
FACULDADE DE MEDICINA
Criada a de Santa � Maria

RIO, 24 (v. A.) - Ccnf'or- ('úniver-si�acle' do RIo Grande
me foi nottcíado, o Presíden- do Bul discursou o professor
te da República" sr. Nereu Eliseu Paglioli,. agradecendo,
Ramos, acaba, de sancionar Pelo magistério, da mocidade

lei .do Congresso' cria�do a· e do povo gancho o ato 'do

Faculdade de Medicina de Chefe do Govêrno.

Santa Maria, na Universida- rntor da Rêde de Silos e Ar

de do Rio Grande do Sul. A mazens e outras autoridades

Lei ora sancionada é de au- civis e militares. Em nome da

teria do deputado Tarso Du- ••••••S"•••ct•••••••••.
tra, da bancada do P.S.D. rio

grandense. A cerimônia de

assinatura do ato que criou
essa Faculdade teve lugar no
salão de despachos do Palá
cio do Catete, na presença do

deputado Flores da Cunha,
presidente da Câmara dos

Deputados, Sr. Abgar Re

naut, Ministro ela Educação
professor Eliseu Paglioli, Rei
tor da Universidade do Rio Caracas, o presidente e 'ge-

WASHING'l'ON, 24 (U. P,)
.

também depoimento
.

sr.
i
over Jr. disse: "Declslvamen- I ponderou que o Departamen- so êste ano. Antes, havia par- Grande do Sul, Dr. Brochado rente geral ela United Press

- O secretário de Estado, sr. Herbert Hoovsr Jr., subsecre- i te, sim. Todavia, não passo I to já está fazendo' este estu- ticipado de uma conferência da Rocha, Procurador Geral si'. Frank Bartholomey, que
John Foster Dulles, declarou tário de Estado. O titular do agora calcular tais resultados' do, mas, desde já queria anr- na Casa Branca, com Eise-

I
' da República., o professor viaja em companhln de sua

que estão já adiantados os em cifras e dobres". mal' ser difícil uma solução nhower b' 'o senador Wnlter Mariano da Rocha, Diretor C'RP08::l
planos para "coordennr. me- �epartamento ele �stado _

a- O sel1ftdor republica.no por I pois � ,clo�ção ele quantidade" George, presidente da Comis- da Faculdade de Medicina de
'

O ·�r·. Bartholomey visitara
lhor as atividades ele auxi- in'mou que "as clrcunstan-I Iowa, sr. Bourke B. Híckanl- apreciaveis de géneros porle- são de Relações Exteriores do Ale-I Santa Maria professor os escritórios da United Press
lia técnico dos Est!1c1os Uni- cias locais poderiam levar a looper, propôs que o Dsparta- "ria prejudicar as vias (0)110r- Senado. Q objetivo da conte-

, xandre Martins da Rosa, ex- no Rio, seguindo viagem pa-
d:1S à América Latina", de- modificações no esforço da

'I
menta ele Estado redija um' elais normais." ',rênc.ia foi o de obter o, con- diretor da Unlversldn•. ele elo

' ,

,

d té
.

"A
.

t f 1 t"1
- •• ra Buenos 1\ ires no próximo

vendo participar dos traba- aju a .ecmca'. o ser in .er- programa para azer lona '1-
.

sentimento. elo senador e 'Os 'Rio Grande elo Sul atual di- dia 27.
lhos as embaixadas desse" rog�(h'. sôbre se tais planos vos de uma par�e elos va.stos ' O sr. John, F'ost.�r .Dulles democratas para a nova 1110-

-.".__-__��...... = -.�__ .........�__

países em Washington, Tai,,; cquivalírun a mudanças nas excedentes agricolns elo go- compareceu a audiência do, dalídade de ajuda ao exte- DIA 30 _ CHEGADA DA COMITIVA.planos poderiam significar concliç0cs ele vida dos povos, vêrno aos povos de ultramar Senado, sendo seu primeiro [ nor, proposta por, Eise.t:�o- .

que o pessoal, que trabalha latino-americanos, o sr. Ho- que "sofrem fome". Hoover comparecimento ao Congres- I wer, a longo prazo.

nos programas de ajuda téc- •••••••••••••••••••••®••••••••••••••••••••••tI•••••••••••••.,. ITALIANA QUE VEM' ASSISTIR A
nica, em funcionamento na R E G R E S S A JUS C E L I N O
,�����':an���s ���õe:n�o ������; EDEN COM ELlZABETH II LISBOA, 24 CU. PJ _ O e elementos do 'gabinete, a- POSSE DO SR. JUSCELINO
podería ser anexado às em- LONDRES, 24 (U. P.) - A burgo partem de Londres, via I presidente eleito do Brasil sr·llém de centenas de pessoas, A comitiva oficial italiana I gar

::1,0 Rio no/dia 30, pois

baixadas, operando-se econo- rainha Elizabeth II recebeu 'o aérea para uma viagem de 3 �Juscelino Kubitschek, seguiu! que, apesar da hora avança- que vem assistir à posse elo que já marcou viagem pelo.

mín sem prejudicar o servi- 1° ministro sir Anthony Eden, semanas .pela Nigéria. : de avião para '0 Rio de 'Ja-\ da da nOit.e,
ali foram "pres- sr. Juscelino Kubítschsck

se-I
vôo 265 da Panair do Brasil,

ço. em audiência no Palácio d� '.' '-, neíro completando assim sua tal' as ultimas homanagens rá chefiada' pelo ministro que deixará Roma no dia 29

O chefe ela administração Buckingham, hoje à noite FORÇADA I visita de duas .samann aos' ao estadista brnsflelro. Atílio Piccioni e deverá che- dêste.

de cooperação. internacional, menos de 48 horas, antes da i Estados Unidos e Europa G- •••••••••••••••e...... i<liil••'h.090•••••••••••••

sr. John B. C. Hollister, de- partida dêsta para os Esta- RIO,24 (V, A.) - O nvíão cirlcntal. Kubltschek embar-" CINCO MESES PAR'A' SELE'ClONAR
.

clarou esperar que "o ampa- dos Unidos onde conferencia- DC-3 da Força Aérea Brusi- i cou num aparelho da Panaír. 1 ACORDO ,E 3 CON - �.

.

\. _

.

1'0 técnico à América Latina, rá com o presidente Eisenho- leira, teve avariados os mo- \AO aeroporto compareceram VÊNIOS APENAS TREZE EMIGRANTESnos próximos anos, continua wer e o seeretarío de Estado tores em aterrissagem for- I, o présidente Craveiro Dope:: '.... .....

.

.

-

.

quase' no mesmo nível". Dul· John Foster Dulles, Eden e o I çruda nas proximidades de �...._. - - """"" ••• --""'" _

O·- RIO, 24 (V. A.) _ A cons- RIO, 24 (V. A.) - p1'eS1- selecionados pela Comissão
les c Hollister declararam à chanceler Selwyn Lloyd, par- Araucaria, Parun!Í. Não hou- STA ARLETE GON t

-

1
. dente do Instituto Nacional nos cinco me3eS-que atuou na

,,'ub-comissão de a.uxilio ao til'ão na q,uarta-feira, p�la ve vitimas e foi ·providencia-
I... • ." -

-I'
l'Uça_o � c UJn3. ro�ovIa As-

de Imigração e Colonização, Itália, custou aoS cofrês pú-
exterior do Senado que os manl;lã a bordo do "Queen da a.remoção do aparelha pa- ÇALVES �u�çaot ,Parana�ua, Ul;l1 .e�- sr, Procópio Gomes de Frei- blícos, eXCetuando-se despe

Elizabeth". Na sexta-feira, a
I
ra Curitiba, onç1e í>êi'á repa-I' Temos o ':grato prazel" de

urepos o .� dep�slt� bl'.asllel-planos devem ser preserva-
,

I'
,_ Iro em ConcepclOn e amda o tas, segundo nos foi ontem sas de passagem e outras, a-

das e melhorados. Prestou soberana e o duque de Ed1m- rudo.
/ : anunCIar que a representan- 't d '. .'·t informado, vem de adotar: penas p�lo trabalho de �ele-

,���������������� � de n�� Es�do, no �n_le3u.op�1�oa�ov�am�n-
I' to h1dr let co dos aprOVelta medidas no sentido de fazer ção, 35 mil cruzeiros.

çurso MISS CINELANDIA j e 1'1, ,- retornar ao Brasil a Comis- J.ah1ulu••"' e'••••

Ma -IS .do -IS co.mp lo'" s· �l:e se r�II�:�Ol1 l;fl, cillilde,(�o, �dhidrelét�ic,o �los �.i�s,�ca- são Selecionadora de Imi-·

DE-LEGAC- O.
_

HlO de J,:rtlt_llO, lol cl::lsslfI-' l::ll .e lVLon�,�I lia paL'i. g.ua- grantes, que presentemente I _ A
cada em 2° lugar, senclÇl por! ram constItuem Os obJetLvos se encontra na cidade italia-

'

F ., ,.
�

di· II
. A _

4 g ti·' O
isso oferecido. UI': contrato: ele um ac,oJ'-C1Q e três convê- na de Milão. COlOM.oIA�, fI A

oralR e Imlna· os ,pe o uovorno ,

r eu U para aparec�r no cmema h�- i nios assina<lps ontem n,o Ita- A referida COlf1issão, qnê
D I·E�,�

BUENOS AIRES, 24 (U. P.) noS suposios complôs, mas ria teve por principal objeti- clonaI, coll1Jr2to ,est0 �]UC TI:t-0 i marati 'cntJ,!e o Brasil e o Pa- ,em cincp meses ele perm:l- BOGOTÁ,24 lU. -Í-

_ As autoridades anuncia,; que ÇOll�ip.uam as jnvestig!iL- I vo ,colocar em dificuldades o sabem�s se sera n.C�lto IJc)a.: ragu2i. A roClovia proj etada nência 'na I-tália '8elecionon I,Cai'do
.,·Jordan Ji nl1.-

ram, que na�.últ.hú�s 48,.. llQ-: Ç.,oe;s ;pa1.'� estg,bel�<;.er S�la eX- i g0yer:�lPâo�·"'11ei,Q, çíe atÜ1\ .. cje I senho�'mrrt, _ A�LET,E ·,ccm.,' ctlstárD.' cpnt'O ,e

tTeze,mi1:bõe� ai)êras 13 imigrantes, sel'� gistradu' da Su As - Arte

ras ha.viarn sido desc6bertQs 'ten�ã<? ê_'poss���l� lÍE�ílçÕ'e'S. II b:�botag;.ent.' €I:'_drBj;r·í:b�r.e,:.,��; ÇA-liV.�9/: 9uP,,;�E �:h?,,-:_!,\pnm- ,'_c)'c ;;.s.ruzelros,. Cjue ,o:,B1:.aSi! em-., bre_v,em.ente r.eestrl.ltu.rfl,C1f1.J"se . (�() J1.lsti,Ç�, p:;j;', essã6 lis

duis complôs contra o govêr- gov,�rl1o prOVlSüf.lO do gal I pr?png�ncla. O. hvenlO J:\ ,ll?�TJ1�ltí'c
. tl�1ta�t,�1"ti.�a,;' �re?t?H:tt,,:;t_0�(P:.trR.gUa.l C ,'I�-t: '�Ql'.Qla' !C�.que, ,,}n9�l)�r �ten(;-a j �ao. especl_al co 1l1,Y ,S�f que

-no. Acrescentaram que ti- Pedro Aramburu revelou qu!:, \ exüou cerca. de �50 pessoas, b'l1ca. pOl seu gen"LOl.. veIjao ser I'es-ga,tados_ em vm\...· a· atual' orien'tàÇuO 'eTa nO'V,1 i asslstÍi'á -ns, .

" _de..
nhaÍn sido confiscadas duas foram eliminadas várias ten- ; �ntl'e �s quaIS mUltas dos ano De qualquer for.ma as nos- f te ànID:;;. A obra ficará a car- elireção do INIC. :. posse do presicl OH�ito do

emissoras clandestinas ,e que tativas\nas últimas semanas, �tigOS lideres do pe:-onismo, s�s �arabens pela brilhante I go da Cumissâo Mista Bra- Foi-nos revelado ainda, que Brasil, sr. JU';c?rolf Kubits-

várias Pessoas foram detidas mas acrescentou que a mai.o- ,para o sul çla Argentma. v\tona. ..' .' si! Paraguai. cada um dos 13 imigrantes chelé. \ � '.
por participaçào etn "ativida- !&• .;-Jilj-.;-_.__i/j_�_.._fij_,. .._,._-J-••.- �•••_ �iil"a K.Ji"_Jiil _w".� -..- ��;;}"_,.,;-_ � ,._ ,....�..fiIl���__ _ ",.

• .,t;1,�._ J.J �..
""'

_
•.,.. ,.,_,._._._,. ,. K'-�W.J-w. ·_..�w-..-� • ..-.;a.JJi.

"OBRA DO SE?CUL05'elê subversivas e atos de sa-

botagem". 'Esta é a segunda
comunicaçã'Ü, em 24 horas,' a

l'l''sIDeito elas atividades dos

perturbadores da ordem, O

governo anundou, ontem, que
haviam sido descobertas
conspirações em cluaR pro
vincias elo oeste da Argenti
na, chefiadas pelos peronis
bs. A.s Últilí1RS eluas tentati�
vas anunciaebs _pela Casa
Militar da Presidência foram

elesc·obertas na capital. As
autol'iclndes diRseram que fo
ram revistadas duas casas e,

em cada uma· delas, foram

confiscados transmissores de

rádio, Nas duas casas houve

prisões.
_

A Polícia. Federal e a Dire

ção Nac·ion3.1 elê Segurança
estão empenhadas, no mesmo

tempo, em descobrir a:� COI1S"

pirações. Os in,fol'maÍ1tes cti,

zem q'ue RS aut!Ül)clades não
deram ';ill':1nc1e impol'1,:1llcLt

.- PLORIANOPoUS ..

ESPERADO HOJE
NO RIO O PRESI
DENTE DA U. P.

�diÇão de hoje 6 páginas Florianópolis, Quarta-feira 25 de Janeiro de 1956 Cr$ 1,00
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RIO, 24 (V. A.) -f Chegará
hoje ao Rio, pelo Clipper da
carreira ela Pan Amerlcan
World Aírways, procedente de

aincln este ano, ele acordo

com as prescrições contra

tuais, iniciando-se então a

fase propriamente dita dr,

execuçâo da chamada "Obra

RIO, 24 (V. A.) _;_ Vão co

meçar já nesta semana os

trabalhos na baia ele Guana ..

bara como. parte dos estud03

preliminares para a constru

ção elo tunel que lig-ará esta

capital a NiteroÍ. Tais estu
elos de.verão estar concluidos

INEVITÁVEL

ra.

NAÇÕES UNIDAS, 24 (U. uma n
..ação realmente inimi- seu céu a esta inspeção

paCi-\
qualific_ou o plano do presi- As doze nações q'ue inte-

P.) ---:- Os Estados Unidos de-! ga d� guel:'a, que nã? abri-I fica e' a. unir-se neste esfor- dente norte-americano de gram a Comissão de Desar-

clararam, ontem, que o plano gue mtençoei!_ agreSs1vas e I ço coletivo pela paz". programa para recolher se- Í11amento decidiram, hoje,
do presidente Eisenhower de que esteja disposta. a pres- \ VETO RUSSO gredos _militares o que "in- estabelecer uma Sub-Comis-
"céu livre" para a inspeção crever toda agress.ão, venha Entretanto, o delegado so- tensific�ria a corrida arma- são da qual farão parte os

ele armamentos "eliminaria de onde vier se recuse à abrir viético, Arkady A. Sobolev, mentista". Estados Unidos, Rússia, Grã-
de um só golpe do mundo o ,••••••••"'.Iiua ctee.t.lo.................. O representante ela Rússia Bl'ntanha, }<'rança e Canadá.
temor a uma guerra final".' � 'RIO 40 GRÁUS em seguida, acusou as poten- Dita SÚb�C'OIr:isRão, segundo

ESFOl�ÇO CONJUNTO .

'., .

cias ocidentais de abandona- se espera iniciará em Lon-
O embaixador elos Estados POnTO ALEGRE, 24 (V.A.) ram a esta Capital, há dois rem a posição que prévia- dres, ·no próximo mês de

Unidos, HeJ;lry Cabot Lodge dias, vários dos seus princi- mente haviam adotado acêr- março, umri. terceira série ele
disse ontem, na Comissão de - A fim de assistiir à "pr'0- pais. artistas, acompanha�103 I éa de um programa 'geral ele ,negociações sccrel.as.
,Dellarmamento que "0 mun- miére" nacional elo discutido do cmeasta Nelson PereIra: desarmamento:
elo não pode acreditar que filme RIO, 40 GRAUS, chega- elos Santos.' I SUB-COMISSÕES

Previsão ,lo tempo até às
14 .horas do dia 25.

do Século".

. RI0; 24 (V. A,) - O minis
tro do Trabalho sr. Nels,on 0-
megl1a, fez sentir que consi

dera inevitavel a elevação
do salario minimo em· conse

quendil da melhoria de ven

cimentos d,os militares, já
em vigor, e elo'funcionalismo

.civil, eTn tra-n,sito na ,Câma-
o Tf;�MPO

•••ê8••8••••••••••••••••e••••••••�.o••••••••••••••·•••••••••, �••••••• ;9•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••�.
Tempo\- Instável, sujeito

a chuvas e tr'ovadas.
Temperatura - Entrará

em declinio.
Ventos - Rondarúo piua o

Sul, fr�scos.
Tem;.Jernt.nras '- Extremas

ele ontem: Máxima 26,9. Mí
nima 21,1.

Brasileiros que, por divergencias ou perseguições POlí-,Na 8EIHI DO' CHI,HeO
hingtoll Post" e um pé de coluna do cronista George' Ni-

tiras, viram-se forçados a se expatriarem, têm'seguido. xon podem envenenar a cordial e simpática recel1�ão que

uma linha tradicional de decôl'o e patriotismo, que é mes- I foi reservada, n08 Estados Unidos, ao presidente eleito do

Jí�O motivo par!l. nos orgulharmos de uma cultura poHtica, l;lrasil.

t[ue de o ltro L1Gdo exccdt' as nossas lJel'spectivas. De fato, J E de Macedo Soares Acontece mais que o correspondente e§peciaI dos Dan-

nma comunidade IIue tanto exagera as paixões e os inte- • ",. ."
'.

-

.' tas leva tempo para espremer suas glândulas biliosas e que
'.

rêss.s facciosos, desde (IUe vira por detras tio- cenario., 'seus da Europa encheram7se de brasileiros, mas hão.se ouviu de o correio aéreo não é ingt�ntâneo. Dai, chegarem atrasa

membros tOl'nam-se dism'etos e comedidos. Muitas �êzes o nenhum t1êle� uma queix'a amarga ou crite!. Mais tarde, cle- das as intrigas do cronista, enqua:qto estamos em doia com

exílio volulltáI'jo acarreta sofrimen,tos e sacllif.icio·!>i as vi- pois da serena atit\lde do SI', Washington J..uis, vju�se {) a informação européia da formidável excursão de simpa
timas, poré,m,' nã� dão (}l escândalo' de se queixarem de }1l'e- homem talvez mais prejudica�lo pelas lutas de camymn:ll'io, tia e entcn.dimento qne o 51'. Juscelino Kubitsche'k es,tá'

juizos, Ilne :1 mor -lJal'tle das vcze.!l' são imputáveis a violen- o !ir. Otávio Mangabeira _ tl'a.uuuiln, de aillHlO forte, realh:alldo pelas principais capitais do Velho Mundo.

cia ou·à inSensatez delns Pl'óprj�: Isem uma queixa, ciúe pudCj>se hlU�lilhar o seu pais no es- O s�uiido ila ética jornalística não é coisa que se im-

O maior e mais completo desses exemplos foi o que trangeiro. pl'ovise ou que se receba num legado de testamento. As

ofereceu a fa:r:nília imllerial na proclamação da Repúbiica"l' ...Na verdade, entl'etanto, depois disso tem corrido muita pequenas miséria� que um irres,ponsáv�l queira aS,sacar

A ingratidão e a 'injustiça: poderiam ser aleg'adas na emer- agua ]101' debaixo das pontes. O que antes seria um eseân- cOlltl'a o Chefe da Naçãa - de nenhum modo o ating'em

g�ncia fatal. Nunca, }}Ol'ém �s numerosos ra�iliare;. do .bc- I (lalo apenas pensar, hoje é coisa coniqueira e tôla. �lI�m ou sequer (} interessam. O nusso pais levantou uma onda

nemérjj;o lllonal'(°a, p,ronUnCiaraín uma palavra de qUClxa, se incomoda sabendo que uma campanha de descredrto de simpatias e de curiOSidade nos gl·a.ndes cenüos civiliza

fizeram a mínima reclamação que llUdesse azedar na im-
I
contra o Brasil e' seus governantes é alimentada em JOI'- dos da Amética e ela Europa. O pl'csidel).te eleito pel'sona

l11'ellSa européia unta crítica capaz de a,tingir 0', Brasil e nais estrangeiros por br ...sileil·os· sem escrúpulos? PoiJ� isso lízou, com extraordinário ânimo, inteUgt'mcia e senso da

seu l1estino polítiCÓ, I acontece to(los os (lias. Ag'ora' .mesmo, o inefável diário medida, a gl'umle narão' que vai governar. As rãs )lodem

No fim' do �écltlo' passiado e no decurso· do atual o dos Dantas aJlullcia aos leitores que seu COrreSl}ont>.c�te cor.xar li vOIltade na beÍl'a elo cha,l'co. O povo brasileiro es·

eXemjljo de tlí,{l1idade d.a. ant,iga f�rnília jl�pe.r�l1te. f.lOires-l�speCial
em Washing.toll \encontrou�.

na 'flores,ta que e, a
tú gmto !lO homem que escolheu nas urnas para Hell pd

ceu o frutificou. Os exilados nu tempo de l'lonuno mclu- llllpl'en�a 110l·te-amerJCana, alguns' desses cogumelos c.}u- Mcira mallllab\rio e que acaba .. tIe reluesenl;a-Io com tato,

sive o g�'ande Ruy, 'que escreveu as "Cartas da- Inglaterra"

Imados
"orelhas de bUlira" que se situam c11:1'e "furos" e

. l'é;,;isl;ência Ii"lica, saúde de espírito, provocando, nos meios

_ jamais <1eneg'dl'am o seu pais není o procuraram calu- "barrigas", entre mentiras e besieil'as. E entao os Dantas politicos e jornalísticos (le tantos países que visitou, a m'ais

niar ou injuriar. ' . '.
, I rejubila� com o· seu correspondente eSIP.e�ia� que, p�,r sua justa e es.pontânea admiração,

No desenlace d:1 revc.lta paulista de 1932, os cammhos vez, esta querendo inculcar que 'um notIcrarlsta do Wus- (Do "Diário Carioca", do Rio)

FAMOSO OFTAL
MOLOGISTA VISI
TA O BRASil
RIO,24 (V. lU - Chegará

hoje ao Brasil, de'vendo de

sembarcar à noite ....

em São

Paulo, o mundialmente fa

moso' cirurgiãó dr. Hughes
Wendéll, especlàlista em of

talmologia, que Participou elo

congl'ess'o internacional ele

oftalm010gia, realizado re

centemente em Santíago do

I Chile.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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INDI,CADOR PR-OFISSIONAL
Dentis.a para Crianças'

DR. J ÚAREZ PHILIPPI
.

MÉDICOS-
DR. WALMpR ZOMER DR. YLMAR CORR�A

,
GARCIA

'

I CLíNICA MÉDICA
Dinloinado .pela Faculdade Na- CONSULTAS das 10 - 13 ho-

cíonàl de Medicina· da Univer- raRs. T' d t 9 F 3415sidade do Brasil ua Ira en es - one

Ex-Interno por concurso da Ma- -DR.. iOS�TAVAR-ÉSternldade-Escola
(Serviço do Prof. Octávio Ro- IRACEMA

drlgues Lima) DOENÇAS NERVOSAS E MEN-
Ex-Interno do Serviço de Clrur- TAIS - CLINICA GERAL
gia do Hospital I. A. P. E. T. C. Angustia Complexos

do Rio de Janeiro Insouia - Ataques - Mantas -

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

Corrêa
ças Mentàis. Psiquiátra do

DOENÇAS DE SENHORAS -

Hospital-Colônia Sant-Ana.
PARTOS - OPERAÇOES CONSULTóRIO - Rua 'I'ra-

Cons: Rua João Pinto n. 16, jano, 41 _ Das 16 às 17 horas.
das 16,00 às 18,00 horas. RESID1!;NCIA: Rua Bocaiuva,
Pela manhã atende díà- 139 Tel. 2901
riamente no Hospital de .. _

Càridade.
Residência:
Rua: General· Bitteucourt n.

101.
.'

, Telefone: 2.692.

DR. ARMANDO VALÉ
RIO DE ASSIS

Dos Serviços de Clínica Infantil
da Assistência Municipal e Hos

pital de Caridade
CLíNICA MÉDICA DE CRIAN

ÇAS E ADULTOS
- Alergia -

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

lherme, 5 - Fvne: 3783

DR. ROMEU BASTOS
PIRES
MÉDICO

Com prática no Hospital São
Francisco de Assis e na Santa

Casa do Rio de Janeiro
CLINICA MÉDICA
CARDIOLOGIA

Consultório: Rua Vitor Mei-
reles, 22 Te!. 2675. -

Horários: Segundas, Quartas e

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

midt, 23 - 20 andar, apto 1 -

Te\. 3.0�2.
DR. HENRIQU� PRISCO

PARAISO
MÉDICO

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

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

Andrade).
Consultas - Pela manhã no

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

te no consultório á Rua Nunes
Machado 47 Esquina de Tira
dentes. Te!. 2766.
Residência - Rua Presidente

Coutinho 44.

DOENÇAS DO APARELHO DI
G8S'l'IVO - ULCERAS DO ES
TOMAGO E DUODENO, ALE-R
GIA-DERMATOLOGIA E CU-

NICA GERAL
DR. JúLIO PAUPITZ

FILHO
Ex-Interno da 20& enfermaria

-

e Serviço de 'gastro-entel'ologia
da Santa Casa do Rio de Jeneiro

(Prof. W. Barardinel li ).
Curso de neurologia (Prof.

Austregesi lo).
Ex-íuterno do Hospital mater

nidade V. Amaral,
DOENÇAS INTERNAS

Coração,' Estômago, intestino,
fígado e vias biliares. Rins, ova

rios e útero
Consultório: Vitor Mef reles 22.
Das 16 às 18 horas.
Residência: Rua Bocaiuva 20.
Fone: 3458.

DR. MÁRIO.DE LARMO

CANTIÇÃO
MÉDICO

CLiNICO DE CRIANÇAS
ADULTOS

rjlÉDICO CIRURGIÃO
Ooencas de Senhoras - Partos
._ Operucões - Vias Urinárias
Curso de aperfeiçoamenb e

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

Schmidt, nr. 18 (sobrado). F'ONE
3512.
HORÁRIO: das 15 ás 18 ho-

CLINICA
de

OLHOS - OUVIDOS - NARIZ
E GARGANTA

DO ,

DR. GUERREIRO DA
FONSECA

Chefe do Serviço de OTORI
NO do Hospital de Florianópolis.
Possue a CLINICA os APARE
LHOS MAIS MODERNOS PARA
TRATAMEN)'O das DOENÇAS
da ESPEC]ÃLIDADE

�

v�--;; pela
.

manhã no

'- es PI� - - las �. as 5

fi .
i. di§j.f,l'!;:� -:

Rua: dos

_

ela

a�l'''r'"'
.Felipe -

Seh-
s ter �. 2396. .

07., � navales O'�MÕNiz'-
�1�. .

.

GÃ;9Í). � -

e foi fe UMATOLOGIA
i'3.nllo eitura COj,'aia .

r:L.��

-'�po pIi.�l.Pinto-, 18.

Das I ,;._I\mrlamente.
MenO' ma,bados
Res: ��da 135.
Fone: � . .

DRA. wti\DYSLAVA
w. MUSEU

DR. CONSTANTINO
. DIMATOS

e

DR. ANTONIO DIB
" MUSSI-

DR. MARIO WEN·
.

DHAUSEN
CLlN1CA MJl:DlCA DE ADULTOS

E CRIANÇAS
Consultório - Rua João Pin

to 10 - Te!. M. 769.
'Consultá';: Das 4 às 6 horas,
Residência: Rua Esteves Jú�

nior, 45. Te!. 2.812.

DR. ANTONIO BATISTA
JUNIOR

CLíNICA ESPECIALIZADA DE
CRIANÇAS

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

12.
.

DR. NEY PERRONE
MUNDDR. I. LOBATO

FILHO Formado peliFàculdade Nacio
nal de Medicina Universidade

do Brasil
RIO DE JANEIRO

Doenças do aparelho respiratório
TUBERCULOSE

RADIOGRAFIA E eADIOSCOPIA
DOS PULM.OES'

.

Cirurgia dI,)' Torax
Formado pelá F�culdade Naclo�
nai de Medicina." Tisiologlsta e

'fisiocirurgião do 'H08pital Ne-
Jli!u .Ramos

Curso de especialização pela
S. N. T. EJr�interno e Ex-n8�is-

.

tente de Ci:rurgia do Prof. Ugo
Guimarãell (Rio).

Cons.: Felipe Schmidt, 38 -,
Fone 3801
Atende' em hora marcada.
Res,' - R"· Esteves Junior.

80 - F�n.•.i �iil "<. I ii.I..,.�t*

Edifício João Alfredo - l° andar.
Salas 1 e 2 - Rua Jerônimo Coelho, 1
Horário: 8 às 11 - 16 às 18 horas
Atende exclusivamente com hora marcaua,

DR. CESAR 'BATALHA DA 'SILVEIRA
Cirurgião DentlBta

Cl1n1ca de Adulto. e Criançu
Ralo ,X .

"

Ateude com Hora Mareada
I'ellpe ScbDúd1; .39 A ,Salas 3 e 4

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

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

.

Para melhores informações, dirijam-se à séde da
.'

_ ! Emprêsa, à rua Conselheiro Mafra, 30 - Telefone ·2�-12.

AD:_::�i;!�R�SS! Restauralte Napnli i AtençãoSa���xaC�t�����.150 - Itajai : ROA 1lare.etW n.odoro M. I: Ed't I d 1956D��tt::fG:- I �::�..:.=::r.�,?,;::"::,."_ lN1 a . pari' D ano e
_ ADVOGADO _ � R......................

STITUTO DE EDUCAÇAO E COLEGIO EST DUAL
Rua Vitor Meireles, 60. DIAS VELHO
FONE:: 2.468

I
'Exame de II chamada e de II época - COlégio - Giná-

Florianópolis - sío e Normal.
DR. ANTf���I��MÊ8iJE Viagem com segurança

e rapidez
so NOS CONFORTAVEIS 'MICRO-ONIBUS DO
. -

.

RAPIDO l(SUL-BRASltll-BO)
FloriaDópolis - Itata' -_ Joinville -_ Curitiba

. .

Agê'nCia:

Doenças Internas
.

CORAÇÃO - FIGADO - RINS
- INTESTINOS

Tratamento moderno da
SIFILIS

Consultório - Rua Vitor Mei
eles, 22.

HORÁRIO:
Das 13 às 16 horas.

Telefone: Consultório - 3.415 DE ANDRADA
Residência: Rua José do Vale '.

Pereira 158 � Praia da Saudade

\ CIRURGI-
_ Coqueiros .

AO-DENTISTA
___ __ • CONSULToRIO - Edificio

DR VIDAL DUTRA FILHO Partenon - 20. andar - sala
•

.
203 - Rua Tenente Silveira, 15.

M'EDI�C? DE C�UAN�AS . 'Atende diáriamente das 8 às
Consu ltó rio : Fehpe Schrnidt, 11 horas. .

.,8 (d,:s _14 .às 17 horas).
.' 3as e 5as das ]4 as 18 horas.

ResH!enclU: Tenente SIlveira, - 19 as 22 horas.
130 (Fone 3165). Confecciona Dentaduras .e Pon-

.es ,dáveis de Nylon.

ras

':esidência: Avenida Rio Bran- .,., ,", .h
J\,.

• �;�l
MÉDICOS co, n. 42. ADMINISTRAÇÃO,

',. "

CLRURGIA CLíNICA Atende chamados Redação e Oficinas. à rua Con-
_GERAL-PARTOS . selhel rn Wafra, n. 160 Tel. 3022

Serviço completo e especiali- DR. LAURO DAURA - Cx, Postal 139.
zado das DOENÇAS DE SENHO- CLíNICA GERAL Diretor: RUBENS A. RAMOS
RAS, com modernos métodos de Especialista em moléstias de Gerente: DOMINGOS F. DE
diagnósticos P. tratamento. • Senhoras e vias urinárias. AQUINO
SULPOSCOPIA - HISTERO -

Cura radical das infecções Representantes:
SALPINGOGRAFIA - METABO- agudas e cronicas, do aperelho Representações A. S. Lara.

LISMO BASAL "'enito-urinário em ambos os Ltda

R'\dioterapia por ondas curtas- ';exos. Ru'a Senador Dantas, 40 - 50
Eletrocoagulação - Ralos Ultra Doenças do aparelho Digestivo andar.

Violeta e Infra Vermelho. . � do sistema nervoso. 'I'e l.r, 22-5924 _ .. Rio de Janeí rr-
Consultório: Rua Trajano, n, 1, Horár-io ; 10% ás 12 e 2% ás 5. Rua 15 de Nóvembro 228 50

10 andar -- Edificio do Montepio. Consultório: R. Tiradentes, 12 andar sala 512 __:_ Silo Paulo.
Horário: Das 9 às 12 horas -

_ 10 Andar - Fone: 3246. . ASSINATURAS
Dr. MUSSI. \ Residência: R.' Lacerda Cou- Na Capital
Das 15 às 18 horas - Dra. tinho, 13 (Chácara do Espanha) Anc •.....•......... Cr$ 170.00

MUSSI .

Fone: 3248.
. Semestre Cr$ 90,00

Residência: Avenida Trom- No Interior
l'owsky, 84. DR. ALVARO DE Ano Cr$ 2flO.OO

- - - .._

CARVALHO Semestre Cr$ 110,00
DR. JúLIO DOIN '

Anúncio mediante eontráto.

VIEIRA

I
MI-1DICO DE CRIAi�ÇAS .Os origi�ais. mesmo não pu·

�
PUERICULTURA - PEDIATRIA bhcarlos, nao serão devolvidos.

MEDICO .

_

- ALERGIA INFANT.IL... A direção não se responsabilizaESPECIALISTA EM OLHOS , Consultório: - Rua.

Tl1'adel'-'
pelos conceitos emitidos nos ar-

OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA tes n. 9. _ tigos assinados
TRATAMENTO li: OPERAÇOE:S Residência: - Av. HerciJio

.

Infra-Vermelho - Nebulizaçãll - Luz n; ?55 - Te!. 2.5�0. INFORMAÇõESUUra-Som HOI'al'lo: - Das 14 as 18 ho- • UTEIS

(Tràtamento .de .dIinusite sem
ras diáriamente O leito!' encontrará, nesta co-

operação) I
_ ------.. tuna, informações que necessita,

Ano-Io-retinoscopia - Receita de DR. NEWTON diàl'iamente e de imediato:
Oc;los - Moderno ·equipamento D'AVILA fORNATR Telefont"
de Oto-Rinolaringologia (único O Estado 3.022

no Estado) CIRURGIA GERAL A Gazeta
_ . 2.656

Horário das 9 às 12 horas e Doenca!! de Senhoras - Procto- Diário da 1'arde 3.579
dae 16 às 18 horas. logla - Eletricidade Médica :[mprensa .oficial 2,(;88
Consultório: - Rua Vitor Mei- Consult.ório: Rua Vitor Mel- 'HOSPITAIS

reles 22 - Fone 2675. 1'�les n. 28 - Telefone: 331)7. Caridade:
l�es. - Rua São Jorge 2() Cú'l1sultas: Das 15 horas ein (Provedor) _ . . 2.314

Fone 24 21. diante. (Po_rturill) 2.036
Residência: Fone, 3.422 NeJ'fm Ramos............ 3.831
Rua: Blumenau n. 71. 1\filitm' 3.157

São Sebas�ião .( Casa de
Saúde) 3.153

Maternidade Doutor Car-
los Corri>a 3.121

CHAMADOS UR-
GENTES

COI'PO de B0mbeiros .... 3.313
Serviço Luz (Raclama-
ções) 2.404

Polícia (Sala Comissário.. 2.038
Polícia (Gab. Delegado) .. 2.594
COMPANHIAS DE
TRANSPORTES

TAC ., '1.700

ADVOGADO -

Escritório e Restdência :
Av. Herci lin Luz, 15
Telefone: 3346.
......................
DENTISTAS
DR. SAMUEL FONSECA

CIRURGIÁO-DENTISTA
Clínica - Cirurgia

PROTESE: - Pontes Moveis e

Dentaduras em

Nylon.
DIATERMIA: - Tratamento de

canais pela ai
tli frequencia.

Raios X e Infra-Vermelho
Consultório e Residência: R.

Fernando Machado na 6
Fone 2225

.

Consultas: das 8,00 às 11 ho
ras e das 14,00 às 18 horas.

.Exclusivamente com hora mar
cada.
Sábado -- das 9 às 12.

DR. LAURO' CALDEIRA

- DR. JOJ\O ASSIS FILllq
CIRURGIÃO DENTISTA

Cl inica de Adultos - Ci rurg ia
e Pro tese Raios X
Rua Felipe Schmidt, 39 A -

salas 5 e 6
Atende com hora marcada
Dar \J às l� e das 14 b 16

..*""'-.,.,.-.._".___...JA�...._..��..,.���

O ESTADO

Aperfeiçoamento na "Casa
Saude São Miguel"

Prof. Fernando Pau Iino
Interno pOT 3 anos do Serviço

de Cirurgia
•

Prof. Periro de Moura
OPERAÇõES

CLINICA DE ADULTOS
DOENGAS DE SENHORAS
CONSULTAS: No Hospital de

Caridade, diál'iamente pela ma

nhã
RESTDftNCIA:

Schutel. 129 -

Florian6polil.

Cruzeiro do Sul .

Panair ' .

de Varig ..............•..•

Lóide Aéreo .

Real .

ScandilH\vas .

HOT}�IS
Lux· .

'v[ages-tic .

Metl·opo 1 ..•.....•...... .-.
La Porta .

Cacique .

Central ..............•...
Estl-ela .

- Rua Dual·te Idp.ul .

Telef. 3.2_�2�-:- I �����I�? .

2.fiOO
!L553
2.325
2.402
1.377
2.300

2.021
2.276
3.147
3.321
U.449
2.694
3.371
3.659

Kua Deoaoro esquína da
Rua Tenente Silveira;

Expresso Florianópolis Lida.
ENDERE'ÇOS ATUALIZADOS DO EXPRESSO

FLORIANÓPOLIS LTDA •

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

.

Matriz: FLORIANóPOLIS Filial,: CURITIBA
Rua Padre Roma, 43 Térreo Rua Visconde do Rio Branco
'I'eléfones : 25-.34 (Depósito). 932/36

25-35 (Escritório) Telefone: 12-30
Caixa Postal, 435 End. Teleg.· "SANTIDRA"

End. 'Eeleg.. "SANDRADE"

'J(i-ija�: SÃO fAULO '

, i

Agência: PÔ'RTO, ALEGUE
"Riomar",

Avenida do Estado 1666/76 Rua Comendador Azevedo,
64

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

End. 'relego "SANDRADE" EM!. Teleg. "RIOMARLI"

Telefone: 37-06-50

Agência: 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. "RIOMARLI"

NOTA: - Os nossos serviços nas praças de Pôrto
Alegre, Rio e Belo Horizonte, são efetuados pelos nossos

agentes
"RODOVIARIO RÁPIDO RIOMAR"

Consultem nossas tarifas. EXPRESSO FLORIANóPOLIS
-Fones: 25-34 e 25-35 -

Colegio 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 l)ara 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 �S DE FEVEREIRO
Mediante pagamento da Ia. prestação

Curso Primário
Dia- 20 - los e 20s anos e Jardim da Infâ.ncia.
Dia {<h -;- 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.

.

t
Dia 22 - das 8-11 horas - las. séries ginasiais.
'Dia 22 - das 15-18 hóras - 2as séries ginasiais.
Dia 23 � das 8-11 horas - 3as séries ginasiais.
Dia.23 - das 15-18 horas - 4as séries ginasiais.
Dia 24 - das 8-11 horas - Cursos Científico, Clássi
co e Normal.

-0-

Reabertura das aülas
Dia 1-0 de março de 1956.
Chegada ao Internato - Dia 29 de fevereiro .de 1956.
Dia 1-3 - Turno da manhã às 7,45 horas.

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

uniforme de gala completo:. blusa de manga comprida,
06 boina, luvas, sapato colegiaL

- EMPRESA NACIONAL DE. NAVEGACÃO
, ,

HOEPCKE
NAVIO-MOTOR (CARL

ITINERÁRIO
SAíDAS; DE

HOBPel!)
I D A VOLTA

Fpolis. Itajaí Rio Santos
20-1 22-1 27-1 28-1
1-2 3-2 8-2 9-2

lZ-2 15-2 20-2 21-2
25-� 27-2 3-3 4-3
8-3 10-3 15-3 16-3

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

EXAME DE ADMISSAO: Ginásio e Normal.
Inscrição: Dias 1 a 4.

Exame: Dias 6 a 11.

Documentos: Certidão de idade, ele vacina, de saúde
(do Departamento de Saúde) e de conclusão de curso.

ARTIGO 91

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

MATRíCULAS
Normal e 4as séries: Dias 16 e 17

3as séries: Dias 16 e 17

2as séries: Dias 18 e 20
l.as séries: Dias 21 e 22

Colégio: Dias 20, 21, 22 das 14 à-s.' 16 horas.
Observações: Não se fará matrícula sem a apresentação

da caderneta.
As las séries trarão 3 fotografias 3x4 e as demais séries

2.

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

tificado de alistamento.
No ato da matrícula pagar-se-á a CAIXA ESCOLAR e

a caderneta. Total: Ginásio: Cr$ 65,00.
-s, : Colégio: ors 210,00.

Florianópolis', '.0 de janeiro de 1956:
José Wal'ken r'llho - Diretor.

MINISTÉRIO DA MARÍNIIA
Capitania dos Porto!) do Estado d'e Santa Catarina

.

'<. . �.. "

.

1 'l _�._�c___:.__�
."

'··'Cr'üieiro do 'Sul

\

NO\'A LINHA DA "CRUZEIRO DO SUL" AS
QUINTAS-FEIl1AS, PARA SÃO PAULO E RIO PAR
TINDO DE FLORIANóPOLlS AS 07 :ÍlO hs.

FLORIANóPOLIS 07 :00
ITAJAI _......... 07:'25
MAFRA . . . . . . .. 08 :20
CURITIBA .....• 09 :00

I
. SÃO PAULO 10:50
RIO DE JANEIRO 13:00

I
INFORMAÇÕES E RESERVAS DE LUGARES: RUA

FELLIPE SCHMIDT, 40 TELS. 2210 E .2500 AGÊNCIA
TAC-RUA FELLIPE SCHMIDT, 24 TEL. 3700.

.

SEGURANÇA - CONli'ORTO - RAPIDEZ

DR. IVO VON WANGENHEIM
DENTISTA -

Consultório rua Bocaiuva, 42

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

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

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

.

I Se .você ainda não possue um terreno em Coqueiros
.

aonde construir sua residência ou sua casa de praia, não
I

! perca a oportunidade, compre já um dos últimos do lote:l--
.

mento 2, da Praia da Saudade.
I Projeto e vendas: Eng. Rui Soares - Deodoro n. 7 -

Pone 2.521. - Proprietário dr. Nerêu Ramos.

Cat§d das Esquadrias
DE ALBERTO KICHTER

. f
Rua 24 de Maio, 612 - Estreito - F'lorianópolis
Portas, janelas, caixas, ·meia-caixas, vistas, etc., cmu

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

e sem defeitos.
Pdeços baixos - Examine e compr·e o que está pron

to para cntréga 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 elará pr(l,zêr.

Senbores Com-erci'aó'fes
e Indu'sfriais''-

. '. �.

O Impõsto de Ren_da pago sõbie o lucro r.eal, apura.,
do pela escrita comerciàl, .é. mais' justo do que o calcula
ao pelo lucro presumido, ,�om hàse na' escrita: fiscal. Pa
guem sõmente o impôsto .devidó, encarregando o nosso

Eséritório da feitura das suas escritas. Aceitamos tam-
bém escritas atrasadas. .

.

ESCRITÓRIO CONTABIL-IMOBILIÁRIO PERRONE
Rua Deodoro, nO 11 - Caixa Postal nO 3-55

i!'one nO 3222 - Florianópolis.
Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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EFETUOU A NOVA DIRETORIA DA F,A,C, SUA PRIMEIRA:REUNIAO'
"

CONSELHO NACIONAL DE DESPORTOS
�

I
'

Com a presença do presi- pectivos calendários

eSP9r-1
deu ciência aos demais mem- suntos de órdem geral, o sr. D I'b

,..,

86/55
.

dente recém-eleito, sr. Luiz tivos, sôbre o que se mani- bros da "diretoria de suas Fiuza Lima agradeceu o e I eraçao n.
Fiuz� Li�a, realizou-se ôn- festou longa � minuciosa- de,marches no sentido d_e am- comparecimento dos presen-

'E t b .1 I
"

dtem ,a n.Olte, 20 �o corrente, mente o sr, OSI1l Rosa _Net?, pilar ,o :'aio ,de açao �a tes, constando, de parte dos

I' s a e ece normas para as eis e,
a prrmerra reunião da nova encarregado da secçao CI- FAC, pedIndo, a secretaria chefes de departamentos, a

,

diretoria ,da FAC, na séde I cl istica da ecléti�a.' dando q�e lêsse a cortespondên- vontade firme d.e trabalhar transferências remoroes e reversoes
desta entidade, Com a pre- contas do calendárío anual' era que recebera do sr. Ale- pelo engradecímerrto da ",',

I
sença quase total dos com-

1
de seu setõr, para 1956, ' I xand re Djukitch, do Depar- FAC, e após agradecer a d ' tlet s "�---

".

[--I.
- ·

poneutes da direção da eclé- Ficou assentado, então, tamento .de Promoções Es- aceitação, de parte .do dr. e a a .' . ��?Vj
tica, seu presidente deu por que aquele .senhor traria portívas e Relações Públí- Nivio Andrade e Nilo Sell (Continuação) ��\,:;,i.n!;.; ';.
aberta a reunião por volta para a reunião de segunda- cas de "O Globo", do Rio" aos car�os de se�r�tário e § 20 - Verificada a inobservância do disposto neste I

"
.

A _ -Sh
das 20,30 horas, esclarecen- feira' próxima uma relação confirmando entendimentos tesoureiro da eclética, deu, item, o registo do atleta será cancelado pelo C.N.D., que S .t

s GRANsG'ER
'

'1 t Ih d d tô d 't' havid t '
.

da'
. _

I
" _ - '

t ti 13
tewar •

do a mesa haver dOIS car- (e a a a e o as as cor- an errores aVI os com o sr. por errruna a I eumao, aplicará a federaçao as san çoes previs as no ar IgO

gos vagos e que deviam ser ridas a realizar-se no pre-: Fiuza Lima, no sentido da convocando outra para se- rlo Decreto-lei nO 5,342, de 25 de março de 1948.
Rita HAYWORTH em:

preenchidos, de conf'ormida- sente exercício, para que o. remessa de 10 pares de lu- gunda-feira .próxima, dia 23 H. O atleta amador que se transferir de uma para
S A L O M É

, technicolor
de com os dispositivos esta- calendário ciclístico seja en- vas de box, um ring desmon- do corrente, no mesmo ho- outra associação da mesma federação, se não houver

tuários. Tratava-se das f'un- trosado com os relativos às tável e um técnico para a rúrío, participado de competição oficial, estará obrigado ao es-

ções d� secretário e' tesou-I demais moda�i�ades de es- for�ação de ,um.a equipe tágio de seis (6) meses, a contar da data de deferimen-

reiro da FAC, e para seu portes da eclética, I tremada de af'iccionados da As últimas palavras do to do pedido. . 'i:;"4fI. :

preenchimento o sr. Fiuza I A êste respeito, ainda,! nobre arte. A correspondên- sr, Luiz Fiuza Lima, foram § 10 - Se o atleta amador tiver participado fie com

Lima convidou, respectiva-,
falou o sr. Osny Barbato, ! cia ainda proporciona à, de agradecimento, também, petição oficial o estágio será de doze (12) meses, a con

mente, os senhores dr. Nivio da secção de voleibol" a?ian-: ��C u� entrosam�nto: par- acs representantes da im- tal' da data do deferimento do pedido.
Andrade e Ní ldo Sell, velhos tando que o calendário de t icipação e orgaruzaçao de prensa e rádio alí presentes, § '20 - A partir da segunda transferência, inclusive,
e dedicados batalhadores seu departamento sõmente I pedestrianismo, e ciclismo, rela atenção com que vi- cada transferência subsequente só poderá ser concedida

pela causa da FAC, que poderia ser definido após o um vasto prog-rama que tem nham acompanhando os tra-, desde que acrescida de um (1) ano.

aceitaram os cargos, agra- recebimento do formulado 'o apôio da secção esportiva balhos da FAC, manifestan- 15. O atleta amador que Iôr transferido de uma as-

decendo a gentileza da lem- 'pela Confederação Brasilei- daquele importante diário do ser imprescindível a co- sociacão para outra da mesma federação, não poderá in- ;111:

branca de seus nomes. ra de Voleibol, para a qual carioca. Tal corresporidên- laboração do jornal e do tegrar uma representação de não amadores ou de profis- A INGf.JNUA LIBERTINA

CALENDÁRIO ESPOR- o presidente solicitou ao

se-,
cia, como r: podia deixar rádio para o engrandeci- sionais da assoc iacão ou da federação de destino, em No 'Programa:

TIVO cretárío que enviasse um de, ser, foi recebida com mento da eclética e o per- campeonato,' torneio ou qualquer competição oficial que ,Vitól'ia Filmek. Nac.

Aos chefes de departa- telegrama pedindo a breve manifesto agrado de parte feito entendimento dos pro- estiver em curso na data da transferência. Preços: S,OO :- 4,00.

mentes, o sr. Fiuza Lima, a remessa do mesmo. i de todos os presentes. 'pósitos que norteiam sua 16. O atleta amador transferido não poderá integrar Censura até, 18 .anos.

seguir, consultou pelos 1'es-
1

Na ocasião, o presidente I Após serem tratados as- atual direção. representação de não amadores ou profissionais antes de

�N�O-T�I�C-I-A-S�D-E-T�O�D-A�-P'A�R-T�E �::��:��e=:a������ia,s�vo,
17. O atleta amador transferido, pela primeira vêz,

NÃO DISPUTÁRÁ O ALDO LUZ A REGATA - Ao de uma federação para outra, só poderá participar de
contrário do que divulgamos na semana passada, o "oito" competiçãooficial da federação de destino depois de de
do Clube de Regatas Aldo Luz não estará concorrendo corridos três (3) meses da data do deferimento do seu

)'la man hã de hoje it Prova C1áss.icf1 "F�1'dação da Cida- pedido pela confederação correspondente. ,,'

de de São PaMo", na Capital paulista. "O "moti'vb, segurr- }' '�, 10 ..:_ O atleta amador que' se. ..tl�llsfel'ir pela' s'e-'
.do apuramos, foi a falta de numerário para fazer frente gun da v'êz seja para a federação donde procedeu, seja
às enormes despesas com o transporte da sua delegação. para qualquer outra, estará s�ljeito ao estágio de no�e
'Desta forma, com a ausência do tl'i-campeão da famosa (9) meses, a contar da última competição oficial de que
prova, o Tietê é o favorito da disputa. tenha participado. '

'

I

,�, ;f �,
§ 20 - Se o atleta amador não houver particiúaclo

MANTIDO O SR. JULIO C. ROSA À FRENTE no' de competição oficial, o estágio será de doze (12) meses,
DEPARTAMENTO DE FUTEBOL - Acertada foi a de- a contar da data da primeira traJ1sferência.
cisão do presidente Osni Mello, éonserva:ndo à frente dn § 30 A partir da terceira, inclusíve, cada transfe
Departamento de Futebol da entidade o desportista Jú- rência subesequente SÓ poderá ser\ concedida se acrescida
lio Cesarino da Rosa, pois é de todo conhàcido seu esfo1'- de um ano,

'ço e sua dedicação à causa do foot-ball de Santa Catari- § 40 - Terá o prazo de estágio reduzido à metade, As ..- S,30hs.
na. Foi o idealizador do Torneio dos Clássicos "Nelson obrigado, porém, a apresentar à confederação as provas "Sessão Popular"
Maia Machado';, disputado com êxito pela primeira vez por ela exigidas, o atleta amador que, exercendo funcão Johnny SHEFFIELD
no ano passado. Não resta dúvida alguma que foi bastan- püblica civil ou militar, mudar de residência por det·er- em:

te feliz a resolução do maioral efecefeano� Parabf!l1s a minação de autorida superior. TAMBORES SELVAGENS
ambos.

- Comecou na tarde de domingo 'a gigantesca Rega
ta Oceânica :'Buenos Aires - Rio de Janeiro, com o

concurso de, 29 .iatee, dos quais cinco brasileiros. Às 22

horas cra wnul1ciaito" que...os, ,b.rrrcos ... S4(!."el1..
centravam em

águas uruguaias eom; o "Fortuna"_, à ii'ent'e segundo dó'
"Joana". Ambos os 'barcos' são argentinos.

-O XXIX Campeonato Sul-Americano de Futebol

foi inaugi.\rado sábado último em Montevidéu, com o jo
go entre as seleções do Uruguai e Parag'uai, vencido pe
los orientais' por quatro a dois. No domingo o certame

pross'eguiu com a pugna entre a Argentina e o PerÚ, em

que triunfaram os pOl'tenhos por 2xl. Óntem o Brasil me

diu forcas com o Chile. À hora em que encerramos o ex

pediellt� não havia sido iniciado O prélio.
� O 7.agueiro Iva,n, um dos alicerces dO Santos na

conquista do titulo máximo do foot-ball bandeirante, tem
sido bastante elogiado pelo seu estupendo desempenho
ao lado do extraordinário Hel'lio. Atravessa gTande for

ma o experimentado ex-defenstH' do Paula Ramos.
- Revela uma estatística do jornal "A Gazeta Es

portiva", t\e São Paulo, qlfe após a guerra,' os clubes

brasileiros dii'\putaram nada menos de 957 padidas in-

ternaeionais, das quais o maior número foi disputado em RONY ZANIB?NI SUPERINTENDENTE DA F. C, ,o nfagnifico goleiro titular da seleção paranaense e um

1954: 209 jogos. Conquistaram os brasileiros 516 vitó- F. - Pela. resoluçao qUe tomou o n. 7, datada de IS do 1 dos jogadores pretendidos pelo Botafogo, do Rio teria

l'ias, empataram 213 e perderam 228. corrente, o sr. Osn! Mello, pres.idente da F. C
..
F" no- sido procurado por diretol'es do Avaí, havendo a p'ossibi-'

- De Manilha, informa a United Press, que o Cam- meou para as funçoes de Supennten,dente da entIdade o lidade do seu retorno ao gremio "azzurra". Sábado Ni- b·'·k�·.-.·_·_"'·_",·•••",,,,,,,,,,_,,,,,'

peão europeú de peso "galo" é um .surdo-mudo, o

italia-l'
distinto esportista Rony Zftniboni que' exerc.ia o ,cargo valclo retornou a Curitiba, ao que parece para se avistar '

no Mário Dagata que conseguiu derrotar há pouco o de 2° secretál:io da mesma. Para a secretaria da F. C. F., com os pal'edros do Ferroviário sôbre o assuntos. Epe-

G' filipino "Pequeno César", por decisão, J1Uma luta de dez, com a demissão solicitada pelo sr. Helio Quinto, o sr. lemos.

ara�emassaltos. Tal triunfo recomenda-o, a disputar a corôa,' Osni Mello nomeou o sr. Amo Lippel. ,
�, * �.

,

'

mundial da categoria que pertence ao francês Robert * 'Xo lí- GIOVANI E FIGUEIRó ,CON'FINUÁM NO "SCRA- ,

'

Cohen, Dagota já disputou, como profissional, 44 lutas, '

NIVALDO PARA O AVAÍ - O· arqueiro conter- TCH"; JUAREZ DISPENSADO - Após o� treinos· da

Idas quais vellceu39.. râneo Nivaldo. Gouvêa, que já defendeu as cores do semana passada, foram feitos os "cortes" no "scratch"
- O Monte Alegre, ao golear o Palestra Itália por Avaí, ,Paula Ramos, Coritiba, Monte Alegre e últimamen- gancho que irá ao Panamel'ical1o do México representan-

Aluga-se Rua Nel'eu Ra-

10x1 domina0 último, sagrou-se campeão dos dois tu1'- te o Ferroviário Paranaense esteve nesta Capital na úl- do o Brasil. Figueiró, médi6 catarinense, h'mão do za-
mos 2,6 uma Garagem de

nos �lo certa�e paranaense. O terceiro turno deverá ser tima semana em v�s'ita à sua família. Ao que soubemos, gueiro Beneval, irá ao certame, assim como o extrema'
Matenal.

iniciado domingo. Giovani que militou no I'Iel'cI'lI'O LIIZ e Atle'tI'co. O "cen- Ver e trata.r na mesma .

.......�·.......- ...._·............w.........,.....•.............,....._-......•_' __r:J-J-_'"

- O Campeão Ken Norris, vencedor da Corrida de buco. Domingo em Recife o Esporte derrotou (} Santa ter" Juarez não foi feliz, razão porque foi dispensado,
São Silvel:ltl'e, em São Paulo, foi derrotado domingo em Cruz, por 2x1 e o Amériea venceu o Vitória por 1xO. Em Todos os três pertencem ao Grêmio Porto 'Alegrense.
Petel'borough, Inglaterra, por Peter Driver, na prova de Salvador o Botafogo derrotou o Naútico por 4 x 3 e o ;.:. * ,�

"Cl'OSS - country". Bahia superou o Galícia por 1 x O. O FIGUEIRENSE DESGOSTOSO ,COM BETINHO
- O Vasco' da Gama quer 'modificar o regulamento - Frango, duas vezes camp�ão mundial de automo- Segundo apurou a nossa reportagem, a diretoria do

do, Torneio Rio-São Paulo, fazendo participar do cel'ta- bilismo, foi o vencedor do Grande Prêmio d..'t Argentina, FigueÍl'ense, em razão do procedimento inconvenfente do
me oito clubes em vez de dez. primeira prova do Campeonato Mundial de 56. O nosso seu ,meia Betinho faltando aos jogos e treinos, nada

- Roma, 23 (U. P.) - A Chama Olimpica, acesa no patrício Chico Landi alcançou o honroso 4° lugar. mais qu�r com ele, pelo que se repara a qualquer mo-

Templo de Jüpiter na Colina do Capitólio, iniciou do-
'

- O Uruguai apoiará a Argentina que deséja pro- mento a rescisão do seu compromisso com o alvi-ncgl'o,
mingo sua' viagem para os picos gelados de Cortina mover, em 1962, a Copa do Mundo. Betinho encontra-se com sua família, em Tubarão.
D'Ampezzo, sede das Olimpíadas de Inverno de 1956. - Em abril o Vasco enfrentará o Arsenal, em Lon- .X- * 'Y.'

Atletas olímpicos italianos, em revezamento, conduzirão dres. ,HERCíLIO ESTEVE DE ANIVERSÁRIO O
a chama olímpica para Cortina D'Ampezzo, onde, a 26 - A classificação dos clubes ,cariocas na taça "Efi- player Hercílio Livramento, um dos bons valores do plan- Vende-sede janeil'o, terão inicio os Jogos Olímpicos de Inverno. ciência", passou a ser esta: 10 Vasco, 296 pontos; 2° tel avaiano, campeão dos dois turnos, fez anos domingo
Dezenas de milhares de italianos aplaudiram a passagem Flamengo, 280; 30 Fluminense; 238; Bangú, 22S; Bota- passado, sendo na oportunidade alvo de demonstracões Vende-se a casa da Aveni.
da Chama Olímpica desde a capital até o aeroporto de fogo, 227; América, 197; Bonsucesso, 167; Portuguesa, de simpatia e apreço por parte do seu vasto CI'l'Clllo' de d H 'I'a erCI 10 Luz 183, infol'-
Ciampino. 116; Olaria 104; São Cristóvão 92; Canto do Rio, G6 e Rmigos e admiradores. "O Estado" embora tardiamente mações' no mesmo local.

E"ta' sendo, dI'sputado o. 'l',orneio Ballia-Pel'l1am-, ""'adlll'eI·\"a 59 folll' '11 a r d lh 'd dw •
ln, - .. <, • q <':1 ; -O, c ugl. ran 0- e prospen a es. D'

• -.:��:::::::::::::::::_------------------------------.-----------------------�------------�---- �___________________
las.

----�---,------

�....-...::...,

---------,�--------

AVAs··a eVA.A.'
AMA'NHÃ, A NOITE, OS CONJUNTOS DO AVAr E GUARANí FÁRÃO SUAS DESPEDIDAS DO SEGUNDO TURNOí REAlI�
ZANDO UM BOM CONFRONTO, EMBORA SEM GRANDE IMPORTANCIA; DE VEZ QUE O AVAí JA TEM O TITULO DE
CAMPEÃO DOS DOIS TURNOS E O GUARANf REDUZIDISSIMAS POSSIBILIDADES TEM PARA CLASSIFICAR-SE ,PARA

'iI')o';j"i,�!.'>1��:"':�ili�rR*'lii:"Il����'�':i,;;', ""''''''(:l!1�h��'.i>

•

O ]0 TURNO

"O Estad'o
.
Esportivo"

............. D••••••� 8 � �,. �

(Continúa)

Lavando com Sabão

"irgem ESpeCialidade
da Gla. IIIIIL INDUIIIIIL-Jololllle. (1IIrcB!reglstrada)

.

""

,><

economiza-se jempo� e�
!

dinbelro
--�,_.---------------

•

In!ma�
CINE SAO JOSE

As 3 - Shs.
Rock HUDSON - J'ulia

ADMS em:

DANDO DE RENEGADOS
technicolor

No Programa:
Cine Noticiario. Nac.
Preços: 11,00 - 5,50.
Censura até 14 anos.

[.1�1f4
As 5 - Shs.

Stewart GRANGER
Jean SIMMONS ___;_ Charles
LAUGHTON em:

A RAINHA VIRGEM
technicolor

No Programa:
Repor ter Na Tela, Nac.

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

'

No Programa :

Cine Repórter. Nac.
Preços: 10,00 __:. 5,00.
Sensura até 14 anos.

As - Shs.
Daniele IJELORME -

As - Shs.
"Sessãd Popu la-r",

Jo�nny "S�{EEFIELD
em:
TAMBORES SELVAGBNS
No Programa:
Fatos em Revistá. Nac.

,

Preços: 3,50 - 2,00.
'Cellsnra até 14 anos.

No Programa:
Fatos em Revista. Nac.
Preços: 3,50 - 2,00.
Censura até 14 anos.

LIV'ROS
Por 1110tivo de viagem ven

dem-se li'vros de direito, fi
losofia e literatúra.
Tratar à Rua Tenente Sil

veira n, 16, das 10 às 16 ho
ras,

'_'---'.�--. '_ ... " ...._--...,__,.--_._--_._--.._.�.-.""--..-_..---_ ....,_,.....---...__ .."'---�-�--.,------Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CABECAS 'HUMANAS COMO DOTE
,

MANILHA 23 (U. P.) - In- das. Pensa-se que suas ca-

HOSPITAL SANTformações prQcedentes da beças foram levadas pelos as-
" '.' A C�UZprovincia de Nueva Vizcaya, sassinos. Com efeito manda

.
'

a 150 quilometros ao. norte o co:syume qa tril)�, que, por
I Eleita a Diretoria de Mandato até' 1958desta capital, anunCIam a, oCfj,slao de um pedIdo de ca-

.

descoberta dos cadaveres de- : samento, o pretendente ofe-

f
De Canomhas

capitados de dois cristãos aS- I reça á guisa de dote, cabe- e agradecemos,
sassinados p'or um grupo de

'

ças aos seuS futuros sogros. comunicação:
caçadores pertencentes á fe- �

,

.' . I -. "Temos o prazer de co_'
1'021 tribo dos Ilongot, elo nor- Contmgentes do ExerCIto j mUll1c�l" a V. (s) S. (s) que,
te de Lucon. foram imedIatamente envia- I em' assembléia geral ordiná-
As viti�as, que trabalha- elos ao local para proteger ria realizada em data de 8

vam na construção de uma os trabalhadores da estrada I de janeiro corrente, foi elei
linha de estrada de ferro, de ferro contra os caçadores; ta a nova diretoria, com

não puderam ser indentifica- (le cabeça.
r

mandato até janeiro, de 1958
e aRsim composta:
Presi.dente - João Seleme
Vice-Presidente - Modes

to Zaniolo

Sociais
Revelação

_
R. Vieira de Mello

Se alguém me perguntar se inda te quero,
Como. outrora te quis que' dizer devo? ..

Que te amo muito? .. ou devo ser sincero
Dizendo que a te amar já não me atrevo? ..

Ou devo inda dizer que te venero
De todo o coração, com tal enlev.o
Que, por tanto te amar, me considero
O mais feliz dos homens? .. Se descravo

:Êste fingindo amor com tal engano,
A tal forçado sou.por círcunstâncías
Alheias á vontade do meu peito! ...

Mas desta farsa ha- de cair o pano
Que é para então saberes que, entre ânsias,
Sufoco no meu Íntimo o despeito! ...

XXX
ENl..ACE SCHERER - I..UZ

Realizou-se ás 17 horas, do día 21 (Sabado), na Capela
da Irmandade do Divino Esphito S:mto, à Praça Getúlio'
Vargas, o enlace matrimonial d,) Dr. Eduardo Pedro Car
neiro da Cunha Luz, Juiz de Direito da Comarca de Orleães,
filho de nosso conterrâneo sr. Eduardo Pio da Luz e de sua

exma. espôsa, D. Cecy Carneiro da Cunha Luz, com a srta.
Laureta Scherer, drgníssíma filha do 81'. Edson Ganzo e ex

ma. senhora, D. Oswaldina Ganzo e sobrinha de D. Vicente

Scherar, Arcebispo de Pôrto Alegre.
O casamento civil, foi paraníntado, pela noiva, pelo sr.

Lincoln Ganzo. de Castro e exma. senhora, D. Ione Rangel
de Castro e pelo sr. Nobel Ganzo e sra. Diamela Ganzo, sen
do testemunhas do noivo o sr. CeI. Silvino Elvídio Carneiro

da Cunha e sua exma. espôsa, D. ConsueIo Richard Carnei

ro da Cunha, representada pela exma. senhora D. Dulce

Carneiro da Cunha Cabral e o sr. ll:nio Carneiro da Cunha
Lu'z e a exma. senhora D. Adelina Carneiro da Cunha Maya.

Foram padrinhos da noiva, na cerimônia relígíosa, o

sr. Edson Ganzo e a sra, Albertina Gan-w e o sr. João Car

los Ganzo e sua exma. espôsa, D. Albertina Ganzo. Do noivo

o sr, Eduardo Pio da Luz e SLU exma. e.spôsa, D. Cecy oar-
,

neiro da Cunha Luz" o sr. Capitão Luiz Pelipe Gama D'Eça
o sr. Dr. Erriani de Abreu Santa Ritta e sua exma. senhora

D. Marilda .Luz Santa Ritta, o sr. Ivan .Bastos de Andrade e

sua exma. senhora D. Eunice Luz de Andrade e o sr. João

José Ramos Schaefer e sua exmu. senhora D. Adelina L1}z
Schaefer.

. Os convidados, após a celebração da cerjmõnía reli-

giosa, foram recepcionados no Clube 12 de Agôsto.
Levamos 0,0 Dr. Eduardo Pedro e sua exma. esposa e a

seus dignos pais, nossos eumprímentcs e os melhores votos

de feli crd a des.

ANIVERSÁRIOS 'O EHTADO, visitando-o,
,

formula os melhores votos de

felicidades.PAULO R. F. CABRAL

Transcorre, na data de hoje FAZEM ANOS, HOJE:
o anivcrsário natalicio do - sra. Isaltina Paúlo Ci

nosso jovem conterrâneo - dade, esposa :do Ten. Euge
PAULO ROBERTO FRANCO nio Cidade, da Reserva Re

CABRAL, dileto filho do sr. munerada da Polícia Mili

Thomaz Chaves Cabral, dig- tal';
no Delegado do Imposto de - sr. Osmar Silva, alto

Renda nesta Capital, e de sua funcionário da Caixa Econo-
/'

exma: esposa d. Maria José mica Fede,ral deste Estado;,
Franco Cabral. - sr. Lauro Lopes;
O distinto aniversariante, - Prof, Edith de Almei-

aluno do 30 ano do Curso· de da Bernaroes, figura de pro

Odontologia ele nossa Facul- jeção no Magistério Catai:'i

daele ele lrarmacia e Odonto� nense;

logia, é muito estimado na sr. Paulo Roberto

sociedade local p�las suas a- Franco Cabral;
preciaveis q.ualidades e fina f

- sra. Olga Bo.rges, e�-
educacãJo grangeando com .posa do Dl'. Herachdes BOI

seus dot�s de coração um ges, residente em Curitiba-,
granel e número de amigos e nos;

admiradores que, na oportu- - dr. PaUlo Carneiro,
nidade, - prestar-lhe-ão sig- clinico residente em Lagu
nificativas homenagens de a- na;

preço. sr. Lauro Lopes

t Igradecimenll e Missa
RITA VEIGA PAMPLONA

MISSA DE 70 DIA
Os filhos, genro, Noras e Netos de Dona Rita Veiga

Pamplona, vêm pela presente agradecer as manifesta

ç6es de pezar recebidas pelo falecimento de sua. inesque
cível mãe, sog-ra e avó

RlTA VEIGA PAMPLONA
e convidam a todos Os parentes e pessoas amigas para
a missa de 70 dia que, pelo seu eterno descanso, man
dam celebrar dia 27 do corrente às 7 horas na Catedral
Metropolibnn, no altar do Sagrado Coração de Jesus.

Antecipadamente agl'ac1ecem o eümparecimcnto a

êsse ato de piedade cristã.

Florianópolis, Quarta-feira 25 de Janeiro de 1956

Sobem os termometros... Descem
os. pre�ol ua (c! Modelar»!

CONTRABANDO'
DE AUTOMéVEIS
NOVA IORQUE, 23 (U. P.)

_ O cônsul geral do Brasil,
Hugo Gouthier, declarou ho

je ter' conhecimento de que

saíram para I() Brasil proce
dente de Wilmington, Estado
da Car'olina do Norte, 35 au

tomóve'is, a .bordo do vapor

"Valência", sem as necessá
rias formalidades consulares.
Declarou o consul que o na

vio partiu anteontem, e q�e.
dentro de breve dias serao

embarcaçlos 90 automoveis
no vapor "Bue,nos Aires" e

, mais, 40 no "Itajaí", que sai

rão ,do mesmo pôrto. Igual
mente, Sem as formalidades
eonsutarés indispensáveis.
Porta-voz da companhia de

navegação maritima sto

ckard and Co. Inc., proprie
tária do "Buenos Aires", ne

gou-se a fazer comentário
sôbre a declaração do consul

brasíleíro.
.

"Não compete a nínguem
A data de hoje recorda-nos que: tratar do que vamos trans
em 1.554, segundo o Barão do Rio Branco, treze portar em nossos navios",

'jésuitas construiram em Píratin inga uma' pa-
disse o porta-voz, acresceu

l hoça, a que deram o nome de São Paulo e em
tando: "Nada temos a dizer

torno dela formaram povoação que foi elevada a respeito ela declaração do

a Vila em 1557 e a cidade em 1711, tornando-se consul".
a ,Capital da Província desde 23 de Abril de Disse o oonsul que êsse

1683. Esta Província primitivamente chamava- põrto norte-americano está
se São Vicente; fora da sua jurisdição, o que

em 1.634, Martim Soares Moreno e Antonio Fe- o impede de tomar providen-
I c, cías mas quoe o Ministério doippe amarão repeliram em Iguaçú os holande- -

ses de Itamaracá; Exterior do Brasil e o consu-

1 663 lado a seu cargo estão fazen-em . ,foi dado regimento para Os correios diI <lo o possível para .ímpe Irmi itares, então criados no Brasil, sendo nomea-
.

do em 19· de Dezembro do mesmo ano, correio-
�sse "tráfico ilícito".
Assinalou, que uma dispo-mór doRio de Janeiro, o Alferes Cavaleiro Pes- ' .

sôa : sicao vigente do Ministeno VENHAM AO TEATRO ALVARO DE CARVALHO, NO
1 817 d� Exterior do Brasil esta- DI� 26 (QUINTA-FEIRA) E TERÃO A RESPOSTAem. ,uma ordem. do dia do Capitão-general "'elece regime de autorizaçãoMarques de Alegrete elogiava as tropas brasi-

'J

d
Estréia, na próxima quinta-feira (dia 26), às 20 ho-

1
.

prévia, para o embarque � ras, "A REVOLTADOS BRINQUEDOS", a peça de Per-erras que venceram a I Batalha de Catalán, a ;,utomóveis, mas que se esta4 deste mesmo mês e ano;
"

.

d t 'fico a par-
nambuco de Oliveira, em dois' atos, dirigida por SALVIO

em 1.875, ina, ugurando a primeira linha de na- l':aldlzan '(}tess�o��e�america- DE OLIVEIRA, com f iguj-inos e cenários de ANTôNIO
vegação e tr L' IM' tír e por os· LOPES FARIA.
t ,'I't"

n

let Iverpoo. e. anaus, chegou a -n'os nos quais não há repre- T t id t t d b 1 d
-

des e U Imo por o o naVIO inglês "Amazonas" _ 1

.

ra a-se, eVI en emen e, e uma e a pro uçao o

em 1.899, em Montevidéu, foi. assinado um tra� sentaiao con��;�., Gouthier nosso teatro amador, tão bem representado pelo TEATRO
tado pelos representantes do Governo Provisó-

Dec arRo.u d Janeiro para
CATARINENSE DE COMEDIA, que conta com talento-

rio do B 'a '1 d R 'bl' . que no 10 e·, sos atores, atrizes e técnicos, como ANTôNIO SILVA,

,

I .Sl e o a epu ica Argentina, Este onde se destinam OS automó- (Assistente de Direção), FRANCK NOBEL GANZOtratado !Ol negado pela Camara .dos Deputados, veis embarcados nos três va-
em sessao de 10 de Agosto. de 1891 por 142 vo- . do os desti- (executor dos cenários), .TOSÉ SILVA (maquilador),
tos contra 5' 'pores menclOna. s,_ .. ELIZABETH GALLOTTI, MYRIAM NôBREGA, MARI-,

natários os retfrarao provi- LENE SOCCAS, DILZA DUTRA, ZANZIBAR LIMA,em 1.955, os denodados remadores do "Aldo dos de "mandado de segu- '

Lui�" conquistaram' esplendida vitória sagrando- ranca".
MIRO MORAIS, ANTôNIO DUTR'A E MARQUINHO.

se Tri-Campeão dn Prova Cidade de .São Pau- __
"

_......._-::'__:'!::__-:�
Um espetáculo digno do nosso grande pública

lo obten 1 -. 'L NA'""O E": e da elite cultural de nossa t',\rra,,, po.is, -s sus 01'-, (O a nua menos ,puJante guarnição do -PRQJETI '. ' . � ........ 'r' .
.

I·'lVial'tineI.li" O segundo lug�'.
'

., ,.' . ,� .. \;> ga1llzac]ores nao �êl11 poupado esforços para nprcselltar
,

André Nilo Tadasco QÚISTO

Illma
produção ao nível do teatro que nos trouxe- Irecen-

"
LAON, 23 (U. P') - Um temente, Maria Della Costa .

•
r

ferroviário aI1osentado sofria "A REVOLTA· DOS BRINQ!:!EDOS", mesmo como
.....

ele um quisto sob o omoplata teatro infantil, tem qualidades para ser arlmirada por

esquerda. QuandO o cirur- pessoas de tôdas as idades. Assim, será apresentada. em

gião que o operava tocou' três récitais no (dia 28, sábado - às 16 horas) (dia 29,
nesse quisto com o bisturi, domingo - às 10 horas e às 16 Roras).
sentiu \lma resistência e des-

cobriu uma bala de metra

lhadora de 5 centimetros de

comprimento e um centíme
tro de ,qiâmetro, que exti.'aiu
imediatamente.
O sr. Frazin lembrou-se en

tã>o que em 1944, quandO era

maquinista de uma locomo
.

tiva, seu trem foi metralha
fisg::u o PEIXE DO

elo por aviões, na estação de

Martiony. Saiu com uma sim

ples ferida, que foi tratada
sem tirar radiografia e sem
perceber a presença da bala

que, a.liás, não lhe causava

dôr.

Prosseguem com invulgar exito as anunciadas
"Grandes Vendas de Verão", tradicional' iniciativa da
"A Modelar", o estabelecimento lider do comercio vare

jista do Estado.
Nas amplas exposições .do popular magazin encon

tram-se o que de mais fino e moderno produziram consa

gradas indústrias confeccionístae do País para a presen
l.e estação. Vestidos - taÚleurs � niaillots das afama
das marcas intornacionais Cntalína, Jantzen e Neptuno
- blusas e saias de verão - roupas Ducal e, Wollens,
bem como os disputadissimos ternos' Nyolird, mais co
nhecidos nos principais centros como a "roupa fria".-
camisas esporte - shorts, etc. etc.

'

Todo êsse maravilhoso e moderno estoque foi gran
demente remarcado, sofrendo descontos que variam de
'lO a 30%.

Essa é sem duvida alguma, a melhor oportunidade
e que sómente "A Mod-elar" pode oferecer a todos agora
no período mais intenso de calor.

PROGRAMA MES JANEIRO
(Rua Alvaro de Ca:rwalho 12)

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

cíarem a aquisição das carteiras de ídenttdade,
Reserva de mesas na "A Flo.ricultura"

providen-

Vo�ê ,sabia' que ....

:( ,.J

HOJ E NO
l

25 DE JANEmo

/

SERÁ A MENINA CONDENADA?

BORDADOS A MAO

t Auradecimen·lo e Missa
DE SÉTIMO DIA

Ensina-se na Rua Feliciano Nunes Pires 12.

Terreno para granja ou pomar
Vende-se em, Barreiros, nas proximidades da estra�Passatempo O· "Estado" da 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$ M.oOOoo.

'l'ratar com o dr. Alvaro lVIillen da Silveira.
,

..

POR ORILDO
- ( 70) -

CHARADAS CASAIS'
a) Foi o MANHOSO que conseguiu

RIO. - 3-
b) O COSINHEIRO ganhou bela PLANTA. _ 2 _

c) SUjeito ELEGANTE não anda com FACHO. - 3 _

A PIADA DE HOJE
- Garçon, êste peixe, não está tão fr�sco como o do

domingo passado!
- Como! Não está fresco? Mas se é o mesmo, fregue::: ...
SOluções dos pl�oblemas anteriores (69):
Apocópicas:- a) buscado - busca; b) fadado - fada.
Casais - a) iátl'ico - iatrica; b) cacho - ca:cha
Metamorfoseadas - a) cada - fado; b) tento �, mento

O esposo, filhos, irmãos,' sogros e cunhados agrade
cem a todos os /'que acompanhararn ou assistiram ao se

pultamento de sua. pranteada esposa, mãe, irmã, nora e

cunhada, Maria Alexandrina da Silva (Ma1'aca) e con

vidar.l seus parentes e amig'os parà. a niissa de sétimo dia,
que será celebrada na Catedral 1V('tro;politana, dia 28,
sábado, às 7 horas.

Antecipadamente agradecem.a todos os que compa
recerem a êsse ato de piedade cristã.

BENÇÃO DO PAPA
MONTE CARLO, 23 (U. P.)

- .o papa Pio XII prometeu
abençoar o' casamento do

principe Rainier II com a

"estrela " cinema tográfica
Grace Kelly, norte-america-'
na.

Um comunicado expedidO
pelo paláCiO diz que o papa
·enviou um telegr�ma ao

recebemos 1957, ficou aSB·im constitui- principe de Monaco, respon-
a seguinte da: dendo ao que este lhe envia-

Osmar Nascimento 1'a, infoürmando s. santidade
Alfredo O. Garcindo do seu noivado,. O papa disse
Osvaldo F. Soares que invocaria. a plenitude da
Sem outro particular,' a- graça diviná em favor dos

proveitamos o ensejo para futuros esposos.
apresentar a V. (s) S. (s) Ambos os noivos são cató
as noss·as atenciosas sauda- ;licos. O casalllento se reali-

ções zará neste pequeno principa-
João Seleme - Presidente do, talvez em abril. Os noi-
Holf Walter - lU Secretá- I vos encontram-se ag'ora nos ,.rio". I Estados Unidos.

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

Curso Particular rISao José··
Diretora: Professôra Maria Mada lena de Moura Ferro

CÚl'SO correspondente aos Grupos Escolares e pre:
para alunos para os exames de Admissão ao Ginásio, Es
colas de Comércio e Industrial.

MATRíCULA:
de fevereiro - para os que já são alunos do

Curso;
de 8 a 15 para os alunos novos.

HORÁRIO:
Todos os dias úteis das 8 as 11,30h. à rua Saldanha

Marinho 34.
Nota: A direção pede aos srs. Pais o obséquio ele se

apresentarem nos dias marcados, afim-de
não perderem as vagas.

De 1° a 8

AVENTURAS DO ZE-MUTRETA

(

1 ° Mordomo - Irmã Ana
2° Mordomo - Irmã Su

zana

10 Secretário - Rolf Wal
ter
2° Secretário - Osny .J.

Vieira
1° Tesou'reiro - Adolar

'Wiese
.

2° Tesoureiro - Horácio
, Costa

.

A "Comi,ssão de Contas",
'eleita na· mesma ocas lao e

lcom mari.dat'a até janeiro d�
Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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� �' CLUBE DOZE DE AGOSTO ::

! 1950 -1951 - 1952 - 1953 - 1954 -1955 AGORA, !

� «Soirée BLANCBI de 1956»' !
� ,\ �

� SABADO, DIA 28 DE JANEIRO - ORNAMENTAÇÃO Á CARATER! �

! ,APRESENTAÇÃO DA NOVA ORQUESTRA DO CLUBE. !
� REPERTÓRIO SELECIONADO. TRAJE RIGOROSAMENTE EXIGIDO: BRANCO PARA AMBOS OS SEXOS. !
J, ,AS MESAS NÃO $ERÃO VENDIDAS, POREM PODERÃO SER RESERVADAS, !

�
,AOS QUE ASSIM DESEJAREM, AO 'PREÇO DE CR$50,oo. �

�. -:
' ,�

,..__.....J".................,..w...�-.-....o.ti...�_.......""',;0...................... p ,
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PltEFEITURi\ DO MUNlCI-, José Gel'rdelino Mnrcelíuo, (
,

B·bl- M'"PIO DE Ff.ORIANÕPOLIS João Eduardo Snva, João
O Doutor Newton Varella, V, Excia. mandar "cit�r os om a I la na' ao,

DIUETORIA DE SERVIÇOS i Veris::imo dos Santos, Lín-
Juiz de Direito da Comarca interessados e desconhéci- -

GERAIS
.

clolfo Formiga, Laurentino
de S�1O J'osé, Estado de San- dos, por edital, com o prazo

ADMINISTRAÇÃO GERA� Pedro Teixeira, Iindomar Ma-
';a Catarina, na forma da .de 30 dias, para que acom- QUARTA-FEIRA, 25 DE JANEIRO

D09 CElVllTÉRIOS }'UBU- -Iagolí, Luiz Gonzaga Farias lei, etc. panhem os têrrnos, do pro-
Foi-me bom ter sido aflito, para que aprendesse os

COS Lindomar Corrêa, Car-los Fer- Fuço saber, aos que o pre- cesso até final, sob pena de teus estatutos. (Salmos 119:71). Ler I Pedro 4:12-16.

CEMITÉRIO DE ITACOROJH reira, Lino Greasen, Lino sente edital virem, ou dele revelia e para apresentarem NO CAMPO de concentração de Laufen, na Bavárra.

EDITAL N0 52 Sousa Ramazine, Luiz Carlcs conhecimento tiverem, que defesa, si tiverem o que ale- nas fronteiras da Áustria, o filho de um general rUSS(j

(.pfazo de 30 dias) I Portéla Lucia Gomes do-Nas- ,por parte de Manoel Urbano gar, dentro do prazo da lei, I f?i. int,er_nad? Êle não tivera antes oportunidade de se

De aç6rÜb C0\11 o art. 143, I cimento Luiza ela siíva' Luí- do Amaral, me foi apresen- sen do a ação final julgada filiar a igreja, �:Iando ouviu falar dos preparativos que

d� Lei n:' 12, d,e 16 de �utubro I za vitflJina Feijó, Léo Corrêa tada a petição do teôr se- procedente. Protesta-se por. estaAvam �endo f.eltos para a celebração da Semana Sal"

�c 1948". cor1!Vldo a todos os I Dínkhlcezsnn, Lindomar Leal,
guinte: Petíçâo r - Exmo, todos os meios de prova em I

ta, ele velO_a, mrm, e�pre,ssando seu ,�esejo de participar

mteressados pelas restos I Lacenio José Lopes, Laercio' Dr. Juiz de Direito da Co- virtude, digo meios de pro-, I
da comunhao pela prunetra vez na VIda.

mortais elas pessoas constan- ',Campos, Luiza dos Santos, marca de São José. Manoel va em 'direito. Para efeitos: Aqui estava uma alma jovem, despertando pa ra a

tes da relação abaixo, ínuma-
,
Luiz Lemos do Prado, Milton Urbano �lo Amaral, brasile�- fiscais dá-se à presente o

consciência religiosa, abrindo seu coração a um minis

das nesta Necrópole, cujo' Neves Xavier Manoel Vital 1'0, solteiro, lavrador, resi-. valôr de Cr$ 2.100,00. N.T.P: I tro da igreja. Parecia-me ver nêle a mesma ansiedadr

prazo esta terminado, para Cardoso Manoel Antonio d'eute em Serraria, neste Deferimento. São José, 29 'uma vez expressa pelos gregos que vieram aos disc ipu

no prazo de trinta (30) dias, 'Mal'qUe�, Maria de Souza, Município, pelo advogado de marco de 1955. (ass) AI- los em Jerusalém, dizendo: "Senhor, queremos ver a

a contar desta data, requere- Maria Candida Ferraz, Ma- que ésta subscreve (pro- varo Millen da Silveira. Jesus."

rem exumação ou aforamen- riria Batista de Sou z a,
cu ração anexa), vem, com Rói de testemunhas: Patrí- !. Est�, sêde de comunhão com Cristo e sua igreja é

to dos respectivos terrenos ou Maria Ramos de Almei- fundamento nos artigos 550 . cio Camilo da Silva, bras" lu::peratIvÇl da natureza humana. Apertos, violência e so

nichos para deposito elos da, Ma�'ia Sebastiana Ma- e 552 do Código Cível e de casado, pescador - Ser- frll�ento podem ser um método que Deus usa para pro

mesmos, sob pena de, rindo o ,tias, Maria Madalena AI- conformidade com o preces- ra ria. Severino José de' duz ir um despertamento. Uma alma despertada é grata a

referido prazo ser feita por ves, Mario Noraes, Maria so estabelecido nos artigos Aquino, bras., casado, lavra- .

Deus até pelas aflições que lhe parecem necessárias pa

esta Administração e removi- Umbelina Cardoso, Maria Ju- 454 e seguintes do Cod, dor - Serraria. Despacho: !
ra acord�-�a. Assim éA possível considerar as dif'iculda

elos OS mesmos para o ossua- 11a Izabel Bosquel, Maria Pín- Pl;OC, Civil, promover ação - Vistos, etc. Julgo, por
des e af liçõea como bênçãos.

rio comum: to Tones, Manoel José da' de usocapião, propondo-se sentença, a [ustiftcação de I -'

Anacleto Apolonio Silva,' Costa Michel Solon da Silva, provar, mediante prévia jus- fls., 2, em que é requerente I O R A ç A O
,

Alci:me Terezinha Silveira, Manocl Domingos de Andra- tif icação, o seguinte: JO - Manoel Urbano "do Amaral, I '

Alfredo Santana Adão Carlos de, Maria Valentim da Fran- Que o Suplicante possui há afim de que surta os seus Concede-nos, ó Deus, paz de consciência.' Ajuda-nos

ele 80HZ", Amalia Maria Ra- Cit, Mauricio Luiz Dutra, Ma- I mais de 30 anos, mansa, con- jurídicos e legais efeitos. � �limr os apertos e dificuldades da vida, violências e so

mos, Acelina de 80UZ:1 Assis, ;ia Fernaneles Vieira, MigUel' tinua e pacificamente, por Cite-se, pessoalme.nte, os Itl'lmellto;,
bem como os desapontamentos, para levar-nos

Aires Salvato Pereira, Acácio fnçlt�çl�" !\1;axi,aI).'o .:wüz. B!:!r= si. ���e.us:, �!1,1.i���§9!�"§';'1�,n.'l1 C,QJJfj..tl.a.Il#.8 €io.-Upo.�l (Jn'1� ����.J.l!!ll?�ll.�l:�;o de ti, oh �e�s., Por J-eSUg Cristil, lllmS,r

Santos, AtfOloni'o Berí'uÚ:dinb na.rao, Mmia' Caetana dá"SiJ": terreJIt)' no lug�a�r Serrana,. q�uestão e, o

d'l.';"":'Pl'mnatOl�·1
enh61. Amem. '

"

,"' ,

elos Santos Astrogildo Grego- va, Maria Antunes ele Jesus Município de. São 'José nele Público e por precatória,.,.
.

'

rio, Ana Caetana Silva, Agos- Silva, Manoel Vieira, Mario mantendo plantações, paí3ta- i dÜ'igida ao Juiz da 4a Vara
.

PENSAMENTO PARA O DIA
"

tinho Gonçalves Aguiar, AI- Lopes Gonzaga, Marçal LidiC' gens e cercas: 20 - que o! da COmâl'crt da Capital, o

zira Rosa Guielo, Albino Sii- dos Santos, Maria Braz, da citado terreno méde 80 me- I "Domjnio ida Un;ão". Os in

veira Santos Filho, Ana Pas- Silva, Maria Salomé Silva, tros de frentes em terras de J teressados incertos" cite-se,

sas, Alice Vicente Avila, Alice ,Maria, Helena da Silva, -' propriedade do "Noss\o Pos- f por edital, com 'o prazo_de
Gomes, Alexandra Felicia Maria Teixeira ele Oliveira, to S. A.", extrema pelo }a- ,trinta dias a ser pubIlcado
Silva, Antoruo Manoel Coe- Mária Eliza .ele Mélo, Maria, do nOl't� com J l\ÍÍO Se�erino I por tl'ÔS vezes no jornal "O

lho, Ancelma Ana Costa, An- I Perreira, Manoel Jacinto numa hnha de 663 metros, Estado" de Florianópolis e

tania Clemente Machado, Martins, Manoel Paulo Mar- pelo lado do sul com Alvaro. urna vez no, Diário 'Oficial"

Apriglo José Reis, Atilia Do- CoS, Maria Matias, Mariá Ro- ,Millen da Silveira numa li- ; para todos, fazen!1o, digq

mingp da Silva, Airton Cam- s�!ina da Silveira, Manoel nha de 657,20 metros e aoS' ,querendo contestarem o pe

polino de Oliveira, "Antonio COmicholi, Maria' Cust,odio fundos com herdeiros de clildo nos déz dias snbsequen
Vieira Machado, Aristeu Por- Eufrasio, Maria Floriano de MaFia F,erreira numa linha tes ao prazo do edital. Cus

to Lopes, Augusto Alves Pe- Jesus, Manoel José da Costá, de 80 metros, com a área tas' afinal·; São José, 12, de!
reira, Aci Ocampo AI,vés, Bal- Maria Lamim Conceição, Ma-! total de 52,808 metros qua- maio de 1955. (ass) Jayrnor

birta Ventura Alves, Benta ria Pinheiro, Mal'tinha COU�' dl'ado,s. Pelo exposto, " res- Guimarães Collaço, Juiz

Conceiçã'o José, Crescenció larte, Marina Antonio Silva, peitosamente requer a V: Substituto em exercício. Da

Alfredo Marcelino, Camilo Miguel Custodio, Mari-o VidaI Excia. Se digne mandar de- do e passado nesta cidade de

Agostinho Farias, 'oasj;orh�a lõ'ilho, Maria Augusto de Sou- signar dia e hora para a. São José, aos onze dj,as d

Lopes, Carolina elc Jesus sa, Maria. Lucia Sant03 Pas- justificação prévia, ciente o mês de janeiro de mil lIove
Abreu, Ciro Antonio da Silva, sos, Maria

cat.ar.ina
elos San- I dr. 'Promotor Público, ouvin- centos e cinquenta e sei3"Carmelina Á.merica de Sousa, tos, Manoel Bento Nunes,: do-se as test�munhas abai- Eu, (ass) Ilegivel Escrivãe

Custodia Ramos Borges, Do- Maria Narciza ele Jesus; Ma- ! xo arrola.das as quais com- o fiz datilografar, subscr ,

l'acy Sagaz dos Santos, Deal- dalena, Maria Magalhães,', lJlarecerão independentes voo

tina Justina Teixeira, Denau- MUl'ilo Geraldo Garcia, Ma- ide intimação. Requer se São José, 11 de janeiro de

ra Francisca da Cruz, Dalva xima JuHa Pires, Maria co-! ainda, feita a justificacão 1956

Maria Serafim, Domingos Pe- rêa, Nelita Martins, NUa Sa-
'

de posse e ju-lga'da a m'es- Newton Varella
dro Bernardo, Domingos A- gaz Simão, Nazareno Mar-' ma por sentença, se digne Juiz de Direito.

maro Vieira, Eleuelol'io Eliseu quezi, Nilo José dos Santos" _._-,-"�-------,-,--, " --,--

_
Barcelos, Ernestina Buck Eli;- Nair Bernarde,s da Siiva, �o:r� Futura

""

e segura eJI·'slen�l·aZa Fagundes Ribeiro, Etelvi- berto Franclsco, Noul'lval . 'ti
na Rocha da Gama, Estanill- Sousa Medeiros,' Naelil' Tei- p' "

� .

'.',"

lall Perel'ra Car'pes Fl'lll'O" Eu.;., '

' B' OI' F "

OI motl'v,o de razoes partIculares que será esclan!-
xe'lra" raga, ga e1'1 eIra , 'd .

.

t d
zebia de Jesus, Elias Lidio dei d S t Ole' ''o P ch

CI o elO ln eressa o, vende-se um empreendimento de fa-
os an os, 'gall, a eco brica"ão Quimica e T" 'tO d

Oliveira Eneas V.' lentim da da Costa Orlando Conrad'J . :' ecmca em o Imo an amento em

" � c:, '
.. ,

CUl'ltJba., Pr.
SIlva Barro's, Euchdes Joa- Lopes, Otaclha Duarte, Ola- Terreno c t

- '. .

qui111 Pereira, Francisco Ze- vo Costa Orlando Manoel Ca-
e on� ruçao propl'la, bem localizado.

,
"

"

Produtos de formul"s Alemãe e d bo 'e d' t
fermo Martms Flanela de. milo Otllia Haertel Olindina _, ,.

'" ,s e m I n, lmen 0,

,
. I' "Nao e necessarIO ter conh' t

.-

Jesus Francisco Francisco Ela: Bittencorurt Pedro Saber
'

,

eClmen o, na ocaSIao o

,
.' ',' comprador sera esclar'd Ab' f b "

-

sio Fag�ndes, Gel'a�dll)O Lo- paulo. Robert? ele Souza, Pe- Pre�o Cr$ 1.600 O'O�Cl o so re a a Ilcaçao.

pes, GUIlherme Jose da Cos- dro Lmo MatIas, Pedro Israel
<; '

--_' � _

ta, Guilhermina Carolina de Borba, Pedro Furtuoso dos

,Sousa, Beronclina Santos 'Fa- Santos, Pedro Vieira Augusto
gundes, Herminio Adriano do Espírito Santo, Peelro

Gonçalves, Herminio Setti, Francisco Ramos, Primililvia

Hercilio Filomeno, "Inês Vi- Dutra Nazario, Querina Fran
cente Nascimentó, Tva Ripar- cisca Dutra Lopes, Rita Jus

do Farias, Inocencio, Pedro tino Lopes Porfil'io, Romeu

da Silva, João Crumiché Ju- Serdo, R'o'saJina Nunes Jere

nior, ,José João Inació, João, mias,. �os'a Farias Coelho,
José de Sousa, Júvenal San-' Rosemary Silva, Romalino

tos, João Manoel Barbosa, Jo- Spva Rosalina Conceição
sé da Cohceição, Josenà: 6u- Laurinda, Rainildo Catalicio

riques, >'ioão LOlü�en"c6" Bene- Costa, Rosa de Sousa, Ruth

dito, Jóão Freit'as, '.r:�ão ."Ja,íc'-' de Oliveira, Rogerio Simão,
ques FÍlho, João "Altihe'· ',(cttí' Rosa Pereira, Santina Pereira

.. Brito, Joa.Cjuim FranciS'có ;La: Lopes, Saulo Ricardo, Tibur

cerda, João AntÔnio tdos San- elo Francisco Homem, Traja

tos, João'Barreiros d::i' S'ilva,: no Justino Regis,' Timotco
uHa Lopes; João J :Franêisco, 'Mano�l 'Alves, Tomasia de

Josefina Sagaz'de Sotiza, JOão Sousa Dias Timoteo Tefilo

-.de Campos Bruno, ' 'JOsé' Ni..!.' Wendhausen, Virginia Gomes

colau da SiLva, João" Er\nesto Silva, Vicente Luiz Mendes,

Cascaes, José Izidro de Souza, Victor' Cipriano Cardoso,

""'=",.....,=""-.---�---�._-,----
_._--

Oferece-se
À Firmas idonêas e de responsabilidade parà o Est,

de S. Catarina, a vend� exclus'iva de Produtos Quimicos e

rrécnicos.
. Trata-se de Produtos sem concorrência fabricado�

no país.
Bom rendimento, capital necessário Cr$. 50.00,00 á

100.000,00.
'

'
,

'
,

'

Melhores informações, caixa postal, 751 - Curitiba,

� FOTOCÓPIAS
,SERVIÇO RAPIDO E PERFEITO

Rua João' Pinto, (altos) 18 �,FlorJarlópolis
ORGaNIZAçÃO COMERCIAL CATARINENSE

Waldir FrlÚ1ciseo-daSii��--cel;'itérjÓ;��b'ÚOO;:-��;�Ita
Waldevino Jacinto Martins. -� corobi, 15 'de Janeiro de 1956.
13.628 - 15, - i - 1951.' Emma,nuel, da Rocha Linha-
Administração Geral dos res, -/Administrador Geral.

Se Cristo' me ajudar, transformarei as dificuldades
de hoje em bênçãos.

JOSEPH PAUL BARTAK (Áustria)

ARTIGO ,91·
, ,

CURSO BOSCO

,

Hab4lite-se' aos ,exames de Madureza, de que trata o

Decl'eto-L�1 n.� 4,244, fazendo cursos preparatórios em'

1 ou em 2 anos.

Informações e matrícula na Livraria LideI', telefones
2316 e 3661.
_."_' ._-:-----------"-----

[lVIVER I MORRER I'
���PENDE DO SANGUE, O SANGUE E A VIDA '1;,

�, As parturientes após a gestação, devem usar ,(1

'fi)!'" " ���'<"-' SANGOENOL ,�i�, __
; "l

Aluga-se
. ?onfortavel .

casa, com contráto por dois anos (2),
sIta � .rua D. JaIme .Camará n. 10, com três quartos, saJ.a
de VISItas, sala de Jantar, copa, cozinha, banheiro com�

r�leto cl agua �ria e quente, quintal, quarto para empre
gada c( cl;,uvelro, tanque e galinheiro. Atende pelo te
dane 2.52_.

VENDE-SE'
. �or motivo de viagem vebde'-se: grande dOl'mitóriO de
nnbma p�ra casal composto de onze (11) peças; conjunto
para ?ebe, de 4 Peças laqueadas; sala de visita: de veludo,

e� �res core� composta de sofá e duas poltronas; um ar
mano roupal'la com portas de correr medindo 3mx2m,; uma
copa composta de mesa, seis caeleiras e armário-bar' di

v,ersos aparelhos elétricos de uso doméstico, caeleiras e'me
:mhas avulsas etc.

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

de' Beleza
OI,HOS EMPAPUÇADOS

Dr. Pires.
Sob a denominação de

olhos empapuçados quere
mós nos referir na cronica
de hoje á inchação que se

observa, nas pálpebras inf'e

riores proveniente de varias
causas e que só um exame

medico poderá determinar.
As vezes resultam de sim

ples inflamação das 'pró
prias palpebras ou da con

juntiva dos olhos ou sejam
as tão conhecidas blefarites
e conjuntívites, afecções es

sas que cedem, respectiva
mente, com pomadas de oxi
do amarelo de mercurio e

algumas gotas pingadas nos'

olhos de colirio á base de

protargol.
Em ambos os casos evita.r

a poeira e a Iuz forte, sendo
aconselhável o uso de ocu

los ,eSCU1'OS.
Outras ocasiões Os olhos

empapuçados provêm de
um excesso de trabalho, noi
tes mal dormidas, cansaço
ou tristeza. Nesses casos

bastam algumas horas de
repouso ao mesmo tempo
que aplicações sobre os

olhos de compressas de
.agua morna simples ou me-

lhor,' ainda, de agua bcrica
da a, um por c�nto. ,-'
Para aplicar essas com

pressas ifleÜe-se de costas
na cama e utilize tampões
de algodão cortados em di
mensões suficientemente ca

pazes de poder cobrir total
mente toda região ocular.
Vá mudando esses pedaços
de, algodão â proporção que
a agua for fican do fria.
Meia hora de tratamento é o

necessário e \faça-o do mo

do pelo qual foi explicado
acima uma, duas ou mais
vezes ao dia.
Certas alergias ocasionam

frequentemente inflama
ções palpebrais oriundas a

-lnaiOl,�cpârEe das �vezes do
contacto ,de preparados de
beleza com a pele, quer se

jflm sombras para os olhos,
batons, ruges e até mesmo

tinturas para os cabelos.
Basta suprimir o uso dos
cosmeticos para que a in
flamação desapareça por
completo.
,Em face de casos dessfl.

natureza é necessário fazer
um teste de alergia antes do
emprego de--qualquer produ
to pois, do contrário, a in
f1amação reaparecerá toda
vez qUe o cosmetico for usa
do.

Os sofredores) de moles
tias dos rins, coração, figa-,
do e sobretudo a' vesicula
podem tambem apresentar
as palpebras inferiores em

papuçadas.
Devemos ainda citar que

lia pessoas que possuem sob
as palpebras inferiores um

certo tipo de inchação ql1e
0aracteriza, as tão conheci
das bolsas sob os olhos e

fm que uma simples e rápi
d.a op'eração de estetica 1'e

!-iol.ve o problema por com
pleto.
Nota: Os 110SS0S leitores

poderão solicitar qualquer
conselho .sobre o tratamen
to da pele e cabelos ao me

dico especialista Dr, Pires, à
Rua Mexico, 31 -- Rio de
Janeiro, b'13';aIldo enviar ,)

J,resente artigo deste jornal
e o enderer,o completo para
'l resposta,

EMPREGADA
Precisa-se de uma empre

gada para todo serviço de um
casal que reside no Rio de

. Janeiro e passa, todos Os

anos, �rês 11leses nesta Capi
tal.
Será inutil apresentar-se

sem referências.
Tratar à rua MarechalGui

lhei'me n. 37, ou pelo telefone'
3í05, Paga-se muito bem.

LIVROS
ALUGA-SE

Aluga-se para residência uma casa à Rua
lheil'o Mafra, 53 (sobt'ado).

Tratar na,Rua ConselheiI'o M f 27ara, .

Por motivo ele viagem _ven

;" :cl.em-se UVl'OS de direito fi-

, : �l;ósofia e litel'atura.
'

Canse, '
"

Tratar à Rua Tenente Sil
n. 16, das 10 às 16 ho-

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



o nosso colega José Naza- da nossa advertência para
rena Coelho, relatou-nos o que, de futuro, o motorista .

Como tradicionalmente a-

Vot'o 'de p.azar. Assístencia SOCI'�'ll seguinte fato, que merece a do Jepp n. 75, chapa branca, contecs, tevelugar, no dia 31,�. U atenção de quem de direito: seja 'mais previdente e lern-
a concorrida reunião de fim

O deputada Paulo Preis, do O deputado Olice ,Caldas, 'Ontem, a tarde, cêrca das bre-se de que, de sua habilí- de ano na sede da Fundação
Partido Social Democrático, em nosso país. Apoiando a do PTB, ainda na sessão ..de 16,30 horas, transitava êle na dade e prudência dependem dos Funcionários da Varig,
requereu q.ue constasse na a- proposição elo representante hoje; fez sentir a nscessída- rua Felipe Schimidt, nas a vida dos transeuntes. em Pôrto Alegre, Indíscutí
ta dos trabalhos um voto de psssedísta, falaram os' depu- ele de maior assistência so- imediações da Farmácia, Nsl- Aproveitamos o ensêjo pa- velmente a máidJ.! festa no
profundo pesar pelo' trá'gico tados Rui Hulse, em nome cial 'por parte da Companhia son, quando ínesperadamen- ra criticar o abuso ele certos gênero que se realiza na ca
falecimento de deputado fe- da União Democrática Naclo- Siderúrgica Nacional aos seus te um Jepp, chapa branca, motoristas de carros oficiais, pital gaúcha.
deral por Minas Gerais Eu- nnl e do Partído Social Pro- empregados das minas do Sul, pertencente à Diretoria da principalmente na rua Lauro As dependências do amplo
valdo Locli, um dos fundado- gresststa, e João Colndel, o do Estado, tendo recebido a I Produção Vegetal,' dirigido Linhares, no bairro da Pení- Ginásio de Esportes e seu pá
res da Confederação Nacío- qual requereu que fosse cíon- solidnriedade dos deputadOS' por um mecânico, subiu a tencíárta (vila). Tais veícu- tio fronteiro _ uma grande
nal das Indústrias e do BenaL tHicada a Câmara Federal da Paulo Preis, e" Rui Hulss. Alvaro de Carvalho com ta- los, em grande excesso de área de vários mil metros

O sr. Paulo Preis fez o no- I! homenagem póstuma presta-I . manha velocidade e de, for- [velocidade, passam tão ren- quadrados, ao ar livre, tendo
crnlógíco do saudoso 'parla-o] da pela Assembléia Legisla- O sr. João Colodel, do PTB, ma tão desastrada, que qua- te" ao muro que -se, nas ime-

ao centro uma gigantesca ár-
mentar, ressaltando-lhe as' tiva ele Santa Catarina à me- requereu o envio de um tele- se o atropelou. díaçôes, estiverem crianças vare de Natal _ mais uma
qualidades de-grande incenti- 1móría do deputado Euvaldo grama ao coronel Artur Levi, suas vidas estarão, em grande vez serviu de cenário para o
vador das _classes industriais! LodL : presidente da PETROBRÁS, Não fosse a agilidade C0111 perigo. Se não cessar êste congraçamento dos que de-

! por sua entrevista concedida que o repórter Nazareno Coe- estado de coisas, vamos ano- sempanham suas funções na
à imprensa da Capital da Re- lho esquivou-se do veículo e, tal' as chapas dêstes carros mais antiga ernprêsa brasi-
pública, felicitando aquela a estas horas, não se poderia oficiais, bem como elas Re'- leira de aviação, dando ense-

, I
saber de suas condições físi- partições a que pertencem. jo a que se calculasse em

I
empresa pelo trabalho que caso Felizmente, nada houve. Vamos tomar providências, quasi duas mil o número de
vem realizando em pról da Oontudo, deixamos regístra-Tsenhores? pessoas que compareceu à
economia nacional, traba-

I
significativa festividade,lho êsse expresso pelos da-
computados os respectivosdos auspiciosos contidos na
familiares e autoridades es-

__F_�_1_i_a_n_ó:p_o�li_S�,_Q�u_a_rl_a_-_f_e_h��_2_5_d_e_J_a_n_e_h_�_d_e_1_9_5_6__�r��_f_e_n_'d_a_e_n_t_re_v_i_s_�_._�=,� Loteria do Estado p�=�����_
Movimento· Universilàrio de 1955 IÍUULTlDOS DB ONTEM Ir����l:���7:::�:��2�:n�-',-0&,?_ 3.869 ':_ Cr$ 250.000,00 - Florianópolis

'

1_,�� dcastdng" portoa egrense,
estabelecímentos .bém, um Curso de Ciências 2.700 - Cr$ 25.000,00 - Rio do Sul

I
. _REGISTRADAS 45 MIL MA- tidos três -

I 7.338 _ Cr$ 20.000,00 _ Florianópolis destacaram-se as, e eiçoes pa-
TRICUI.AS EM 17 UNIVER- não conhecidos nos demais- Domésticas frequentada por

2.864-- ors 15.000,00 _ Florianópolis ra "Miss Varig 1956", apcn- CÉL HONTIL OLI-
SIDADES DO-PAíS - MAIOR Estados: Soclologia e Pclíti- 17 alunos.

1.4.07 _ Cr$ 10.090,00 _ Florianópolis tando como vencedora a se-

VEIRAMOVIMENTO EM SÃO PAU- : ca, Escola de Policía e de nhorita Geny Macado, fun-
LO E NO RIO PREFE- : Saúde Pública. Escolas Isoladas: Mais cíonárta da Secção de Des- RIO, 24 (V. A.) - Faleceu

RÊNCIA DIREITO E MEDI- Advogados ------ ,--.-,-----�

pacho, no Aeroporto Salgado ontem no Hospital Central
CINA - MUITO MEi\'OS Universidades Burats ; Pouca Filho, e o sorteio de valiosos I do E�érci�o � tenente�corcmelAGRONOMOS E VE- Frequência Do conjunto ele escolas íso- O NOSSO CONCURSO prêmios a saber: uma via-, Hontll Olívaíra, da arma da

TERINARIOS ladas destacam-se 23 de Di- ,-
gem a Nova Iorque, no super! cavalaria. O exti�to era dire-

.... .Foram pesquisas três Uni- reito, com 8.705 matrículas. O concurso ínstltuído por gem do mês de Janeiro, Hoje,
G ConsteUation, com estadia : tal' da Coudelana de Cam-

(Agência Nacional) - versidades Rurais, a de per-j que
foi o maior número re- "Resenha J -7" da Rádio mais um trabalho foi remeti-

paga, à srta. 'I'aldta Vargas, 'po Grande.
/RIO,

nambuco, a de Minas Garais gístrado em 55 entre .êsses ti- Guarujá vem despertando
i
do à "Resenha J -7", de auto-

. __ � ��.-_..-_v: ._.-.;o,-",.__".__"""""-"""""",,,,,,-.,,,,,,,,,,,,,h,,,,,,,�,,,,,,,,Recente pesquisa realizada . �'��� __

revelou que, nas 17 uníversí- e a do Rio de Janeiro, che- pos de estabelecimentos. Se- grande interêsse entre 'os ria ele Norberto Souza.

COM A PREFEITURAdades existentes nos diversos 'gando o número de matrícu- I guem, na ordem decrescente, seus ouvintes e o público em Ouvinte: escreva hoje, pa-
, ...'

'

/ .

t b I' t M dicín C01"1 3 316 alunos 'geral. ra a Rádio Guarujá, habili-

I dpontos do país, o número ele las dos tres es a e eClmen os e 1 1 a. <.

: Ad' asmatrículas, no ano ele 1955, a apenas 700 alunos, assim Odontologia com 2.700, �te Inúmeras foram as repor- tando-s� ao prên:i'o.oferecido
'

n almes nas ca ça '

atingíu a 45.260, enquanto distribuídos: Rio de Janeiro, Arte Decorativa que regis- tagens recebidas por aquele pela Oaíxa Econômíca Fede-
. , construtores cercam a calça:"

nos estabelecimentos isolados 276; Pernambuco, 210; e Mi- trou apenas j_.alunos. Foram programa, as quais serão sub-

I'
ral de Santa Catarina". Esta, Em toda p.�:'!c o��e �a el�- da, mas sómente pela meta-

nas Gerais, 207. 'I'ôdas man- pesquisadns 351 estabelec-i- metidas à apreciação impar- é uma grande oportunidade I
tivemos, Cun 1 a, 8;0 au ,

de, para dar' passagem aOSêsse número chegou aapenas" -

d R' P rt A'egre quandO se
tém cursos de Agronomia e mentos isolados, dos quais cial da comissão julgadora,: que lhe proporcionamos e, 10, o o 1

'.

'

transeuntes pela outra me-27.392. Segundo suas sedes,
das faculdades de j' que dará

-

seu "vereditum", : iniciar-se no jornalismo ci- I trata de constrUlr ,uma casa,
as uni'versic1ades arrole.das Veterinária, sendo ministra- 136 cursos

, . I dT
.

lquer OS tade ... Imagine si no Rio e

nessa pesquisa �stão situadas do na de Minas Gerais, tam- filosofia. apontando a melhor reporta- I tadmo. um e 1 lC10 qua,- ,

em São Paulo, fechassem.Q
3 em São Paulo, 3 em Per- transito e a gente tivesse que
nambuco, 2 cm Minas Ge-

passar pelo meio da rua?
rais, 2,no Rio Grande' do,Sul, QUanta gente esmagada ...
dispondo 'o Paraná, o Ceará Com a calçada toda aberta,
e a Bahia de 1 universidade os loucos do volante ainda
cada um, contando o Distri- •• vão pegar os transeuntes em
to Federal com 4 dessas

1ns-,
cima dos passeios! ...

tituições, inclusive a Univer-
Aqui em Flmianúpolis, a

sidade-R'ul'al situada na Ro- • • • primeira. coisa que os cons�
,dovia Presidente Dutra. ,

' .. �. , trutores fazem quando vão, f ,"..
t

-

d' h dIRei I ta é em principio, � deslUl.11'. 'Na Capital da República ° Agora mesmo estou

ouvin-I
familias q11e para o grande d_Q que os ali 1'Os anos. Ecos a c e�a a {e

_ construir qualquer coisa, e
, -. , M' brante ornamentaçao que ln,movimento de matrículas fi- do os tambores distantes ba- baile ,carnavalesco, do dia .1,3 Vamos_ ver 81 e mesmo ver.. omo

fechar completamente as cal-
ter a nossa Capital para o:cou assim distribuído: 8.385 tendo lá no murro ... São "OS! de fevereil'o, na Sede Balnea- dade!

çadas obrigando a gente a
.

.

p. Cl b " Graças a alta boa vontade dias da granele folia cama'
.

d
'na Universidade do Brasil, Protegidos da Princeza" que 1 ria "COquell'OS rala ue, - dar volta pelo melO a rua. , .

3.562 na Universidade do Dis- se afiam cada, vez mais para; haverá onibus gratis, a par- E por falar em carros... do sr, Jorge Daux, Agente Obras que já se arrastam por
trito Federal, 1.203 na Uni- às grandes pugnas Carnava- r til' das 14 horas. E por falar

_,

nesta Capital, da Cine T. V.
varias anos, as calçadas 'já

versidade Católica e 276 na I em "Praia Clube", à séde do Amanha esta no nosso pro- Filmes,' foram filmados to-
estão fechadas este tempo

Universidade Rural que com-I \ aprazivel Balneário se acha' grama dar uma espiada na elos os momentos da sensa- todo ... Um absurdo!
preende as faculdades de ! muito bem arranjada e orna-I "Cavel'na dos Granadeiros"". cional cheg'ada de Rei Mamo,

Apelamos assim para o dr.
'Agronomia e Veterinária. , � mentada para a grande noite' Dizem também que Mestre um acontecimento que ultra-

Prefeito Municipal para que; carl13ivalesca do dia 12, se-! Schmidt- conseguiu arregi- passou a todas as previsões!
siga, para o bem dos tr,an-: gunda-feira, tüdo sob a dire-I mentar um 'grupo ele foliõ�s Assim o n:os80 .carnaval será
seUntes, o exemplo das gran-

, cão elo 2° Vice-Presidente do, da velha guarda e que a COl- visto em toda parte do Bra-
des cidades, mandando seus

A Universidade de Sã,o Pau- , Clube Doze e Diretor da Sé- i sa vai de ,vento. ern põpa... si!.
fiscais obrigarem os c,ons-,

lo colocou-se como a pl'imei- ele Balneária, Jobel Cm'doso, Surprezas bomtas aquelas
valesca ... Aliás em nenhum trutores a fechar a metade

ra do país, em número de ma-
'

CJue tem se revelado maravi- [que êle irão mostrar!... A- A omamentação da Cidade
ano anterior foi a cidade tão dos passeios ... Com esta é a

trículas, registrando 8.688 a- Jhosamente. Parabens ao Jo- guardemos! ' Num esforço de reportagem
bem ornamentada como o terceira nota que fazemos a

I d t 1 19"" b I conseguimos alguns daelos . ,unos Ul'an e o ano (e ,":l. e.
que está planejado. respeito ... Vamos ver SI ües-

Enquanto na Capital da Re- lescas ... As cabrochas en-; sôbre a linda ornamentação Folião-Mór ta� VeZ seremos atendido ...pública o maior número de saiam os passos miudos e a- Visita aos Tenentes que o Departamento de Tu-
alunos foi da Faculdade ,de

I
prendem novos requebros .... Conforme ,prometeinos, ho- rismo da Prefeitura Munici-

�........ _,����__�_.,;.":�A.""""".-'"
Medicina, com 1.766 inscri- E os tambores batendo, ba- je à noite, iremos fazer uma paI Ira enriquecer a nossa

tos, em São Paulo o maior tendo... visita à ,Caverna ela Diàbada Capital para os grandes"fol- R'EUNIA-O DO S'ENAInúmero de estudantes foideli' p�ra ver in loco, às maravi-

�'
,

_

Direito, com 3.275 matrículas. li; Atenção, muita atenção lhas que Mestre David está r
Outro detalhe curioso em I para êste aviso!

, criando ... Dizem que 'os car- _

,�, '

relação à Universidade de: A Diretoria do Clube Doze, 1'os já estão quasi prontos e

ISão Paulo é que ali são man- 11visa aos associados e suas o número deles é bem maior

PrefeiluralMunicipal de Florianópolis·' o grande bl... da "Copa

Admini�fração Osmar (unha Lord"

Na Assembléia

São Paulo: Maior Fl'equência

POl')lTE DA LAGOA DA CONCEIÇÃO - Vê-se no cliché a notavel obra em vias de
conclusão. Sua extensão é de 80 metros. Pela parte já 'concluida d�du�-se que em

bl'eve est-ill'á terminada mail> esta realização do Prefeito Oilmat' Cunha.

COM VISTAS A I.V.LP.

A apresentação da "Copa
Lord" e suas cabrochas, foi
um sucesso... E olhem que
esta la. apresentação é ape
nas uma amostra, porque o

melhor vem depois ...

guedos carnavalescos. AlSsim
nas ruas principais, grandes
faixas atravessando lado a

lado. A entrada da rua F-elipe
Bchmidt para a Praça 15.
Grande painel com moti

VOs momistic'os, bem como
defronte a Prefeitura Muni-,
cipal.
Na pequena Praça onde es-

A "fala do trono" com que tá a estátua do CeI. Fernan-
o Rei Momo I e único, sau- do Machado, também orna
{tou ela sacada do Palácio rnentação de lado a lado.
Municipal, a grande multi-· Em algumas dezenas de
dão que o aclamaram deli- postes, figums alegóriCas
rantemente, foi realmente profuzamente espalhadas ...
uma bonita saudaçio ao po- Em volta do Jardim "Oli
va que possue o mais lindo e veira Bel'Ü" enormes' figuras
o mais completo Carnaval do I de moças, trajadas com mo
Sul do B,rasil ... Este ano en- 'dêlos originais e sugestLvos.

-

tão nem fala!... I E aSEim, Para começar, es-

Gostámos do discurso

A MAIOR FESTA DE FIM DE ANO
,EM PORTO ALEGRE

auxiliar do Dept .. de Conta

bilidade; idem ao sr. Sérgio
Bosquettí, auxiliar do Arma
zém da Fundação; idem ao

sr, Sérgio Tubino, operário da

Secção de Manutenção, de
Pista; idem ao sr. Walter

Werb, auxiliar da Fundação;
e a quinta viagem ao sr. Mar

cos de Olmeida Castro, ins

petor de Agências. Além de

outros prêmios menores, fo
ram ainda sorteados os se

guintes: uma rádio-eletrola
ao sr. Angelo Amaral, prof,
do Depart. de Ensino; um re

frigerador ao sr. Ubirajara
Batista, mecânico; u'a má

quina de costura 'ao sr. Arno

GaU, prof, do Depart. de En

sino; e um fogão a gás ao sr.

Waldomiro Gusmão, funcio
nário da Agência de Truj illo.
Copa franca e animado bai

le, que se prolongou até às

quatro horas do dia 1°, fo

ram outros atrativos que con

tríbuírarn para 'o sucesso do

simpático acontecimento, a
nualmente auspiciado pela
Fundação elos Funcionários

ela Varig.

1Ig•••:liJl1.I]���ij[ff'''!''>;�;k�-;��ít, ;��Y',
Tecnicos em Porto 'Aleçiré�

��,
-

_-

Entre 2 e 7 elo corrente. SENA! e contúam com a

estivera� reunidos na cida, presenÇa do sr. Carlos Tan
de de Pôrto Alegre técnicGt nhauser, Presidente da Fe·

e especialistas do SENAl deração das Indústrias do

que debateram inúmeros e Rio Grande do Sul e de in·

importantes' assuntos rela- dustriais gaúchos membros

danados com a formação de das mais importantes em

mão de obra para as indús- prêsas daquela c!1pital e de

trias do país. Foi esta a IV quase todos os ramos da

Reunião promovida pela 1'e- ,produção do referido Esta

ferida instituição para estu- do, Entre os ,diretores regia.
do e dabate de problemas nais do SENAI, contavam,

<lo ensino industrial, tendo,
'
se os de Santa Catarina, Pu

anteriormente, se realizado raná, Minas Gerais e Dis

idênticas reumoes, sob a trito Federal, além de dire

forma de seminários, nas ci- tores de escolas de apren
dades' de Petrópolis, Salva· dizagem de todo o Estado.

dor e Caxambu em 1955. I Foram realizadas visitas às

À reunião de Pôrto Alegre
I
indústrias gaúchas não só

compareceram, além de téc-
I
da capital mas também das

nicas e especialistas da ins- ! cidades de Caxias do Sul,
tituicão promotora do con·

I
São Leopoldo e Novo Ham

clav�, representantes das in- i burgo. O concla'.:e _que -teve

dústrias gaúchas e membros

I
ampla repercussao nos

da CEBAI e da O. I. '1'. Sá- meios técnicos e industriais

bado últ�mo a reunião foi" da capital e do Estaáo do

encerrado com uma' confe-
'

Rio Grande do Sul, foi con
rência pronunciada pelo sr. siderado de grande impor
José Batista ,Pereira, Presi- I

tância para o desenvo�v�
dente do Conselho Nacional menta dos trabalhos e atlvl

de Pesquisas. ! dades elo SENAI naquela
região como também ,para

Os trRbalhos do

menc.iona-I
todo o país, tendo em vista

00 seminário foral� presid,i- as atuais necessidades de,
elos pelo sr. 'JoaqUlm Fana mão de obra industrial estu
Góes Filho, Diretor do De- dadas e debatidas durante a

partamento Nacional do' referida reunião,
Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina


