Stanwick
.TAMBORES SELVAGENS
Com: Johnny Sheffíeld
Preços: 8,00 - 4,00,

sura até 14 anos.

As - 2hs.
"Espetacular Matinada"
SHORTS - DESENHOS

......:,COMEDIAS
Preço: 5,00. Un ico.
Censura até 5 an os..

As 5 - 8hs.
Stewart GRANGER

Rita HAYWORTH em:

SALOMÉ
technicolorf

No Programa:
Repor-ter Na Tela. Nac,
Preços; 10,00 - 5,00.
Censura até 5 anos .

As - 2hs.
1°) Novidade Nft Tela.

Nac.

2°) TAI\:1BORES SELVA
GENS
3°) A RAINHA MORTA

1/2. Eps,
4°) ODALISCA. DAS

ARABIAS
Preço :8,00 - 4,00.
Censura até 10 anos.

As _;._ 8hs.
Espetáculo de Tela e Palco
Na Tela - BELA A BAN

DIDA
.. <Com: Jane Rusel - Scott
Brady
No Palco: PEDRO RAY

MUNDO
O Gaucho alegre do Rádio

. Preços: 15,00. Unico.
Censura até 14 anos.

PartiCipação
Lauro Luiz Linhares e

Senhora, parttcípam aos pa
rentes e amigos, o nascimen
to de seu filho Lauro, ocorrido
dia 12 do corrente em a Casa

de, Saude São Sebastião.
Fpolis. 12-1-56

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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GRANDE 1PASSO DA
Aeronáutica Brasileira

."..�.
M. RUIZ ELIZEGUI.

o Brasil iniciará no ano próximo a consbrucâo de um

aparêlho misto de helicóptero e de avião. De .cada um

dêssss tipos possuirá o novo modêlo as. vantagens mais
características. Do primeiro, a passibilidade ele voar a ve

locidades mínimas e de decolar e pousnr verticalmente.
Do segundo. a velocidade. A incipiente indústria aero-'

náutica brasileira, por conseguinte, está prestes a iniciar
a produção de um tipo de engenho voador que

\
se adapta

rá como uma .Iuva às necessidades de vôo brasileiras.
O autor do interessante projeto, cujas particularida

des, e mais as de alguns outros modelos já foram paten
teadas em Washington, é o engenheiro alemão Heinrich
Carl Johan Focke, que trabalha em helicópteros desde
1§32, e cujo nome esteve ligado a alguns dos mais eficien
tes modelos da Luftwaff, durante o último conflito mun

dlal. Em 1952 foi o engenhuíro Focke 'convidado. a se ra

dícar no Brásll. quo oferece à avíaçã«. o mais vasto campo sua presença não seria rece
de' progresso. DeS'cle essa data .tmbalha 'no Centro 'I'écní- bida com agrado. O jornal
co, da Aeronáutica, em São José dos Campos, (SP), no'

aperfeiçoamento de suas invenções, entre as quais des

tacá-se êsse helicóptero-avião, por alguns denominado de

"Heliconair" ou "Converte-planoz, e auxiliado por nu

meroso grupo de técnicos. Para obter com a. devida, rapi
dez o elevado número (le planos e plantas que ,essa ativi
dade exige, o grupo dispõe de aparelhos copiadores em

papel translúcido "Ozalid", dos mais eficientes.
Não podem ser divulgados, por 'motivos óbvios, dados

mais completos sôbre o novo aparelho, a respeito do qual
o próprio engenheiro se limita a dizer: "Nos achamos Para facilitar ao turista
num estágio em que as nnvídades surgem cada dia. O me- que' pretende vísítar a Euro
lhor será esperar a concretização das pesquisas' em curso, pa, Oriente Médio, Estados
das quais surgirão· surpresas para os círculos ael'onáuti-, Unidos, América do Sul, ou

cos de todo o mundo". qualquer outra parte do Mun-
'Não é, aliás, o ."Converte-plano" o único modêlo em do, a C. L T. - Companhia

que trabalham febrilmente os técnicos de São' José dos Italiana Turismo - acaba de
Campos. Há alguns mais, como um denominado "Beija- editar um luxuoso e ínteres-j
Flor", dado seu tamnno, ftste será o avíão mais adequado sante folheto ilustrado, em

para os particulares que tenham de percorrer grandes trocornía, contendo ítínerá
distâncias pelo vasto interior brasileiro. rios cuidadosamente elabora-

Os trabalhos do engenheiro alemão são levados a 'ca- dos, com o propósito de fací

.bo em cnlaboraçào com especialistas do Centro Técnico Iítar aos interessados a víst

da Aeronáutica, um de cujos representantes, o major- ta a qualquer parte do mun

aviador Augusto César Veiga Filho, é o elemento de liga- do, oferecendo a possíbílída
cão entre fo grupo dirigido pelo cientista e aCTA. Refe- de ele um aproveitamento
rindo-se aos trabalhos do engenheiro teuto, o coronel AI- mais amplo de suas viagens
do VieIra. da. Rosa, chefe elo Laboratório ele Pesquisas elo turísttcas o� ?e �e�ócios.
Instituto ele Desenvolvimento ela, Aaronáutíca, indicou' _Todos os �t�nerarIos pode
que, em meados elo ano próximo, poderão atingir a rase

- rao ser motüflC�d.os', segundo
prática as ativielades sôbre o helicóptero- avião. Como se

a vontade elo vlaJal:te.t .

sabe, entre asvllrnitaçôns prÓprias de seu tipo _ figura a
O fol�eto, aute.ntICa revis

velocidade máxima, que nos helicópteros é avaliada em ta, co��em uma mteressante

320 quilômetros horários, pelo qual foi denominada ele ex�oslçao das �antage�s ofe,;:;
"barreira do helicóptero". O mais recente avião dêsse ti- recídas pelo slste�a Tl!DO
po, feito nõs Estados Uni.dos, atingiu uma velocidade de INCtL"?'tIDO"'te sera ednvIado1 "I gra UI amen e sem espesa280 kms por hora, com o qua superou em cerca c e 30 kms

1 .'
l' 't .

'

por hora a velocitlacle máxima antel'iOif pata os hellcópte- �.g;r;�' a ci��:f;(;�I111 I;��ros-avíõss, LIÂNA TURISMO _ PraçaO mcdêlo brasileiro; entretanto, segundo o briga- Dom José Gaspar, 22 em Sãodeiro Casimiro Montenegro ,Filho, supervisor técnico do Paulo.'·
Instituto Tecnico ele São José dos Campos, tem sua velocí
dade horárta máxima bem próxima dos 500 kms por hora,
a qual, comparada com a máxima anunciada nos Esta,dos
Unidos, para êsse tipo de aparelhas, deixa' o modêlo bra-
'stlelro em posição ele destaque. Sua capacidade de trans-. \

porte, todavia, seria. inferior à de um "DC-3". O aproveita- ENQUANTO É TEMPO
menta das .prfnclpnis características do helicópt.ero e do Nas crianças; amidalas
avião, todnvía, se fez num plano ele tão perfeita síntese," 'doentes e aumentadas de vo

que o modêlo brasileiro, nas palavras dessa autoridade ae

ronáutica - "abrirá larga pespaetíva à aviação, principal
mente em lugares ele difícil aterra'gem, simplificando so

bremaneira as operações de embarque e desornbarqua de

paSsage.il<l}s,e carga e.I1_} condições antes quase impossíveis".

CONTROVERSIA
SÔBRE A VISITA DE
DULLES Á .INDO
NÉSIA
JAKARTA, 19 (U. P.)

Informou-se que o secretário
de Estado, sr. John Foster
Dulles, vísítará a Indoríesia,
depOis de participar da con

ferancía dos ministros da
Organização do Sudeste da
Asia (Seato) , a ter lugar no

Paquistão, em Março. Outras
fontes, todavia, disseram que

"Times" escreveu: "Não ve

nha este homem", aduzindo
que sua presença poderá' ser
interpretada como convite á
Indonesia para um pacto
militar, com o que cairá íme-
dia.tamente Seu governo.

'

GUIA TURISTICO

Preceito do Dia!

I -

/
.

'

Um quarto
de século

. .

a serviço
'das' botis

,

. -

comurucaçoes

f. )

Hadional, unindo o Brasil de Norte a Sul,
de Leste a Oeste e mantendo, ligação
com todos os países do mondo, através
da sua moderníssima rêde telegráfica e telefônica,
completa em 1956, vinte e cinco anos

de bons serviços.

Ao alvorecer, dêste novo ano, agradece
a todos os seus clientes a preferência pelos

'

seus serviços, augurando-lhes um
novo ano cheio de prosperidade e ventura."

. ..,.,_ .

TELEFONE
'� .

TELEGRAMAS,

,.

-\

INTERNACIONAIS

(!La7<áili01liJlernaciol1al do Brasil uma' alllloçiada da Ql1!;1!

(Jorge Cherem)

'Vem aí o Teafro Ca.ari
nense de 'Comédia

� ---�- ----.----.----- •• ---------------
o

Basta saber ler e escrever par,:
aspirar a um futuro brilhante fazendo

POR CORRESPONDENCIA, o seu

Curso Ginasial (Artigo 91, do Decreto-Lei 4.244)
Peçam informaçÕes, ao

I. N. C. A. - Rua Visconde de Silva, 14 - Bota,fogo - RIO.
(;F,ecorte e remeta-nos êste anúncio - 1007)

PREPARATI�OS' DO
ITAMA-'t"ATI

RIO, 19 (V. AJ - O Ita

maratí passa por grandes re

formas, deeorações, pinturas
e tapeçarias, preparando, as
sim para a recepção e o ban

quete que' terão lugar na sede •

da nossa Chancelaria, numa
- homenagem do
aoS representantes estrangei-

PRESO O EX-CO
MANDANTE DA

FORÇA PÚBLICA
DE SÃO PAULO
RIO, 19 (V. AJ - O gover

:qador Jânio Quadros, deter�
minou a prisão do ceI. José
Canvos FO., ,ex-comandante'
ela Força PÚblicá dé São
Paulo por três dias, em vir

.

tude das declarações presta
das pelo· referido militar, con
siderada Peló governaelor co
mo falsas e 'mentirosas.

ros.

O banquete contar@, com a

presença de cincoenta chefes
de delegações. Na noite ele

1.0 ele fevereiro, ,no páteo
central elo Itámarati, reali
zar-se-á um espe,táculo de

"ballet" em homenage�

PREFEITURA MUNICIPAL DE
'FLORIANÓPOLIS

I,' Diretoria de "Fazenda
EDITAL

Impostos sôbre Indústria e Profissão, Licença, Publicidade'
e Ato� sôbre Bconómías do Município .e ,Taxas sôbre Afe
rição de Pesos e Medidas e Limpeza Pública, sôbre Estabe-

lecimentos Comerciais, Industriais e Profissionais
1° TRIMESTRE DE 1956

De ordem do Sr. Diretor ele Fazenda, torno público que,
durante o corrente mês, se procederá, nesta Diretoria, a co-' .

brança dos impostos e taxas acima mencionados, corres

pondentes ao 1° trimestre do corrente ano.

Os impostos e taxas que recaem sôbre as Pi'ofissões Li
berais, Pensões, Cia. de Seguros, de Sorteios e estabeleci
mentos de Loteria, Representa·ntes Comerciais, Ban(i!Os e

Casas Bancárias, Bares e Botequins, e outros quaisquer ne
gócios de caráter transitório, s�rão palgos de uma. só vez,

no mês corrente:
Findo, o prazo acima, os aludidos, impostos e taxas se

rão cobrados acrescidós da multa de 20%.
Diretoria de Fazenda, em 16 de janeiro de 1956.

/ W. D'Aláscio

Oficial Administrati,:o

Curso Into.nieta' ·de Barros
EXTERNATO FUNDADO EM 1922

Alfabetiza e prep,ara 'para os exames de admissão
ao Gipásio

.

Matrícula: de 17 a 22 de janeiro, para os q'ue já são
alunos do Curso; de 23 a 27, para os alunos novos.

NOTA - A direção pede aos S11rs. Pais que, por
obséquio, ,.só se apresentem nos dias marca,dos, porque,
por motivo de fôrça maior, ·a matrícula, êste ano, será
apenas de 80 alunos.

HORÁRIO - Todos os dias úteis das 14 às '16 ho
ras, com exceção, de sábado.

lume comumente causam

resfriados e doenças dos ou
vidos e da garganta. Se não
houver tratamento adequa
do, poderão sobrevir ás mais
serlaS complicações tais M it t h

. ' ..-

•

' .' '.
-, UI a sen e ac ava extranhável, e C:0111 ínteíra razao,c9mo anginas, pus nos OUVI-, 'FI" l'

'
, - .

'

d
.'

bronuuít . que orianopo IS, na condícâo de metropole 'de um Es-os ronquI es pneumonIa t d t
' ',' A ' .-

, t
' ,

I
a o como San a Catanna, que, no concerto da Feeleraçaoe c.

S filhí h
'goza de inegável prestigio cultural, não tivesse um grupo

e. seu �. III o se res- teatral.' ,

.f'ria frequent�n;�nte, le� Há tempos,' o .protessor Sálvio de Oliveira, êste dinâ�
ve-o ao �spe��a lsta p�- mic'o e ,profundo conhecedql' da arte cênica, fundava en
ra exammar- e o narIZ tre nós'o Teatro Cata:rin�nse de Comédia. Entre outros,'e a garganta. - SNES. despontavam, na 'turmâ ó ator�revelação Jason Cesar, ho-

Dele,uaço-es-'e�,st-·r'a,o-,u',e-I-,r'.a---'s-=----'a'-po---'--s"s"-e',:' I:n:;�:.�n��l'�:S ����:�:t� ��il���� �:�ii:S�Oa���t:��u:�;
. interpretando com rara inspiração. o papel ele sapateira

prodigiosa, d!J, peça qO, mesmo nome de Garcia Lorca.

d'
"

�J I- K bit h k
'

Depois, o pí'O,fessor Sálvio viajou para a Capital da Repú-

.

"

la ,'s"r.:;,'.�/ USp�e· InO U I s'e e '\ blica, afim' de aprimorar seus' conhecim�ntos artisticos,U l ti quando fez rús a uma bolsa de estudos oferecida· pelo go.:.

RIO, 19 (V. Ao) - As maio- diplomatas dos países que se nistro Luiz GaHotti deciarou 'vêrno de. Santa Catarin.a. Sem a presença dé seu ideali-
res delegações estrangeirns à)

I fizerem representar. que o T,ribunal'superior EleF zador, o Te�tro Catarinense de Comédia práticamente
d J 1· K b·t

'

TERÇA FEIR� A PROCLA tI' 't dissolveu-se; e também porque nos faltava um teatro àposse 0 �r..: usce mo u J 3-,
'" - I 11 ' - ora exammara erça-feira

chek e Joao Goulart serao
_' o processo eleitorá,l referen- ·altura ele um desenvolvimento mais intenso dos çspetácu-

as dos Estados Unidos, Fran- MAÇAO ESPECIAL te ao pleito de tres de outu- los de ribalta.,
� ,

.

('

ça e Italia. A Americana RIO, 19 (V. A.) O mi- bro. Se tudo' e;;Úver de 'ae,or- . . Ágora, surgiu a noticia por todos os motivos alviç�-
sivelmente será chefiacila do, como se esp'era, no més- ,reira; segundo a qual o Teatro Catarinense 'de Comédia
lo Vice-presidente mo dia se�ão prQclamados os I r�apar�cerá .'lem Jason Cesa!; .�as. com �lizabeth GaIlo-

Nixon; a fran'cesa terá srs. Juscelino e João Goulart, ti, Nadlr Barr.to, estrelas de pnmeu'a grandeza da, cons-
chefe o SI\ Vincent Auriol, ..............� telaçã10 de "A Sápateira Prodigio,sa" e 'mais novos eleme,n-
presielente da República; e tos, que, nos ens'aios, vêem r,evelando grandes dotes artí§-
italiana o sr. Piccioni, , VIOll NO tieos. A 26 do corrente, será levada à cena a peça irlfantil:
ministro de Exterior. "A l'evolta dos brinquedos". protagonizada dor 8 persona-

Vende-se um violino 3/4 na geRs, a. saber: Elizabeth Galloti, Mirian Nobrega, Marlene
rua Dorval Melquiades 38. _ Socca, Dilza Dbltl'a, Miro :tyIol'ais, Zanzibar Lima, Antônio
Tel. 2927.' Dutra e Ma-rcos Aurélio .(Marjiluinho). ,

'Esta apresentação' será, de um modo geral, um teste
para a enc�nàção da; trrugédia"A Barca' de Ouro"; de 'Emi
lia Borba Filho, na qual Nadir Barreto representará.

Em converSa que mantivemos com o sr. Sálvio de Oli
veira nas' clependências do Teatro Alvaro de Carvalho,
Sua Senhoria mostrou-se satisfeltíssima com o esforço e

'o talento dos c'omponentes do seu grupo teatral.
E oportqno assinalar que a p'eça "A r'evolta elos brin- '", ;�k"

quedas" não contará com auxílio exterior ele qualquer eS-
.

; '.

pécie; a sua aprésentação é' Un1fJ, i'hiciativa ljuramente peça <IA revolta dos brinquedos". Uma boa notícia, que
particular dos 'atores e diretor 'fIo, TefJ,tro Catarinense de merece os nossos parabéns. Tal medida já se fazia suma-
Comédia. ,

, ,
'. '

mente necessária.' "

- O cenário de Antônio Fal'ia, prémiado ,em São Paulo. Esperamos que lO público saiba acolher o esfôrço desta
terá a eXecução do sr. Franck Nobel Oganzo. . plêiade de amantes do teatro, cujo trabalho vira suprir
"Conforme nos declarou o sr. Sálvio de Oliveira, a Casa uma lacuna em nOssa capital. A êles, a nossa palarvra
de espetácillos da Praça "Pereira e Oliveira contará com, de incentivo, e' a esperança de que sejam bem compreen

J pelo menos� dpis Eenovadore� de ar q�lancjo for exibida .a, dido:s em 'sua n bre tarefa artEtiêà.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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-

HOJE ,e, .'A�ANHÃ � RA TEN'IS CLUBE
'NO 'PASSADO

CQ�létri dos "cowboys", um
, Ttltt�,

"

, '.
,
.

conjunto de 18 tambôr�s, '

'. '''iii- ••
que acompanha o grupo, des-

.��,-.."

filará no Carnaval. Com êste ve.lóll' v.s.
A "Patrulha do Xerife" • ó.brif"iÍ. UmA conteS. que

foi fundada em 193,5 por
lhe render;. juli'O com·

John Miller que, à época, era :;�}� pens�or e

,o xerife do distrito de Con- - lev6rÁkd.I'd. SU6 res,dfn-
tra Costa, situado em fren- . I ció.omlindoeútilpresente: VENDE-SE I em, ','A REV,OLTA DOS_BRINQUEDOS"
te à cidade de $ão Francis- um BEUSSIMO eOFREde J4CO aROMADO.

Por motivo de viagem vende-se: grande dormitório de (peça m(antll em 2 atos de PERNANBUCO DE OLI-
é

co, no outro lado da ,baía. íJ'
' Pl"ocul'!e ho:e'o NOVO '

A- ,'.
' �

,

imbuia para casal composto de onz,e (11) P'eças', conJ'unto' VEIRA "
,Miller, anualmente, orga- NCO GRICOLA para bebê de 4 peças laqueadas; sala de visita de velUCÍto' . CENÁRIOS E FIGURINOS DE ANTONIO LOPES FA-

niza uma excursão dos inte- ' ,:
� .... RIAS ( 'd I FESTIVAL DE TEATRO AMADOR DE

gr'antes de 'S'la/ sociedade, f'L.ORIANO·POLIS t/".t:lrJH::-;,' 16 .,0.
em .três côres composta de sofá e duas poltronas; um ar- ,

premIa o (O
• c

-. SANT......ç�

Imário
rouparia com portas de correr medindo 3mx2m.· uma SÃO PAULO)

com o objetivo de "promo-
copa composta dé mesa, seis cadeiras e armário-ba�;':___di- DIREÇÃO - SÁLVIO DE OLIVEIRA

vei' o turismo, a compreen- .

·t d t 'XIMA APRESENTAÇ-O DO TEATRO 'CATARIConvidamos Va. Sa. a fazer uma VISl a, ain a es a versos aparelhos elétricos de uso doméstico, cadeiras e me- , PRO, I. A ,
-

são e as, relações" entre os
semana à

I
sinhas avulsas' etc, �

NENSE DE COMÉDIA
povos da Califórnia Seten-

"' I
' t' "A BARCA DE OURO"

t· 1
. -

"t 'l' CA'5A BRUSQUE
Tratar a Rua Tenen e Silveira n, 16, das 10 às 15 horas,

nona e as reglOes VIS I a- 1
�

!�:i�:t:l�t:P:'t::;\Vl� I��t;,a,;%até�o�:':��:;�;���i,a::St:�a:ft�n ��� ÔfíI'itíí1óiATvijâüiííõomil ALUGA-SE
A turm� de "cowboys" é I Jeron1mo Coêlho, l-B, E�ificio João !,lfredo

'

che{�ada por Ray Vogel que, Semanalmente _ recebemos nOVIdades fabricadas pelas S
-

d S t C t I'

como os demais integrantes, Indústrias Textis Renaux S. A., de Brusque; que ofere- ecçao 8 BU a ' 8- ar 0'8
vestirá camisa branca, caI- cernas aos nossos distintos fregueses com absoluta

ças azuis e colête vermelho. exelt!sividade n sta praçà� EDITAL Nó 18/56
Os colêtes,' confeccionados Com ântecipados agradecimentos Conv.ocação de Assembléia Geral

pelos índios Chamayos, da Os proprietários da "CASA BRUSQUE"
. (2a CONVOCAÇÃO)

A V I SOCalifórnia, são vistosamen- FlOl'ianópolis 'Sta. Catarin� De ordem do Se�hor Diretor Presidente do ,Gonse-' 'J,
"

,

tt' bordados a contas e ra- lho, convoco os senhores Advogados inscritos nesta Sec- ".

zem as iniciais de cada um ção e no gozo de seus direitos, para a sessão de

Assem-I
.

'

,dos vaqueiros. .'RT'IGO' 91 bléia Geral a realizar-se às 16 horas do dia 23 do cor- Participamos à classe médica, aos nos-sos Clientes e

As tradicionais botas de', " rente, na sede �esta Secção, sita à rua Trajano n. 1, 3°
I Amigos

em geral, que, a Sucursal dêste� Laborat6rios,
tacão, pistolas do tipo das, andar, � nesta Capital, será fechada no período compreendido en-

usadas no tempo das dili-I "x::l, . _

Ordem d� dia
,

tre 6 de Fevereiro a 3 de Março, para a c�ncessão de fé�
gências e cinturões de ba� CURSO BOSCO

' 10 - DIs0ussao e aprovaçao' do Relatório e das con- rias coletivas aos nossos funcionário�.
las ,completarão o uniforme ,tas ?a Diretoria, referentes ao exercício de 1955; ,permanecerá, entretanto, na Sucursal, um plantão
dos "cowboys". Os cavalos Habilite-se aos exames de Madureza, de que .trata o 2° - Quaisquer outros assuntos da competência da para atender aos pedidos àe amostras dos SRS. Médicos.
'a serem utilizados deverão Decreto-Lei n. 4.244, fazendo cursos preparatórios em

IAssembl�ia., "

LABORATóRIOS SILVA ARAúJO ROUSSEL S/A.
ser emprestados pelo govêr- 1 ou em 2 anos. Flonanopol!s, 13 de JaneIro de 1956. 'Sucursal de Florianópolis, 'I
no brasileiro, mas os cava- Informações e matrícula na Livraria Lider, telefones

' Nilson Vieira Borges Rua: Jerônimo Coelho, 16
leiros levarão seus respec- 12316 e 3661.

" ,

10 Secret4rio
'

Fone: 3 - 7 - 5-2.

VOC& _s,abia 'Abalo sism,left

I,

Joseph Krake
disse que os diáconos esta
vam se preparando para dis
tribuir o pão, quando o edi
fício começou a tremer for
temente.

O abalo durou dois minu
tos, depois dOI que as luzes

se apagaram durante 30 se

gundos. Contudo, a congre

gação permaneceu assenta
da. Quando a luz voltou,
procedeu .. se à celebração da
'Ceia.

'
'

"Orgulhei-me de meu po-

l!�"',

CALlFÚRNIA ENVIA "COWBOYS"
PARA DESFilAR NO CARNAVAL

",��_Í;<'�r.,.t"'" &"""���I����'Dezessei� "cowboys" c�li-\il1o� eqí.{ipimentos, '�lgl;;�
forn ianos, pertencentes a dos quais são avaliados em
uma organização destinada 3,000 dólares por unidade.
a perpetuar as tradições A delegação' será portado
e lendas do velho oeste nor- ra de, uma bandeira da Ca
te-americano, participarão Iif'órnia, enviada pelo ga
dos alegres desfiles dei càr- vernador do Estado, como

naval no Rio de Janeiro, a presente ao Presidente .do
convite oficial. �'� Brasil. Ao mesmo tempo, o

Envergando trajes típicos prefeito do Rio de Janeiro
de "cowboys", em côres azul, será presenteado pelo pre
branca 'e vermelha, os "cow- feito de San Fr'áncisco com

boys" farão parte de uma dois filhotes" de urso. Os
excursão organizada pela cowboys trarão também al
referida organização, co- guns de seus tradicionais
nhecida pelo título de "Con- chapéus brancos a serem da
tra Costa County Sheriff's dos às autoridades brasilei
Posse" (Patrulha do Xerife raso
do Distrito de Contra Cos-

em

Deus".
Durante o terremoto, o te

lhado se moveu 'e parecia
que as paredes iriam desa
bar, ,acrescentou o Pastor.

LIVROS
Por motivo de viagem ven

dem-se Iívros de direito, fi
losofia e literatura.
Tratar à Rua Tenente Sil

veira n. 16, das 10 às 16 ho

ras.

ta). Dessa excursão partící..,

parão 142 membros da or

ganização, muitos dos quais
aproveitarão sua viagem ao

Brasil para visitar outros

países centro e sulamerica- PROGRAMA DÓ M1J:S DE JANEIRO

nos. DIA 22 - DOMINGO - TARDE, D:ANÇANTE NO

Um contingente de 18 pes- "COQUEIROS PRAIA CLUBE". CON-

soas, partiu de São Francis- CURSO DE "MAIôS" E OUTRAS SUR-

co na terça-feira (17 de ja- PREZAS.

neiro), viajando pela Pan DIA 28 - SABADO --A TRADICIONAL E SEM-

American World Aírways; PRE ATRATIVA "SOIRtE" - BLAN-

devendo fazer escalas em CHE. ORNAMENTAÇÃO ESPECIAL.

Guatemala, Panamá, Lima, TRAJES EXCLUSIVAMENTE BRAN-

Santiago, Buenos Aires, CO, SElVI EXCEPÇÃO PARA MAIOR

Montevidéo e São Paulo. Sua t BRILHANTISMO DA FESTA.

chegada ao Rio está prevista -0-

para q dia 9 de fevereiro. "COQUEIROS PRAI.A CLUBE - DEPARTAMENTO '

Outro grupo, integrado BALNEÁRIO DO CLUBE"

por 16 pessoas, partirá de Os srs, associados e suas exmas. familias procurem
São Francisco diretamente passar horas de recreamento no nosso BALNEÁRIO, on

para o Rio de Janeiro, via de há UM BAR E RESTAURANTE perfeitamente apto
PAA. Os restantes membros para todo serviços, bem como SORVETERIA, UMA

da organização seguirão por ELETROLA - GABINES DE BANHOS. Local aprazível

diferentes, meios de trans- para passar um Domingo inteiro ...

portes, mas todos deverão Banhos de mar. Refeições lar carte: ..

chegar à capital brasileira
para os festejos carnavales-

CLUB� DOZ� D� 'AGOSTO

\ '

22 DE JANEIRO

PROGRAMA DE FESTAS DO MítS DE JANEIRO
Dia 29 - Domingo - SOIRÉE MIGNON PARA JUVE

NIS - ESCOLHA DO "BROTINHO" de 1956
das 19 às 24 horas.

A data de hoje recorda-nos que:

em 1565, partiu de São' Vicente a expedição de
Estácio de Sá, com o fim de fundar o Rio de Ja
neiro e expulsár os francêses e seus aliados, os

Tamoios;
em 1646, travou-se renhido combat., entre holan-'
deses e tropas de Henrjque Dias, com reforços
de Fernandes Vieira;
em 1676, uma das \muitas aldeias fortificadas
dos pretos dos Palmares, em Alagoas, foi ataca
da e queimada pelas tropas do Sar�ento-mór
Manuel Lopes GaIvão;
em 1807, em Rio Pardo, no Rio Grande do Sul,
nasceu José Joaqu'írn de Andrade Neves, uma

das mais gloriosas personalidades da Cavalaria
'Brasileira, que faleceu como, Brigadeiro e Barão
'do Triunfo, em 9 de Janeiro de 1869, em Assun

ção, no Paraguai;
em 1820, o Capitão-General da Capitania de São .,.---- cm=; -: ,�;.J1I?P, '''de'� ao

_ ..... __,,:
Pedro do Rio Grande do Sul, Conde de Figueira,

.. .:%<ot':"i"'" V... teUS �ciO db �,nuft'I , ,'�;','i ,I �
venceu a Batalha de Racuarembó, na Banda

I�'/'"''
\on9C do OU '���'� :� --''':'_'' ,

Oriental do Uruguai, entre as tropas do Ditador ,'�:: \wrt, L--1� de
.��""" _ ��.;,:�

G 1 J
'

G
,.

A ti 'A I f t
. ..

, IIP"� ,,"!�m, lL--1 -- ,,>
enera o.se. ervas lO .r igas. n an arra es- '," �.:'>, � �� �.',� ''':''-'::'':'f{I�;�

tav� constItUlda. de 20q �omens pertencentes. ao
_ ti"J:/::, ' �.

\tto'\hC scrll {áci\ c et'motot. ,.:,,�;.,�WJ,<"'- '" �
Regimento de Lmha da Ilha de Santa Catarina, =-,>:,:.:�' ..

_11", de um possante ati'"os denodados "barrigas-verdes"; ��,,,.--

":"'�J-
.

O',,M 5 .�,.v�' ,�,�::em 1826, o Im�e.rador D. Pedro I organizou o �/�; ,

Senado do Impeno;
em 1835, a revolta de Recife (Pernambuco), in i- R � f e 1
ciada na vespéra, foi virtualmente sufocada pe- ,.;_ '$ E A • II" .., f
las forças do Governador; - ,,;'1,

,", 1) 2.5 ii 22 H.R
em 1846, faleceu Manuel Rodrigues Carneiro ��� e

", .. __�,,,:_,....:;

Pessôa (Visconde de Itabaiana), o primeiro
envi.ado extraordinário e Ministro Plenipoten- �"

' \. Distribuidor
ciário qUe o Brasil teve em Londres. �,-[0[- �'J ,C. RAMOS S/A

23 DE JANEIRO �: ,�(1(!,� 'I

'U,' I\>'
I Comercio - ,Transportei

A data de hoje recorda-nos que: '-J BUl! Joio Pínto, g J'po�
••••••••••••••••••�•••••••8 .

em 1615, desembarcou com alguma tropa o Al
mirante holandês Joris van Spilbergen, nas pro-
ximidades da vila de São Vicente; .

em 1637, o Príncipe Maurício, Conde de Nassaú
Siegen, chegou a Recife, por ter sido nomeado
Governador civil e militar do Brasil Holandês
nas�eu a 17 de junho no Gastel� de Dielenbur�

'I
e faleceu em Cleves a 20 de dezembro de 1679;
em 1639, tomou parte como Governador Geral do
Brasil, na cidade da Bahia, o Conde da Torre;
em 1648, depois de fugir �e Recife, onde estava
detido desde abril do ano anterior, chegou ao

Arraial Novo o General Francisco Barreto de
Meneses;
em 1654,' atacados sem- tréguas, desde o dia 15,
pelas tropas do General Barreto de Meneses e

depois de haverem perdido vários fortes os ho
landeses <'lqu'e> ·def-endjam Maur ítztadt e 1técife
obtiveram' tréguns -para tratarem da capitulação,
cujo o ajuste foi iniciado no dia seguinte;
em 1676, nas matas' de Palmares, em Alagôas, o

Sargento-mór Manuel Lopes Galvão 'derrotou um

contingente de pretos; I

em 1823, o Capitão-mór José Pereira Filgueiras,'
elêito ,Presidente do Govêrno e Comandante das
Armas, entrou na cidade de Fortaleza, acompa
nhado de um corpo de milicianos e voluntários,

:_ depondo a Junta de GOVê�'110 eleita a 17de feve-
retro de 1822; , \

em 1866, .foi apl'esentado ao Imperador 'D. Pedro
II, pelo Conselheiro de Estado Visconde de São
Vicente projetos.. para a' abolição gradual da es
cravidão do Brasil;
em 1876, no Rio de Janeiro, faleceu Cândido José
de Araújo Viana Marques de Sapucaí, nascido em

Congon.has do Sabará, em 15 Ide setembro de 1793;
,

em 1939, por Portaria do' Ministro da Guerra, n.
312, foi criado o 32° Batalhão de Caçadores, com
séde provisória em Valença, 'E'stado:'do -Rio,' des-
locando-se, já prganizado, à 2, chegan dõ em .Blu
menau, sua séde definitiva a 11 de abril de 1939.
Foi seu primeiro Coman,dante o então Major/Nilo
Aúgusto Guerreiro Lima e atualmente o Ten. Co
ronel Amarylio Campos de Matos. Esta foi a Uni
dade do Exército que teve a missão patriótica de
nacionalizar o Vale do Itajaí.

André Nilo Tadasco

PALACETE CENTRAL
ALUGA-SE PARA

DEPARTAMENTO OFICIAL - CONSULADO
OU IMPORTANTE COMPANHIA
Contrato máximo de 2 anos

Informações na

"A MODELAR"

Terrenopara granja ou pomar
Vende-se em Barreiros, nas proximidades da estra

doa federal, um terreno com 40 metros de frente por 240
de fundos, completamente plano, proprio para granja,
pequeno pomar ou exploração de areia para construção.
Preço Cr,$ 60.0000,0.

'

Tratar com 0\ dr. Alvaro lVIillen da Silveira.
....•••......�·__..�·,.._..-.._...IiiM-�..-J"'.�.....�_._,.,'#Io�a·.,.,.._�·IIO.",h·

Apresenta':
ELIZABETH GALLOTTI - ALTAMIRO MORAIS
MIRIAN NÓBREGA _... ZÀNZIBAR LIMA
MARLENE SOCCAS -; ANTôNIO DUTRA
DILZA DUTRA - MARQUINHO

\VENDE-SE
Vende-se por motivo de mudança os seguintes ob

jetos de uso domestico: 'um fogareiro a querosene de uma

boca; um fogareiro eletrico com duas bocas e... f'orrio -'
220 volts; um transformador de 1.500 watts saída 110
volts; um transformador automático de .600 watts saída
100 volts.

'I'raear à rua Pedro Demoro, 1612 - Estreito.
----,--_..._---,,---

MECANÓGRAFO
A Escola de-Escrita � Fazenda, precisa de um nlec<l.no

gráfo competente, para concerto em máquinas dê escrever
e calcular. Os interessados deverão tratar na masma Es

cola, dás 8 as 16 horas, á rua Pedro Demoro s/n no Estreito.

'AlvaroTeatro de Carvalho
(25 a 29 de janeiro de' 1956)

O-TEATRO CATARINENSE DE COMÉDIA

Aluga-se pal:a residência uma casa à
lheiro Mafra, 53 (sobrado).

Tratar na Rua Conselheiro Mafra, 27.

Rúa Conse-

"

-i_,

j
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7Floriaaópolis, Domingo, 22 di! Janeiro de 1955

<'NO te lo-

Com a ibti i de . ia e Eslalíslita Conselhos
Conselho Nacional de Bstatlstlcu\

'

DOMINGO, 22 DE JANEIRO

,

A luz resplandece nus trevas e as trevas não preva
leceram contra ela. (João 1:5). Ler I Cor. 1:1-9.

EM OUTUBRO ele Hl42, pouco antes da invasão da

África do Norte, meu marido e eu embareavamos nQS

Estados Unidos para Durban, África do Sul. A bordo do

,

vaso 'de guerra iam mais de sete mil soldados, dois gru

,pos de enfermeiros de guerra, alguns obreiros da Cruz
Vermelha e um bom número

'

de missionários como nós.

A viagem de muitos dias e noites no mar foi realizada
sem o benefício de escolta.

Aos olhos físicos o blackout (escuridão) no vapor
era completo, tôdas as noites. Nem a mínima centelha de

luz podia brilhar sôbre as ondas. Mas a bordo havia! luz
ospir-itual --a luz de Cristo! Tôdas as noítés, ao e;�ure
,ce1', o salão estava: transbordando com a afluência daquê
les que se reuniam para adérar; a Deus e invocar sua

proteção sôbre suas vidas. Sua luz estava brilhando nas

trevas; Ele acalmava .nossos corações � nos -alcntava

para singrar o perigoso oceano. Não tínhamos rnêdo.

A luz da verdade, a luz de Cristo, sempre brilha.

"As trevas não prevalecem contra ela".

ORAÇÃO

Nós te agradecemos, oh Pai, pnrque nos transportas
te das trevas para a luz de Cristo e seu poder salvador.
Ajuda-nos a ser leais à Igreja pela qual 1;:le deu a vida.

Em seu bendito nome. Amém.
'

PENSAMENTO PARA O DIA

ORAÇ'AO

Aperfeiçoa a nossa visão, querido Senhor. Entre as

coisas grandes da vida, .ajuda-nos a perceber as pequeni
nas que não devem ser negligenciadas. Faze-nos sensí

veis ao mal' que muitas vêzes penetra insidiosamente em

pensamentos e atos aparentemente inocentes. Dá-nos a

visão por Jesus Cristo) nosso Senhor. Amém.

PENSAMENTO PARA O DIA

Minhas maiores tarefas são, às vêzes,
coisas bem feitas.

as pequenas

_MARCELLUS D. ROSS (índia)

EOIT·A�··
Pelo presente edital, levamos ao conhecimento dos se

nhores Membros elo Conselho Deliberativo da Sociedade de

Assistência aos LázaI'los e Defesa Contra a Lepra, em San

ta Catarina, que no dia"vinte e três (23 - segunda-feira)
do corrente mês, às vinte (20) horas, em sua sede social,
no Edifício 'Ipase, 4° andar, ele acôrdo com.o que determina
os Esta.tutos da Sociedade, realizar-se�á a reunIão do C01)
selho Deliberativ10 e do Conselho Fiscal, e, não ha1vendo nú

mero legal em primeira convocação, meia 0/2) hora de-.
pOIS, com qualquer número, e com a seguinte·

Ordem do dia:

a) discussão e votacão do Balanço e das Contas refe

rentes ao· segund� semestre de 1955;
b) parecer do Conselho Fiscal;
c) leitura do Relatório do 2° semestre ele 1955, apre

sentado pela Presidente da Sociedade; e,

d) assuntos de interesse social.
'

.

'Florianópolis, 17 de janeiro dé 1956.

Acácio Garibaldi de Paula Ferreira S. Thiago - Secretário,

Dietrich Von Wangenheim - Presidente,

NOSSO PÔSTO S. A. .. CARROS
DIESEL _:_ INCOMAPE S. A,

(Sucesso res)
Assembléia -Geral Extraordinária

sio con�idados os 'acionistas e credores do �osso Posto
S/A Carros Diesel e de sua sucessora Iridustria e Comér
cio de Máquinás e Peças S. A. - INCOMAPE S/A --- 'para

a Assembléia Geral Ext-raordinária a realizar-se no dia 26

do corrente mês e ano, ás 16 horas, em sua séde social, a

fim de deliberarem sôbrc a seguinte ordem elo dia:

1 _ Liquidação extra-Jndicial da sociedade:

2 - Nomeação do liquidanlle.
3 - Outros assuntos de interêsse da sociedade.

José Corrêa Teixeh'a

Diretor-Presidente"
Eusébio Mendonça Núnes

Diretor-Gerente

Concursos para ingresso nas car rairas de Contabilista, Datilógrafo, Escriturário, Esta
.

tístico, Estatístico-Auxiliar e Oficial Administrativo do Quadro II da Secretaria-Geral do Con-

selho Nacional de Estatística do I.B.G.E. '

.

(C. 40, 41, 42, 43, 44 e 45)

F rbll
I -

aço pu ICO, para conhecimento dos interessados, qUe as-i.provas dos concursos �el"ão realizadas nesta Ca-

pital e em tôdo o País, nas seguintes datas e 'horállios: v

de Beleza
PÉ DE ATLETA

Dr. Pires.
Milhões de pessoas em

'todo mundo sofrem da mo

Iest ia conhecida como "pé
de atleta" mas que, na rea

lidade, trata-se de uma mi-
I

iose ou seja iim mal causa

do por cogumelos.
Localiza-Se nos espaços

interdigltais dos pés, tendo
sido muito confundida ha

CONCURSO
I
/ DATA

I
HORA

_,
í: �

.'

PROVAS

--------------------�-�--�----�------�----�----------�,------�--------------

Os �andid�tos deverão comparecer dia 27 do corrente, munidos dos respectivos cartões de identidade, à

�nspeto�'Ia Reg ional de Estatístíca Municipal, sita à Rua Vitor Meireles n? 11, nesta Capital, a fim
• .ge receberem

instruções no que se refere a local do concurso. /

Contabilista .

Datilógrafo .

Datilógrafo .

Datilógrafo .' , .

Escr-iturár ir, 1•••••••

Escriturário .

Estatístico ; .

Estatístico
'.' ..

-Estatístico-Auxiliar .

Estatístico-Auxiliar .- /
Oficial Admin ístratívo /
Oficia I Administrativo /

28/1
29/1
30/1
5/2
31/1
5/2
2/2
6/2
3/2
5/2
1/2
4/2

/ 15,00
/ 8,30
/ 18,30'
/ 8,30
/ 18/30
/ f 8,30
/ \18,30
/ 18,30
/ 18,30
/, 8,30
/
/

18,30
15,00

! eczema, desidrose, intertrí

go, etc. Ataca de preferen
cia os homens.
A ��sma espécie de co�

gurnélo, que causa o pé de

'atletlf, e que se chama epi
dermofito, também é res

ponsavel por outras afec

.ções encontradas na face
interna 'da raiz das coxas,

. região infra-mamaria, etc.

J As lesões são vistas parti-
______� � • � �______

cularmente entre o quarto
e o quinto dedos e se apre
sentam como uma camada
macerada e destacavel sob,
a forma de "fragmentos
brancos. Algumas-:vvezes a

lesão ultrapassa o local ini

cial, ganhando outras, re
'gIOes do pé. A molestia é
contraída no geral em ba
nheiros de uso coletivo co

mo os existentes em clubes

ou, tambem, em piscinas.
Uma vez instalada, sofre

processos de melhora ou de

peora, prolongando-se por
meses, anos ou mesmo, índe

CHARADAS APOCóPICAS finidamente. No inverno,

a) Sôbre a Planta da Família das Compostas que estava' por exemplo, o cogumelo se

a Gorgeta. 3-2 retrai, ficando inativo e já

b) No Grupo de Gente tem um homem encantador. 3-2 no verão o mal se agrava

ENIGMA'
.

pois a transpiração é um

________ ,' Publicação periódica campo propicio para a cul-

____________ Pertinácia tura do epidermofito. A mo!

____________ Vento brando lestia coça bastante e pro-

____________ Máu vaca um 'ardor que ímpos-
- Cavalo de bõa raça

sibilita o uso de calçados ou

-- -

__
- Qualquer oferta .piedcsa

mesmos os menores movi-

CONCEITO (Coluna inicial): Túmulo mentos de locomoção.
APROVEITE A SUA MEMóRIA Para -combater o pé de

a) Qual o brasileiro cognominado "O Patrono do Exêr- atleta são necessárias va-

cito"? rias medidas, umas' de cara-

h) .: Bm- que-eapital- européia está -a famosa -Catedral de ter higíen ico, outras de 01'-

São Estevão? gem terapeutica. Como o

cr Onde está situado o Templo Taj-Mahal?

j
cogumelo se desenvolve me-

d)' Em qUe pai é comum a casa de papelão? lhor num terreno umido é

e) 'Qual a figura mitológica "deus da guerra"? aconselhável enxugar bem

A PIADA DE HOJE "{:' I
.. ,,, os pés após o banho .. É con-

- Mas, homem, você da sociedade, com grandes aini-' veniente, tambE!m, que o cí-

za des, fazer isso. dadão mude as meias díaria-

_..""".
1\1r'

P
mas que o obrigou a fazer moéda falsa?

� mente, fervendo-as ain-da,

5$ ,.·V!;P�4t.," eO'J
- Or�, que pergunta! A falta da bôa, seu Juiz. ,�fim d_e que não _sofra outra

:f '

I S?luçoes dos problemas anteriores (67): mfecçao ao calça-las nova-

,
_

Smcopadas: a) jogata-jota; b) mácula-mala. mente. Os casos persisten-
AUXILIAR - Amora. <� tes obr igam que os sapatos

, OIJ
Dezembro de 1891.

' pos em tempos. Localmente

/ '"
'IIAIfTE TODtJ lMI �. R. - O Passatempo n. 68, de 7 Dez. 955 deve ser

efetuam-se fricções diarias

��_,�� nos VAReJO,t:. J;4f conaiderádc como n. 67. pela manh� ou a noite com

,\
.

J � uma soluça0 de alcool ioda-

-,.:-D_.,�"��,.�,,,,,,t-t'-' ���a:i�sC�!.��c�:;��i��Jando
_

_

'

��;
_

Em se tratando de lesões

iA P R I
' - '11'.'I rebeldes o melhor é recor-

�j;P \. S A O �l D E, �, V E-N T R E
_'

reI' a uma formula como a

,

- w� E· G
. I que segue: ac.�do salicilico,

,________

" �r STO.MA 0:- FIGADO
-. INTEST,INOS

.

',:,' I_

" ,

t
uma grama; acido benzoico,

Curso Autuni'ela de Barros P Il U l,.AS � D.,�,�.;;\'AAge8m Bdl.,'eActaDm�nte\.Mobr�oSa'Sp. ",'l! I ��;?o :����:i,::�:��::;
�XTERNATO FUNDADQ EM 1922 � �

/ poderão ser aviadas, em

Alfabetlza e prepara para os exames de admissão ;

.t�. -: ;1,_�.,�.
porelho dIgestivo. eVItando Q pn- ,.1 : qauisquer farmadas. OS'"

ao Ginásio
.

.

,

'

� �
I' ','�,"f sõo de ventre, Proporclcilàm bem f! casos extremamente rebel-'

Matrícula: de 17 a 22 de janeiro, para os que já são \.J .

';
,

� �
..� estar geral:'aclhtam Q dIgestão, I' des beneficiam-se com o uso

alun�sO�ACurso; de 23 a 27, para os alunos novos.
' .� -q dEscongestionam o I)GADO. re-

I
simultaneo das formulas a-

,. ,- A direção pede aos Snr�. Pais que, por t gulamam as 'unc�ões digesuvar. cima referidas, usadas uma

ob�eqUl�, so se Aapresen�em nos dias marcados, porque,
i e lazem de,apparecer as enler, � pela manhã e a Qútra ao dei-

pOI,motlvo de força maIOr, a. matrícula, êste ano, será I
,fi midade. do ESTOMAGO:' ta.r e, ainda, co'm· o allxI'lI'O

apenas de 80 alunos. ,tp."

HO
-

flG.ADO e IN TEST.lNOS. da terapeutica por meio de
RARIO - Todos os dias úteis das 14 às 16 ho- raios X.

1'as, com �xceção de sábado. I São esses os principais
conselhos a respeito da tão
conhecida molestia chamada
comumente pé de atleta ou

acido urico dos pés e que
não passa, entretanto, con

forme já explicamos, de um

mal causado por cogum,elos.
Nota: Os nossos leitores

poderão solicitar qualquer
conselho sobre o tratamen
to da pele e ca6elos-a� mé
dico especialista Dr. Pires,
à Rua Mexico, 31 - Rio de
Janeiro, bastando enviar o

presente artigo deste jornal
e o endereço completo para
a, resposta.

"Tua esperança, tua confiança, que nada as abale;
o que hoje é mistério, virá à luz afinal."

ETHEL SHULER AYRES (Congo Belga)
--:0:--

SEGUNDA-FEIRA, 23 D� JANEIRO
Ele ficou restabelecido; e ' tudo distinguia de modo

perfeito. (Marcos 8:25). Ler Marcos 8:22-26.

Cl�nTA manhã entrei 11:1 sala de o'fleração de nosso

hospital em Bidar, Índia, para ver o Dr. ,Shamthappa re

mover a catarata do ôlho .de um paciente que não el:a
cristão.

'

Quando, no devido tempo, a venda. dos seus olhos

'foi retirada, o paciente esclareceu, maravilhado: "Estou

vendo os edifícios e homens andando".

E' sabido que quando uma pessoa é, operada de ca- Impostos sõbre Indústria e Pr�fissão, Licença, Publicidade
tarara fica sem a lente natural de seus olhos e precisa e �tos sôbre Economias do Município, e Taxas sôbre Afe
usar óculos que a substituam. Quando o médico colocou ríção de Pesos e Medidas e Limpeza Pública, sôbre Estabe-
os óculos no seu paciente, êste com verdadeiro júbilo Jecímentos Comerciais, Industriais e Profissionais

disse: "Agora eu posso ver as pequenas coisas." 1° TRIMESTRE DE 1956

Há uma pequena parábola nêste incidente. Algumas De ordem do Sr. Diretor de Fazenda tom p' bll
_

irit I O·
,

' o U ICO que,

pesso�s sao espll'! ua mente cegas. utras enxer?am so durante o corrente mês, se procederá nesta Diretoria, a co-

as coisas grandes. Mas os que possuem .a verdadeira luz, I branca dos impostos e taxas acima mencionados, corres
percebem o perigo dos pecados pequenmos. Eles sabem

. pondentas ao 1° trimestre do corrarfte ano.

o valor de-urna simples palavra dita a tempo e com sabe- I Os impostos e taxas que recaem sôbre a Prof!'
-

L'-

d iav d tuni d 1 h
s ssoes Li

orra, a opor um. ac e de onr�r a Deus e declarar a fé barais, Pensões, Cia. de Seguros, de Sorteios e estabeleci-
através de, uma atitude de humildade e trabalho. mentos de Loteria, Representantes Comerciais, Bancos e

A, parábola se comple.tou quando, duas semenas mais Casas Bancárias, Bares e Botequins, e outros quaisquer ne

�arde, o paclen.te agradecI�o, entrou portas do -hospítal à, '.gócins' de" canáter transit9J;iQ)',.�rão."p::t'go!;l_de .uma SÓ V@,.

dentro, eonduzindo pela mao outro homem cego. I
no m�s corrente.

" :

Fmdo o prazo acíma, os aludidos impostos e taxas se

rão cobrados acrescidos da multa de 20%.
Diretoria de Fazenda; em 16 de janeiro de 1956.

W. D'AlásciG

Oficia1(Ãdministrativo'

Florianópolis, 14 de janeiro de 1956.
.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FLORIANÓPOLIS

r '

Diretoria de Fazenda-
EDITAL

Aluga-s.e
. 90nfortavel casa, com contráto por dois anos (2)
sIta � .rua D. Jaime Camara n. 10, com três quartos, sal�
de VISItas, sala ,de jantar, copa, cozinha, banheiro com

�leto c/ .agüi,l. �ria e quente, quintal, quarto para empre
.oada c/ chuveIro, tanque e galinheiro. Atende pelo te
lefone 2.522.

Agradecimento
O _Te�en�e �enato Soares Bahia, do Serviço de Saúde

el? �xerclto, ultImamente classificado no Hospital de Guar

�lçao de Florianópolis, vem externar seus agradecimentos'
a Companhia Nacional de Navegação Hoepcke Pelas genti
lezas com que foi tratado, bem como os de sua Família
quando de sua viagem pelo navio "Carlos Hoepcke" do Ri'
para esta Capital.

' o

. Agra�ece especialmente 'aos funeionários da Agen
CIa do R:I� pelo modo ca1valheiresco com que foi tratado,
tudo faCIlItando para a sua viwgem, que transcorreu com
todo o conforto, patenteandÇl o alto· prestígiO que goza a

Companhia.
.

atrás como sendoanos
Tôdas
Técnica datilográfica
Conhecimentos básicos
Prática datilográfica
Português, Matemática, Direito e Geografia
Datilografia
Mãtemátíca e Estatística

Redação e Geografia
Português, Matemática, Estatística e Geografia.
Datilografia
Português e Matemática
Direito, Geografia e Estatística

_-._-----

Aroldo Caldeira
Inspetor Regional

Passatempo O "Estado"
Por ORILDO

(6i)

Lauro Luiz Linhares e

Senhora, participam aos pa
rentes e amig'os, o nascimen-'
to de seu filho LaürÓ, ooorrido '

dia 12 do corrente em a casa

de Saude São Sebastião.

Fpolis. 12-,1-56,

FOTOCÓPIAS
SERVIÇO RAPIDO, E PERFEITO

Rua João Pinto, (altos) 18 _ Florianópolis
ORGANIZAÇÃO, COMERCIAL CATARINENSE

SRS. EMPREGADORES!
,

TEMOS O GRATO PRAZER ,DE CHAMAR A VOSSA
ATENÇÃO PARA :tl;STE ANUNGIO:

'

� -AGÊNCIA "SANTA LÚCIA", secção de empregos1,
destma-se a colaborar com todos aqueles que Precisam te I:'
sob Suas .ordens, empregados das mais !Variadas profissões ..

.

SeleclOnando rigorosamente todos os candidatos ins�
cntos ��sta AgênCia, estamos aptos, a apresentar quando
neCeSSarI8; pess?as de ?apacidade e honestidade compro

vad.as, � nas maIs perfeItas condições, para assumirém as
maIS DIversas Funções. "

..

Entre em contacto com nossa Agência, ou agua.rde a
VlS1ta do nosso representànte.

"AG:tl;NCIA SANTA LÚCIA"
Rua Jel'ônimo Ooelho - 1 - 1°. andj'l' _ Sala 6

Edifício "João Alfredo"
,

. �. -. , .. - !t, ..........

.,..·.·.·.·.._·................._w_�

Parficipação

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianópolis, Domingo, 22 de Janeiro de 195r

A Comissão encarregada de recepcionar S. M. Rei Momo

I e único que chegará a nossa cidade no próximo dia 22

(domingo) às 20 -horas, convida a todos OS foliões e o povo

em 'geral para a recepção que será prestada' ao alegre Mo

narca quando de seu desembarque no Trapiche Munícípaí
CMIRÀMAR).

Sua Magestade, após seu desezp.barque; desfilará pelas
principais ruas da cidade em luxuoso carro alegórico e a

companhado com um .Zé Pereira dos Tenentes do Diabo e

Granadeiros da Ilha ,e com todos os blocos e Escolas de

Sambas.

Na POLICIA
o sr. Major Henrique Klap-

1

potte, residente a rua Esteves

Júnior, n. 174, telefonou para
a Delegacia Regional, comu
nicando que penetraram em

seu quarto, levando uma car

terra em dinheiro e um anel
de gráo. Elementos do Gabi-

Como coincide a chegada
nate de Identificação estive-

com uma tarde de,Domingo,
ram ali, afim de fazerem o

quando toda gente estará go-
levantamento das impressões 1 d íd d

. A . zanc o e um mereCl o es-
digitais, para as provídêncías domn lt'

.

I
canco ommgueiro, a mu 1-

necessanas... . dã
.

tO'. I l'
•••••••••••••••••••••1.

ao por cer o sera mca cu a-

FIAMBREIRA

.

I ve��ós o desembarque S. M.
" tomará um deslumbrante

kOERICH
Carro Alegórico, espacíalmen

'I te organizado e feito a ca

pricho para o sorridente .e

I Mais um estabelecimento' brincalhão REI DA FOLIA, ...
comercral se�á inaugurado I. Turmas de Batedores for-
sm nossa Oapítal.

c • madas pelas Guardas de hon-
Resenha J-7 'informa aos I

ra dos famosos "Tenentes do
Seu "Germano" devia se Seus ouvintes, a inauguração Diabo" e do não menos sen

einpregar para "mudanças". dentro de mais alguns dias sacíonal "Granadeiros da
em nossa Capital. Ilha", encabeçarão o grandío-
Trata-se dá bem aparelha- so Prestito que percorrerá as

ja e moderna FIAMBRERIA ruas da cidade mais polioni-
Pelo cabo da Patrulha do KOERICH, de propriedade da ca e divertida do sul do País.

10 Quarto, foi apresentado �onhecida firma comercial, Ao som de clarins, bandas
na Delegacia Regional, Antô- Eugên� Raulino Koerich & de músicas, fogo� e mais fo
nio Risther que no Ponto de C!a. Ltda., de grande °proje- gos, c0D;l muito entusiasmo e

Onibus, estava brigando com çao no Estado.

l
muita alegria, após o deslum

Bento Machado, tendo êste ,A FIAMBRERIA KOERICg, brante Des:file, S. M. receberá
último conseguido fugir. Ris- a única, da Capital será ins- uma calorosa homenagem do
ther foi conduzido ao Hospi- talada a Rua Dedoro, 36. sr. dr. Osmar Cunha, prefeito
tal de Caridade, afim-de ser Por mais esta iniciativa, Municipal, qual seja a entre
medicado. Em poder do mes- felicitamos aos seus dirigen- ga da Chave da Cidade, que
mo foi apreendida uma faca tes, por darem mais um im- fará o ilustr:e e poderoso' Rei
com que o mesmo tencionava pulso no progresso de Floria- da Folia, senhor absoluto da
se defender do Bento, cor- nópolis, dotando-o de cada
tando-o, não realizando seu especializada em frios, con

intento ...

Limpeza Geral

Do livro de ocorrências po
liciais anotámos o seguinte:
Da residência do sr. Wal

demiro Simões de Almeida,
situado à rua Maria JÜlia
Franco, na Prainha,' foram

furtados inúmeros objetos,
num total, de 28, unidades,
mais ou menos, como calhas

,

de cobre, saco de ocre, sacos

de cimento, martelo, torqusz.
picareta, enxada, vidros de

lustre, .vídros de vidraça, ca
nos; fios, suportes, rozetas,
Canos de fogão, 350 telhas,
300 tíjólos .. , O larápio fez
"um serviço completo" e tan

to material só mesmo carre

gando sem cessar, como for

miga .. , O "amtgo dó alheio"

acha-se detido. Chama-se de

Germano Klatem, solteiro, 33

anos, sem emprego e -residen
cia certa ...

As valentias do Bento

Roubo

servas e cfll'nes.

COMPLETA O SEU DECIMO ANIVER
'SÁRIO DE FUNDACAO A FACULDADE

1
.

DE FARMÁCIA E ODONTOLOGIA DE
SANTA CATARINA

Na data de hoje, 22 ele Jfi
neiro, vê cómpletar o se\! dé
cimo aniversário de funda

ç'ão a nossa vitoriosa Facul
dade de Farmácia e Odontolo
gia, estabelecimento flue vem

prestando reais, serviç'os à
coletividade 'brasileira. Em
virtude da época de férias

que está atravessando; as

comemorações,
.

contUdo, da
efeméride foram transferi
das para .os prímeiros dias
de março Ivindouro" devendo
coincidir com,a solenidade da
reabertura dos cursos de
F'armácla 1 Odontologia no

corrente ano.

CHEGADA Dl<.i S. M. REI MO
Mo,. i E ÚNICO'A "ESTA

CAPITAL
Finalmente hoje .. , às 20

.

horasf
Conforme vimos anuncian

do fartamente, chegará hoje
a esta Capital, S. M. REI MO
MO I E ÚNICO.
Sua recepção será deslum

brante e sensacíonal , ..

Vindo do Reino encantado
da Lendária Atlantida, S. M.

que aportará na barra do

norte; ali virá pará terra em

lancha especíal, gentilmente
posta à sJ,la disposição .. ,

No Tl'apichê do Mir,amar é
onde 'se dará '0 desembarque
de tão ilustre personagem ...
Uma enorme -massa popu

lar ali estará presente, como
também as comissões que re

eapcíonarão Sua Majesta
de ...

alegria dest,a alegre e folio

nica Capital do Carnaval
mais bonito do Brasil, logo
após o Rio de janeiro ...
Q'ue será o· mais o maior

a'contecimento desta 1iempo
raq'a pré....carnaválesca, isto
toda gente sabe que há de
ser ...

,ANSEIOS DE CARNAVAL
Conjuntamente ou p�rale

lamente com as folias rêlnan
tes na cidade, haverã, para
os que gostam do ar livre, das

"fréíeliUriMiíilaiTelíôniOiíõíís
Admini��ração Osmar Cunha

dr. Osm�r Cunha, de cimento armaqo., medindo 48 metros de comprimen
to, construída em 'Ita'cerobi'

,

be vaze, que se acha engam-· ji; por falar nos ·'Tenentes"... encher a visao de toda gen

nada e a noite proruzarnente I Segundo ouvimos atraz das' paredes da caverna da dia

iluminada. : . bada lá do morro, mestre Da- te." A velha guarda, depois
Vai ser um festão com Sua víd irá repetir, seu magnifico de nosso apelo, também a

Graça, o Magestoso Rei, com Carro da Creança, que tanto correu em socorro do Mestre
Mestre Jobel no comando da sucesso fez o ano passado, Oscar e tudo vale a passo a

brincadeira e mais aquela mas a. creança agora já está celerado ... -

gentarada que gosta mesmo no segundo ano, muito 111a- Vamos ver o que sairá das

'do barulho... íorsínha, mais viva, 'rnais eS- cavern dos valorosos "Orá,na
Das 18 em diante, até, não perta e mais atraente ... Que deiros".

se sabe quaudo l . .. venha mais esta creação do
"As águas do mar vão rolar, Gigante David que matou'

------------

Praia acima, praia abaixo, Go'lias e Anão.. .

EMBAIXADA COPA LORD

Lá no "Praia", quem quízer A Direção da Escola de
E os "Granadeiros"?

dançar .

Dizem também que a coisa
Samba Embaixada Copa Lord

é só entrar no cambalacho ... lá pelas bandas do Mestre
convoca todos seus compo

TUDO OKEI PARA UM DIA nentes para reunirem-se, ho
Oscar Schmidt também en- f:

ENCANTADOR, NO MAIS �e, às 18 horas em sua sede
grassou. .. A ossada que vi- provisória (Sorveteria Barão)

ENCANTADOR BAI.NEÁRIO mos em dias anteriores, [á afim de recepcionarem S. M.
de maiôs, para um "big" con- DA ILHA... está em fórma de carros de Rei Momo I e único.
curso e à noite então come-

praias luminosas, um dia
cheio a beira mar. E' .que o

Veterano Club e Doze, fará

realizar uma soirée pré-car
navalesca ou conforme inti

tulamos "Anseios de cama
val" na sua séde balneáría í

o "Coq.ueiros Praia Clube" ...
A tarde haverá um desfile

Folião-Mór

�·""""."V',;-_"""""""w""""__"""",,, -" �.�__';";'_./"oJ'".I"jI___
çará a "soírée" com arroubos

'

O TEMPO

ca����:�����:�.�. beira "mar, CONCURSO DE REPORTAGEM Previsão do Tempo até 14

ao som da. orquestra exclu- horas do dia 22

síva do Clube, agora comple- O concurso Inatltuido por curso de rt�p:)�tfl,ben<;. Tal- Tempo Instavel, c<;lm Chu-
tamente remodelada... I "Resenha J-7", "a melhor vez você seja. um jornalista vas, e trovoadas.

De�emos anunciar para �o-I reportagem do mês", conti-: em potencial. Posstvelrnente 'I'empsraturá: Estável.
nhecimento dos srs. associa- nua repercutindo entre os você se revelará um bom al'- Ventos: Varíaveís frescos.
dos 'do "veterano" Clube que I nossos ouvintes. Reeebemos! ticulista. Participe do con- Temperaturas extremas de
haverá serviço de Restauran- 'II mais um trabalhe, de auto-I, curso ·"a melhor reportagem hoje:' -

te durante todo dia - almo- do mês". ' , Maxima: 26,6 Minima 23,0
ço, jantar etc ... bem como I ria do sr. R. S. Levis, rosí- ._ .. -'----,-------� -.-------

r�friger�ntes, sorvetes" pico-
I
dente à rua Pedro Demoro, PROF. li liA DA COSTA CARVALHOlés, bebidas geladas em ge- no Estreito, que será, na

ral , . . I oportunidade, juntam e n t e
OUTRA NOTICIA IMPOR-, com as demais reportagens,

TANTE submetido à apraclacâo irn-
Após as festas de recepção, parcial e �rite�·l(1.H da co-

S. M. Rei Momo I e Único, u- missão jule�,5oJ'a.
qui. Sua Augusta e Real Pss
sôa rumará errl condução es

pecial para a séde 90 Coquei
ros Praia Clube, onde anima

rá a soírée "Anseios de Car
naval" .. ,

Haverá condução especial
para a séde Balneária do Clu-

tendo, recent·ernente, con

cluído o curso �e Assistente
Psicológico, sendo êste (I pri
meiro curso eornplr.to �eali
zado no Brasil abrangendo a

Psico-Técnica, :PBic()!Ogia CH-·

Encontra-se n8,l'CU Capital,
em .vrsíta a' pes.soas de sua

família, a ilustrada profes
sora sra, Lilia da C6sta Car

valho, diplomada pelo: Ins

tituto Dias Velho, desta cí-

Em palestra que tiv�rnüs o

portunidade de manter com

a brilhante edueadcra. mte í-

nica e Psico-Pedagogt,i, cur
so êste em que i) Rin Gral'de
do Sul é o piol'.eil'o, e cuia
totalidade dos t ormandos

eram professores na Cal::tal
Gaúcha.

Ouvinte de "Resenha J .. 7": dade, (turma ��e U)4G.l, digna
não perca esta grande opor- esposa tio sr. .Fn·macéut�::.:o
tunidade do: gar-har um va- Milton da C,)�ta Carvalho.
lioso prêmto oferecióll pela I A dístínta senhora, que ,e

"Caixa E;,,'v)mi -:::1. Fi�deral ce

I'
Side atualmente em Porto

SantaCatarina". ]!j;:;c),i'va, 1\0' Alegre, exerce corri profieíên
je mesmo, par i o nosso CuJ)- cia e dedicação o magistério,

Ate; que p'o-nto ,�:�:r'�����l�� �������:,�l,�',�,:} .��
vez que de 57 9.IU!l:lS que Iní

� . ciaram o curso apena,; 26

pod,eremos' chegar �I!' chegaram ao fim da et:'ip'H,
" A professora Lilta Costa

falou-nos ainda 3úb1'8 a me-

Crônica: Oásis Haarlem Dias 'I pressão. Qlle só viria mais

I
história dos que nele parti- todologÚl, do ensino aüotó,da

Tudo é belo e defini'vel, de- ,tarde trazendo a fome e a ciparum e participarão. no visinho estado e dos gran-

pendendo somente, da forma misérja. Tôdas as iterações que nele des resultados qJe v;�m (lb

pela qual observamos. ·Era uma época alegre, de conviveram através' de pl:tl- tendo com o sistema cclnca-
O homem se tem validp do teatro sempre cheios. mas e delírios, se não forem cional de inteira liber:lade de

teatro desde os primeiros dias ( julgadas pelos espectadores e ação dos alunos, fl'gnrunoo
da antiguidade. A velha Chi- De Igente satisfeita. Mas os se suas almas. não ,consegui-J' os prOfessores como verda··

na utilizou-o para propagar anos passaram e tudo mudou rem alcançar o céu, impossi- deiros orientadores da cultu

a filosofia' oriental; .
Na Gré- e nosso teatro foi ficando es- velmente' chegarão ao infer- ra e dos bons costumes. D:s-

cia, foi utilizado para a cele- quecido voltando agora rea- no. se ainda da grande necesGi-

bração de festas religiosas, brindo suas portas aos que de dade da formação' de nuvaf:,

iniciando o ciclo teatral para bôa vontade e idealismo que- crer turmas de psicologia vi,.io

o mundo acidentál: rem apresentar páginas da SNRA· RITA VEIGA que OS ensinamentos obtidús

vida ou fazer teatro. Foi as- PAMPLONA se reservam mais �JOS pais
,sim que nasceu o Teatro Ca- .""

dos alunos do que própria-
tarinense de Comédias.' Na �aAte�l1ldade Dr. �ar- mente aos alunos. Da incom,...
A olligem .do "Teatro Cata-

los Conea ,nesta Cap�tal, preensão e doença mer:ta! e

rinen�e de Comédias" é a �nde se e.ncontrav,a hospüa- nervosa de muitos pais, re

história de um ideal de mo_],lZíld�' 'Vel� a faloecer_ ontem,
I
sultam uma. infinidade ele

ços que se transformou em
as 6,�5 ho\as, apos p1olonga- casos ,de "crianças probJe

realidade devido a persistên-
dos pade.Cll11en�os, a exma.

mas" que vivem completa
cia e a tenacidade de seus

sra. d. Rlta Ve�'ga op�mPlona, mente desajustados do meio
.

' destacada funClOnal'la d? De- social, por ,virem também de

idealizadores. . I partamento dos Cor.relos e
lares socialri1ente desajusta-

E' uma bela e verdadeira Telegra�os desta ca�ltal. I dos. E o curso de psicologia
história que precisa ser con-

A extmta er� gel1ltora dos
fornece conhecimentos ca

tada. Mas, para êste tal fim
.

no�sos conterra�eos Tenente
bais para os educadores e

com a ajuda de Sálvio de Oli- �Ulz Man�el .velga .Pamplo- pessoas que se queiram dedí

veira farei uma ampla repor- I na, do Exerclto NaclOnal, a- ! cal' à orientação cientifica a

tagem sôbre a "Revolta dos I tualmente em _Laguna, exer- I judando a cursar inúmeras

Pelos sessenta minutos das Br�nquedos" apresentando' a I cendo as f�nçoes de Delega- familias que por falta de en

horas dos tempos, a música, peça de Pernambuco de Oli-
,do do .Servlço de

.Recruta-, sinamentos educam ma� os

a comédia, a poesia, a arte, veira que será elevado a Cena mento,.Orlando �el�a �a�- seus filhos.
aS lutas idealísticas e as pai- de 26 a 29 do mês corrente' plona, 1° Sargen o o xer- I Pelo que nos transmitiu a

xões do íntimo se tem vivido no qual farão parte, Eliza� ci�o, servindo .no 1�0 R..!. em : ilustre professora, verifica
em- teatros, em cada canto beth Gallotti, Miro Morais, Sa? Leopoldo, sr. R�m�l�o mós que o Estado do Ri!)

dos cincos con,tinentes. I Miriam Nóbrega, ,Zanzibar velga. �a��lona, fun�lOnar�o Grande do Sul inicia uma no-

A creatura procura o tea- Lima, Marlene Socas, Antô-
\

do Mm�S�el'l� da Agncult�ra va fase no seu sistema educa
tro como um meio de diver- nio Dutra, Dilza Dutra e

em !taJal; Roaolpho V�lga .cional, elevando com bases

são, mas ri, chora e vibra dE) Marquinho. Pamplona,
.

atualmente ?r\�s- cientificas o grau de cultura,
idealismo nessa distração. A. história do teatro é lon- tando se,rvlços ao Exerclt� dos educadores da nova,gerá-
Em suas multiplas, funções ga, e mais longa ainda é a

Norte-Americano, on? Ha�al ção sulina.
é no teatro que o ser hmna- Pacifico Sul;

o sr,. M�no Vel�a A ilustre professora, na,

no procura o. retrato do seu Pamplona, tecl1lco-mdustl'l�1 proxlma terça-feira, às 21

subconsciente. E em teatros OFICIAIS e� Barra .Manso, E�tado do
horas, pela Rádio Anita Ga-

tem sido lançadas proclama- MATRICULADO
RIO; exma. sra. EUl1lce Pam-

ribaldi proferirá uma pales-
ções que decidem do destino plona da Silva, esposa do sr.

tra erd torno do assunto.
de provas; tem sido iniciadas NA E. A. O. Estanislau Silva, 1° Sargento

.

�

campanhas que dão novo ru- RIO, 21 (V. A.) _ Foram
da FAB. residindo em Curiti-

mo ao pr'o'prl'o destl'no e 'tem t
' ,ba; sr. Celso Verga Pamplo-

/
pos Os a disposição da Esco-

sido glorificados genios ar- la de Aperfeiçoamento de 0- na, funcionário públiCO da

t�'ticos.· ficiais, para fins de matrí- Secretaria de Agricultura do

'1
.. Estado,' e sr. Gúido Veigao ,Bras! , as pl'lmelraS ma- cuIa em 1956, os Capitães da

nifestações teatrais surgiram. Arma de Infantaria, Ayrton Pamplona, funcionário do De

com programas de catequiza- Capella e MUl'ilo de Andrade partamento dos Correios e

ção dos aborígenes pelos m1s- Carqueja, além de outros. Telegráfos nesta Capital.
sionários jezuitas, podendo Estes ofictais deverão apre-

SeU passamento consternou:

mesmo afirmar-se que foram sentar-se prontos àquela Es� profundamente o grande cir- RIO, 21 ev. A.) - O pri-
1 d

.

d d f sidente Nereu Ramos assi-
os sace-rdotes os introdutores cola no próximo dia 24 de

cu o e amlza es que es ru-

t t C ·t 1 nou decreto dispondo sobre o
do teatro, em território pá- Março, conforme nota da D.

ava nes a apl a .

O lt t er'l' interstício para efeito da me-
'trio. D. A.. sepu amen o, que v -

f t' 17 h lhoria de salario dos extra-
Como nas diversas cidades N. R. _ Os Capita"'ns AYl'-

'

icou-se OU 'em, as oras,
'j .

d 'f
o

t d
. numerarias mensalistas da

do Brasil tem o seu teatro, ton Capella, 110SS0 conterrâ- sam o o ere 1'0 e sua reSl-

União e Autarquias de cará
FlorianÓPolis orgulha-se de neo, serve no Q. G. da I. D. /

dência à Rufil. Fernando Ma-
chado n. 58, para o Cemitério ter econômico e de previden-

possuir o seu Teatro Alvaro 5a., como Ajudante Geral, e cia social. De acordo com o
de Carvalho. O nosso teatro o Capitão Murilo de Andrade �����P:�o�p!�����:!'to��ve novo diploma, não poderá
teve a sua época..No fim do Carqueja, serve no 14° B. C., 'obter aumento de salario a-
oUtl;O século, No prinClplo -O ESTADO formula Os me-

O ESTA�O. apresenta a

f 'I 1 t da a quele que não tenha o inters-
dêste. Uma era não atingida lhores IVOtOS de êxito 110 novo

�ma.
_ am� la en u a s

tício de 365 dias de efetivo
Pelas suces,sivilS crises de' de- Curso "que-. empreenderào. • expressoes,. e pezar.... riiii exercício' na· referencIa.

Na França, o teatro serviu

'para repr'e.sentações irônica$
e históricas. Na Inglaterra
Shakespea.re deu ao teatro o

seu verdadeiro cunho e fê-lo
visar seu ílnico objetivo: o de
instruir divertindo. Tudo que
poderia viver na imaginação
do homem desde o belo ao

trágico, do reUgioso ao histó
rico foi le.yado ao teatro para
que êste dissesse ao presente
ao que o passado Iegera de

grandioso para os ensina
mentos do futuro.

INTERSTICO PARA
OS EXTRANUMERA
RIOS DA UNIÃO E

AUTARQUIAS

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina


