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DOIS ANTIGOS MANUSCRITOS
Foram adquiridos em'Mississipe

(SNA) - A biblioteoa da I raz um dos livros mais antr-'
Universidade de Mísstppí a- gos existentes. Suas 100 pá
nuncíou que adquiriu dois! gínas acham-se, ligadas em

antigos manuscrrtos bíblicos, I um SÓ caderno,

cujo estudo, espera-se, der-! A compra dêsses dois �1a
rumará considerável luz sô- nuscrítos tornou-se possível
bra a primitiva teologia cris- 'graças ao esfôrço ele uma or

tão
I

gnnízaçâo particular chama-
Um é em pergaminho, o da "Amigos da Biblioteca," ...

outro el\l papiro. Escritos em �. " ..... - ...._�

Cóptíco, a antiga língua e- UMA SAFIRA
gípcía, os manuscritos com- NOVA IORQUE,' 23 (U. P.)

preendam Os livros de Jere- - A joalheria Cartier desta
mias, Lamentações, Jonas e cidade possui uma safira da

Judas, uma epístola de Pe- Birmânia que descreve como

dro e dois tratados sôbre a sendo "a mais bela do mun-
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�clição de hoje - 6 páginas

Prorrogução automática
das medidas de exceção' a
partir de zero hora do (lia
24 - Rejeitadas em bloco

as 37 emendas do bloco

oposicionista - Elogio da

ntlli,Ori,a pelo' sr, Apolonio
�les ê razões da. minoria,
em nota oríeíal,

Prorrogado o estado de Sitio
aprovado no Senado por

..

26 votos contra 10
valcantí, I:�Z�:}Uiét3 da Rocha, do pelo Iaadar r]'-l mator.a. posícíonísta, prorrogação do estudo de si-

AIN,C8.3LI') Guimarães Oton' sr. Apolonio Sales. No fim da-votação o leu- tio.

Mader, D',nane Mariz f, JU-I Aprovada o prokto, o for. <ler Apolonio-fh1!('3, fez o elo- O projeto subiu a sançan
rncí Magalhães.

.

Juraci MagalhnG.3' _ rr.qusreu gio dos seus .!e_lderad:)�, en- presidencial.
O projeto foi. combatido, i votação de emerriE., por e- quanto a bancada oposic;o-_

veementemente, pelos srs.] menda. O plenár:o entrctan- nísta distribuía uma nota ii-I .
SANCIONAP']

N��ais Fil�o, Juraci Maga- 'to rejeitou o rel}ue!.'1rnento P, da p�lo sr. Jun.,:i M.,galhfWI", À
• n.oi,te o preaidsrue da

lhaes, Domingos Velasco e em bloco, as 37 emenda:> a- na tribuna, explicando as rG.-1 RepublJca sancionou o pro
Freitas Cavalcuntí 2 defendi- presentadas peli bancada 3- zões por que v;)'"a�"-" contra a Ieto.
I, ;o'

páscoa, do Bispo de Melita,
um dos pais da Igreja do se

gundo século.
Julga-se que o manuscrito

em psrgamlnho é mais anti

go do que o conhecido Codex

Yonan, atualmente na Bi

blioteca do Congresso em

Washington, que data do sé
culo V ou VI da era cris

tã.

do",
A pedra é de um azul ave

ludado tão profundo, que faz

parecer côr de cinza as ou

tras safiras.
Talhada numa gema de 135

quilates, pesa 65. Seu valor
é calculado em mais de ....

100.000 dólares.
A "Safira Cartier" foi ba

tisada de "Rainha da Bír-

8e(viDliica�ões dos trabalbadores�Evita��o Dn�o. reguJam8Dlo Q.08 s'erà prejudicial
RIO, 23 (V. A.) - Com o Sindicato dos. Arrumadores, Os dmgentes do SmdlCato PI,tETENSÕE!, ga no cais deve procurar ob- Previsão do tempo até às

objetivo de evitar que seja que vieram ao Rio avistar-sr' dos Arrmnadores_ de I�ajaí I Os associàdos do Sindicato tê-los por contratação atr'a- 14 horas do dia 24.

felio um novo regulamento com as aut!H'idacles. ..

I dos
. AlTllmadores de

-

Itajaí vés do sindicato. Tempo � Instável c'om

para o trab::tlho no pôrto ele reivintliüan� 'jun.to às ll.lttori- pl'etenc1cn�_ simplesmente ,que O deputado Elias Adaime I.chuvas e trovoadas.

!tajai que os prejudique, di- PREJUDICADOS �l�d�s .que antes de qualquer i as normas de trabalho no está. estabelecendo os cont_a- Temperatura - Em ligeiro
rigentes do Sindicato dos Ar- 1l1lClatlVa submeta o projeto :,PÔl'to continuam as mesmas, tos necessarios entre os diri- declínio.

rumadores de !tajai se en- O Sindicato dos Arl'umado- de criação'do q'fladro do pes-I que se enquadrem na lé'gisla� gentes do Sindicato dos Ar- Ventos - Variáveis, predo-
contrail1 no Rio, a fim de se res de ltajai éxiste há 50 a- sonl à assembléia da

�ntida-l! ção"
Assim se a administra- rumadores e a fim de que' minando os do quadrante'

inteil'al'em dos planoo; exis- nos e sempre fOl'neeeu os Ü',l- de, a fim de que 'os trabalh�1- ção do pôrto deseja tt:abalha- ,'mas reivindicações sejam Sul, frescos.
'

tentes para distribuição do balhadores neces.sários ao dores verifiquem o seu teor. . d'ores' para a carga e dcscar- ,imediatament� '-atendidas. Temperaturas � Extremas

s�v�o�he�h�alliado- se"�odopfu�lo�I.Ale-.��deoo�m:Mã�maM��-
res do cáis. gislação mesmo, est�belece ,nima 22,6.

:;��:���f:���I�:���E:l;; �:ed:���:F:��:e�\1g,��:�� Iniciada·Campanha [om�Prôl Da
de pessoal, cogitando em ad- Sindicato dos Arrumad6-
mitir trabalhadores para a reS. Se a administração do Ree Ie I-ç' a"""o De E ,-se hocarga e deSCarga na faixa 'do porto qe rtajaí formar um

,

' n wercais, serviço que compete aos novo quadro de trabalhado-

associados de nosso sindica- res, os ntuais 500 componen-
'NOVA IORQUE, 2.� (ú, P,) de eXercerem pressão moral de "um dos maiores america-

.
.

to, conforme prevê a legisla- tes da J'êsjstência local fi-"
- Gover:nadores de E�t:l'it),.;, sôbre o presidente Eisenho-; nos da história,". E aCl'esc-en- I

ção irabalhista _ infol'Ulam carão (le:;empl'egados. Personalidades e'Ílünélte,-,;.1o wer, para que êle aceite um: to.u: - "Se'-; como todos
I

os S1'S. Raimundo Berlim e partido, e' vários·merÚbros do segundo mandato, Se o seu nos es-peramos - Q

presiden-I'Rides Satiro, dirigentes do gabinete presidencial, toma- estado de saúde, o permitir. te Eisenhower se aprese.ptar

ACO�ROO COMER' ram a palavra em divérsas O sr. Herbert Bl'ownell, Se- de nuv'Ü, êle ganhará por uma

IFERIDA A .

.'. a cidacles americanas, unde '�:e cretário da Justiça, falando ainda aumentada maioriá.

C·Al B SiIl l'ea!izú:l.ln ontem oS janta- em Washington declarou: Mais quatro anos d,e Eisenho-'PRINCESA I -

. RA - reS Ol:g.anizados pe!p Pa:Úclo "Se, a. ��çãQ tiver aA sorte. de wer nos conduzirão a uma ILISBOA, 23 (U. P.) - A RepUl::lhcano sob o lema ser dll'lglda por ele (EIse- Paz e Uma ,prospeddade cres- :
princesa brasileira Maria Te- ÁUSTRIA "S�úd� para Efsenhowel':' e,nhower), durante úm.lnovo centes". IreSa de Orlearls e Brãgança, cUJO fIm era o de !'ecoln2r, mapdato, o voto de confian- - "Tenho esperança de
ficou le,vemente ferida num

..RI?'O',23, �v. A.)
A

Foram I' fundos ?ara a caixa eleitoral. ça �o P?Vo ressoará no mun- que o presidente Eisenhower. IdeSastre (ie ítuiomóvel ocor- plOlIO",ud-ls por tres meses, do partIdo. do mtelro"" continuará a dar a nosso
rido em Lisboa. E' o segundo a partir de 31 �e d�z�mbI'o PRESSíiO SôDRE r I -O sr. Sinclair. Lewis, SeCl'e- � país SUa liderança, sem igual,
desastre de automóvel quê a de 1955, as, dl�poslçoes ?O mSE�HOWER tário do Oomércio, falando· durante os anos vindouros. i

p'rincesa sofre no- espa�o de Acôrdo ComercIal BrasI�- �ssas reuniões deram en- II e?l, Milw�ukee -: "Wiscon- A América tem necessidade,
poucos meses, Austria. seJo a numerosos oradores sm', quahficou, 'Eisenho,?er I b mundo tem necessidade de

o TE,MPO

O Jean papiro crê-se datar mânía", Procede da rica re
_�{{.c;

de ITr ou,IV -século, o que o gíão mineira de Mogok.

M,Dlh·o-es d·e' Oras·,I'el-ros san'dara-o
�-----�._....."..-: ,-�,-��----_"""",

! -

t 1:f·�j4�frl-'�

Convenção Nacional do PTO
D Presidente Elei,lo AmaDbã sob a PreSidência 110 sr. João 800larl

J.D� "ell·oo e 600lart dasfl"lara-o pela' cl·dada.Falara-o RIO, 23 (V, A) - O PTB I Goulart as providências fi- do Ministério.

ali U [j d:verá �e reunir, e� conv�n- I nais relativas à reunião dai

dlver.�os oradu·r.9� recepcl·oo8odo O Pres,·dent'8 çao nacional, dspois de ama- "convencão. CONVENÇÃO SEM NÚMERO

à1 li.,
r

nhã sob a presídencía do sr. A convenção do PTB é
RIO, 23 (V, A.) - Em car- xeíra, o deputado Ulisses celin� Kub�tsc�ek para uma J�ngo .Go�lart, que submete- composta de tinquenta msm- Estava convocada para mi

ro aberto e tendo como com-
; Guimarães, o vereador José reumao, hoje, as IJ horas no r� ao or.ga� su�remo do par- bros, sendo portanto, relatí- tem ontem uma convenção

panheiro o sr. João Goulart, 'Fontes Romero, a sra. Palme- Hotel (Ambllssador quando

I'
tido a� índícações de nomes vamente fácil sua reunião. do PSP, ao que se dizia pa

o . sr. Juscelino Kubitshek rinda Donato (pelos Comitês serão estudados' os últimos para ocuparem as pastas do Cada diretório regional man- ra reatifl_car a expulsão do

cumprira, a partir das 18,30 Femininos), o sr. Eríco de Fi- detalhes para à 'grande festa Trabalho e da Agricultura no da dois representantes. sr, Café Filho do partido.
horas de manhã, o percurso gueireclo (pelos sindicatos democrática de 3R feira na: futuro Govêrno. Entretanto, 'pão houve nú-

que separa o Galeão da Ci- dos trabalhadores), o sr. Luís Clnalãndla, às 20 horas. I �.' c�nvocação da convenção mero parai instalação dos

nelândia, onde milhares de Correia, pelos Clubes JJ, e
.

f01 feIta pelo sr. Sousa Ne7 A BANCADA trabalhos, adiantando-se 0-

pessoas saudarão o Presiden- o telegrafista Fábio Serra, A sra. Maria LÚQia' Pedi:o-·I ves, vi�e-presidente em exer- ficiosamente que a algenda
te eleito no seu regresso da em nome elo DCT. sd coordenadora dos Comi-' cicio dã presid�n'cia, através Como se sabe a, convenção referia-se à estruturação de

tés F�mininos solicita tam.. : de telegrarnas dirigidos aos trabalhista tem se manifes- seções regionais.
bém 'a presença ele todas as· diretórios regionais.

/
tado reitel�adamente afinada O S,1'. Ademar de Barros

senhoras e senhoritas que I -

'

com a orientàção politica do que presidiu a reunião, solí-
desejarem, colaborar na' re- I A 'CONVENÇÃO vice-presidente eleito. Ê pos- citou dos membros da banca-

cepção ao presidente Kubits· !
-

\ sivel 4ue, em carater consul- da do PSP na Câmara e no

chek, a fim de que' possam I O sr. Souza Néves VIaJOU tívo, aS bancadas do PTB n::. Senado qUe, segunda-feira a

receber a,s faixas, dísticos e, ontem para. São BOI�ja, para Câmara e no Senado seja�l presentem individualmente e

as últimas in.struções. I combinar com o sr. Jango ouvidas também a respeite: por escrito seus pontos de '

-----,..-----..;_-------.._-----.----------...,..--- vista. sôbre a situação polí-
'.

tica, notadamente sôbre a

posição que -o partido ,eleve
assumir __em llelaçã.o ao futuro

.; 'g
•. '\P_�êr�Q. �"','

- '. �
,

-
�-

-..;
.., -�. <. -..

.'" .iI.

':R'IO, 23 (V. A,) - P.ar 26

votos contra 10 o Senado a-'

provou na manhã de ontem
o pro) eto que prorroga pelo
prazo de trinta dias a partir
ele iero horas do -dia 24, o es

tado de sitio,
Votaram a favor da prorro

gaç-ãQ os srs. Cunha Melo,
V:ivaldo Lima, Mourão Viei
, a', ';r-.1agalhães Barata, Alva
ro Adolfo, Vitorino Freire,
Matias Olímpio, Onofre .Go-,
mes, Kerginaldo Cavalcanti,
Georgino Avelino, Rui Car
neiro, Apolonio saíes, Parst
ral Barroso, Nelson Firmo,
Maínard Gomes, Linia Tei

xeir�, Arí Viana, Saulo Ra

mos, ]!'l'ancisco Gallotti, Fe

linto Müller, Pedro Ludovico,
Lima Guimarães,. Benedito
Valallrues, Árlindo ROdri

gues, Caiado de Castro c

MouY'a Brasil.
VotaIam cOl,tra, Os sr".

Fernandes Tá,vol'a, N'cv"l!j'
Filho, Otacilio .Ju rem;"!, , 1>0-

mingos Vélasro, Freitas Ca-

viagem que realiza ao extc.-,'
r:ior. ,I
Na 'gl'!1nde concentração

popufar que então se realí-' _o sr. Francisco Negrão de

zal'á, o sr. Juscelino Kubits- Lima; presidente da Comis

::hek receberá as boas-vindas são de Recepção, está convo

:los brasileiros, Pelos quais canelo todos os adeptos _ da

falarão o sen-ador Lima Te.i_: candidatura vitoriosa de Jps-

ESCÂNDALO COM O
PAI no GOVERNA··

.'>- l)lüR PAI1LISTA' �.� ; . ;o,

t ''JfI..
'

',-
", " ''',

f? PAULO, 23 (V. A.) - Um

escandalo oCOlTeu a rua Ben

jrtmi!h- Constant. O sr� José

Gllerreiro, casado com a sra.

FranrJsca Flores Gueneiro,
que rugiu com o genitor do

governador Jânio Quadros,
, sr. (,;.u.briel Passos (deputado
(estadual e méd.ico), agrediu
êste_. último, a "casse�tete",

::. quando saiu ele seu consul

tório .

.

,',
O fato ,yeriricoll;;-se em ple

na via pública, tendo sido

prest;lnciaclo por todos os

tran:<;euntes. O sr. José Guer

reir'Ü, que é moço, investiu

'. furiG�amente contra o sr. Ga
briel' Passos, que conta a ida
de de 67 anos. Não obstante

a vítima tomou o "casse-te
te" do agressor, dando-lhe

algumas pauladas. Sàmente
depois de algum tempo, a

custo, foram 'ÜS dois conten
dores separados. A certa al
tura da briga, o sr. José
Guel'reil'o teria gritado: "To·
fnu, velho! Me dê meus fi

lhos e pode ficar com a mu

lher!".
�('

Após, foram eonduzidos à
Central de Polícia, onde es

clareceram às autoridades O

que !1e tinha passado.
O 'c1;lefe do Executivo 'ban

dCÍl:rmte, ao ter ciência do

fa to, rornentou-o:
- "E' um caso de Polícia,

Cabe á ela resolver e tomar
as providências".
-----------------1

Nas comemOlta-ções, anteontem, do -décimo quinto

ani-l SOA A HORA DE FAZER -JU("JICA ,er desgovernado o país, eqtregando-o indefeso aos agen-
"ersário da fuudação do Mínistél'io da Aeronáutica, omi-. '-

.
.

..
_ J.. . 'tes bolcheviques a serviço da potência e�h'angeira _ s1lr-

litstl'O Alves Sêco pronunciou palavras de jli;�tiça' e reco-
)

g'ia felizmente a personalhlade serella<.e significati'va do
nhechHento ao. conferh'

a.
o I'resldente' da Rê.pública,

SI..

/
_ J: E, de Macedo So,ares sr. Nereü .Ramos ,que, 3:ceitando imedia;tam�nte a sucessão

NCl'en Ramos, a Gran Cruz da Orllem do. MéritO' Aeronâu- 'na ord.em constituciünal, org'uni:.ou o 1lI,)vÕiiigõ,,&nü, exer-
cu. A) expressões do brigadeiro. Alves Sêco vieram consa- cendd os atos dt>, ��Jtj}rJdade que deram instin�il.neam�nte

gorar ó juIg'amentO' público do procedimento patrióticó � marlun�se nos prupósitos legalistas, que, na fOl'lDaçfl.O, mi-
fi sentido da fôrça e ao prestigiO' dos Poderes do Estad.o,

. l'lUbl'êmente disinteressado quando o vice-'presidente do litar, cúnespondem aos pl'h1cipios da hierarquia, da ühe- estancando a contusão 'sediosa e golpista,
SenadO' se viu inoPinada�ente debaixo do impel'ativo

,

de diência c (la disciplina, O br�ve discurs(l. (10 brigadeiro. Alves Sêco em louvor
acudir à orde� constitucional da sucessão, para manter a I Em 21 de novembrO', o sr, üafé Filbo quis pôr'à prO'vá da atitude _do Chefe da Nação, 116 mümellto da indecisão
Repúhnca na legalidade, assegurando a� �esmo .

tempo a l'esistência moral da nação e de seus órgã6S de llefesa e e llo risca - resu91é. i�pilla�ente a �ijtllde d9 cheÚ:, que
a paz pública e íl segurança do povo brasdcll'o lsegurariça, s�pondo que uma chicana de interllfeta-ção de elimIne o seu dever �.l;I lu.ra do �erigo,'

.

A l'ecuperação do re'gil11e jurídico e civil depois da moi'- ! I?ipóteses jurídicas confusas e insubsistentes seria. n�ais· :rôd,a, a n�ç�o"e3Pt;}'a, que, OS i1ui:?is,tl'oS l"fitar.es e, o

te volmltaria do sr, Getúlio, Va,l'gas, torl1Ol�-Se um_ proble- 11�l'te qu� a r��li�ad� hrasile,ir�, podendo s1lbstit�ir
...

, �eus rc�efe Civil sU'gldo� 'na�, lutl(ls "do mes -de nOl'em.�ro não

ma m.oral e político de difícil solução na tem_pestade de Idltames mvtll'laVelS �a, sedlça_q armada nos quartel!> e d��n� por el1cerrad()� �1J �,l�prl�o� B�US comp!:onussos pa

paiXões e inte'rêsses facciosos que então, se, densencadeoil1 .nos navios da, esquadl'a, Mas, a- realidade brasileira era a trJi)hc�s, :"g'ora �,le_ v��ü� -entrar na nor1!!alldad� legal,
§obr� o país, O grande milagre foi, selll duvit1?, a !>�re'ila I �ontade man�í'est� d� ,opinião popu�ar, es�lareci�a" pela sua S�b � gover.no do \,8CQ.1)14o, nas, llrna.s" �r, �q,,,celi�tO Kubi

llGl'ém il'l'edlltivel decisão do sr, Juscelino n:ubltsche.lt de Imprensa mms pre;i'tlgíOSa pela malorta absoluta nas duas tschek. O, 'Iue o par" d�e!a � esper;1, � que estejam nos

manter sua canllidatura não ob5tante a tre1l1end� ofensiva.! Casas do Congres·so, pelo l'espeito e solidariethide da, ma- s{'u�. �ilgal'eS, em ('.O)abOl·açao
_

mthna llo'_ll o $Uprelno man

llemagógica que por vários aspectos se tornar� uma l�ta; gistrat-ura l�aciollal e finalmente peJo,�.poio irrestrito das

IdatarUt,
as_ gta.n�,es. -figuras

da de,fes,a d,emO'C!,á.tiC.'{i, 8S m�s
I{ltta 9I1bverter, pela violência, a (JIrdem legal amda SUbSl§- alias,. autoridades _e dos comandos milltares congregados mas. que s:alvaraj�l a bonra d!l patrl�, illlpedm40 que caj5i�

tente, Quando. o genel'al Lo!t e o �1�O comando do, E:s:érci- \ em
tómo �lo ,chefe da i'eação legalista, .o gen�ral �en�iqile sc inerme c venmda no saco do� a:ventureiros e ç'olpistas·.

to s� a}1crcebeum dm; ,móveis sediCI6S0S dos padü]oo �a I
Lott,

,

'

., :, � _ " ,_... .. .

Vi.t:.61"la nas- llYi1..g eleitora.is _ as' Classes AJ'llla�a� p'lttif-' Nessa Cl'iSe das msta liiçoes democl'aticas, que poderia (Do DIano CarIoca, do RlO, de 22-- Jan. 56.)

DWigpt Eisenhower, hoje e

amanhã" - eXGlambu o s1·.
,

Esta Benson, Secretário da

I
Agricultura, em discurso em

Houston, Texas.

I Em CasPer, no Wyoming, o

sr. Douglas McKay, Secretá
,
ri'Ü do Interior, expressou sua

c�mfianç.a em que o presiden-
te Eisenhower "responderá
às necessidades do mundo
no futuro",
--�

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

EMBAIXADOR
TOQUIO, 23 (U. P,) - O

gabinete aprovou a nomea:
ção do sr. Masayuki Tani,
ministro das Relações Exte
riores dos tempos da guerra,
para embaixador nos Esta
dos Unidos.

/Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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INIÓICAO'OR PROFISSIONAL"�"�' '"�7�,'" .,

DR. WALMOR :O:E: I CD: :LMAR CORR�A t;-'Denfisaa para Crianças
GARCIA I CLíNICA MÉDICA' DR. JUAREZ PHILIPPI

Diplomado !pela Faculdade Na-' CONSULTAS, das 10 - 13 ho- Edifício João Alfredo _ 10 andar.
cional de Medicina da Uníver- raRs, T' . d t 9 _ F 3415 Salas 1 e 2 ......:.. Rua' Jerênlmo Coelho, 1

sidade do Brasil

I
ua i ra en es one

Ex-interno p.or concurso da Ma-
DR 'lOS':' TAVARES

Horârto ; 8 às 11 - 16 às 18 horas
_

ternidade-Bscola .
• l "( Atende exclusivamente com hora marcada.

(Serviço do Prof. Octávio Ro- \-IRACEMA
drigues Lima) DOENÇAS NERVOSAS E MEN-.

Ex-interno do Serviço, de Clrur- TAIS _ CLINICA GERAL I- ---------------�------

gta do Hospi.tal I. A. �. E. T. 'f. .Anguatia _ Complexos'-,
•.

do RIO d� Janeiro. Insonia - Ataques - Manias -J
MedIco do Hospital de Caridade Problemática afetiva e sexual f
e da . Maternida�e Dr. Cartos Do Serviço Nacional de Doen-lCorrêa

ças Mentais. Psiquiátra do.
DOENÇAS DE SENHORAS -

Hospital-Colônia Sant-Ana. ;
PARTOS -:-:. OP_E!RAÇÕES CONSULTóRIO - Rua Tra-jCons: Rua Joao �mto n. 16, jano, 41 - Das 16 às 17

horas.!das 16,00 às 18,00 horas. HESID1::NCIA: Rua Bocaiuva,
Pela manhã, aten�e díà- 139 Tel. 2901
r iamente no Hospital de '

--:_
· C!.ari?ade.

'
,

DR. ARMANDO VALÉ- ':
Residência:

10 DE ASSIS
'

�_.. ---,_-....---Rua: General Bittencourt n. R •

101. Dos Servi_ços. de CI!n�ca Infantil
ITelefone: 2.692. da Assistencla Mumclpal e Hos-,

pital de Caridade ;
CLíNICA MÉDICA DE CRIAN

CAS E ADULTOS
-

- Alergia -
MÉDICO Consultório: Rua Nunes Ma-

Com prática no Hospital São C lt d 15 às
Fra'ncisco de' Assis--;! na Santa ..

ehado, 7.:;-- ons� as as

18 horas.
Casa do Rio de Janeiro Residência: Rua Marechal Gui-

CLlNICA MÉDICA
Ihe1'111e, 5 _ Fone: 3783

CARDIOLOGIA
Consultório: .Rua Vitor Mei

reles,' 22 Tel. 2&'75.
Horários: Segundàs, Quartas e

Sexta feiras:
Das 16 às 18 horas
Residência: Rua 'Felipe Seh

'midt, 23 _ 2° andar, ápt. 1 -"
Tel. 3.002.' �

...

- Ex-interno da _ZOa enfermar�aDR:-HENRIQUE PRISCO e Serviço de 'ga$Jr?-enterolol?la
PARAISO da Santa Casa do RIO de Jeneíro

'MÉDICO' . (p rof'. W. Be rardine lli )
_ '. Curso de neurologia (Prof -.

Operações. :-. Doenças de Se-
Austregesflo).nhoras - Clínica d� �dur�os. .

Ex-interno do Hospital mater-
Curso de Especialtzação no

id d V Amaral.
Hospital dos Servidores" do Es- 111 a �OENÇAS lNTER?:lAS .tado.

. .., Coração, Estômago, íntestíno,
'(Servlç'i do Prof.. Mariano -de

t ígado e vias ,biliares ..Dins, ova-
Andrade). ','os e útero
C01,lsultas _ ..1;'ela manhã no

n

Consultório: Vitol' Meireles 22,
Hos.,Eltal de Caridade.'

" . Das 16 às 18 horas.
Á tarde d;:l8,l,5,00 ,hs. em dian- Residência: Rua Bocaiuva 20.

te no consultõr!o
.

a Rua Nu.nes Fone: 3468. I
Machado 47 Esquina de Tua- . .

,

dente�. _Te�. 2766. DR. MARIO DE LARMO
Re�ldencla - Rua Presidente C'ANTIÇÃOCoutinho 44.

, MÉDICO
CLíNICO DE CRIANÇAS

ADULTOS
Doencas Internas

CORAÇÃO _:: FIGADO, - RINS
_ INTESTINOS ,

'Úatamento ln9.derno· da
SlFILlS

Consultório:- Rua ·Vitor Mei·
Chefe do Serviço de OToRI-

eles, 22. ,

NO do Hospital de Florianópolis. HORÁRIO:
Possue a CLINICA os APARE-

'Das 13 às 16 horas.
LHOS MAIS MODEiRNOS PARA

Telefone: Consultório - 3.415
TRATAMENTO das DOENÇAS

, Residência: Rua José do Vale
_

da ESPECIALIDADE. 'Pereira 158 � Praia da Saudade .

Consultas - pela ' manhã ,no
_ CoqueirosHOSPITAL

À TARDE - das 2 as 5 - DR.VÍDAL DUTRA FILHO
no CONSULTóRIO - Rua dos

MÉDICO DE CRIANÇAS
.ILHEOS n", 2

, F r S hmidt
� RESIDÊNCIA - "Felipe, Sch- 'Consultório: e ipe c ,

id o 13 T I 2365 ;J8 (das 14 às 17 h"lr-as1·
. .mi t n. 1, e; . , Resid�-qcia: 'Denente Silveira,

DR:-ANTÓNIO
.

MONIZ l30 (Fone 3165).
.

'

•

DE ARAGÃO -

DR. CONSTANT:INO
CIRURGIA TREUMATOLOGIA DIMATOSOrto-pedia , I ÃConsultório: Joã9 Pinto, 18. MÉDICO' CIR,URGI O

Das 15 às 11 diàriamente. Doencas de Senhol'�s - .P�r�os
Menos aos Sábados .....:. Operacões ...,... VIas UrInarIas

Res: Bocaiuva 135. Curso de âperf'eiçoam�n�·J. e

Fone: - 2.714. longa prática nos HospItaiS de

DRA WLADYSLAVA
'

Buenos Aires.
l'•

CONSULTóRIO: Rua Fe Ipe
W. MUSSI Schmidt, nr. 18 (sobrado). FONE

................._-�._"""""e 3512. .

5' 18 ho
DR. ANTONIO DIB /HORÁRlO: das 1 as' -

MUSSI ra�iesidência: AVFnida Rio Bran-

MÉDICOS co, n. 42. ' AJ)MINISTRAÇÃO
CIRURGIA CLíNICA Atende chamados Redação e Oficinas, à rua Con-
'GERAL�PARTOS selheiro Mafra, n. 160 Tel. 3022

,Serviço completo e especiali- 'DR. LAURO DAURA _ Cx. 'Postal 139.
zado das DOENÇAS DE SENHO� 'CLíNICA' GERAL Dil'etor: RUBENS A. RAMOS

, R.AS, ,co� modernos métodos I de Es�ecialista em
. n:o�éstia8 de, Gerente: DOMINGOS F. DE

dIagnosticas•. !, tra,tamento. � Senhoras e vias Urinarias.
_ AQUINQ

SULPOSCOPIA - HISTERO -

Cura' radical das infecçoes Representantes:
SALPINGOGRAFIA - METABO-

agudas e cronicas, do aperelho. Representaçôes A. S.
LISMO uASAL "'enito-ul'inário elll ambos os IAda.

.

lt-ldioterapia por' ondils, curtas- '", " , Rua Senador Dantas, 40
I• R

,. Ult ,exos.
h D' t'voEletrocoagu açao - alOs__ ra

,Doenças do aparél o Ig,es 1 andar.
, '

Violeta e, �nfra Verm�lho. .

e do sistema nervoso. ; Tel.: 22-5924 .;,_ Rio de Janei!!',
Consultório: ,R:u� TraJano, n .. 1" Horário: 10% ás 1� e 2* as 5. Rua 15, de Novembro 228' 5°

l°,anda�':-- �dlfWl5l do MontWlIo., Consultório: R. Tll'ade�tes, 12 andar sala' 512 .� São Paulo.
'JiorárIO: Pas 9;\ls}t,ho,ra,'\tC __ 10 Andar - Fone: 3216. ASSINATURAS
Dr.: M,U.SSI: ' .

, .: ::. ,:\: Residência: R ..
Lacerda Cou-, Na Capital

Das 16 as 18 horas '0. ':.Dra.. tinho, 13 (Chácara do Espanha) Ano : ' Cr$ 170;00
MUSSI . ,

__ Fone: 3248. Semestre ........•..
, Cr$ 90,00

,Residência: Avenida Ti1om-
_ No Interior

pO\yllky, 84. DR. ALVARO DE Ano Cr$ 200,00'
---- _,_'

-IN-
-

,

CARVALHO' Semestl'e . . . . . . . . .. Cr$ 110,00
, DR. JÚLIODO, AS Anúncio medi_;mte cOl)tráto.
'. VIEIRA .

I
M}o�DICO DE CRIANÇ

TalA ,Os oi'iginais, mesmo não pu-
.,. PUERICULTURA - PEDIA

, 'blicados, não serão devolvidos.
.

�lÉDICO ,

_ ALERGIA INFANT.IL.... A drreção não se responsabiliza
ESPECIA:LI�'rA. ��.'" OLHNO.T� G,onsnltól'io: - Rua Tuader.-" pelos conce.itos emitidos 'nos ar-
OUVIDOS, NARiZ E GARGA

tes n. 9. .' tiO'os assinados.
TRATAiMENTO E OPERAçõES Residência:' _ Av. Hercllio"

,Infra-Vermelho - Nebulizaçao - Luz n. 155 - Tel. 2.5�0. INFORMAÇõES UTEIS
'

, Ultra-Som. Horário: - Das 14 as 18 ho- .'
,

,(Tratàmerito de'. sinusite sem
l'as diáriatnente ,

O leitor encontrará, nesta COO'

·

. 'operaçao) "

,__ ' --
--_.__ .- luna, info'rmações' que necessita,

Anglo-retino�copia - R!ceita de DR. NEWTON d'iàriamente e de imediato:
OcuIQ.� - ModernO' egJlIPall!6c�to D'AVILA JORNAIS.' Telefone
de ,'.oOO-Rinolaringologla . (lIJ!�co GERAL

O Estado 3.022
,

'JlO ,Estado) . ',' CIRURGIA, .

t A Gazeta ". . . . . . . . . . • 2.656
Horári,o das ,9 às 1,2. horas e. Doenças de Sen��ras - �r�c 0- Diário da Tarde 3.579

dao 16 às 18 horas.
.

" logia - EletrIcIdade. MedIca. lmprensi} Oficial "....... 2.688
Con'su)tórí'o: .,- Rua Vitor Mei- Consultório:, Rua Vltor.3�ej- HOSPITAIS . .

"

reles .22 - Fone �675."" reles n. 28 - Telefone: 3. Caridade:
Res. - Rua São Jorge 20 Consultas: Das 15 horas elll

(Pl'Ovedor) , : .- 2.314
Fone 24 21. diante.

342" íPortaria) 2.036'
Residência: Fone, . ... Nerêu Ramos............ 3.831

DR. MARIO,WEN- Rua: Blumenau n. 71. Militar ..... '

.. ,.. . . .. .. ... 3.157
DHAUSEN

..' - - •

TA São Sebastlao (Casa: de
DR. ANTONIO ·BATIS.. Saúde). . . ... .. . ... . ... 3.153

CLINICA MÉDICA DE ADULTOS JUNIOR'
'

.
Matel'1lidade Doutor Car-

·

E CRIANÇAS
CUNICA ESPECIALIZADA D�' los Corrêa· ,..... 3.121

Consultório - Rua João Pin-
CRIANÇAS' "

CIIAMADOS, UR-
to 10 - Tel.· M. '169.

Consultas das 9 ás �1 h?ras. .GENTES "

Consulta,;: Das 4 às 6 hora�.. .

Res. e Cons., Padre MIguehnho,. COI'PO de Bombeiros .... 3.313
Residência: Uua Esteves Ju- 'Serviço Luz '(Raclama-

nior, 46. Te!. 2.812. [9 ções) : .' .

Polícia (Sala Comissár.io ..

Policia (Gab. Delegado) ..

COMPAI\'RIAS DE
J<'ormado pe1;:Fâeuldade �acio- TRAN.SPOR'l:ES

Düenças do aparelho respiratório nal à" Medicina UniverSidade TAC ; ..

TUBERCULOSE do Brasil Cruzeiro do Sul . .- .

RADIOGRAFIA E RADIOSCOPIA RIO DE JANEIRO 'Panair , , .

DOS PULMõES Aperfeiçoamento na, "Casa de Varig ...............•..•

Cirurgia do Torax Saude São Miguel" Lóide Aéreo ".
'

..

'

, ...•

Forma'do pela Faculdade Naclo-' Prof." Fernando Paulino Real '
'

..

'

;
nàl de Medicina. Tisiologista· e Interno por 3 an<lll do Serviço Scandinavas .

'

.

Tilliocirurgião do \Hospital ,Ne· , d.e Cirurgia.. lJOTIUS
rêu Ramos 'Prof. Pedro de' MOUTa Lux ; ;'.,. 2.02-1

Curso de espe'cia-Iização pela OPERAÇõE-S Magestic ';'. . 2.276'
S. N. T. Ex-interno e ,J\:x.assis" "CLINICA DE ADUL'rOS Metropol '

:. 3.147
tente de Cirurgia do P�o.f,. Ugo DOENÇAS DE, SENHORAS La Porta ' 3.321

Guimarães (Rio). �.' CONSULTAS: No Hospital de Cacique ,... 8.449
Cons.: FjlJipe Schmidt, 88 -:- 'Caridade, diáriamente -pela ma- Central.......... . . . . . . .. 2.694

Fone 3801 nhã. ' Estrela
,..........

8.371
,,,Atende em hora marcada. RESID�NCIA: _ Rua Duarte, Ideal 3.659

Res.: - Rua Esteves Junior, Schutel, 129 - Telef. 3.288 _, ESTREITO
80 -; Fone: 2ll9ii I Florianópolii. I Disque .

'OR. CESAR BAlAlHA DA SilVEIRA
Cirurgião Dentl4ta

CUmea de Adulto. e Crlançu
'Rato X .'
AteJlde com Hora Marcada
l'el1pe BebDltdt. 89 A Balas S,e.'

·....•·•••.........·•••·..···•··••...······i

: ����I� Napoli , ..Atenção
: I =1!��ea�!I�: ::���!=�::�]&ntM. I Edllal para' o ',ano de 1956
, lNSTITUTO DE EDUCAÇJiO E COLÉGIO ESTADUAL.............................................

DIAS VELHO

I Exame de Il chamada e de II épnca - COlégio - Giná
sio e Normal.

Consultas:' das 8,00 às 11 ho- ,

.ras e das 14,00 às 18 horas. FLORIANÓPOLIS LTDA.
Exclusivamente com hora

mar-!cada.
.

"

,

Sábado - das 9 às 12.
" Tr�nsp?r,t�s de Carg:1_� e;l1 Geral entre.: FLOIUANóPO-

DR. LAURO CALDEIRA LI", POR'IO�ALEGRE, CURITIBA, SAO PAULO, RIO
DE ANDRADA DE JANE1RO E BELO HORIZONTE.

2

\

,,�'-I
,',

A-D V O G � DOS
DR. ROMEU BASTOS

PIRES
DR. JOSÉ MEDEIROS

VIEIRA
- ADVOGADO -

Caixa Postal 15.0 - Itajai
Santa Catarina.

DOENÇAS DO APARELHO DI
GESTIVO - ULCERAS DO ES
TOMAGO.' E DUODENO, ALER
GIA-DERMATO:tqGIA E CLI-

. '. NtCA GERAL ,

DR. JÚLIO PAUPITZ
FILHO

DR. CLARNO G.
GALLETTI

- ADVOGADO -

Rua Vital' Meireles, 60.
FONE:: 2.468

Florianópolis -

DR. ANTONIO GOMÊSDE
ALMEIDA

ADVOGADO -

Escritório e Residência:
Av. Hercí lio Luz, 15
'l'elefone: 3346.

. .
D E N T I.S TAS
DR. SAMUEL FONSECA

CIRURGIÃO-DENTISTA
Clínica - Cirurgia.

PROTESE: - Pontes Moveis e

Dentaduras em

Nylon.
DIATERMu..: _ Tratamento de

canads pela al
ta freque,ncia.

Ralos X e Infra-Vermelho
Consultório e' Residência: R.

Fernando Machado n" 5
Pane 2225

.

CLINICA
de

OUVIDOS - NARIZ
E GARGANTA

DO
'

DR. GUERREIRO DA
FONSECA

OLHOS

CIRURGIÃO.DENTISTA
CONSULTóRIO

'

Edificio
Partenon - 2° andar - sala
203 - Rua Tenente Silveira, 15.
Atende diáriamente das 8 às

n hores.
"

.

Bas e 5as da;;', 14 11.8' IS' horas.
- 19_as 22 horas: '

I
..

Confecciona Dentaduras e Pon
tes idóveis de Nylon.

DR. JOÃO ASSIS FILHO
CIRURGIÃO DENTISTA

Clinica de Adultos - Cirullgia'
e Protese Raios X
Rua Felipe SChmidt, 39 A -

salas 5 e '6
Atende com hora marcada
Dar 9 às 12 e das 14 às 16

O ESTADO

Viagem com segurança
,

.

,e rapidez
so NOS CONFORTAVEIS MICR<Y-ONIBUS DO
- -

lAPIDO {(SOL-BRASILEIRO))
Florianópolis - Itala" - Joinville r_ Curitiba

f

,

AgênCia: nua Deonoro esquina da
Rua ..Tenente Silveiraj

NOTA: - Os nossos serviços .nas praças de Pôrto
Lara .. Alegre,' Rio e BeJo Horizonte, são efetuados pelos nossos
- 5° agentes

2.404
2.088,
2.594DR. NEY PERRONE

" MUNDDR. I. LOBATO
FILHO

'3.700
2.500
3,553
2:325
2.402

'

i.377
2.300

'

Expresso Florianópolis LIda.
ENDERE'ÇOS ATUALIZADOS DO EXPRESSO

•

Matriz: FLORIANóPOLIS
Rua Padre Roma, 43 Térreo
Telefones: 25-34 (Depósito)

'�5.35 (Escritório)
Cai� Pesta]' 435' " ..

'

!tnd.
RuG. Tel�ge..

' '!S�NDRADE" \.

, ,
, ,.�.... .

� ,.

Filial:. SÃO PAULO Agência: PúRTO ALEGRE
, �. "Riomar",Á.v�riid�' Jü Estado 166617-6 Rua Oemendador Azevedo,

64
Telefone: 2-37-33
Atende "RIOMAR"

End. Tel�g. "�ANDRADE" Eh,d. Teleg. "RIOMARLI"
. \

Telefone: 37·06-50 I
','

Agênda: RIO DE JANEIRO
!'Riomar" '

Agência: BELO HORI
ZONTE
"Riomar"

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

Rúa Dt. Carmo Netto, 99
Fones: 32-17-33 e 32-17-37

Atende "RIo.MAR�'
End. T,�lég. '''RIOMARLI''

�:RODOVIÁRIO RAPIDO RIOMAR"

CohsaItern 'nossas. tarifas. EXPRES�O FLORIANóPOLIS
-:-FOl1es: 25�34 e 25-35"'-

.

-�'------

toleaia Coração de Jesus
AVISOS PARA O ANO LETIVO DE 1956

ExameS de admissão ao Curso-,Normal
Dias 16 e 17 de fev�reiro, às 8,00, horlls.
Insc.rição para os 'mesmos \'í

Dia 15 de fevereii'o de 1956, das 15 às 17 horas.
Exames' de 2a. época
Dias 17"!l 18 de fevereiro, às 7,30 horas.
Inscrição
,Dia 16 de fevereir!), das 9 às 12 horas.

MATRíCULA Mll:S DE'" FEVEREIRO
.Mediante pagamento d,a Ia. p'restação

CUl'SO Primário
Dia 2.0 - los e 20s anos e Jardim da Infância.
Dia 21 - 30s e 40s a110ói 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. .'.. I
Dia 22 - ,das 8-11 horas - las. séries ginasiais.

" 'Dia 22 -das 15-18 ho'ras - 2as, séries 'ginasiais.'
Dia 23 - das 8-11 horas - 3as séries ginasiais.
Dia 23 - das 15-18 horas - 4as séries ginasiais.

-

Dia 24 - das. $-11 horas - Cursos Cieritífíco, Clássi-
co e NormaL';

,

-0-

Reabertura dás al,llas
Dia 1° de março' de 1956.
Chegada, ao qternato -iDia'29' de fevereiro de 1956.
Dia 1-3 - Turno da manhã às 7,45 horas.

T:urno da tarde 'às 12,50 horas.
No primeiro dia de aula, as alunas apresentem-se de

uniforme de gaJa completo: blusa de manga comprida,
06 ,boina, luvas, sapato colegial. .

O ESTADO

� EMPRESA NACIONAl·DE NAVEGACAO
,

HOEPCKE
'NAVIO-MOTOR «CARL

I D A

ITINERARIO
SAtQAS DE

,VOLTA

'"

/
Fpolís, Itajaí .Río
20-1 22-1 2'7-1
1-2 3-2 8-2

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

O horário de saída. de FI!)rianópo!is será às 24,00
horas e do Rio de Janeiro às 16,00 horas.

Tanto na Ida como na Volta o navio .fará escala nos
portos de São Sebastião, Ilhabela e Ubatuba.

Para melhores informações! dirijam-se à séde da
Emprêsa, à rua Conselheiro Mafra, 30 - Telefone,22-12.

Santos
28-1
9-2

21-2
- ,4-3

. 16-3

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

.

EXAME DE ADMISSÃO: Ginásio e Normal.
Inscríção: Dias 1 a 4.
Exv"me: 'Dias 6 a 11.
Documentos: Certidão de idade, de vacina, de saúde

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

ARTIGO 91

Inscrição: Dias 6 a 11.
Exomes: Dias Hí a 29.

,

MATRíCULAS

NOVA LINHA, .DA . "CRUZEIRO DO SUL" AS,
QUINTAS-FEIRAS, PARA 'SÃO PAULO E RIO PAR-
TINDO DE FLORIANóPOLIS ÁS 07 :00 bs.

'

FLORIANóPOLIS 07:0,0
ITAJAI "..... 07:2fí
MAFRA 08:20

.

CURITIBA .. .. . , ,09 :00
S�O PAULO 10,:5Ó
RIO DE JANEIRO 13:00

INFORMAÇÕES E RESERVAS D-E LUGARES: RUA
FELLIPE SCHMIDT, 40 'l'ELS: 2210 E 2500 AGf::NCIA
TAC-RUA FELLIPE SCHMIDT,' 24 'rEL. 3700.

SEGURANÇA - CONFORTO -:- RAPIDEZ

DR. IVO VON WANGENHEIM
DENTISTA -

Consultório rua Bocaiuva, 42

COQUEiROS O BAIRRO QUE RESSURGE
.

I Durante o calor fortíssimo que éstarpos atravessando,
nada como uma noit.e aprazível, gozando ainda as deli-
cias dos banhos' de mar�

\
,

I
As praias de Coqueiros se encontram repletas de ba-

nhistas uns residentes lá, outros apenas veranistas. '

Se você ainda hão possue um terreno em Coqueiros
aonde construir Sua resi;lência ou suá Casa de praia, não

I perca a oportunidade, compre já um dos últimos do lotea ..

mento 2, da Praia da Saudade. '

I Pr?j..eto � vendas: Eng. Rui' Soares - Deodoro n. 7 -

.J Fone 2.521.'.,- Proprietário dr. Nerêu Ramos.

Ca$í:l das Esquadrias
,

DE ALBERTO RICHTER
Rua 24 de Maio, 612 - Estreito _:_ Florianópolis
Portas, janelas, caixas, meia-caixas, vistas, etc., com

estóqu'e para éntréga imediata. --..

,

Execução aprirlOrada em Canela da Telhor -qualidade
e sem defei�os. J

" ,
" :,-

.
"

�

Pdeços baixos - Examine e compre o que está pron
to para 0ntl'éga imediata
Férro - Tubos - Sa.nitários, e AzulejOS para 'im,porta

ção (j;ÍUo de Janeiro da Oia. Americá:nà' de Intercambio
(Brasil) CADIB. .' ,

sé vai construir anóte ó nosso endereço.
Sua vjsita nos dará prazêr.

'

.�
i

"
'

Senhores Come·rcianfes
,

e Ind'..sj,:iais
.

o Impôsto de Renda pago ,sôbre, o 'lucro rea1, apura..
do, pela escrita comercial, é maIs ,justo do 'que o calcula
do pelo lucro fJresumido, com base na escrita fiscaL Pa
guem Isomente o impôsto' devido" encarregando o nosso

Escritório da feitura das spas escritas., Aceitamos tam-
bém �sçritas atrasad.as. .

,�

/ ,

"

,

ESCRITóRIO CONTÁBrL�IMOBILlÁRIO PERRONE
,

Rua ri�ocÍOl'O, nO 11',-; Cai�a;" Postal nO 355
!Tone nO 3222 - Florianópolis; ':

,<
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Mais urna simpatica e util iniciativa vem, de tornar
"A Modelar" com a realização, ainda em pleno cursp da

atual estação, das suas já tradicionais Grandes, Vendas
Dr: Pires. de Verão.

Já há muitos, meses que Todo o moderno e maravilhoso estoque dos pr incl-

'escrevemos alguns artigos- pais'artigos de verão foram :drasticamente remarcados,
sobre a lixaçâo da pele, ex- sofrendo gÍ'andes descontas e que' variam de 10 a, 30%.
plicando com todos os deta- A gran-de afluencia que diariamenté recebe o popu

lhes como a mesma' podia lar estabelécímento é bem uma prova que o público ava
ser .feita, 'Esclarecemos na- lia e. compreende as excepcionais vantagens que 'estão

quelas cronicas que a ideia' sendo, oferecidas.
'

havia partido da observação 'Os mais modernos e lindos vestidos, tailleurs,
de que os pintores antes de maillots, saias e blusas proprIas' da estação se encon

aplicarem a tinta nas pare- tram expostos nas amplas vitrines da' "A Modelar" e

des utilizavam uma lixa com seus preços remarcados representam de fato, um desafio

o fim de o�terem uma super- à carestia e do qual, em ultima analise, é a' nossa popu,

ficie lisa, unida. Focali- lação sua principal beneficiada.
zarncs, tambem, que ao ser, Possibilitando' fi todo.s à aquisição do que de mais

'encerado um quarto ou sala fino e moderno criou a móda por preços extraordinária-

j
era habito antigo passar mente reduzidos, "A' Modelar", incontestavelmente o

previamente palha de aço no -maior magazin em vestuarios e artigos para o lár do Es

assoalho afim de que a cêra tado, cimenta mais profundamente a confiança de qu'e é

!IIi podesse ser melhor aspalha- credora por parte de seus inumeros clientes.
L'I da. No rosto procede-se da

A sociedade florianopolitana assistirá, hoje, o en- "

lace matrimonial, civil e religiosamente, da graciosa ('
mesma maneira, usando-se

l' ......,. ...,
,

I'
prendada sta. Sylvia Maria, diléta filha do dr. Thiers

'entretanto uma lixa especial>'
"

de Lemos Fleming, Engenheiro Civil e Chefe da F'isca- pa.ra essas interv.enções de CLU·B,I= DOZI= DI= AGOSTOalisamento ou políjnento da L L Llização dos Portos de Santa Catarina, e de sua exma. '

esposa, com o sr. Cesar Atila, filho do dr. José Batalha pele. A aplicação é feita m�- PROGRAMA DO M:fl:S DE JANEIRO
da Silveira, cirurgião dentista residente em Lajes, e de

nualmente �obre 'f�s 10cÉals DIA 28 - SABADO - A TRADICIONAL E SEM-
, que se deseja Ul1l icar. o PRE ATRATIVA "SOIR"'E'" _ BLAN-sua exma. esposa. h t t t

.r..

O áto civil realizar-se-á na residência dos gen itores que se c ama ra amen o
CHE. ORNAMENTAÇÃO ESPECIAL.

d
.

'R R f I Bandei 4 d t t
abrasivo. Pouco a pouco os TRAJES EXCLUSIVAM'ENTE BRAN-fi. noiva, a na a ae an eira, 6, sen o es emu-:

nhado, por parte da noiva, pelo sr. Francisco Almeida e
especialistas em estetiea ob-

, CO, SEM EXCEPÇÃO PARA MAIOR
h d E

.

BC' Fflh
servaram que melhores re- BRILHANTISMO DA FES'!'A.exma. sen ora, r. srnarn . otrim I o e exma.
sultados poderiam ser obtí-

-0-senhora, Almirante Thiers Fleming e exma. senhora t:

d Ald l\/f •

d AI id
dos com o uso de uma lixa

"COQUEIROS PRAIA CLU,BE - DEPARTAMENTOr. o "YJ.arlO e mel a e exma. esposa; por parte ..lo
noivo, o sr. Otavio da Silveira Filho e sta. Cora Batalha que trabalhasse por meio de BALNEÁRIO DO CLUBE"

um motor eletrico, tal e qualda Silveira, di'. José Batalha da Silveira e exma. esposa, fazem os dentistas. Daí nas
sr, Fernando Batalha da Silveira e exma. esposa, e dr.
João Assis Filho e sta. Judith Batalha da Silveira.

,

A cerimonia religiosa, que realizar-se-á às 17,:)í)
horas, 'na Catedral Metropolitana, será testemunhada,

. por parte .da noiva, pelo dr. Orlando Goeldner e sua

exma, esposa, sr. Claudio de Vincenzi e sua exma, espo
sa, Coronél Juan Ganzo e sua exma. esposa, e sr, Eduar
do Orle esta. Léa Meirelles; por parte do noivo, o dr.
Fulvio Vieira e sua exma. esposa, dr. Percy Borba e sua

exma.' esposa, dr. João Preto de Oliveira e sta, Elsa Ba
talha da Silveira, e sr, Ernaní Camisão e sua exma. es

posa.
O ESTADO formula ao distinto casalas melhores

votos de felicidades' e se congratula com os dignos gen í

tores.

RIO, 21 (V. A.) - Noticias Precisa-se de uma empre-
de' Salvador dizem que dois gada para todo serviço de um

aparelhos da FAB chocaram- casal que reside no Rio de
se 'hoíe no aeroporto de Ca- J;aneiro e -passa, todos os

ravelas. O acidente verificou- anos, três mesas nesta Oapí
se .quando um dos aviões a- tal.
terrisava e o outro ,decolava. Será ínutíl apresentar-se

. Até às vinte horas não se sem referências.
conheciam aqui detalhes do Tratar à rua Marechal 0;u1-
acidente e nem se sabia se lherme n. 37, ou pelo telefone
houve vitimas. r 3lO5. Paga ..se muito bem. "

o &8TADO
-_ -, .... ,- .,.. ... � _.

80
• •

ClalS
O' BEIJO

_'- .....m--t·ó41•, '_',.."..._ .•••i ""-
DE JORGE MURAD

o beijo examinado à luz da ciência

Revela-nos, desculpem a expressão
Que é grossa porcaria! É uma indecência!
Confirmam os moralista-s, com razão!

Não há quem desconheça, em sã consciência,
Os micróbios que traz em profusão ;"
Originando, talvez, a decadência,
Do amor sincero, o amor do coração!

Ésse encontro de bôcas, tão imundo
Que os micróbios espalham pelo mundo,
Aqui, na China ou lá .em Honolulu.

Para mim,' pode ser anomalia,
Não duvido qUe seja porcaria,
Porcaria . ... gostosa p'ra "chuchu" .:.•

XXX
ENLACE FLEMING - SILVEIRA

'-,:,�-" :ítjj\"��'1iP"<'l!Ir�, ;
_'_.5<, -r��., .... .. 'f.ÇJ'l·--:<-7....w�'.\

- sr. Helio Moreira: da
Silveira

.

- sr. Luiz Fiuza Lima,
industrial e Diretor da -

T.A.C.
- sr. Tadeu Szpogn icz,

alto funcionário da Carlos
Hoepck S/A
- sta. Neusa Maria da

Silva, filha do Sub-tenente
Raul Tito da Silva, da Poli
cia Militar.

'

- sta. Sonia Corte, filha
do sr. Ivo Bandeira Corte e

de suazexma esposa d, Ne
rina Monn Corte.
- sta. Eudoquia André

Atherino, auxiliar do Tribu
nal de Cõntas e elemento
destacado na sociedade local'
- sta. Iná Souza, Profes

sora da Escola Estadual de
Barreiros.
- menina Rose-Marie, fi

lha do Tenente Eugenio La
zaro Cidade e de sua

-

exma.

esposa. d. Isaltina Paula Ci
dade
- sra. Diná Mendonça

. Gevaerd, esposa do sr. Em
manuel Gevaerd, e Diretora
do Grupo Escolar "Silveira
de Souza", desta Capital

ANIVERSA'RIOS

Cap. Benhour de Castro
Romariz

.

Aniversãr ia-se hoje o nos

so prezado amigo Cap Be
nhour de Castro Romaríz, do
Exército Nacional, servindo
no 140 RC., onde' goza de'
merecido conceito pelas suas

elevadas qualidades e pelo
seu acendrado espirita de

devoção à carreira que abra-

çou.
Filho do General Jeroni-

mo Ferreira Romar iz, que
como Goronél, quando da

Segunda Grande Guerra, Co
mandou o nosso 14 'B.C., o

distinto aniversariante tem

sabido conservar o alto

gr áu de estima e respeito
que seu genital' aqui dei
xou, portando-se com lhane
za e com devotamento, com

verdadeiro espirita à nobili
tan te Carreira das Armas.

'

Nesta oportunidade mui-

/ .
bIS serão as homenagens de

simpatia e apreço que o dis
tinto aniversariante recebe
rá de seus superiores, cole

gas e subordinados, ás

quais, prazerosamente, n08

associamos, formulando os

melhores votos de felicida
des.
F .A:ZEM ANOS, HOJE:

VoquelroslP. Clob
Grande reunião dançante no

Praia Clube

Das 18 ás 22 horas, have
rá domingo uma reumao

dançante no aprazíval e con

fortável COQUEIROS PRAIA
CLUBE. .. Depois de um dia
n'agua, depoís de um almoço
nos restaurantes do PRAIA à
noite danças ... Que terá me

lhor no mundo ...
Nas aguas da baia
Vamos todos velejar
No Coqueiros Praia Clube
Vamos todos deliciar ...

- sr. Salvio GuilhonGon

zaga

CHOCARAM-SE
DOIS AVIÕES nA

-

FAB NA BAHIA

Florianópolis, Terça-feira 24 de Janeiro de 1956

ICo.�elhos
de Beleza

_.

, ..

: I

10 - lO E 309b. DE DESCONTOS NOS ICI � It J O t "VESTIDOS - TAILLEURS - ,MAlllOTS -

,

. HuI ii' ue U Duro
SAI/AS E BLUSAS-DE VERÃO!

'

PROGRAMA MES JANEIRO
(Rua Alvaro de Carvalho 12)

DIA 28 (sábado) - Soirée Carnavalesca.
A Diretoria solicita às distintas senhoritas

cíarem a aquisição das carteiras de identidade.
Reserva de mesas na "A Floricultura"

LIXAÇÃO ELETRICA DA
PELE provídan-

.�

.'

, Você, sabia q�e
�

....

• a. •

Da/MAl
INFLU/J

S08Rfõ.'�,
/I LON(!J�-

Ossrs. associados e suas exmas, familias procurem
passar horas de recreamento no nosso BALNEÁRIO, on

de há UM BAR E RESTAURANTE perfeitamente apto
para todo serviços, bem como SORVETERIA, UMA
ELETROLA - GABINES DE BANHOS. Local aprazível

MOJ E PASSADO
24 DE JANEIRO

VENDE-SE BORDADOS A MAO
Por motivo de viagem vende-se: grande dormitório de

imbuia para casal composto de onze (11) peças; conjunto,
para bebê de 4 Peças laqueadas; sala de visita de veludo

em três côres composta de sofá e duas poltronas; um ar
mário rouparia com portas de correr medindo 3mx2m.; uma
copa composta de mesa, seis cadeiras' e armário-bar; di-'
versos aparelhos elétricos de uso doméstico, cadeiras e me

sinhas avulsas etc.

Tratar à Rua,Tenente Silveira n. 16, das 10 às 15 horas.

Enslna-se..na Rua Feliciano Nunes Pires 12.

LIRA TEMIS CLUBE
.

PROGRAMA DE FESTAS DO Mf:S DE JANEIRO
Dia 29 - Domingo - SOIRÊE MIGNON PARA JUVE

NIS - ESCOLHA DO "BROTINHO" de i956
das 19 às 24 horas.

�AVENTURAS DO ZE-MLÍTRETA
-, .

.".. .....-. Wwl"oI'

EMPREGADA \
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o conjunto do' Flamengo, I
30 lugar - Postal Tele

um dos-últimos 11a tabela de gráfico e Irls, 10

classificação do certame- 4° lugar _:_ Austría e Ven-
amador, realizou, na tarde, daval, 14
de sábado, sua melhor par- '5° lugar - Flamengo, 16
tida nó Campeonato, ao go- 6° lugar - Alvim Barbo-
leal' por, 4.'a 1 o esquadrão' SR, 18

.

. (Conrlnuaeão) líder do Treze de Maio. São as seguintes as par- As - 8hs.
11) enquanto �stiver'>-�cumprindo pena por falta' , tidas que faltam para o "Sessão Das Moças"

disciplinar;
.

Na outra partida da roda- encerramento do certame: Ellen DREW -;- em:

c) que estiver indiciado por falta disciplinar da da sabatina, Tamandaré Sábado - Austria x Ta- ' POR UM BEIJO .DE AMOR
perante orgão de justiça desporbiva: e será e Postal Telegráfico empa- mandare e Alvim Barbosa x No Programa:
interrompido o processamento da transfe-, taram por três tentos. Vendaval Noticias dá Semana .. Nac.
rência até que a decisão do orgão de justiça Com, 'os res�Iltad9S acim Dia' 4/2 _. Postal x Fla- Preços: 1,50 - 2,00
desportiva produza' seus efeitos,' se a falta a "a

.

tI' T d 9 50
.' ,

" p. ssou 'ser a segum e a, mengo Ia rIs x reze e u, ..

'

que dêr motivo a denúncia se vertficar de- colocação dos concorrentes: Maio- Censura até 14 anos.

pois da entrada do requerimento respectivo 10 lugar - Treze de Maio, Dia, 11/2 - Vendaval x'
'

_ ._.,
.

,

d)
na confederação. 6 p. p. T,rezé d: Maio e Taman�:it-III E,.,...�"Ii'�.que estiver vinculado a entidade desportiva 20 lUga�_'

- Taman.daré, 8, re x _AlvIm Barbosa
,'I ,

'
'

.. ,

:" ,Illi! ,. :A

estrangeira que se opuser justificadamente
.
".

-

'

" ,

7. À �n�idt���s��i:ênhc���er concedido 'certificado de EEUX 'MAGNO �PARA DIRIGI�RO'
-

�AS � <8hs.
transferência, remoção e 'l'�versão de atleta pod'er(t, a'

.' r UIE'I,nn
. i' Ste��rt ,GRANGER

qua:lquer tempo, rever Q.�' r�s��t�vos. �'t��essos, ,desde !(\l'I \, N'tI .' Rita HAYWORTH em:

que tenha motivo para chi,vidar ilà: -regula'l'i'dade�·od6st" De 'P'Ol\tO' 'A:le.gI'e. l'n"'o".- S A L O M É±. .estrelado.� l\:Iagno, que atu-
mam que o Cruzeiro 'está, almente di.rige O' Coritiba
aguardando a resposta do F. C., foi cientificadO' do in
técnico Félix Magno sôbre terêsse do cltibe da Colina
as possibilidades, de süa Melancóliéa pelo seu con

transferência para � clube j 'curso.

H A,j')HiN;G·()';t X ·VA S:C O 1 .mt!,.#,1.f'i',::rO VascO', conseg'uilldo"nos' América 5 x Fluminense 1 �â�
últimos m[nutQs' 'idnPilttlr;' Botafog.) 3 x São Cris-,ó- <''';l�'' r ,

. ,j • - ,

por 1 x 1 CO'� o Flarp,engo" vão O As 7 - 9hs.

cO'nsel:vO'u-:.s'e
'

;, ui' ponta 'já'à'
'

"Sessão Das, Moças"
tabela. ":.' ", ',�,j, '.' Bangú 2 x Canto do Rio,Q

.

].301> ROPE � Jean

Qs' outros jO'gos da l'odaL Bonsucesso 2 x Olaria 1 C,AUFIELD em:

ela âCUs:Ú:àni ,to�"'1'esu1th:d'OB Portuguesa 3 x Madurei- .MOUSIEUR B,EAUCAIRE
,!bàixos: " ,; ," 1 ra 2

'

NO' Programa:
.

'
". � Cine Noticiario. Nac .

__ ...,._ JIJ"w. .A.� - ...........,.......................... Preces: 1,00 - 2,00
, ,', � 3,50'. �I)'

,

EMP.R�SA ,FLORI4:!1lÓPQ.L}& S/A. ADMINISTRAÇAO E I" .Censl�ra até, 14 anos .

.

�'J2�4NS�ORTES

diência.
,

, I
9. A confederaçãO', O'bsçrvadas estas N()rmas, regu-

lará,' em leis próprias, as tliansferências de atleta entre

federaçees nacionais, bem GOrp,o entre estas e entidades
estrangeiras, e ditará, regris a serem adotadas pelas

1 n,D:"ÇfiA,Dn O 1GO�;[I,�O A1;G'lnES federações na elaboração dbs seMS resp�ctivoB regula-
\lr'f� -� t'f ft L: 11 mentos de transferências. �

r11L 'Q d
·

t
_.,. iparágrafo único ,- As 'regras instituidas pela con-

..,L-�t D�" 'UrQUj;�,'�fl elVe'n_.çao ,cuurgl federação deverão abranger.' também os casos de remo-

-�.I d ção e· reversão de atletas.
� -

, �GJ,- fleará,iaalLvo..rptJilo LeSpa:çn . e._um 10. A federação reglllará a transferência entre as

respectivas associações, respeita.das as, pl'esentes Nor-

�tmO�G.emer.edo: pe10s :C6fflpanheiros mas'n. A transferência de atleta brasileiro para entida
\ ftl-_jl�,' 't d I ader do r:JmReAoato de estrangeira, quálquer _que seja a' s'ua ,categoria, só se

I�re DJ(�S:.
' :o, le'. : " "� 'l:.U, t',;U

'

.

processará após autorização ,eXi!fêssa. dO' CND, s'em a

Repercutiu co.m- tristeza nos meios ligados l'lO foot- qual nenhuma confed�ração\ liódérá ,C9,n�edê�la ...
hall_da. Ca;pitaJ, O'mais sériO' acidente destes' últimos Parágrafo únicO' _:_'·Na' inobservânc,ia dêste item, a

.anos .0o:onridO' .Jla�noite de se%ta-�ei-ra última com o ar- confederação estará incursa no ,,dispostO' no artigo 13 do

queiro ,Alcides, quando e ,excelente' gua,rda-valas. dO' Decreto-lei ·no 5.342, de' 25 de março à.e 1943 e o atleta,
A.v.aí i_procurawa eyitar a .qJ:leda do seu arco, confO'rme di- quand� de regresso ao Brasil .. não poderá compet�r em
vulgamos em nossa edição de domi�go. campeonato de Federação ou Liga durante um (1) ano a

Alcides _demonstrou que é realmente um guarda-' partir da data do seu regressO'.

v.alas��p:rojadore. valente. Viu a pelota .caminhar em direi DO .ÁTJdETA AMADOR
cão a Professor e agiu com rapidez. Saltou no monrer.to '12. Atleta amador é o que pl'atica O' desporto sem re-

;x�to, ,a�Jli:r.ando ai pelota junto aos pés do ntacante ceber', direta ou in,diretamend, qualquer remuneração
"colored". J'ustamentel naquele instant.e Dona Súrte re- ou recO'mpensa ,de ordem material, ressalvados O'S prê
solvew arbandQn,á-Io" e ao choear-se contra o soro fraturou mios ou insígnias a que tenha direito pelos seus feitol,.
a -eláv-icula ,e o "balão de couro saltou das suas mãos, na modalidade 'a que se dedicar.

propiciando ao>�layer do 1mbituba a c,onquista do seu Parágrafo único - O atleta amador de ca;da despor-
gol único.

' to ficará sujeito às presc,riçoes da legislação da respecti-
" Le"a,do pana, ar Casa de- Saúde São Sebastião, r.a 'va entidade internaciO'nal.

Praia 'de�·Fóra, somente no dia seguinte, pela manhã, 130. O registro do atleta amador só terá validade
Alcides, .foi submetido, a uma' int.ervenção cirurgica;' pe.. definitiva depois de homolO'gado pélo C. N. D.

-

Acham-se a disposição dos senhores acionistas desta, ':;'�d'\

lo c911eeit,uado ,clínicoidr. lngleto qúe encontrou na par" § 1° A federação terá o prazo ,de' 15 dias para soHci- ..sociedade na séde social à Praça 15 de nO'vembro nO l1, .

'

te lesionada nada menos de 11 pedaços de ôsso. tal' a homologação, a partir da data da\concessão, solid- nesta, Capital, ,os documentos a que se refere o artigo 99
,

Coroada de sucesso a operação, Alcides deverá pe1:::. tação qlle será feita ,em boletim ou relação que contenha I
do decre��-lei 2627, de 26 de setembro de 1940, referente

manecer naquele' estabelecimentO' hospitalar por algum O' nome do atleta, numero e data dO' .registro, associação ao exerCiClO encerrado em 31 de dezembro de 1955.

tempo ao que nO's informaram deverá ficar fóra de ati- a 'que pertence,' idade, nacionalidade, e profissão, sendo ' Fl_lorianópolis, 23 de janeiro de 1956

vidade pelo espaço de um ano. que ,a data da homologação cOl1stará obrigatóriamente Ass. Aldo Rocha - Diretor-presidente
Não houve festa alguma no Avaí pela brilhante fe( da ficha de regist.ro da respectiva federação.

to sagrando-í>e campeão ·dos dois turnos. É que tanto jo-
\

Continua
gadores como diretores pouca importância deram' à bela
con-quista para se l1reocuparem únicamente com a si
tHaçã6 do excelente gol-keeper "colored"; visitando-o e

conforiando-O' antes e depois d.a dificil intervenção ci-
rúrgica.

,

Nós, que sempre admiramos o jO'vem e impetuoso
guardião, tanto que o apontamos como o ,melhOr na po

sIção. na temporada de 54, fazemos crescente votos pelo
seu restabelec�mento e a sua volta ao allCO "azzurra" qUt;
soube defender com inteligência; e coragem.

Até o final do primeiro tempo foi excelente a con

dutá do árbjtro Lauro Santos. Todavia. na etapa derradei·

.
ra .as .. ,.suas' falhas foram .se .sucedendo .-de _tal mall.ira
que chei601J a irritar.

. Por motivo de viagem, mó
,veis diversos livros e utensí
lio domesticos, um piano,
dois lotes no BairrO' Butiá e

uma chacara em Saco Gran
de.
Tratar com Man,uel Fer

reira. de. Melo, a rua Deodo-

serão encaminhados para a.- 1'0, 13.

p,oi�r as nações
A anti-i�pe- -\:-AB-A:....-JIl8--C-.-LA--N-a--...--kJ,-

nahstas desses tres contmen- '

.

.

tes, através de relações- CO'- •.,*-a�........ · ..C....
merciais mais intimas".

.

\.Vltfif. '-Valnlu .. Dlftn.

I

Florianópolis, Terça-feira 24 fie ·Janeiro. de 1956'
-------------------�.,-'------------------------------ ----...-.....--."---�--._'"------- .•._-----------
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'�_Dor 210,� e· ac:allu :G8nu-pr 31_2
FAÇA_1OO 1J0(�'l:JViA MiA ,A�OYA PUGNA:QtJE ��TE-NTOUCOM o. ATLÉTICO -IACKY FeiO, HEROI DA PELEJA,
1_1GStNÂtA9ÓQSIAE� GOLS D.o AURI-CELfSTE - .GIOVANLE OSN,I"(P�N�LTV)� OS AUTORES DOS TENTes· DO
lRleílar � lO.I�f��UtSO DA (AN(HA,�AOS 3�'M'INUfOS D,�.Jf)GO - ARB,ITRAGEM DEFEIT�OSA E VITORIA ATLE

TICAltA NOS ASPJRANIES � POR W - o v

Red�ido -público este�e na tasde de domingo pre

se�ciOOldo o cotejo Bocaíuva "versus:' Atlé.tico, em con

tínuação ao certame de profissíonaís 'de 1.955.
O, encontro entre auri-celestes e 'tricolO'res, apesar

de técnícamente falho agradou pelo entusiasmo dos]1-
tígantes. O Bocaiuva conseguiu firmar-se na terceira

colóeação, êonsesuíndo levar de vencida seu opositor pe

lo escore de três tentos a dois, numa reviravolta sensa-.

cional, após estár sendo derrotado por dois 'a zéro. f;. a

segundá vez que o conjunto da nossa Marinha de Guer-
,.

rà transiQJ:wa uma derrota numa vitoria retumbante pa- ----------------..........-----------

ra as suas. cores. Contra o 1mbit�ba o esquadrão de Bon

ga perdia .i?9r 3 a 0, conseguindo numa "virada" espeta
cular" assinalar quatro tentos de bela feitura com o:;

quais surpreendeu seu Lor,te aneagonísta.
-Ó):-

No. embate. de ' domingo os boquenses andaram perí
clitan,do .na, etapa .Indcial, o' que deu opontunidade ao

Atlét�c,Q" p,�ra ma�cflr 'o, tento inaugural da ' peleja por
intermédío de. Giq ...1ni, .aos·7 minutos, com um petardo
de fôra.eda área�<�";

-,

,.' ,

O jógo pr'o�s�gu,i,u com os. atletãcanos conjuntiva
ll'*1Íte melhor, áté�jque aos 34 minutos, o .goleiro Soncin l
é ·.atingjdo no estomago por uma violenta entrada de

,.G�rriço, ficando caído no solo. Foi então que a partida
ofereceu, a. sua nota' negra. Carrrço abaixou-se' não sa

pendo se para erguer do solo o goleiro ou para descul

par-se' da víolencia da jogadu, e recebeu violento murro

em pleno rosto, desferido pelo guardião. Gesto covarde
o 40 guarda-valas trfcolor que f.oi imediatamente expul
'80 ,pelo ..ár.b:itro que .a tudo presenciou, ,

:ae,d)l�ido o esquadrão para dez homens, tendo .Juca
,d�ixado.a. .z�ga para. ir servir entre os três paus, .teve o

AltlétJc'o'_ql1e .lutar desespenadamente para evitar os avan

ços do quadro auni-celeste, conseguindo manter o lxO
atê o, f;ina.l·do, tempo suplementar,.

Neil) o .segundo: "half-time", e trausconsíâos quinze
minutos consegue o A,:tlético elevar o escore para dois,
,po!:) ,ill:te.r.m�o de Osni, na "cobrança de uma penalidade
raáx:ima. '

... .

P-{)liCO QepQis, ZaclcY' escapo.u _pelo centro fulmi-n.ou.
diminuindo a difere�,ç�, 'parã em s�gui(fa émpatar,:d,epoi-S
de vencer sensacional duelo com Juca.

O .eIl\Pf1te ,satisfazia a torcida boquense, mas Zacky
.às�\'iezes-,é- te-imO'so e quer um trabalho completo. E as ..

:<;.im, ,i�b.e'D·do. a pelota ,na. extrema esquerda, o ponte;rt1
canhoto atirou c,Om. ineriv.el violencia, f,azen-do a' pelota
g�nh.ar o .reduto' 11inal,atleticano, nu'm autentico "fral1 ..

go" do irnprovisa.dó1g01eiro Juca. Vencera o Bocaiuva a

aensaeipna.l pelEl9a,}elO' escore de 3 a 2.
Analisando as atua-ções dos 22, não hesitamos em

,apontar :Za.eky como a, figura dominante do match. Es

'tuperll;la s'eu ,desempenho. Inegavelmente o melhO'r extre
ma do -cl!ompeonato. Outros que convenceram foram Bon

,�a, Guido, ,Nene�, Rodrigues e Jair, no vencedor e Gio
�:y,�ni"Qsni, Teodoro, Ney e Nilo.

Seus erros mais graves: o penàlty que não existíu;
a não expulsão de' Guido, já advertido do seu jogo brus

co; a validad-e do pr irneiro tento, boquense marcado em

completo impedimento. No lance' do. 'segundo tento do
Bocaíuva, o goleiro Juca em luta com Zacky rsegura o

braço deste dentro da área pe�'}gosa e. finalmente' i�vaji
dando um gol legítimo de RodrigUes no fina! da partida.

. Os quadros foram estes:

BOCAIU�A - Hélio; Bonga e Guido; Nelson.

Nenem e Norlval : Carriço,' Rodrigues, Amin, Jair e

Za.c1."Y. .

ATLÉTICO - Sonciní (Juca) : Teodoro e Juca

(Ney); Osn í, Freclerico e Nilo; Anísio, Giovani, CH
vallazz i, Ney e Mina.

Não houve a preliminar entre aspirantes, visto ter
e Bocaiuva se apresentado com apenas três jogadores.
Vence-u assim o Atlético por W::?Renda: Cr$ 620,00.

./

CONSElHO NACIONAt DE DESPORTOS
-

NOYA .BE:RROTA DP lREZE'.DE
De;lib.eraç_ão,N.86/55 MAIO: n X 1

'EstabeJe.GBU normas para as leis de·
iransfe.f,enlia, remoção e reversões de

r \' /

AUétas

mesmos.

Parágrafo único - Confirma.da à irregularidade;, e

apurada a responsabilidade '40 atleta, a êle se aplicará o

dispost.o do parágrafo 4° do ,item 3 destas Normas:
, .' 8: O. atleta t�'ansfel'ido �e feder�ção e�trangeir� .cO'm
flhaçaO' ll1ternaclOnal, para �ederaçao naclOnal, sUJeItar
-se-á 'aos processos de trandrerência proscritos nestas
Not'mas, nó que lhe fôr aplicável, respeitados os regula
llientos e cO'nvênios a que': a'. confederação' deva obe-,

, I

. Asselooléia- geral,o.rdinária
I

OONVOCAÇãO
!

P,elo presente·'ficam convidados' .os srs. acionistas desta
soc�edade ,a se-reunirem em .aJsemàléia geral ordinária a rea- t

li2lar-se l1la�séde"S.ucial, à.pra�a 15 de ,novembrO' n. 11. nes- ;:
ta Capital, no clia 6.:;de.matço' do- 'col'rente ano às vinte (20) t
horas, obedecendo a"seguinte

Ordem .do dia:
.•

'

I' ,Q
, I ,

'1� -:-; Exame, discussão e aprovação 'do balanço.' geral, ,;
receità.e despesa, relatório da diretoria,e parecer d? con- :.sellílo .fiscal. �

,
.

'
,

20 Qutrós a�suntO's de interesse Social.

,;i;Fpolis, 23 - janeiro 1956.
Ass. ,Aldo Rocha - Diretor-presidente

AVISO .

1. A�EM�\.NHA ORI�'NTAt 'jMBEM
C014ERCJARÁ COM A ,ÂMERI,CA.

L.Al�NA
Dia, 1'8/2 - Iris x Postal to"· para, o. {:,mbate de 5a fej- BERLIM, 21 (U. PJ _ O' rios de órgaos comerclalS,

e AU,stria x Flamengo.' ra. cOm o Guaraní. Fala-se Mulistro dO' ComérCio dai A- ontem à noite, o sr. Rau pO'n�
Sob a(l ordens dO' coach no l:eaparednil:mto dos goO° lemanha Oriental, sr. Hein- derou que "esforços especiais

Nizeta que continua subs- l'ich Rau, revelQu que seu
tituindO' SaulzinhO' que se leiros'1\dolfinho � Brognoli, de laços, comerciai(! e sua in,
encou,tra em São Paulo; o os qu:lÍs .. estão lTls.critos e te,nsifica.ção coin a América,
esquarl:cão do Avaí fará, talvez um deles venha a S\!l- ,:Latinâ; Africa e Asia.

,

hOJe, à noit.e, no estádio da, .bstitlrir Alcides no arco' Falando perante uma reu::'
rua Bocdiuva, seu "apron- "azzurra"'. I nião de dezenas de funciO'ná-,

o ESTADO
_-__'---_

•

In!ma�
CINE SÃO JOSE

As 3 - 8hs.
Daniele DELORME -

Armentel - em:

A ING€NUA LIBERTINA
No Programa:

.

Atual. Atlantida. Nac.
Preços: 11,00 - 5,,50.'
Censura até 18. anos.

As 5 - 7,30 - 9,15I1s.
"Sessão Das Moças"

Ellen DREW - em:

POR UM BEIJO DE AMOR
No Programa :

Nóticias -da Semana. Nac.
Preços: 1,50 - 2,00

3,50 . .'

'Censura até 14 anos.

As - Bhs.
Stewart GRANGER

Rita HAYWORTH em:

SALOM'É
technícolor

No Programa:
Cine Nofíciarío. Nac.
Preços: 10,00 - 5,00.
Sénsura até 14 anos.

technic.�lor
No, Progl�ama':
Reporter Na Tela. Nac.

Preços: ·10,00 - 5,00.
Censura até 14 anos.

,

De

muito
hom·!

,
,
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�. R' 'U M O A O "5

MAIS' DE, 40, ANOS A SERVIÇO DO BR'A51L

(NO LenaCU,lo» -�'V preceilOdO-maj"-·.-B'",O�,0bOmo',S'Cem .. !l Bíblia Ila Mão DOEN������:EAGUA. . V"(J l1
.

) TER:CA-FÊiRA; 24 DE JANEIRO ,Os ovos ,de para_:Sitas ?re�
( ',� "". h t dí . sentes na agua sao retidos Da COAP. Elyarii M: S. ':>autosRe-wóúja,.i"vos sempre no Een or ; ou ra vez vos ,l,g,o, 1 f' llt � M

.

t
'

Ao'. Ilmo. Sr'. Diretor da Ben'to A, vteíi-a': '" ',.,
• ,.'<"

100 "1"T' 16'23 peta l' raçao, a8180'80
reegozijai-vos: (FIl.). �er ,Salmosl,

' ou b"'�ss� ';" ac'�' se v�.rifica .quando Q, filtro Redação do "ESTADO", Aj;)roveitamos 9 ensejo pa-
O Grande transatlaLlt1co des 1Z0U n� :;na.."e 11l7r.".u

,

'

.
'

, ,

.•

, '"
"

� l�'_' u.: 'd"',· :Pertõ de mil meriouítas, :r,�iági-a-;" ,,�9,.�iit perfeito e ,e lavado ire- ',Pelo presente, 'tE;\nho a ra apres�ntar Doi nossos-pro-
no cal,;, em, 1-ó�l:�yj Clit-:. , . -r- �'" ,.. ,- .�;',. ,�,,_"'d ,,"- "q:ülfutemei1te 'fJ� que '11em- 'huhl"a:"á-e, 'aót'fli:ül�1;.ea.l 'a/V .. s..��tos",de ele;va;,da estima e
dos da Europa "desembarcaram para estabelecer seus la-

"

'

A f
"

dlstlnta eonsíderacâo.< '

':, '

•.' sempre acontece. ervura que, ontem" assumi o cargo " _<

res no Uruguai; mais outros tantos prosseguiram viagem ] »

d id
.

f" t
'

, ,

t' d t C' Alel'no 'I'eodor ... da S."ilYa',

. 'I e me I a mais e icren e, de Presíden .e es a orms-, v •

para o Paraguai.
, f

. pois destrói as germes cau- são, consoante ato elo EX�llO. Secretário Geral
Enquanto esperavamos o desembarque dos, re ugla-

,

'

'

.

h 1
.

1 sadores de doenças, que po-' Sr Presidente' da República. Euclides Lago
dos o povo começou a cantar h1110 em espan o em sina ; , 1: d 1 S tá,

,

t b -d 1 dem ser veICU a, os, .pe a Cordiais Sf1Ut:inçÕtl';
,

ecre ano
de' boas-vindas. De repente, os que es avam a or o, (as, "

, S' d ('1'" Da Assocíaçêo Cata,l'l'n'-\nse, agua. ' Ro,berto',., {Ial'es e , lVeua ",.- .

várias nacionalidades começaram a cantar em Si"las pro- "

'de Farmace-utl"c,Os. Beba
, se-mpre água fil-' Presidente

prías línguas, em resposta. Os que iam prosseguir �ara o ,

S'" ! 't hino de trada, mas se quiser ter Da L V. T. P. ' Ilmo. r.
Paraguai, por' sua "vez" eomcçaram

:

a can ar um
,

'

.,'

't
.

Diretor do Jorlla! "O ES,-, ,

h Ê t �alOr segurança, pre- senhor Díre 01': .

fé. Nós qU,f(estávamos no cais os acompan amos.• s .es
TADO"d fira água previamente, T,enho á honra de comum-

cânticos, de boas-vindas e despedidas. estavam sen o can-
fervida. _ SN,ES. Pela presente levamos ao' , , '

'.h -

I
-

h 1 dê Cal' 'a' V. S., que nesta data
tados em espanhol, inglês, trances, a emao, o an es, rus- ,

t nhacímento de V. S. que noassumi o' cargo de Inspe or
Gerai do' Tl''â.nsito, para qual dia 20 de Dezembro de 1955

fui. nomeado "por ato elo Ex-, foi, eleita a Diretoria que fe'

mo; Snr. dover�adol� do Es.:.' zerá os destinos desta Asso-

ri ,tado. 6iação no biênio 1956-'5"1, as-
Apúsento à v. S., os meus sim eonstituida:

'protestos ele estima e eleva elo
,

P.residente - Dr'. Nal'bal
,

apreço.
'

Alves de Souza

Enedino Batista Ribeiro Vice:'Pr,esidente ,- Dr, Ra-

Inspetor Geral
.

nulfo J. S. Sobrinho

Da A: S. P. S, C. Primeiro-Secretário -- Dr.

Hélcio João Moreira da Si1-'

"'-
:;_ ..

',>

, .

SEU S R E V E N DE'D,ORES

Vende-se a casa da Aveni,
da Hercilio

.

Luz 1&3, '.infór
mações no mesmo local.
�ias.

'

Pr�sidente - Antonio ,M.
Kruger
Vice-Presidente - Harold..,

P. Perdeneiras
Secretário - Euclides

-<.'

LIVR0S
go

Conselho Fisc,9l'
• Ildefonso Linh:tl'esPor motivo de viagem ven-

dem'-se Uvros de direito, fi- ,Manoel Dias I

�:Yr:!�:1r��:tYi����: ��= 'A",I,u" g,,',,' a·�."s,e",. Oté,r'ece�s�e
raso

I.. A Fh'mas Ídonêas é de res,p6Fl:Sa:lJUl��{i:e para 'o Est.
��................... de s. Ç�,tfl.rina,- a' venda exclu'S'iva de',BrQ1i1ii:ió,iQuimicos e

v,
,

'de' sa' Confortavel casa, eom contráto por dois anos (2),' TécnicÍ)'s. '.'
,.

"". :;:. ,:; "

e'n'
-

.. 'sita á rua. D. Jai{ne Camara n. 10, com.três qüartos, sala
'

Trat�'-�e ',(le:'��Qtlut,os ,��em: G,p�eq���:ti;\1t.§i�i;.�.R!:jP,��ÓS,
. de visitas., .sala de jantar, copa,' cozinha, banheiro. co�- ,'no país.

"

. ':
"

.. ''l> ,:
"

.

:'!.;) 1,,,,," = \ L.' ',�" ': )":,,,)., �
"

pleto cl agua fria e quente, quintal, quarto para empre-' Botn rendimento, capital'n.ece'ssário' Cr$';, 5G:pO,00 á

gada el, chuveiro,' tanque e galinheiro. Atende pelo te- 10Q:gOO,OO.
'

"

."
"

,.
"

. ,,�, �;� r.:'.
Q lefone 2.52:!. , 'Mêlhores :fnforin.acões, caixa postal, '7'51 7, CJurltl�a.

..,'" ":', t
'

<'
'

,

Vend'.7�se'
Por motivo'de "�iagem, mó

veis' diversos livros e utensí-,
lio qome,sticos, um piano,
dois lotes no BairrG Blltiá é
Uma chacara: em' Saco Gran
de.
Tratar com Manllel Fer

reira de Melo, a rua D�odo-
1'0, 13.

sen,Veiga'
, Vice,-Presidente
Callado Caldeira
Secretário-Geral

T. Silva, ... - .. ,

Secretátlo'

Hélio

veira ',,' ,,:

Segundo "Secretário .- Dr. HabiJ:ite-se aos exames de Madureza, de qUê' kata 'o

Miguel Cristakis Decreto-Lei n. 4.244" .;fazendo cursos" prepal'atóri'os "ém
Primeiro Tesoureiro .. - L'ra, 1 ali em 2 anos. ,,,, , . ,'",':

Irma Ri!ggemback Informaç.ões e matrícula na Linari'a Lider", telefones
Segundo Tesoureiro·- D!'. 23] 6 e 3661.

"

Antonio Bresolin

IOrador - Dr. Enedino Bfl.'- --'--------.......----------,

I

tista Ribeiro
-

Convidamos Va. Sa. a fazer úma visita,' ainda esta
Bibliotecário -, Dr. Ernes-

,
_!i'emana à '

.

to' Lourenco Soares
c()�issi� de· SimUcâ,leia
Dr. Lüiz Osvaldo - D'acâm,-

pota
Dr. Raulino Horn Ferre
Dr. Werner .Koench
Aproveitamos a oportuni-

dade para convidar V. S. pa

ra assistir a solenidade de

posse que será realizada no

dia 20 de Janeiro" ao corren

te. ,

Sem mais, agradecendo o

interesse que fo'r dispcnBaçlo
,

ao pre'sente, subscreverno-!, '�,.._.--:-�.,...,t-,

--O
.. ',':

'

nos. FOi (OPIAS "

'

Ln,;,

{
Atenciosamente .

Dr. Heleio, João !\loreil.:a, ,dá
, Silveira

\c i'Dr. Narb�l Alves rle Souza
,

".

I Presidente

A V I "S,O
Participamos à classe médica, ao� ,úossos"'qltépt'es e

Amigos em geral, Ilue, a Sucursal. dêstes Lli\.bOl;àtórios,.
nel'ta Capital, s�r� 'f'echada n o pe�110do cOhÍp�eer:.di,(ró e�':
tre. ,6 de Eevereiro a 3 de Março" para ,a concessao de fe�
rias, coletivas -aos nossos fU!lCiõnárió�.

'

. ".;�
Permauecerá; entrefanto, na. Sucursal, um plantão

';PiOll,a. !:tJehde�' .aes;'p.�i�lQ.9- ae.a1:110st�da$.�;a::l",JY.i:-é.â�Q�''''''LABORATóRIOS SILVA' ARAúJO ,R01JSS'E:Ç' 'S/A. :'
Sucursal de Fl!lria9opolis
Rua: J-erônimo Coelho, 16
Fone: 3 � 7 ---:- 5-2.

sol
Foi uma' experiência comovente. Ali estavam pessoas

fugindo para salvar suas vielas, sofrendo perseguição,
dur-ezas, privações, perda ele seus lares, suas pátr�as e

seus quaridos para inic:far uma vida nova. Expressavam
confiança, amor e, gôzo em cânticos inspiradores! Esta

vam uni,dos em espíJ:ito, regozija11elo-se ,na fé em Cristo!

ORAÇÃO
Nosso Pai, .regozijamus-nos por saber que estamos

sob teus cuidados. A alegria ,e acerteza de teus filhos;
'que em ti confiam, (Iuando mais lhes falta, inspiram-nos
a uma renovada dedicaç,ão e à resolução de ser mais fiéis

PO'l' amor de Cristo. Amém.
,

PENSAMENTO PARA O DIA
Deus cuiela de mim; servi-lo-ei ,com alegria no

de hoje.

e segura 'exisleuciâ
Por motivo de razões particulares que -súá .esclare-,'

'cido ao interessado, vende-se um empl'eencÜmento,de fac'.
.

.....
� .

f

bricação Quimica e Técnica em
' ótimo. andamento erh

Cur-itiba; Pr.
'

• "'," ,

"

,'/ >.,'
Terreno e construção proprra, bem localizado.
Produtos de fórmulas Alemães e de bom rendimento.
Não é necessário ter conhecimento,' na ocaaião o

comprittlor será esclarecido sôbre a ;ff\.bric;;I,çttO.
Preço Cr$ 1.600,00.

Futura

ARTIGO '91
"

Ilmo. Sr. CURSO 'BOSCO

P�fJLP A, GONARD (URUGUAI)

Comunicamos a V, 8:1.. que,
em data de hoje, foram em

possados os m,enibros d:c Di�
retoria Executiva e 'dó Con

selho Deliberativo de�te Or
gão, eleitos para o biênio ..

1956-57, assim c(:msj;iti.l1�ios:
1 DIRETORli'\, EXECU'['IV Ao

'I, Presidente '- Helládio 01-

Alcino 'C'ASA' BRUS-:C)UE
Moderna Loja Comercial especializada ,e� artigos RE
NAUX, .recentemeFlte inaugurada 'nésta Capital, à rua

Jeronimo Coêlho, l-B,' Edifício João Alfredo,
Semanalmente recebemos ,novidades fabricadas pelas
Indústrias Textis Renaux S. A., de Brusque, que ofere
cemos aos nossos distintos fregues�s com absoluta

exclusividade nesta praça.
,Com antecipados agradecimentos "

,_ "

Os proprietários da "CASA BRUS('}UE"
Florianópolis' Sta. Catarina

.
� �

, Fernando
Bastos '

T�solirerro �eberval
Silva 4f
"Tésoureiro. Substibto
Dimas Siqueira Crimpns

CONSELHO DE'USE

,RATIVO

----------��--�----�--------�r_---------
\_' ,

Curso . Antoniela de ..Barros·
.

, '

EXTERNATO FUNDADO EM 1922

Alfabetiza e prepara para os exames de admissão
,

ao Ginásio
Matrícu la: de 17 a 22 de janeiro, para os que já são

alunos d� Curso' de 23 a 27, para os alunos novos.

,

:

NOTA � A direção pede aos Snrs., Pais que, por

o:bséquicÍ, só se apresentem nos ,di�s mal:cados, porque:
pin' motivo de fôrça maior, a matncula, este ano, sera

a�i1as, de SÓ' alunos. "

, .'

HORÁRIO - Todos ,os dias 'utels das 14 às 16 ho-

ras, 'com"' exceção: d� �ábHdo.

SERVIÇO' RAPIDO E P:E!RFEITO "

Rua Joâ6 Pinto; úi:itos�, '18 - FlorianópoÚs
ORGANIZAÇÃO :COlVÍERCtÂL;>CATÁRí:NEN,�E'

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



TEATRO PARA GENTE MIODA" E
, GENTE GRANDE

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

E o reinado cõrneçou ,I •••
Chegou domingo, conforme versais era imensa, incalcula-

•

f
.

1 t
pucho",

01 arnp amen e anunciado, tindo todos os presentes ... Si brincar é viver as sol-
S. M. Rei Mômo I e' único, A soirée do Praia Clube, sob tas
Soberano da Folia, Impera- a direção do Mestre Jobel e

dor do Reino da ·Pagódolan- seus companheíros esteve
dia e Senhor Absoluto da A- bem animada tendo compa-'
legrial recido também o sr. dr. Os-
Em seu magnifico traje mar Cunha, dd. Prefeito da

Real com seu manto dorado, Capital ...
sua corôa cintilante de Pe- conparecerám os blocos

drarias, Ele desembarcou ma- CORDãO PROTEGIDOS DA

jestoso e solene, subindo 10- PRINCESA, COPA LORD E
go para o seu trono, no alto RD

-

O DA RUY BARBO
do Carro que o conduziu. . .

CO A
I

-

SA ...
Este trono real, estava au-

reolado com as galas de uma

alegria rica em ata iras e cin

tilações extasiantes. .. E S.

,
..

'

-_.
-

Florianópolis, Terça-feira 24 de Jan.eiro de 1956

\

XOs ...

AG U A R D E M!

vai soltando cartu-

Muita gente quer brin-

vel!
O cortejo er),v volta a Pl;U

ça para fazer sua maior pa-
Mômo I e único subiu as es-

rada, no palaclo Municipal,
cadarías para lá do alto falar

onde S. M. foi recebido pelo
. -.

f t' I
ao povo, sendo vivamente

Dr.'Osmar Cunha, m a igave .' .

dí
.

P reít d C
ovacíonado ... Palmas. apitos,

e lnamlCO re eJ o a a-.
. -

.t I
.

" I musicas, uma algazarr., me-
pJ a. d h h

'

N P 1" M
..

1 R '1
on a enc eu os ceus ...

o a aeio urucipai, ei
Mas não póde .com o re-

Na próxima edição dare-.
mos uma noticia detalhada a

respeito da visita quev fíze
mos na Caverna elos Tenen
tes. .. A velha guarda eS

tará toda formàda para ho

menagear o representante
deste diário'
Então até ...

,

car ...

A multidão que se compri
mia na Praça 15 e ruas trans- Folião Mór!

r

I
.CURSOS POR CORRESPONDÊNCIA

/
.

DO D. A. S. P.
Realizar-se-á domingo, 29 do corrente, às 9 horas da

manhã, na' sede do Pôsto de Inscrição e Documeritaçãn da
Divisão de Seleção e Aperfeiçoamento cio D. A. S. P., nesta
Capital, sito na rua Almirante Alvim n. 19 (E3cola Indus
trial), a prova final (la. época) dos Cursos por Correspon
dência de "Português e Redação Oficial", a cargo do Prof.
Vittorio Emanuela Borgo, e de "Noções Gerais do Direito"',
a cargo do Prof. Alberto Barreto de Melo.

·Os �lunos que vão submeter-se às referidas provas de

verão comparecer àquele local, com pelo menos quinze (15)
minutos de antecedência, munidos da competente prova
de identidade.

APARELHO DE FORMATO ESTRANHO

Lote,. cio Iso.
'- .

HQJE:
' ..

$�2�5'O.QOO,O,O
�

o:.�_.�
trecho- da estrada
proximidades' do

asfaltada para c aél'opol'to
"Cluhe do Penhasco'

ruja construoâo já se encon-

,J
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