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Amanhã, às=10 horas, serão.diplomados�ns Presidente e:Vice Presidente da República
RIO, 25 (V. A.) - Reuniu-se ontem o Tribunal Superior Eteitoral, sob e.presldência do ministro luiz Galotti, estando presentes os ministros
Francisco Paulo Rocha lagoa, Afranio Antônio Costa e José Iomezúmha Vasconcelos filho; professor Haroldo Teixeira Valadã'o, de
sembargadores José Duarte Gonçalves da Rocha e Antônio Vieirã Braga, o procurador geral sr. Freitas Travassose o secretério. sr. Jai
me Assis Almeida. � Foi relator da apuração das eleições presldencais o desembaruador Vieira Braga, e o Tribuna I Superior Eleitoral' a
provou' por unanimidade o relatório geral do pleito presidencial, que apresentou o sequinte resultado: - Para pre sidenfe da' República -

Juscelino Kubitschek, 3.077.411; Juarez Távora, 2.610.462; Adernar de Barros, 2.222.125; e Plínio Salgado, 714'.379. -Paravice-presi
dente da República - João êoulert, 3.591,4.09; Milton Campos, 3�3B4.779; Danton Coelho, 1.140)61. - Na forma legal, o ministro Luiz
Galott,i fez a proclamação dos eleitos, srs. Juscelino Kubitschek e João êoulart. marc-ando para o dia'Z7 às dez horas, sessão esrecial

'. para a entrega dos diplomas"
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RIO, 25 (V. A.) - A via- Juscelíno Kubitschek através
gem que o presidente eleito de nove países, a saber: Re
do Brasil, sr, Juscelino Kubí- pública Dominicana (Ciudad
tschek, acaba de realizar aos Trujíllo) , Estarias Unidos,"

- Estad_os Unidos e à Europa, (Key West; Washington, No-
Flarianópolis, Quinta-feira, 26 ôe Janeiro d,e 195!f' Cr$ 1,00 serviu, com efeito, como uma va York), Holanda (Amster-

--�--------------------�_.------------,--�----------------------------------------

I ild significativa demonstração dam i, Inglaterra (Londres),
,

. da eficiência da aviação Co- Luxemburgo, Bélgica (Bruxe-

O R d
..

J;. 'I- mercial brasileira. las) , França (Paris) Alema-

egresso ·e. usce mo ��::�1�;;u:�,�:��:: :����;:i:���i�':I�:::R��
N f· d- I
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/ '�J> de cumprir a tempo n à hora sr. Juscelino Kubitschek, fo�I'

. ãó ui ao estrangeiro para, pe Ir. a g\o., ,
UI. ,�ar81 �

,

Izer, que uma· o seu Vasto programa de vi- ram cumpridas pelo Super G
. r sitas oficiais a vários países Constellatlon da VARIG, que

Nação de sessenta milhões de habitantes càminha para 0., luturo" ��r����'i�� ed��S �������t� �1:s:��:r!�!O P:�' �������n��
RIO, 25 (c. P.- - o pre- ·Populares gritavam o nOIl}' eleito. aumentou com 811<'1. Discmsa21do-n:l Praça Ma- I Declarou Jogo depois: ElI avíâo eh VARIG levou o '.,1'. eleito no aeroporto de Orly,

sidente eleito Juscelino' Ku- do ,presidente eleito, ao ater-
.

víagsm aos Estàdos Unidos e Il'ech:31 Floriano, ante milha- "não fui ao estrangeiro pa- Paris.
bítschek, regressou hoje de rísar o aparelho às 17,30 ho- à Europa.

'.
res de pessoas, declarou Ku- ra pedir ,nadã.' Fui para,. , __ ..

-sua excursão pelos Estados ras. Muitas pessoas ficaram
." bltschek: ,.; dizer ao mundo que uma na- DOIS FAL5ARIOS

.

RENATO RíQCI
Unidos e Europa, sendo alvo feridas, embora sem gravida- IpRIMF;I!t.t\S DECI,ARAÇõES "Posso informar a todos ,os cão de 60 mílhõas de hahí- TU�AR.AO 25 (V, A.) � Na Roma 24 (U. PJ _ Rena-
ele uma das maiores mauíres- de, quando u massa humann, I >. DE�JUSCEI.JN� 'que mo escutam nll� a partir pantes caminha para \� :futn- .noíte de ontem, por um gtrar- to, Ihc'Ci, "que rcí více-seera-
tacões .i Cl veríflcada nesta na. ânsia de c�eg.al' pt� Ju:,: : RI9, 24 -,<é: ,P)' --:- � pr��-1 ��. fev'��·�irO'VJ:�oj.?_,. �{·l1si�. �!'o'\' 'y;- .�f'''' "., < l:',:L'r" " ,a"'!ih.�.rn?,: ,toit?,m;.P4é�;s.{,,(i� fár�o çlo partido rascísta íta-
capital.

"

. \'�.' cellno"rorn��u. o.\�q,'rdo�.�" c: .�l(�e��,ql���âl��W.�.li��- ,gIllti:1.�;!n��!.����l��ty?ta�o�'.- t<
.. ; .\W... ": .•. , "', ';;;J �(âls'árip's� Basn�, �QsenJ.ta e, llano, thorreu, oni;em a, noite.

, O _pOWl eHl, sc1!4.�fh:li);b�m.), 'esmll'hiç:lí,\.a$.�vtíii!�g)t:��'Ô 'k-é·� '1' LsCl1e!,::'�'ecr�'�o:�:.,. l�g� .. l���S l'a' ()��'ã�' ,�.n:e��e:��a;dOS. el�. f; �.

Durante ,f,l m8,:��fé.'ltaça?" '3011'6' Êuc1_:iski, de' nacümaH� apóil prolongada enferrnida
encurralou o presidente CDn- roporto..

.

. �ua chegada.q'pe �s ,.c:,p'i�ahs- nosso Pa,lS, Q. :Bfll,SII, s�ra um
i
3.1gumaS pes�o.as 'fOI a.m detl-

I da'des polonesa, Em poder de, Contava 59 anos ge ida
tra as paredes do aeropor�'Ü O entusia-smo dos mamfell- ; ta,s estrangelros estao mte-Il.ar para todos os que dese- I das pela pohCla ou dlspers.a- . dos meliantes, que são de de. Ricci, durante o regime
elo Galeão, quebrando os VI- tantes ppl:eceu mostrar que a Il'essaclos n.a gl'3ndeza do I Jam eOoP�rar . para a nossa elas quando procuravan) dls- profissão sapateiro e gráfico, fascista, foi ainda vice-mi
dfOS elas porbs e rompendo popularidade do presidente I Brasil". _

I g'r:1l1dDZa,i, tribuir folhetos subversivos. respectivamente, a políCia a- nistro da Educação, fundou a

os cordões do policiamento. .����. preendeu a importancia de organização para instrução
J.usc·elinb, que esteve au- cento' e seis mil cruzeiros e fascista dos jo vens elas esco-

sente do Brasil durante 19

Faleceu o Magoata do ela'nema CONTRABANDO ,cerea de duzentos mil cruzei-lIas, os "Balilla" e por algum
dias, foi recebido por altas

.
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LIVRAMENTO, R,G.S. 25 ros 'em notas falsificadas. A tempo foi também ministro
autoridades. Em carro aber-

_
(V,A.) -:- As autoridades uru- policia

-

apurou que os meli- de Corporação. Depois da
to, percebido de um grande

S- AI d .. 62 d
'guais apreenderam:, na sema- antes que vinham há tempos g·uerra, foi prêso e julgado

cortejo de automoveis, ,diri- Ir exan, er con.ava .anos· e na passa,da, reg'ular boiada, agindo nesta cidade, residiam sob a acusação de� colabora-
giu-se à Praça Marechal Flo- I·d�.de-Lord· desde' 49.4,t)�Suas pr·odu'çáes qúe se destinava aos mata- em Vila Prudente no Estado I cion;ista. �osteriormente, foi-
riano, sendo aclamado pelo U .I _ V douros desta cidade. de São Paulo. lhe consedida anistia.
povo que se acotovelava nas LONDRES 25 (U ..p,) - foi por êle fundada enl 1932,' fama rápidall1ente, produzin- � �� _._ �.�••••••• __. w _ _y " ..-J' .�"a _.w.

ruas. Faleceu, dia'23, vitimado por em LOlldres, e a segunda sete do "Serviço' 'para Dam'as" N O·V·a '.'ma·· ·r·c·h· a··· SOAbre Ruma "1).um ataque cardiaco, o mag:.. anos depois. Recebeu o titulo com Leslie Howard. Urna de ,
EN'fUSIASMO POPULAR nata do Cinema britanico Sir de �Ord em 1942,

'

suas \principais estrêlas, em
Alexander Korda, q'le conta-I KOl'da nasceu na Hungria, 1930, era Merle Oberol1, com

OS, ��PoD]·adlestas" lIa' II'aORu asslem fara-o breveRIO, 24 (C.P,) - Somente va 62 anos de idade, I onde foi �ornalista. durante que Casou em 1939, para di- 'I

�;;i��e�ee:}��eO;,���;D �= Sir Al�xander Korda �ra I �i�·�ll�S�e:��i:e:: t:r:��:�� ������:-��:;;;i:::�·oF:� ���= Direítis�tas e oeo-lascis,tas· unido �
ner gia, e que a POhClU conse- presidente da L�ndo: �;m' fi sel pi'odutor de filme em prêsa norte-americana, "Uni- M1LAO, 25 (U.P.) _ Ele- ouvidos às suas proposicões e mente que o seu movhnento
guiu abrir caminho para que Proc1uctlons Lt.�, e

.

a e-
,
Budapest, Vie::1e, Berlim, Hol- ted' Àrti.;:ts" que fêz "A vida mentos' c1i!'eitistas e néo-fas- sugestões sobre o aped�içoá- I econômico não têm carat�r

o sr. Juscelino chegasse até xander Korda FIlm produ�-l' lywood e Pltris. . privada de· Henhque . VIII" cistas u:niram suas forças em mentodo aparelhQ adminis- polit-'ico de especie alguma e
seu carro, ao sair do avião. tions, â primeira companhia Korda era considerado por com Charles Laughton, peli- tôrno de unr vendedor de trativo, Os partidos de direi- afirma que· não e.stá imitan
................--........................ muitos como homem que ha- cuIa que me 'rendeu 6 milhões pescado, de 41 anos de idade, ta na Assemb'léia formarão do nem seguindo Pierre Pou-

.

. .

via ensinado Os iúgleses a fa- de dolares. No ver'âo de 1953, cujo movimento de tal modo, uma "frente comum" para jade, O Seu program�l, diz, é

VERDADE.IROS DEFENSORES ze,r cinema, elepois de ter co- contraiu casamento com ilma que já se fala, em alguns combatê-lo. Acrescentou que exclusív�mente tecnico, um
meçado SUa carreira cinema- bela jovem canadense' de 26 circulos, de uma proxima essa· frente já está sendo plano para ajudar o governo

Tre'"s depu·tados ·e.m g' reve .de ·fo.me - Se tográfica num barracão em anos Alexan'dra Irene Boy-. "marcha sobre Roma" Oem- examinada nas 'reuniões de 'a melhorar as cóisas no
ruinas nos al'l'eiorel'\ de Bu- cum. brando a marcha dos faseis- grupos direitistas. país.

aQuí fosse assim... d�::\UhO de um modesto Entre suas; produções mais ��a�� Muss:olipi sôbre a Ca- ex�1�1���n��ve�oupos1��ílide:�: , ARQUIVADOproprietário de terras e aos famosas frgw:am "Catarina, Mas este rico vendedor de de avistar-se com Pierre •

14 t tRIO, 25 (V. A.) - O Juiz
HAVANA, 25 (U.P.) -

. Os legas do Congress'?, e GastDn anos eve que sUs entar a a Grande", com Elisabete pescado, que está sendo cha- Poujade, na proxima prima- da 4a. Vara Cnminal, sr .

. , .

t G d p 'esl'd nt da Camara familia, em virtude da morte Bergner; "A Ivida privada: de mado de "o Pierre PO'ujade vera, a fim de discutit: corri od e p u t a dos OpoSlc10ms as o, r e e
.d' F

.

d' Graco Aurelio Sá Viana,
Conrado Bec.quer Conrado dos Deputaelos, anunciou que

o paI. Ol apren lZ de r�- D. J'uan, com Douglas Fair- da Italia", disse que não tem seu emulo francês problemas mandou arquivar 'um proces-,

C
.

d t 'te se r unirão portel', ém Budapest e depOIS banks; "Pimpinela Escarl.a- o menor proposito de se comuns, em seu asPecto tec-Rodrigue� e Jorge ruz con-
I
am a e.s a nOl·d e

.t' I secretário de redacão. Aban- t " L r H I
so em que eram acusados por

tinuam em estado grave, de- os -preSidentes os comi es
.

t d
" e ,com es le owarc, e transformar..em ditador. 0- ° Qinamic'o Garbin, de 1 crime de 'suborno, os inves-

til ..
. pr 'cur' r' donou·mals ar e a Imprensa Henrique VIII", com Charles I deio a poliÚca", disse 'Rafa- metr'o e 67 centl'metros elepoiS de completarem qua. ro I

c e malOl'la para o a

I . d'
. ti'gadores V{aldemar Nasci-

d' d ,ueve de fome no e- uma solução para o proble- e começou a pIO uZlr filmes Laughton, el ·Garqin. "Amo demais nico. mento, Garibaldi Rodri!n.les,laS e '" '. ' mudos. Em pouco� meses se _-.. _ ..":.i JOO"W'. d' d'
.

h I
�

dificio do Congresso, num es- ma.
, . ".

meus ISCOS e Jazz e mm as a Cura, afirma categorica- Fernando' Veiga Cabral e

forço pata obrigar o govcr- Os me'dicos assistentes dos conv�lteu �o p:mclP�1 plO- flores para me meter em po- mais Gregório 'Fortuilftto e

d l'nt rv n 't d' I raln onten' dutOI da Hungria, Transfe- DEIXOU DE SER lítica". _

no a suspen er a e e - gl'eVlS as. lVU ga •
,,' Joao Valente.

,
o •

'1' t " n it 11m boletim dizendo !lu-se em 1919, com sua bela LONDRES, 25 (U,P.) - A De ·qualquer modo, o pei-ç'w nos sme Ica os. " o e ., A •

M
.

·F k
.

r d M MANIFESTO DOS
A ac.usação era de que o.

° élelicndo estado aos .três que os três le'gisladores so- espo�n. ana. • ar a,s, J)ar�1. rac 10 e. Oscou anunciou xeirQ Garbin se jacta de con- ",
.' "tenente" Gregório .conse-

.

1 j u a alar- frem de eleshidratacão hi- Berlim, onde esta fOl sua pn-, que o sr. A.M. Pufanov, dei- tal' com uma força tal, que'legl� aCores começo •
- '. "

t' d
..

f'l' I·' ". '. ..

"JUAREZISTAC''' guia.·nomear e transferir in-
mar seriamente os seus co- pertensão arterial e

debilita-,
meHa a �IZ

.'
e varlos

.

I mes,
I
xou c e ser, pU,meu o m.mlstro nas proximas eleições facU-

J vestlgadores para a Delega-
mento das batidas do cora- entre os quais um intitulado da Repubhca ela Russla, que mente. obterá 4.500.000 votos, ..

I cia de Costumes e Diversões
ção", afirmando que se Col1- "U�a moder�a DUbarry"" a- é a maior e mais im�ortante que beneficiarão o comercio, �lO, 24 (V. A.)

.

- ? sr,
para os mesmos fazerem a

PARA A AERONAU� tinuar o jejum o proanosti- tram a atençao dos amenca- das dezessete repubhcas que as profissões liberais e os a- Mllton ?a:npos esta reahzan- chamada campanha aO "jo-
co será grave.

' I:>

nos. Transferiu-se em 1925 constituem a União. A emis- gricultores, Garbin. propõe do as ultlma� consultas,"m go do bicho". Durante o in-TICA para Hollywood, onde teve sora explicou 'que tal foi pre- que o governo 'modifique a torno do mamfesto que deve- quérito do Galeão Joã Va-RIO, 25 (V.A.) - ° vesper- fracasso após fracasso, pois ciso para "fortalecer a chefia legislação tributaria, de ma- rá ser lançado ama�hã pe- lente aCusou GregÓrio �e re-tino "A Noticia" publicou MARTA ROCHA acreditava na independência do conselho de ministros da neira que haja justiça para las f?rças que apoiaram a cebér cinco mil cruzeiros porcom destaque que os oficiais artistica, ao passo que Holly- Republica". Aduziu q\!Je seu o pequeno contribuinte e não candidatura Juarez. mês de cada poliCial assimda aéronáutica estão articu., RIO, 25 (V. A.) - Marta wood pensava de maneira di-. sacessor·é Yasnov. Deve tra- se malbaratem milhões por "O manifesto fixará um'u benefl'cl'ado.t l·t Rocha partiu de avião nára t d M'kl'l
. .

lanelo um movimen o p el e- M versa. ar-se e I' lal Yasnov, ano para cobrar impostos e linh.a de oposição muito ri-
anelo a escolha elo sr. Negrão Buenos Aires, acompanhada A vida ele Hollywood desfez preieito de Moscou, qlJe . nos taxas: gida ao novo govêrno. Já tive

. .

t d do. industrial Alvaro Piana, .. .

t lti t'
.

d
.

de Lima para mmls ro a- seu pflmelro casamen o e o u mos mes.es em viaja o ° movimento de Garbin ocasiruo ele dizer que a UDN
qu'ela arma. O sr. Francisco seu noivo. Vão consorciar-se, .

aparecimel1to do cinema fa- pelos paises da Europa Oci- ganhou tal força e tão gran- estará na oposição. Todos en
Negrão de Lima - aduz

.

- seu no�vo, Vão consorciar-se, lado deixou Korda sem tra-' dental. A Republica da Rus- de numero de adeptos, que tendemos que colaboração
pelas i'elações de que dispõe segundo informou a03 jorna- balho. Retornou então a Eu- sia repi'esenta 77 por cento os direitistas realizaram reu- com o novo govêrno, ainda
na Aeronáutica, é apontado ustas no aeroporto' interna- ropa, jurando que nunCa da superficie da União 80- niões em Milão para exami- que em têrmos técnicos, seria
como o elemento capaz das cional do Galeão, na locali- mais voltaria aos Estados viética e 64 por cento da sua nar a situação. Disse Garbin' profundamente indesejáv('l
tendencias em choque". dude de Mar de Plata, Unidos. Na Inglaterra criou POPUhlÇão. que, se o governo não der I para "qualquer udenista",

."."..............-.-.....- ..- ......_................-""-":
� D'IRETOR I,

Rubens, de �Arruda Ramos �
GERENTE �

Domingos F. �"de Aqu.ino �
��...-..-.__..�_-_.....-........,.._......J"'.......

--------------------------------
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�O mais 'antigo Diá-�� rio ele S. Catarinaj
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)
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Eficiência da Aviacão Brasileira
J

.

O QUE FOI A VIAGEM DO SENHOR
.

"

JUSCELINO

l!:diÇão de hoje - 6 páginas

Foi, então, que o presiden
te da comissão policial mili
tar solicitou a abert'ura elo

inquérito administrativo. Ou
vido novamente, Valente ne

gou tudo, afirmando que fi

zel'a. aquelas acusações sob

coação. Gregório e outros a

cusados também negaram.
Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADOFlarianópolis, Quinta-feira, 26 de JaneirQ de 1956

1\ ar� Crianças
DR. JUAREZ 'flHlLIPPI

Edifício João Alfredo "':"":;- 1° andar•.,
Salas 1 e 2 - Rua 'Jerônimo Coelho, 1

Horário: 8 às 11 - 16 às 1.8 horas
Atende exclusivamente com hora marcada.

-- _______,._-------;-..;,.--_
.

I FI.
M É D I

DR. WALMOR ZOMER
GARCIA i .

Dínlomado ,pela Faculdade Na
cional de. Medicina da Univer

sidade
-

dp Brasil
Ex-interno ·por concurso da Ma

ternidade-EScola
(Serviço do Prof. Octávio Ro

drigues Lima)
Ex-interno do Serviço de Círur
&ria do Hospital .1. A� P. E. T. C.

do Rio de Janeiro
Médico do Hospital de Caridade
e da Maternidade Dr. Carlos

Corrêa
.

DOENÇAS DE SENHORAS -

PARTOS - OPERAÇõES
Cons: Rua .João Finto 11 16,

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

. Residência:
Rua: General Bittencourt n,

101.
Telefone: 2.692.

c O B

DR. JOS� MEDEIROS
VIEIRA

DR • .xLMAR CORR1lJA .

• ,
.

CLíNIOA)MÉDIéA
CONSULTAS das 10 - 13 ho-

raso

Rua Tiradentes 9 - Fone 3415

DR•.JOSÉ TAVARES
IRACEMA

DOENÇAS NERVOSAS E MEN
. TAIS _ CLINICA GERAL
Angustia Complexos

Insonia - Ataques - Manias -

Problemática afetiva e sexual
Do Serviço Nacional de Doen-

ças Mentais. Psiquiátra do
Hospital-Colônia Sant-Ana,
CONSULTóRIO - Rua 'I'ra

.

jano, 41 - Das 16 às 17 horas.
RESIDJ;:NCIA: Rua .Bocaiuva,

139 Tel. 2901

.,'

DR.· CESAR BATALHA nA SilVEIRA.
Cirurgião Dentata

Cllnlca de Adultoa e Crtançu
Ralo X
AteJlde�eom Hora Mareada
:relipe Scbmldt 39 A Salas 3 e 4

Agência : PúJ{'fO ÂLEGRE
"Riomar"

Avenida do Estado 1666/76 Rua Comendador Azevedo,
64 I NOVA LINHA DA "CRUZEIRO DO SUL" AS

Telefone: 2-37-33 QUINTAS-FEIRAS, PARA SÃO PAULO E RIO PAR-
Atende "RIOMAR" ,TINDO DE FLORIANÓPOLS AS 07 :00 hs.

End. Teleg. "SANDRADE" Elid. Teleg. "RIOlVIARLI" FLOR1":A..NÓPOLIS 07 :00
ITAJAI , 07:25
MAFRA . . . . .. 08 :20
CURITIBA . ..v ••• �...... 09 :00
SÃO PAULO....... 10 :50
RIO DE JANEIRO 1.3 :00

INFORMAÇÕES E RESERVAS DE LUGARES: RUA

I FELLIPE SCHMIDT, 40 TELS. 2210 E 2500 AG:€NCIA
·'fAC-RUA FELLIPE SCHMIDT, 24 TEL. 3700.

SEGURANÇA - CONFORTO - RAPIDEZ

Consultbrio rua Bocaíuva, 42

Consultem nossas tariras. EXPRES50 FLORIANóFOLIS C9QUElROS O BAUmO QUE RESSURGE
.

-Fones: 25-34 e 25-35 -

I Durante o calor fortíssimo que estamos atravessando,
. •

nada como uma noite aprazlvsl, gozando ainda as deli-
------------------== -------

cías dos banhos de mar.

r
'

A.s praias de Coqueiros- se encontram repletas de ba-

,.
nhistas uns residentes lá, outros apenas veranistas. .

Se você ainda não possue um terreno em Coqueiros
; aonde construir Sua residência ou sua Casa de praia, não
i perca a oportunidade, compre já um dos últimos do lote!), ..

. menta 2, da Praia da Saudade. \
i Projeto e vendas: Eng. Rui Soal;es - Deodoro n. 7 -

Fone 2.521. - Proprietário dr. Nerêu Ramos ..
\

DR. ARMANDO VALÉ
, RIO DE ASSIS

Dos Servieos de Clínica Inf.antiJ
da AS8istê�eia Municipal e Hos

pital de Caridade
CLÍNICA MÉDICA DE CRIAN

ÇAS E .ADULTOS
._ Alergia _

Consultório: Rua Nunes MA
chado, 7 - Consultas das 15 às
18 ltoras.
Residência: Rua Marechal Gul

lherme, 5 - F<lne: 3783

A D V O G A DDR. ROMEU BASTOS

fIRES
MÉDICO

Com prática no Hospital São
FranCisco de Assis e na Santa

Casa do Rio de Janeiro
CLINICA MÉDICA
CARDIOLOGIA

ConsuÍtório: Rua Vitor Mei
reles, 22 Tel. 2675.
Horários: Segundas, Quartas e

Sexta feiras:
.

Das 16 às 18 horas
Hesidência: Rua Felipe Sch

midt, 23 - 20 andar, apto 1 _

Tel. 3.002.
. - -, Ex-interno da 20& enfermaria
DR. HENRIQUE PRISCO e Serviço de gastr.o�enterolo�ia

PARAISO da Santa Casa do R10 de .leneí ro
t Prof'. W Berardinelli).
Curso

•

de neurologia (Prof.
Austregesilo).
Ex-interno do Hospital mater

uidade V. Amaral.
DOENCAS INTERNAS

Coração, -Estômago, intestino,
r'ígado e vias biliares. Rins, ova-

rios e útero
.

Consultório': Vitor Meireles 22,
Das 16 às 18 horas,
Residência: Rua Bocaiuva 20.
Fone: 3458.

;_, ADVOGADO _

Caixa Postal 150 - Itajaí
,anta Catarina.

... -., -_._--"

-DR. CLARNO G.
'GALLETTI

_ ADyOGADO _

Rua Vitor Meireles, so.
FONE:: 2..468 ,

Floril\.nópolis -

DOENÇAS Dó APARELHO DI
JESTIVO -- ULCERAS .DO ES·
roMAGO .E DUODEND, ALEIt
GIA-DERMATOLOGiA E CLI- •

NICA GERAL

DR. JúLIO PAUPITZ
FILHO

DR. ANTONIO GOMES DE
•

ALMEIDA.

MÉDICO

DR. LAURO CALDEIRA
DE ANDRADA

ADVOGADO -

Escritório e Residência:
Av. HCl.'cilio Luz, 15
'1'':' lefone: 3346. .

,

••••••••••••••••••••••
D E N TIS TAS

DR. SAMUEL' FONSECA
CIRURG IÃO-DENTISTA
Clínica _ Cirurgia

"ROTESE: _, Pontes Moveis e

Dentaduras em

Nylon.
DIA'l'ERMV.: - 'I'ratamerito de

canais pela al
ta frequencia.

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

Fernando Machado na .5
Fone 2225

.

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

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

Andrade) ..

Consultas -' Pela manhã no

Hospital de CaiAdade.
Â tarde das 15,3'0 hs. em dian

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

Coutinho 44.

DR. MARIO DE' LARMO
éA�TIÇÁO
MÉDICO

CLINICA CLíNICO DE CRIANÇAS
de ADULTOS

OLHOS - OUVIDOS - NARIZ Doenças Internas
E GARGANTA �ORAÇÃO - FIGADO - RINS

DO _
- INTESTINOS

DR. GUERREIRO DA Tratamento moderno da
SIFlLisFONSECA Consultório _ Rua Vitor Mei'-

Ohefe d� Serviço ,de OTORI- eles, 22.
NO do Hospibal ide Florianópolis. HORÁRIO:
Possue a CLINICA os APARE· Das 13 às 16 horas.
LHOS MAIS MODERNOS PARA Telefone: Consultório - 3.415
TRATAl\fENTO das DOENÇAS Residência: Rua José do Vale
da ESPECIALIDADE Pereira 158 - Praia da Saudade
Consultas - peja

.

manhã no
_ Coqueiros ;'

HQSPIT4L, t,. . ------ _- ,.-------

A TA,RDE,- 9ª,s"2,.Rlh.5 , ·DR. V1DAL'DUTRA FILHO
no CONSUL'Tó-RIQ '....!.:"- R'1lIl- 'dos .

MÉDIC6 '1m CRIANÇAS-ILHEOS na. 2 r" .

F l' S h i db
RESIDf.:NCIA)- Felipe Sch- Co nsu ltôrio: e rpe • c .rm ,

n< ,8 (das 14 às 17 horas),midt n? 113, I'el, 2�65. Residência: Tenente Silveira,

DR.�ANTÓ.NIO-MONIZ' :30 (Fone 3165).
.

DÊ ARAGÃO DR. CONSTANTINO
CIRURGIA TRE'UM.ATOLOGIA DIMATOS

. .Ortopedià
Consultõrío i. João Pinto, 18.. MBDICO CIRURGIÃO
Das 15 às 17 diàriamente. Ooencas de Senhoras _ Partos

Menos aos Sábados - 'Operações _ Vias Urinárias

Res: Bocaiuvá 135. Curso de aperfeiçoament', e

Fone: _ 2.714: longa prática nos Hospitais de

DR.A.�WLADYSLAVA BU�3�stL�óiuo: Rua Felipe
W. MUSSI "chmidt, nr. 18 (sobrado). FONE

II?������O�IO DlB 35iioRÁRIO: das 15 ás 18 ho-
.................

��u;�;:-;;-_.'YI
ras

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

. AD!\HNIS'fRAÇÃO'
CIRURGIA CLíNICA Atende chamados Redação e Oficinas, à rua. Cem.
GERAL-PARTOS ;;elheiro' Uafra. 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 metodos de

Especialista em m o lêst.ins de Gerente: DOMINGOS F. DE
diagnósticos e tratamento. J-.Senhoras e vias urinárias. AQUINO
SULPOSCOPIA � HISTERO ...,.' Cura radical das inJecções Representautes: ,

SALPINGOGRAFIA - METABO- .zudas e cronicas, do aperelho Representações A. S. Lara,
LISMO :í3ASAL . ':;nito-urinário em ambos os Ltda

.

Radíeterapla por. ondas curtas-
·;exos. Ru'a Senador Dantas, 40 - 50

F.Jetrocoagula«;ão _ Raios Ultra
Doenças do aparelho Digestivo andar.

Violeta e Infra Vermelho.
e do sistema nervoso. Te!.: 22·59:?4 - Rir, de Janeirr,

Consultório: Rua Trajano, n. 1, Horário: 10'h ás 12 e 2% ás n. Rua 15 de Novembro 228 50
10 andar - Edificio do Montepio.. Consultório: R. Tiradentes, 12 andar sala 512 - São Paulo.
Horário: Das 9 às 12 horas -

._ 10 Andar _ Fone: 3246. ASSINATURAS
Dr. MUSSI.

.

Residência i. R. Lacerda Cou- Na Capital
Das 15 às 18 horas - Dra. linho, 13 (Chácara do Espanha) Ano / Cr$ 170,00
MUSSI; Fone: 3248. Semestre Cr$ 90,00
Residência: Avenida Trom- No Interior

powsky, 84., DR. ALVARO DE Ano ; Cr$ 200,00
---

DOIN 'CARVALHO Semestre ,Cr$ 110,00
DR. JÚLIO J Anúncio mediante contráto.

VIEIRA' •

MJ1:DICO DE CRIANÇAS US originais, mesmo não pu.
"

jl'UERICULTURA
- PEDIATiUA hlicados, não serão devolvidos.MEDICO -' ALERGIA INFANTIL'4

I
A direção não se responsabilizaE:,;PECIALISTA �M. O,LHOS Consultório; - Rua TIl·adel.-

pelos conceitos emItidos nos ar-

OUVIDOS� NARIZ E GARGANTA es n. 9.
.. tigos assinados.

'l'RATAMENTO li: OPERAÇõES Residência: - Av. Herclho I '.

Infra·Vermelho _ Nebulização _ Luz n. 155 - 'fel. 2.530. .

Ultra,Sol1\ Horário: - Das 14 às 18 ho- INFORMAÇõES UTEIS '

('tratam�nt.o de sinusite sem
ras diáriamehte O leitor encontrará, nesta co-

operação) �--' hm[!, informações que necessita,
Anglo'lletinoscopia _ Receita de DR. _NEWTON diàl'iainente e de imediato:
Oculos - Muderqo -equipamento D'ÁVILA JORNAIS f Telefone
de Otp-Rinolaringologia (único O Estado 3.022

no Estado) CIRURGIA GERAL A Gazeta _ • 2.656
Horário das 9 às 12 'hons e Doenças de Senhoras - Procto- "Diário da Tarde 3.679

dae 16 às 18 horas. log'i:t _ Eletricidade Médica
Imprensa 'Oficial 2.688

Consultório: - Uua Vitor Mei- CQol1su'ltório: Rua Vitor Mei- HOSPITAIS
reles 22 - Fone 2675. . reles' n. 28 - Telefone: 331)7. Caridade:

}teso - Rua São Jorge 20 - Consultas: Das 15 horas elll
(PI'ovedor) _..... ..... 2.314

Fone 24 21.' diante. (Portaria) ,........ 2.036
Residência: Fone. 3.422 Nerêu Ramos 3.831
Rua: Blumenau n. 71. Militar 3.167
DR. ANTONIO BATISTA São Sebastião (Casa de'

Saúde) 3.153
JUNIOR Maternidade Doutor Car-

CLíNiCA ESPECIALIZADA DE los Corrêa ,..... 3.121

CRIANÇAS CHAMADOS UR-

.Consultas das 9 ás 11 homs. GENTES

_Res. e Con8 Padre Miguelinho, Corpo de Bombeiros .,.. 3.313
_--

.

Ser�iço Luz (Raclama-tI!.
_ _,__,"___ ç'les) .. 2.404

Polícia (Sala Comissário.. 2.6B8
Polícia (Gab, Delegado) .. 2.594
COMPANHIAS ,DE
TRANSPORTES

TAC ..

Cruzeiro do Sul .

Panair , .

Val'ig ...............•.•

Lóide Aéreo .

Real ..

'

.

Scandinavas .

HOTÉIS .

Lux ..

l\fagestic _ .

Metropol .

La Porta .

Cacique .

·Cenira!. .

Estrela .

- Rua Duarte Ideal .. , .

Telef. 3.28e - IESTREITO
. � ..:M!i� 'Disque ,., ' .

Consultas :,' da� 8,00 às 11 ho
ras e das 14,00 às 18 horas.
Exclusivamente com hora mar

cada.
. Sábado - das 9 às 12.

cmUIWJÃO-DENTISTA
C0NSULTóRTQ �difici()

Pártenon - 20 andar � sala
203 - Rua Tenente SiJv�ira, 15.
Atende diáriam��te das 8 às

11 horas. '.
3as e 5as das 14 as 18 horas;

- 19 as 22 horas.
Confeccionu Dentaduras e- Pon

tes Móveis de Nylon.

DR. JOÁO ASSIS J:1l.HO
CJRURGU,O DENTISTA

Clinica de Adultos - Ci ru rgia
e Pro tese Raios X
Rua Felipe Schmidt, 39 A -

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

3.321
11.449
2.694
3.371
3.659

DR. MARIO WEN·
DHAUSEN

CLINICA 'MÉDICA.DE ADULTOS
E CRIANÇ.<\,5

Consultório - Rua João l'in
to 10 - Tel. M. 769.
'Consultas: Das 4 às 6 horas.·
Residência: Rua Esteves J·ú·

nior, 45. Tel. 2.812.

1.700
2.5ÓO
::,553
2:325
2.402
11.377
'2.300

DR. NEY PERRONE
, MUNDDR. I. LOBATO.

FILHO FormadQ"pelãF'aculdade Nacio
nal õe" Med,icina Universidade

do Brasil
RIO DE JANEIRO

Aperfeiçoamento ria "Casa de
Saude São, Miguel"'.

.

Prof. Fe'l"nando Paulino'··
Interno. por 3 anos do Serviço

'de Cirurgia
"

Prof. Pedro de Moura
OPERAÇõES

CLINICA DE ADULTOS
DOENÇAS DE SENHORAS
CONSULTAS: No Hospittil de

Caridade, ·diáriamente pela nUI
nhã
RESIDJ;:NCIA:

Schutel, 11',9 -

Florian6polill.

Dcenças do aparelho respirat.ório
TUBERCULOSE

RADIOGRAFIA E RADIOSCOPIA
DOS PULMõES

Cirurgia do Torax
Formado pela Faculd.ade Nacio
nal de Medicina,

.

Tisiologista e

Tisiocirurgião do Hospital Ne-
rêu Ramos .

Curso de especialização pela
S. N. T. Ex-interno e Ex-assis

tente de Cirurgia do Prof. Ugo
Guimarães (Rio).

.
Cons.: Felipe Schmidt, 38 -

Fone 3801
Atende em hora marcada.
Res.: - Rl1� Esteves Junior,

.80 ....". Fone: ,2S�.i
I

2.021
2.276
3.1'47

O horário de saída de Florianópolis
horas e do Rio de Janeiro às 16,00 hb\-as.

Tanto na Ida como na Volta o navio fará escala nos

. ........ •
" portos de São Sebastião, Ilhabela. e Ubatuba .

Para melhores informações, dirijam-se ii sé de da
Emprêsa, à rua Conselheiro Mafra, 30 - Telefone 22-12.................._ "

0'8 '1
, Restaurante Napoli
:
:• RUA Mare.eJl&l Deo1oro ...

";,lll LAfell, ao .11.1 do Bru1l. o melhor T

: O"éc:onto '�l!H�l..I·{ n (MI ",llbor- 'O't:Qcll!.(lt:e:t

� OO R••a � �

Viagem com segurança
e rapidez

so NOS CONFORTAVEIS MICRO�ONIBUS DO
- -

RAPIDO ,<SUL-BRASILEIRO»
Florianópolis - Itata! - Joinville -- Curitiba!

,

Agê'nCia: nua Deouoro esquina da
Rua Tenente Silveira;

Expresso Flarianópolis LIda.
ENDERE'ÇOS ATUALIZADOS DO EXPRESSO

FLORIANóPOLIS LTDA.
I

I Tra.nsportes de Cargas em Geral entre: FLORIANóPO
LIS, PõRTO ALEGRE, CURITIBA, SÃO PAULO, RIO
DE JANEIRO E BELO HORIZONTE.

Matrfz r FLORIANóPOLIS Filia]: CUíUTIBA
Rua Padre Roma, 43 Térreo Rua Visconde do Rio Branco

Jl'elefon�s: �5-34 ,(DeI?ósito) 932/36 :
25-35 CEscfitó'l'ib) ..

Telefone: lt-30
Caixa: Postal, 435

I

En d. Teleg. "SANTIDRA"
End. Teleg. "SANDRADE"

Filial: SÃO PAULO

Telefone: 37-06-50

Agência: RIO DE JANEIRO Agência: BELO HORI
ZONTE
"Ri�mar"

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

''Riomar''

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

Aten.de "RIOMAR"
. End. T�leg. "RIOMÀRLI"

Atenàe ,"RIOMAR"

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

agentes
.

":!-WDOVIARIO RAPIDO RIOMAR"

Co-Iegio Coroção. \ de Jesus
AVISOS PAnA O ANO LETIVO DE 1956

Exames de adrn;issão lio Curso Normal
Dias 16: e 17 de fevereiro, às 8,00 horas.
Inscrição para 'os mesmos

.'

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

.
'

Dia 16 de fevereiro, das 9 às 12 horas.
MATRíCULA M:fl;S DE FEVEREIRO
Mediante pagamento .da Ia. prestação

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

cadern-eta..
As alunas da Ia. série ginasial e as novatas das de
mais séries queiram trazer 3.
Dia 22 - das 8-11 horas - las. séries ginasiais.
'Dia 22 - das 15-18 horas - 2as séries ginasiais.

'

Dia 23 - das 8-11 horas -,- 3as séries ginasiais.
Dia 23 - das' 15-18 horas - 4as séries ginasiais.
Dia 24 - das,' 8-11 horas - Cursos Científico, Clássi
co e Normal.

)

-0-

Reabel'tUl'a' das aulas
,Dfa IOde mlfrço de 1956.
Ch�gada ao Internato - Dia 29 de fevereiro de 1956.'
Dia 1-3 - Turno da m'anhã às 7,45 horas. �

.

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

uniforme de gala cQmplettl: blusa de man�a comprida,.
06 'bOÍl18, luvas, sapato colegial.

EMPRESA NACIONAL DE NAVEGACÁO
", j-

HOEPCKE
'NAVIO-MOTOR

.

«CaRL
ITINERARIO·

sAmAs DE
I D A

Fpolis.
20-1
1-2

13-2
25-2
8-3

Itajaí
22-1
3-2

15-2
27-2
10-3

Rio
27-1
8-2

20-2

3-3
15-3

Santos
28-1
9-2

21-2
4-3

16-3
será às 24,00

. Atenção
Edilal para o. ·ano· de 1956
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E COLÉGIO ESTADUAL

DIAS VELHO

I Exame de Il chamada e de II época - Colégio - Gíná-
"ia e Normal.

.

Inscrição: Dias I a 4 de L:vereiro.
Exame de II chamada: Dias 6 a 9.
Exame de II época: Dias 10 e 11.

EXAME DE ADMISSãO: Ginásio e Normal.
Inscrição: Dias 1 a 4.
Exame: Dias 6 a 11.
Documentos: Certidão àe idade, de vacina, de saúde

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

Insc:'ição: 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
las séries: Dias 21 e 22

Colégio: Dias 20, 21, 22 das 14 às 16 horas.
Observações: Não se fará matricula 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 militar devem apresentar o cer

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

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

Florianópolis, 1,0 de janeiro de. 1956.
.

José Wa,.rken Filho -c Diretor.
MINISTÉIUO DA MÃRn�ilA"\

Capitania dos Portos do Estado de Santa Catarina
--------.....,-------��--_._-----

Cruzeiro do· Sul

DR. IVO VON WANGENHEIM
DENTIST.A

,C6�C} das E§quadrias
DE ALBERTO l'tCH'l'ER

Rua 2� de Maio, 612 - Estl'eit'o - Io'lorianópolis
Portas, janelas, caixas, meia-caixas, vistas, etc., com

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

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

to para cntréga imediata
F'érro - Tubos - Sanitários e Azulej os para importa

ção do Rio de Janeiro da Cia. Americana de Intercambio
(Brasil) CADIB.

Se vai construir anóte o nosso e'l1dereço.
Sua visita nos dará prazêr.

.!

Senhores Comercian'es
e lodus'riais

o impôsto de Renda pago sôbre o lucro real, apura..
do pela escrita comercial, é mais justo do que o calcula
do pelo lucro presumido, com base na escrita fiscal. Pa
guem somente o impôsto devido, encarregando o nosso

Escritório da feitura das suas escritas. Aceitamos tam
bém escritas atrasa\das.
ESCRITóRIO CONTABIL-IMOBILIÁRIO PERRONE
'Rua Deoelaro, nO 11 - Caixa

J'olle nO 3222 - Flol'ianópolis.
Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ETADO

A' Velha figueira
(Que se enco,..ntra no jardim Oliveira Belo)

Dentro do horbotiuho da cidade,
Sem que se afete rua calma aobran seh-a,
Tu te 'ergues, velho marco 'da amizade
Desta gente de raça alvíçareira.

Na tua aparência simples eTe bondade
Não és só e simplesmente uma figueira;
Por tua sombra, fresca apesar da idade,
És irmã nossa e da cidade inteira.

J

És uma amiga da anciã cansada,
Companheira do alegre colegial,
E carinhosa mãe da garotada.

E .se eu não fosse mísero mortal
serias às altas' glórias elevadas;
Árvore velha, amiga sem igual.

Maurício Távora Neto

ANIVERSÁRIOS

Faz anos hoje o nosso mui
d'el igcnte amigo AGENOR
ALVES, quê-a testa dos ne

gocios do Clube Doze, vem

se desdobrando para.,o que o

Veterano caminhe "sempre
em f'órma. Suas atividades
são apreciáveis e mui louva
das.
Sócio da ESPORTIVA SO
CIEDADE I'COUTO MAGA
LHÃES", de' Caça e Pesca,
elo scmpi-e que pode vae pi
ra fi Ilha Verde, lançada no

meio do mar, É um apaixo
nado pelas pescarias. e pe
las caçadas mato a den
tro.

E assim é-nos mui grato
desejar ao velho amigo pere
nes felicidades.
As muitas' hcmenagerrs

que por certo receberá na

data de hoje, juntamos pra
zerosamente as nossas.

dr. Moahyr de Oliveira e de
sua exma. esposa d. Maria
Ramos de Oliveira;

- menino Roberto Vieira
da Rosa, filho do sr. Osni
Vieira da -Rosa dinamico

Inspetor da The Texas Co
Ltda, e de sau exma. esposa
d. Alda Sálua Rosa;
- sr. Odemar, filho do

sr. Amadeo Moser, Ca pita
lista em Apíuna

_:._ sr. José Pedro Gil;
- sr. Celso Furtado;
- saro Carrnela Salomé

Pereira da Silva;
- sr. Newton Gar�ez
-;- sr. Djalma Coelho Sou-

za;
- sra..' Urania Moura
- sr. Oscar Schmidt;
- sr. Gabriel Garbelotti;
- saro Zoraide Nunes;
- sr. João Momm
- sta, Clara Junkes, fun-

cíoáária do D,C.T.
- sr. Jairo Lisbôa
- sr. Timoteo Justo Pau-

lo Alves, funcionário do De
,)tuí.umentó de Saúde Públí
ca

-- jovem Walter José Al
ves;

AGENOR ALVES

FAZE}! ANOS, HOJE:
- menino Otavfo Ramos

de Oliveira, filhinho do sr.

(SNA) - Um pastor de
Fibdélfia está combinando
os meios mais antigos e os

mais modernos de comunica

�i'io para envàngelizar e con

fortar os surdos. Trata-se

os sinais de linguagem dos
surdos videntes�

O programa é estritamen
te devocional, embora fôra
iniciado com o objetivo mis·
sionário. Atualmente, "Mo
mentos de ,Confôrto" é re-

00 Rev. O. H. Bertram, da transmitido pela Rá(ÚG
Igreja Luterana do Reden- HCJB, ,de Quito, Equádor.
to1', que assistido pelo seu! A espôsa do pastor Ber
colega Roland Gerhold, co- tram, a sta. Lorúá Marie to

meçou agora o quarto ano de ma conta dá correspondên
"Momentos de Confôrto",' cia, que provém de diversas
através da TV, em que lls-a partes do mundo.

t Missá de 7· dia
EDMUNDO EDELBERTO DA LUZ

Jorge Corino da Luz e família, Laura da Luz Montene

gro e família, Henrique da Silva Fontes' e família' e filhos
e netos de José da Luz convidam aos parentes e/amigos pa-'

ra a missa de 7°. dia que mandam celebrar por alma de seu

saudoso irmão, 'cunhado e tio EDMUNDO EDELBERTO DA

LUZ, no dia vinte e sete, sexta-feira, ·ás seis e trinta, no

altar do Sagrado Coração de Jesus, da Catedral Metropoli-
tana.

os paisss da. América Latina,
é mais uma, ameaça poten
cial, do que uma ameaça
imediata", declarou hoje o

;'Washington Pose", em sdí

I torlal intitulado "Bulganín ü

OS latinos" .

Depois de haver frisado

que atualmente "o comércio

j. Tda Rússia Soyiética com a

I
América Latina é ínsígnírí
cante", o jornal independen-
te nota:

I "Um aumento moderado do
: comércio ela América L�tina
1
.

com a Rússia não acarretará
graves problemas. Entretan
to, Se alguns países da. Amé
rica Latina se tornarem de

pendentes dos russos, a Rús
sia poderia, então exercer

uma influência (sôbre tais

países) , desproporcionada
com esse eomércío. A fim de

A data de hoje recorda-nos que: "* impedir tal dependência, é

el{! 1.583, com mais de 80 anos de idade, faleceu necessario que 03 Estados
a brasileira Paraguaçu, filha de 1 morubíxaba da *

*
Unidos ajudem 'aos países da

'I'ribu Tupinambá, que habitava o litoral da Ba- América Latina fi, diversificar
hia. Casara-se com Diogo Alvares (o "caramu-l . .

I
*

o mars possive as suas in-

rú"), passando fi chamar-se Catarina Alves; i� dúatría a e a sua agricultura".
1.618, uma Carta-régia nomeou Martim de Sá II

OI'S' _ .. _-_ �-- ----- ._- ... -

governador do Rio de Janeiro, pela segunda vez, .../I AVéS71i?UZ »o- NÃO SE AFASTARÁ
pois que já governava em 1602 e depois gover- I DE RUGI/<? CL}- RIO, 24 (V. A.) - Um por-
nou em 1.632;

.

I MO ClM t..6AÓ. ta-voz do gabinete da presí-
em 1.643,' o Capitão holandês Jacob Evers, -'aa I dencia da República infor-

Guarnição de São Luiz do Maranhão, foi der- i /. S A"P A . !!_l0u à, reportagem que- o sr ..

rotado no Outeiro da Cruz pelas tropas dos.pa- ; 1�6
- L

Nereu Ramos não pretende
tr iotas do Maranhão e Pará, comandadas, pelo ausentar-se desta capital a-
Capitão Antônio Teixeira de Mello; I ..

TR''E"S DEPUTADOS EM GRt
-

té o dia 31 do corrente, quan-
em 1.646, D. Antonio Felippe Camarão, entrin- .

..,

'

,

!--Vf DE .. elo transmitirá a chefia do
cheirado com 600 de seus bravos homens, nas i FOME

(!'ovêrno ao novo chefe da

margens do Rio limitrofe do Rio Grande do i EM PLENO CONGRESSO �ação. Deste modo: não tem

Norte com a Paraíba, repeliu seis ataques dos I
.

fundamento a noticia de que

holandeses chef iados por Reinberg : I HAVANA, 24 (p. PJ - Os God, presídenta da Câmara I .,

't 'Sa-o Paulo
7--

'I
d t d

.. .

t d
s. excia. VISl ara

em 1.812 faleceu o Conde de Linhares (Rodrí- epu a os oposicioms as os Deputados, anunciou que j; t, ,
.' 11.es a semana.

go de Souza Coutinho), que foi Ministro dos Ne-. Conr�do Becquer, Conrado ainda �sta noite se reunirão i

"

__;_.-------

gócios Estrangeiros e da Guerra de D. João ,VI. : �OdngUeZ e Jorge Cruz con- os presidentes dos comitês de

Foi. o criador, no Brasil, da Academia Militar; tínuarn em estado grave, de- maioria para procurar urna

'

'.::::::. :; "'"1-�
1.842, o célebpe Coron él Bento Gonçalves com poi.g de completarem quatro solução para o problema. .- './.J-,- ';9
tropas "farroÍJpilhas", foi f'ragcrosameute der- 1 d.i�s de �greve de fome no edí- Os médicos -assístentes elo,

DO �\'-:::::::7".' " \.�
rotado no combate de Passo do Camaquan pelo f1C1O do Congresso, num es- grevistas divulgaram ontem calor 7;/''/111 \ \\\\

1.

Chefe da Cavalaria Legalista F'rancisco Pedro forço para obrigar" o govêr- à noite um boletim, dizendo I \\ -

de Ab-reu - o popular' e terrível Chico Pedro: 1, no a suspender a interven- que os três Iegísladorns so-

em i.8G5, '0 Conselheiro Paranhos dÍl'lgiu uma'· �...nos síndícatos. frem de "deshídratação, )1i·-
círcular-manifesto ao Ministro das Relações' pertensão arterial e debjJ-ita _.

Exter icres da REPúBLICA ARGENTINA e
O delicado estado dos três 'menta das batldas do cora-

ao Compo Diplomático residente em Buenos legisladores começou a alar- ção", afirmando que, se C011-

Aires, da qual consta va o .seguinte trecho; I mar seriamente os seus co- tínuar o jejum, o prognostico

"À vista de tantos áctos de provocação, a res-
i legas do Congresso,. e Gaston será grave.

ponsabilidade da guerra sobrevin.cJa entre o

',ATE'" MEADOS 'DE FE-V-E-RE-IR-"0---Brasil e a República do Paraguai passará ex-
.

Cll1sivamente. s,ôhre o Governo de Sua Magesta- RIO, 24 (V. A.) _ O minis-
de que repelirá pela força 'O agressor; mas, res

salvando, com Uignidade do Império, os seus
tro Macedo Soares, titular da

legítimos direitos não confundirá a nação para-
pasta dabs Relações Exterío-

. "res rece li ntem
.

lt
guaia com o Governo que assim se expõe aos

' e , o , a VISl a

. . "

I
do embaixad·or argentino sr

azares de uma guerra lll.lusta, e sabera manter- .

, .

se, como 1;>eligerante, dentro dos limites que lhes
Ii' I' . '1 t t, . .

'1'
� I e Ipe A. ESpl , que' ra ou -

marcam a .sua ..

propna CIVI 1zaçaQ e seus

com-I' d
. .

t
.'.,,' segun o apuramos - de

prom1ssos 111 ·er.naClOnalS. .. . '

t- l' J f t'
.

,

que" oes ,lgac as aO 'u uro

acôrdo Brasil-Argentina de

SRA· JENY /GOMES
RIO, 24 (V. AJ - Faleceu

na madrugada de ontem a

sra. Jeny Gomes, mãe do bri

gadeiro Eduardo Gomes. Há
RIO, 24 (V. AJ - O gabi- politicas já de conheciment(' cerca de dois anos vinham-se

nete do executor do estado' público,' 'poderiam participaI a:gravando s,uas complicações
de sitio, general Lima Câm�- de articulações prejudiciaif cardiacas e o desenlace veri-
1'a, enviou à imprensa a se- ao ambiente ele tranquilida- ficou-se às cinco e 30 horas.
guint,e nota: Considerando de de animos que o govê'i'no O corpo foi transportado
'que Alberto Jorge Mestre tem, como objetivo no mo- para a capela Santa. Terési
Cordero e Fernando

Francis-I
mento" o executor do estado nha, de onde sairá 'o r'éretro

Co Malfussi, indiciados no de sitio determinou, em ca-' hoje as nove horas, .para �
inquérito policial que foi ins- ráter preventivo, a detenção cemitério de San João Batis-
taurado para apurar ,fatos dos mesmos. ta.'

-_._,-- ---- .' A sra. Jeny Gomes resielia.

D e s a r m a m e n t o à Praia do Flamengo, 224, a
I?-artamento 701.

O PLANO DE EISENHOWER

Venham assistir) a um jnrl inédito
DIAS 26, 2l5-e 29, NO TEATRO ÁLVARO DE CARVALHO

- Você, advogado?' Onde já se viu, advogado Fan
toche! '

� Ué, é causa que não falta no mundo-de gente de'
verdade. .)

Mais ou menos assim, discutem o SOLDADO e o

FANTOCHE em "A REVOLTA DOS BRIGADEIROS o

p�netáculo que marcará a volta do TEATRO CATARI-
NENSE DE COMÉDIA aós nossos palcos.

'

Pois bem, venham assistir a. um juri inédito, com

juiz, advogado e tudo, nos dias 26, 28 e 29, em récitas no

tm'nas (às 20,30hs.) ou nas vespel'aig de sábado, dia 28
(às 16hs.) e domingo, dia 29 (àsl0hs. e às 16hs.).

A bilheteria do Teatro Alvaro de Carvalho está fun
cionando diàriamente- das -(9 às 12 e 18 às 22hs.); para
que todos possam reservar seus lugare��lmerados.

Os preços são os seguin tes: RECITl\IS NOTURNOS
- camarotes - Cr$ 200,00, poltronas - Cr$ 40,00, bal- I MOÇÁS DESANIMADAS I

cões - 20,00. VESPERAIS - camarotes - Cr$ 150 00 I �OMENS SEM ENERGIA,

poltronas - Cr$ 30,00, balcões - Cr$ 15,00.
,. " .

'Nlio é sua culpa!

NÃO PERCAM A REVOLTA 'DOS BRINQUEDOW'
Êa fraqueza que o deiXA C8D!ado" pálid�.

,
. com moleza no corpo li 0lh03 Bem b,·ilho.

e .ouvirão cousas como esta; A fraqllii2.a atrasa a vida porque roubll
_ Afinal, Fantoche, o que é um juiz? as forças para ° trabalha.

_ Juiz, Ursinho� é uma pessôa mu-ito Ílnportante,
v A N Â D J O L

t t' h'
aumenta os g I o b u I o 5 S!lnguitie«s I!

que ves e uma roupa pre a, usa um c apeu preto com VITALIZA o sangucenfraquecido. E' de 'gosto deliêÍoso e pOde
uma consa branca e fica dormindo durante o ,iulgamen-I ser usado em todas as idades.

to...
. ...

__�.-.r__

.���������_-.... MEDALHA DE OURO PARA SÀLK
PROGRAMA EVANGElICO
Os surdos terão através da TV

Você sabia que •••

- 40 PASgO oae o
J -HOMEM se ece

,.... vou ,4Te' LINS 2:2
tV{./ILOMeTRO$ NO
-4R, MACACOS e

I?ATAZANAS CIJCeR
ICADOS eM PRO
Je're/$ F06{/t!�
rêS, SOBReVIve·

..

IMM ossors
DE Sé eu; VAp
ReM ATE' 6S
(J)(.fILOMéTK:!OS
DEi ALfUI?A-

26 DE .TANEIRO

'*

*

*

!- *HOJ E

países será firmado até mea
elos de fevereiro, estando nele
Incluídas importações de' tri- .

go (1.900.000 toneladas) e

frutas, pelo Brasn, e expor

tações brasileiras paTa a Ar

gentina constantes do café,
caca'u e maquinária, princi
palmente. Será abolido, ao

que nos foi revelado, o con

trole sôbre as importações
argentinas de café.

comércio.
O novo ajuste entre OS dois

\Preguiça e fraqueza
VANADI'OL CORDEIRO E MALFUSSI

Agora com vistas ao estado de siHn

la Casa da Moeda dos Esta-
dos Unidos. I

Em nome do Presidente
A medalha Salk ,Será en

treigue ao dr. Jonas Salk pe- NAÇõES UNIDAS, 24 ·(U,. o.s delegados manifestaram a

lo secretário de Saúde, Edu- PJ -. O chefe da: delegação opinião de que a comissão de-

de ouro com o seu nome. cação e Assistência, sr. Ma- no,te-ainericana, Sl'. Henry via discutir imediatamente o

A medalha, que foi sugeri- .rion B. Folsom, a pedido do Cabot Lodge, criticou a Rús� assunto, sem esperar pelo re

da pelo presidente Eisenhõ- presidente Eisenhower. sia por não ter aceito o pla- latório da subcomissão. Toda
wer a 22 de abril de

1955,]
A entrega será feita em no de inspeção mútua apre- via, foi re/solvido aguardar-se

quando da sua citação espe- cerimônia especial no Depar- sentado em Genebra' pelo! as informações do organismo
cial aO dr. �alk na ca�a tamento de �aúde, devendo o presidente Eisenhower. O dis- ',que, em reuniões secretas, há
Branca, teve a sua confecç'ao. sr. Folsom ler naquela opor- curso de Lod!ge foi pronun-, tempos vem examinando as

aprovada pelo Congresso por tunidade uma mensagem do ciado na re_união de hoje da várias propostas desarma-
lei especial e foi cunhada f>e- presidente Eisenhower. I comissão do desarmamento.; tnentistas.

WASHINGTON, 24 (U. PJ
- O criador da vacina con

tra' a poliomielite, dr. Jonas

Salk, receberá na próxima
quinta-feira uma medalha

AVENTURAS DO ZE-MUTRETA

IMJiC1NE
:J � A PAlt/Ç',í do

FOGO
rOGo

SIIGIMMJ
3! rOGO O�

.qUTONe

3

,

.;:, e

DUlito
hOln!

PREVENÇÃO DA SíFILIS
Na maioria dos casos,

apanha-se a sífilis pelo sim
ples contac.to C0111 a pessoa
doente. Mas" quando se to
mam as medidas que a Hi
giene aconselha, as possibi
lidades de contágio fica�1
reduzidas ao mínimo.

Procure conhecer e pôr
em prática as medidas
de defesa contra' sífilis.

EXPLOSÃO
,�IO, 24 (V.A.)-Em Nilópo··
lis, próximo desta capftal, re
gistrou-se ontem violenta ex

plosão cujo estampido foi
'ouvido em 'vÚias localidades
vizinhas. Não houvé feridos.
A policia descobriu os res

tos de um elepósito.de muni

ções que se achava oculto. As
autoridades disseran1 que es

tavam indagando a possibili
dade de que os comunistaf}'
houvessem armazenado dina

mite, para utilizar em ativi

d,ades terr'Üristl1-s.,Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"O·. Estado· "Esportivo"
...............: A � 1i •••__ ,. �. • ., ,

\

O 'vai des�e�e·se rlo S8Don�o turno e
, ESTA NOITE o S�NSACIO�Al CHOQUE EN�RP'O CAMPEÃO DOS DOIS TURNOS E o "BUGRE"
Avaí Guaraní despedem- ram 110 returno. O pl:imeiro mente foi d�rrotado pelo tância dão ao choque desta ta gern soube junto ao técn i- sua estupenda classe.

do 'seegundo turno hoje passou ilêso pelo Bocaiuva Imbituba e Paula, Ramos, I noite, de vez quê 'São Os co Nizeta, que continua �Ll- O Guaraní está ao lado dose "
.

O·
.

d 8 lz] h t P 1 R tá b dà noite, disputando uma bõa (2x1), Atlético C6x1), 'I'a-. conseguindo empatar com o campeões dos dOl� t.urnos. bstItu.m o au zm o, e,n re au a amos na a ua e

ele ia que terá por palco o mandaré C8xO), Figueiren�- Figueirense e vencer ao Bo- prélio para os az.UIS repre- Ado�fll1ho e Fausto sera es- classificação. Para classifl-
�stá�io da Praia de F\ó'l'a. se (2xO), Paula Ramos cai uva, Atlétic� e 'I'amanda- sentará �lm treino para. os colhido o goleiro para a car-se pana o 3° turno pre-

Vão defrontar-se os dois (4x3) e Imbituba (3x1), en- ré. compromissos do terceiro noite de hoje, de vez que, cisa o tricolor vencer o

times que mais bonito fize- '.quanto que o "Bugre" so- Os avaianos pouca impor- turno, Ao que a nossa repor-, arribos estão inscritos e po- Avaí, assinalando 16 tentos,
derão atuar quando bem eu- pois o tr+color; praiano leva-

2
tender a direção técnica. lhe 15 gols de vantagem.2
Fausto é médio direito e Quasi Impossível.1
póde ser improvisadono ar- Os quadros prováveis pa-

'� co porque qualidades ele as ra hoje:

1 possui para a dificil pos i-

cão d�' guarda-va las, como AVAÍ Adolfinho ou

i demonstrou no terceiro com- Fausto; 'Waldir e Danda;

1 promisso do Avaí contra o Vico, Morací e Loló; Fer-'
I'amandaré em que vence- nan do, Hercílío, Amorim,1
.ram os azuis por 2 x 1. Não Niltinho e Jacó.

i sabemos éOl11o a�da Adolf'i- GUARANÍ Dom í;

1 -iho, mas basta colocá-lo no Fausto e Anibal; Filomeno,

1 arco' para que o grande "às" Nilson e Vicente; Antoni-

1 da Seleção C�t�rin.ense em- nho, Sac�i,. Carlinhos, Zézi-

I ! I� .:'IU�·..1 !'lolgue a assistência com a nho e Mano.
..

__ _. __ .

_ �_. .�!��i ASSISTIU AO CLASSICO DO FOOT -BALl --.
--

As \� -Sh�---"
1

O
.

GU�S
Stewart GRANGER

1 P RTU E· Jean SIlV{MONS - Charles
1 LAUGHTONem:
1 LI8BÔA, 23 (U. P.) - O rigentes do F. C. Pôrto e do

A RAINHA VIRGEMpresidente Kubitschek, de Belenenses pediram ao sr.

.:.1liveira, acompanhado do Kubitschek de Oliveira aceíAmorim (Avaí), com 4 tentos
ARTILHEIROS .NEGATIVOS ministro das Relações Exte-; tasse o título de membro de

'I'eddoro, do Atlético,' a f�vor do Imbituba, riores, sr. Paulo Cunha, che- I honra dessas associações, e.

Valérío, do Paula Ramos, a favor do Avaí. gou às 12,25 horas ao' está-jlhe entregaram uma peque-

Bonga, do Bocaiuva, a favor do Avaí, dio nacional de Lisbôa, sau-'] na �andeira e uma caravela,

ARQUEIROS VASADOS dado pelas ovações de 50.000
!
emblema da equipe de Lis-

S
.

('1")' 90 espectadores que, sob um', boa. ,

.

onciní At ético d vezes

L 1 (P R ') "7 ,01 radioso. agitavam bano,
.'e o . amos

"'23
vezes

deirolas com as côres bra- O representante doDluhAmaury (Tamandaré) ", . . . . . . . . . . vezes ,
.

'8 PI' d'
;

CG ') 16 s ile ira s e portuguêsas, , Atlético. de ão .au o pe lU,Domí uuraru :

1
vezes

A bandeira do Brasil flu- ao presidente eleito do Bra-Capâverde (Imbituba) 6 vezes
,� .1,

4 tuava nó mastro, de honra. sil fazer com que esse paisArgentino (Tamandaré) !....... 1 vezes
d

'

) 14' O presidente eleito do: possa participar o ca!l1peo·HéHo CBocaiuva ' vezes
" .

kAI'd (A ')'
.

12 vezes, Brasil assisti'U� ao. jôgo" do ',nat,!) " }11.(..u;.Qi�'1>1.,..,..,,,d�, .. _ }'Hi -

,CI es va\ 'r;' � ••••••••••••.. !
.

'!)
, k' d'

..

t dL· (D
.

)' 9
-

",;[tm:")''etltHltâ :náciell1tl, 'eI1t:€e' hoo: ey', a' ser lSpU a o

lo,T\:lZt ��Fa�uva )
t",:i� '.�! .,:., .:.� <

-s· ,.sze8sS {) le;'del.' -�lo torneio," o...F. C- i,. êste ano no PÔl'to., Após os<l...-uI' Oil� Igueuense ' � , . . . . . . . . . vez
, ,

')
-.

6 PÔl'to e uma das melhores: hinos nacionais, o pl'esiden-,Oswaldo CBocalUva " . . . . . . . . . . . . . . . . . . vezes, I 01'
.

Paté (Guaraní) 5 vezes cr"l1illes da. capital, o Bele-
i
te Ku·bj,tschek de.. lvelra

W I CG ') '5 :lenses. I' l'espondeu por numel'OSO�a' ter uaranl............ vezes
.

dTião (Iinbituba) {: .. . .. 5 vezes HOMENAGENS
'

gestos de mãos aos vIvas a

lsaias (Guaraní)' (.................... 4 vezes LISBÔA, 23 (U. P.) � Di- multidão,
Juca (Atltico), em 56 m. 3 vezes

Almiro CTamandaré) ,
- em 49 minutos 2 vezes

Itamar (Tamandaré), em 41. minutos ...• 2 vezes

Dino (P. Ramos) .' ' :- 2 vezes

Jaime (Avaí) � . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2 vezes ano"
Alexandre Clmbituba) 2 vezes já é técnico do Fluminense nO's da seleção gaucha que
Dantas (Tamandaré) ".;' '

.. : . . . . .. 2 vezes! para o terceiro turno, reve� l'epl'esen�ará o Bras�l. 110..

Fausto (Avaí) :............... 1 vez lIa o "Diário. Carioca",

adio, P.anamer�c�no do Me�Ico,
Wjlson . (Figueirense) :............. 1 vez anta1�do que. foi.marcado

o dIzendo a Ill_lprensa ,.carIocaIMaJ.'réco CP. Ramos), em 9111•.. : •.•• : •.••
'

O dia 5 de feverelro para a que Os en.salOS foram os

MOl'ací (Avaí), em 36 m '. . . . . .. o assinatura do seu C'ontrato mais l?roveitosos-, e que o

PENALIDADES MAXIMAS com o clube de Alvaro Cha- scratch brilhará na terra ...._.�.... ......t'l.V ... ..,...�....�
Convertidas em gol ves. Receberá ele cem mil aztéca.

,

Pitala, no jogo Paula !aàmos"x Atlético cruzeiros de luvas e 25 mil - E' do Japão que nos fHILE 4 X BRAS'I·L 1Vico, no jogo Avaí x Atlético crúzeil'os mensais. vem a curiosa noticia: v

Oscar, no jogo Imbituba x 'Avaí Tsurue Nakaune, colegia:l O "scratch" qrasÚeiro, re-
Làluo, no jogo Atlético x Bocaiuva O Santos, Campeão pau- de 16 anos, em Tóqüio, sur- presentado por jogadores do
Nizeta, no jogo Guaraní x Avaí lista, realizará 15 jogos no preendeu os meios atléticos Campeonato Paúlista, fra-
Zacky, no jogo Bocaiuva x Imbituba exterior, atuando nas Amé- com a operação que féz, pa- cassou na sua e7tréia no
E'rico, no 'jogo Figueirense x Tamandaré dcas Central e do Norte e ra mudar de sexo. Há dois 8tj]-Americano de Futebol
Valério, no jogo Paula Ramos x Figueirense' possivelmente na Europa.' anos, Tsurne registrou al- que está ... sendo realizado em
Vico, no jogo Avaí x Atlético - A meia noit.e do segun- gumas marcas de sua cate- Montevidéu;, pois foi golea-Nenem e Zachy, do Bocaillva, no jogO contra o Gua- do dia de disputa, o Juana goría. Agora que ;adotou o do" pelo selecionado do Chi-

l'aní. vinha à fr-ente na 'Regata nome masculino Ide Masa- � le por 4 a 1.
Nery, do Imbituba, contra o Atlétic0. "Buenos Aires-Rio" seguida mi, seus recordes vão ser

Osni, do Atlético, 110 prelio contra o Bocaiuva. do Callgrejo, Fjord III e objeto de estudo. 8e o exa-
.

Desperdiçadas Royono. me médico comprovar que
Leilmitz, no jogo Paula Ramos x Guaraní - O ·sr. 8il�io Pacheco, ele se tornou homem, serão
Amorim, no jogo Avaí x Paula Ramos presidente da C. B. D. este- todos anulados.
'Dirceu (Guaraní), no jogo c'ontra o Bocaiuva<
E'rico (Figueirense x Imbituba).

EXPULSõES 'DE CAMPO

o Guaranf�o Cam�eonatõ

NUMERes DO CAMPEONATO
CITADINO ·DE PROFISSIONAIS

PARTIDAS REALIZADAS
1° 'fURNO

Paula Ramos 5 Guaraní 2

·Imbituba O x Bocaiuva O, em ,Henrique Lage
Atlético 4 x Paula, Ramos 3

Figtleirense 4 x 'I'amandaré O
Avaí 4 x Bocaiuva 1

.

Atlético 5 x Guaraní 2

Imbituba 5 x Tamandaré O

Figueirense 3 x Paula Rafios 1
Atlético 2 x Avaí 2
Bocaiuva 4 x Tamandaré 1

Guarani 2 x Figueirense 1
I

•

Paula Ramos 2 x Imbítuba 1
Avaí 2 x 'I'amandarê 1

Atlético 1 x Figueirense 1
Paula Ramos 5 x Bocaiu va ?
-Imbítuba 3 x Guarani 1

Figueirense 1 x Avaí O

Paula Ramos 2 x 'I'amaudarê
Bocaiuva 3 x Guaraní. O
Imbituba 2 x Atlético 1
Avaí 2 x Paula Ramos 2

Pigueirense 2 x Imbituba 1
. Guaran

í

1 x 'I'amandarê O

Avaí 3 x Imbituba 2
Bocaiuva 2 x Atlético 1
Avaí 2 x Guaraní 1

Figueirense 4 x Bocaíuva 1
Atlético' 2 x Tamandaré 2

2° TURNO
Paula Ramos 5 x ,Guaraní O

Bocaiuva 5 x Imbituba 4

Paula Ramos 2 x AtlétÍ'<�o O

Figueirense q-"x --'l'aman'daré O'
Avaí 2 x Bocail:lva 1
Guaraní 4 x Atlético O
Imbitubã 2 x Tamandaré 1

Figueirense 3 x Paula 'Ramos 1
Avaí 6 x Atlético 1
Bocaiuva 4 x Tmnandaré 3

Figueirense O X_, Guaral,lí O

Imbituba 4 x Paula Ramos O
'Avaí 8 x Tamandaré O

Figueirense 1 x Atlético O
Bocaiuva 3 x Paula Ramos 2

Avaí 2 � Figueirense O
'

Imbituba 4 x Guaraní O
Tamandaré 1 X· Paula :Ran10s O:
Guaraní 3 x Bocaiuva 2
Atlético 4 x Imbituba 3
Avaí 4 x Paula Ramos 3
Guaraní 2 x r,ramandari.i O

Figueirense 1 x 1mbittlba 1
Avaí 3 x Imbituba 1
Bocaiuva 3 x Atlético 2

CL--i\SSIFICAÇAO
1° lugar - Avaí, 4 p. p.
20 lugar - Figueirense, 7 p. p. ,

30 lugar - Bocaiuva, 11 p. p.
40 lugar - Imbituba, 14 p. p.
50 lugar - Pa·ú1a Ramos e Guaraní,
60 lugar - Atlético, 1'7 p. p.
70 lugar - 'Tamandaré, 23 p. p.

OS AWfILHEIROS

. ,

15 'p. p.

E'rico (FigIHl.irense) ; 13
... Fernando (Avaí) 12
Sombra (P. Ra..mós) :

' 11

Ztacky (Bo.caiuva) 10
Wilson (? Ral'hos) : ",. . .. 9
Lauro (Atlético) .. : .

Amorim CAvaí)' .'.. , .

CarHte (Figunirense) .

Oscar (I"m:püuba) - <
Profess'or (lml5ituba) .

Pitola (P. :Rámo;::;) .

Cava].}azzi . ('Atlético) ,

, '

Jair (Eocaiuva) .

Va.lério CP. Ramos)' .................•
Cobra (Bocaiuva) .

Nel'Y (Il1}ôlbitttbà.) '.' ...........•...
"

Jacó (Avaí) .

Armando (Bocaiuva) .' ......•...
Lando (Imbituba) .

Chadéco (Imbituba) .

Nenem (]3pcaiuva) ,
.

Victor (Atlético) .

Nizeta (Guaraní) ........•... , ...•
'

.

Niltinho' (Avaí) ' : , .

Ney (Tamandaré) -

,
.. '.,"

pavid (Imbituba) ","�o .

Sadi (Guaraní) ; .. :' .

Ari (Guarani) .

'Dedéco (Guarani) .

Alemão CFigue�ren!'le) .

Rodrigues (Bocaiuva) .. , ....••.........

Bolão (.1\vaí) '
, .

Walmor' (Figueirense) r ••••••••••

Anteninho (Guaraní)
'

Zézinho (Guaraní) ................•....
Vico CAvaí) .

Oíádio (Taman,diâé) " .

Hercílio CAvaí) .. , .

Todos os dias úteis das 8 as 1l,30h. à rua Saldanha

F'4'" 'C
•

J
_

Marinho 34.
""" OmnOICaf1aONota: A, direção pede aos srs. Pais o obséquio de se _ ,

\I
apresen'tarem nos .dias marcados, :;.fim-de
não perderem �s vagas.

Pacheco (F'igueirerise) .

Quesco (Imbituba) : )' .

Raul (Bocaíuva) ';
'

.

Jair' CTamandaré) •................•..
Dílney (Atlêtícó) .. " ...............•..

Alípio CAva0 .L
,

Careca (Atlético) .' '

.

Tião (Guarani) .

Loló (Avai) .

Betinho CFigueírense) .

Adão (Tamandaré) .' .

.Joquinha CTamandaré) .

Toinho (Figueirense) .

Fernando (Tamaadaré) '
.

Car-linhos- (Guarani) ..........•.......
Nilson (Guarani)

.

Moraeí (Avaí) .

Armando (P. Ramos) .

Betinho CP. Ramos) .

Mário (Guaran í) .

Giovani (Atlético) .

Osní (Atlético)·
·

.

RECORDISTA DE TENTOS NUM Só JOGO

N O T I C I A S D kV E R S A 5
Pirilo, o "técnico do ve. há pouco em nor(-o Ale

do foot-ba!1 carioca, g'l'e, onde presenciou os trei.-

Curso Particular "São Jn'sé��'fI
9
7
7.
7
6
fi
5
5
5
5
5
4

_4
4-
4
3
"
i)
..)

I
u

3
3 I3

. 2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
��

Sebastião, do Atlético, .no jogo frente ao Guaraní.
Erasmo (P. Ramos-) e Chadéco Clmbituba, no jogo

entre os dois clubes.
.

Bolão, do Avaí, no jogo contra'o FigueireI1Se
Dilney, do Atlético, no jOg6 contra o Bocaiuva.
Vermelho do Tamal�daré, no jogo contra o Atlético,
Sombra, do P. Ramos, no jogo contra o Atlético. I

Filomeno, do Gual'aní, no jogo contra o Paula Ramos.
Marréco, do Pâula Ramos, no jogo contra o Figuei-

, ·f'l1se.

Gerson, do Imbituba, no jogo contra o Paula Ramos.
/' Trilha, do Figueirense, no jogo contra o Avaí.

Professor, ao Imbituba, no jogo contra o Atlético.
Soncini (Atlético) no jogo contra o Bocaiuva

OS APITADORES

Diretora: Pl'ofessôl'a Maria'Marlal.ena de Mou�'a Ferro
Curso correspondente aos Grupos Escolares e pre

para alunos para os exames de Admissão ao Ginásio, Es
colas ele Comércio e Industrial.

MATRíCULA:
De 1° a 8 de fevereiro - para os que já são alunos do

'Curso;
de 8 a. 15 para os alunos novos.

HORÁRIO:

14 vezes

12 vezes

11 vezes

11 vezes

4 vezes

1 vez

o ESTADO
...-__.----

CINE ,SAO JOSE
As 3 � 8hs.

Aldo FRABRIZI Ave
NINCHI - Yves MON
TANT 'em:
PARIS É SEMPRE PARIS
No Programa:

.

Repórter Na Tela. Nac.
Preços: 11,00 - 5,50.
Censura até 5 anos.

As 5 '- 8hs.
Rock HUDSON:...- Julia

ADMSem:
BANDO DE RENEGADOS

\ techn icolor
No Programa:
Fatos em Revista. Nac.
Preços: 11,00 - 5,50.
Sensura até 14 anos ..

I

,
r
j

As - 8hs.
St�wart GRANGER

Rita HAY}Vb:j=tTH em:

SALOMÉ'
technícolor

No Programa:
Cine Notíciaríc, Nac.
Preços: 10,00 - 5,00 .

Censura até 14 anos.

techriicolor
No Programa:
Noticias da Semana. Nac.
Preços: 8,00 - 4,00 ..
Censura até 14 anos.

As - 8hs.
Barbar� STANWICK

Richard CARLTON em:

DESEJO ATROZ,
..

Nõ Progr;��: '

AtuaL Atlantiçla. Nac.
Preços: 10,00, -. 5,00.
Censura até-'14 "anos.

,
. ..

r

As - 811s.
Gene TIERNEY - Leo

GENN em:

TORMENTO DA' sus
PEITA

,',' r � "

No Programa:
Vitória Filmes. Nac.

Preços: 8,00 - 4,00.
Censura até 14 anos.

ALUGA SE
Aluga-se uma sala para es

critório com entrada, inde
pendente.

. A Rua Vidal Ramos, n. 30.
Tratar na mesma.

Parficipação
,PAULO LANGE E SRA. par
ticipam aos p·arentes e pes.
soa$ amigas o nascimento pe
sua filha Edla Maria, ocorri
do dia 20 do corrente na Ma-

.

ternidade dr. Ca� Corrêa.
-

Gerson Demaria .

Lázaro Bartolome.t, .

João S�bastião d:'t Silva .

'Lauro Santos �

'

.

Oswaldo Meira .

Steban. Hory (húngaro) .

ASPIRANTES
Classificação

1 ° 'lugar - Figueirense e Imbituba, 5 p. p.
2° lug'ar - Bocaiuva e Atlético, 12 p. p.
3° lugar - Guaraní, 15· p. p.
4° lugar - Avaí, 16 p. p.
.5° l-ugar - Paula Ramos, 19 p. p.
60 lugar _:_ Tamandaré, 22 p. p.

PRóXIMOS .JOGOS
'Dià '29' -.:.:

-

Figüeiréhse x Bocaillva
Dia 2/2. - Tamandaré x Atlético

A. fim-de reg,ularizar a

situação das carteiras per-
ESCOLA INDUSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS manentes, forrtecidas 'por

ANO LETIVO DE 1956 esta Enfidade, solicitamos o

CURSOS INDUSTRIAIS BÁSICOS comparecim�nto de seus pos-
EXAMES VESTIBULARES: -

I"�'
I sltidores, na sede desta eu-

Inscrição De 1 a 13 de fevereiro,' das 9 às

121
tida,de, no Largo General

ri hOl;as. Os candidatos deverão' apresen- Osório, "das 08 :00 às .12 :00,-
I tal' os seguintes do�umentos, eom fir- diàriamente .

mas reconhecidak: certidão de nasci
mento, atestado médico, a�ado de va- _",..,...................-.,..._",............-..-..-......

cina, prova' de conclusão dõ curso pri- LIV�RO'S1 mário, 6 cópias .de fotografias 3 x 4.
"

'

Realização - Dias 16 a 17 de fevereiro, às 9 horas.
EXAMES DE 2a ÉPOCA: Dias 20 e 21 de fevereiro,

às 9 horas.
MATRíCULA: De 16 a 29 de, fevereiro, das 9 às

12 horas.
INíCIO DAS AULAS: DiaJo de março.

A Diretoria

Por motivo de viagel'n ven

dem-se Uvros de dil'eito, fi
losofia e literatura.
Tratar à Rua Tenente Sil

veira n. 16, das �O às 16�ho
raso

'·itAcervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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' � CLUBE' DOZE ÓE AGOSTO
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ç!!!tO!!LES � . 1950 -1951 "7}952 1953 � 1954 -1955 AGORA, •

:;';',�:a�:,.;��:�;:�g;��t;:; � SABADO, DIA 28 DE JANEIRO - ORNAMENTAÇÃO A CARATER! «

,de um tipo de epiderme todo, !i
'II

especial e em que a mesma se t APRESENTA'CAO DA NOVA ORQUESTRA -DO {lUBE. r r ��::5���t�::�:�:�:�':�� i REPERTÓRIO SELECIONADO. TRAJE RIGOROSAMENTE EXIGIDO: BRANCO PARA AMBOS OS SEXOS;' 1:':i��::".�'d�,,:,��:��:.'t��� � AS' MESAS NÃO, SERÃO VENDIDAS, POREM PODERÃO SER RESERVADAS, ,

!��i�âti��l��c�e:':':u������d�i: � AO"S QUE ASSIM 'DESEJAREM, AO PREÇO. DE CR$ 50,oo� �pele sensiveis sabem que, de
� "

::inicio, qualquer especie ele sa- .. L
�_

oca vermelhidão e' 'I �bao prov" '11 '

, '

.. � '" 5 _ � _ M"" "V'.._ma_......_�..,..I"-..............JO.J'ia_.....� "�o1 •
- ·�W�.,/M.JII,....�·�·,.,...�..u�·�� �.............·�uc�.·h�ar6.,.��i·�5;.c�fiI,j'il�JiL��.. _ ..� -_ ,.��-\"-.... .

,

'�;��r��oV1���10�������e:l�:; ··;;.:
....

_oA ,_ T' A,' L. �'NO t;en,d"CU'IO'.�.-'-,,---'--"--·�-·�
.

E -.0--1--T'-A i, ','sultac10 é que a epiderme - lIiiiiii.í

( B �I M'_hl0stra-se propíci!1 l'l ficar PRrifi'EITURA DO 1\'IlTN,6'I- Jo�é Geralclino ,Marcelir:o, 'om a I'u la na ao d> Doutor Newton Varella, V, Excia, mandar citar os
fendida e cheia de escamas, PIO DE l�LORIANóPOtIS I Joao Eduardo Sll>va, Joao, Juiz de Direito da Comarca interessados e desconheci-
As glandulas sebaceas e s'u- üHH�'.rORIA DE SERVIÇOS Verissimo dos Santos,' Lin-v! QUINTA-FEIRA, 26 DE .JANE!RO de São José, Estado de San- dos, por edital, com o prazo
doríparas não secretam ,mais! GERAIS ! dolfo F'?n�iga" Laurentino Senhor, queremos ver a Jesus. (João 12:21): Ler ta 'Catarina, �a forma da de 30 dias; para que a com-

o sebo e o suor em quantidade I ADMINISTRAÇÃO GERAL i Pedro rrelxelra, Iindômar Ma: João 12:'20-26.
, lei, etc, panhem os têrmos do pro-

suficiente capaz de estabe- DOS CEMITÉRIOS PUBLI- [ Iagclí, Luiz Gonzaga' Fal'iai! TODOS os ídolos oferecidos à adoracão do homem, Faço saber, aoª que o pre- cesso até f'inal, .sob 'pena de
lecer uma camada protetora I cos

'

I Lindomar Corrêa; CaflosPer- tôdas as cojsa� que se tornam objetos de' culto não IVo- sente edital vi rern, ou dele revelia e para apresentarem,
e em conseQuencia desse es-

,
CEl\'IITtRIO DE ITACOROBí i reira, Lino Greasen, Lino riem satisfazer o seu espírito, Idclos e co isas não respon- conhecimento, tiverem, que defesa, si tiverem o que-ale-

tado ele coisas aparecem as' EDITAL N° 52 ' Sousa Ramazíne, Luiz Carlos riem ao anelo do coração humano por um,l?eus verda-
por, parte de Manoel Urbano gar, dentro do prazo 'da lei, )

tão .índsseiaveís rugas,
.

( Prazo de 30 dias) Portéla, Lucia Gomes do Nas- deiro. do Amaral, me foi apresen- sendo a ação fina1 julgada
Vejamos, agora, quais as De acórdo com o art. 143, cimento, Luiza da Silva, Lui- Um "dia dois moços vieram à nossa missão com um

tada a pe.tição do teôr se- ,proceden'te. Protesta-se por
medidas necessárias para o d� Lei n, 12, de 16 de outubro za Vitalina Feijó, Léo Corrêa pedido especial. "Há alguns meses", disseram êles, "nós

guinte: Petição: _ Exmo. todos-os meios de prova em

tratamento das peles �ensi- de 1948, convido a todos os ,I Dinkhicezsen, Lindomar Le�l, assistimos a umas reuniões evangelisticas em nossa vila,
Dr, Juiz de Direito da Co- virtude, digo meios de pro

veis, O primeiro passo e evi-
I interessados pelas restos I Lacenio José Lopes, Laercio As 'palavras proferidas pelo evangelista. armen iano nos

marca "de São José, Manoel va em direito, Para efeitos
tnr o usa do sabão comum,' mortais das pessoas constan-I Campos, Luíza dos Santos, deram vida nova. Temos lido o Novo Testamento desde Urbano do Amaral, braailei- fiscais dá-se à presente o

tipo de to u c ad o r, Uma
tes da relação abaixo, ínuma-

,

Luiz Lemos do Prado, Milton então, Agbra viemos para ouvir e aprender mais de Cris-
1,'0,' solteiro, lavrador" resi- valôr de Cr$ 2.100,00. N,T,P.

vez ou outra, de quínze e�l das, nesta Necrópole, cuja, Neves Xavier, Manoel V)t�l to, Queremos vê-lo, Nós representamos sete vilas, e dez
dente em Serrada, neste Deferimento.' São José, 29,

quinze dias, utilizar sabao 11-
prazo esta terminado, p�ra I Cardoso, Ma�oel Antonio mil pessoas, Como nós, êles j)re�is,a�1 de luz, e_ ma.is l,u�, Município, pelo advogado de março de 1955. (ass) Al

quído. A pele deve ser la�ad,a no prazo de trinta (30) dias, ,Marques, Mana de Souza, Por favor,ajude-nos Nossas condições condições espirr-
que ésta subscreve ,(pro- varo

' MÜlen da Silveira.
pela manhã com agua Iígeí-

a contar desta data, requere- Maria Candida Ferraz, 11.10.-1 tua is são de pioráveis. A religião- que temos não nos sa-
curacão anexa), vem, com Rói de 'testemunhas: Patrí-

ramente morna," e enxuta
rem exumação ou aforamen- rína Batista de Sou z�, tisfaz mais," flln,d�mento nos artigos 550 cio Camilo da Silva, bras"

com uma toalha não felpud� to dos respectivos terrenos ou Maria Ramos de Almal- Damos graças a Deus pela Igreja e seu apêlo ao po- 5"2 do Código Civel e de casado, pescador _- Ser-
a qual, entretanto, não sera

nichos para deposito dos da, Maria Sebastiana Ma- "o,' em tôda a parte, para uma. vida mais elevada, Damos, �on�ormidade C\)l'U o preces- raria, Severino José de,
esfregada no rosto e sim a-

mesmos, sob pena .da, findo o

I'
tias, Maria Madalena A�,.. graças a Deus por nossas oportunidades de servílo, con-'

so 'estabelecido nos artigos Aqu ino, bras" casado, lavra
pertada levemente de mosJo: referido prazo ser feita p�r' ves, �ario Noraes, �Iana duzindo outros a Cristo para que Êle opere nêles seu

-454 e seguintes do Cod. dor _ Serrania. Despacho:
a absorver a agua. ,Uma vez

esta Administração e removl- , Umbelína Cardoso, Mana Ju- poder salvador,
Proc. Civil, promover ação _ Vistos, etc. Julgo, por

que a epiderme esteja enxu- d�S os mesmos para o ossua- , lia Izabel Bosquel, Maria, Pi1:- de usocapiao, .proponâo-se sentença, a justificação de
ta por completo procede-se a

do comum: I to Torres, Manoel Jose, (la '

O R A ç Ã O
provar, mediante prévia jus- fls., 2, em que é requerenteaplícacáo de um creme ole�- Anacleto Apolonio Silva, Costa Michel Solon da Sílva,
tificação, o seguinte: 10 _ Manoel Urbano do Amaral,

SC} e que, tenha, ainda, qualí- 'Alci:me Terezinha Silveira, Manoel Doni.ingo� de Andra-
, �ai, Iouvamos-te pela oportunidade diária de servir-

Que ,o Suplicante possui há afim de que surta os seus
dades. nutritivas '

c, grande Alf1�edo Santana Adão Ca'rlos de, Maria Valentml da Fran- te. AJuda-nos a conhecer-te pessoalm,ente para que, po�� mais de 30 anos, mansa,�con,-_ htrídicos , e- legais, efeito�.teor vitaminico,
, cie Souza"Amalia. Maria R�- ça, Mauricio Lui� �utra',�a- S�!,lOs,,�:�ar:,o':t�oS,,? v.:,e!,t� l'. j!l1tenc!!r.;��� I?arq Írua::gl'Q"" °tft;�;a e bacificamente, por' Cite-sé, 'pessoalmente, os:

t-' Uma ,formula que ;�atl�fa::,e ,ROloo&,_A�ina-dll Souza. ASS�'", ria' Fe:l'nal'l:des<VHllra,,:MLg,U�l rJn pedImos-t J"io em,_I\ônH�, de Jesus Custo, nosso Sal·
si e seus antecessores, um confina·ntes' do 'im"ovel 'em

1.lue poderá ser p:re��l'ada,;�:TI Aires Salvãto Pereira, Ac,a,clO Andrade, �,arlano
LUIZ B�I- vado!' 'e'Mestre. Am�m.

terreno no lugar 'Serraria, qu�stão e o dr. Bromotor
, \1ualquer farmaC1a ê;a segum Santós, Apolonio Bernardmo nardo, Mana Caetana dfi Sl1- '\ ,

Município de São José nele Público e. por ,precatória,te: oleo ,de_aba,cate;td�",z g-r,a-:,! dos"Sn;ntoE\ Astrogildo Gl'ego- v�, Maria Antu�e� "de Jes�s PENSAMENTO PARA O DIA
ma.ntendo plantações, pasta-! dirigida ao Juiz da 4� Vara

mas; aIpo de amendoas'Llq�es, 'üo 'Ana Caetana Silva, Agos- Sllva, Manoel Vieira, M�no
("8nS e cercas: 20 _ que o, da Comarca da Capltal, 'oqUinze/gramas; leciti�'a; Cln-,: tinbô�GonGàlves Aguiar, �l- 'Lopes ,Gonzaga, �arçal LldlO Será que a'quêles me 'rodeiam vêem -mim o espírito �üado terreno méde 80, me- "Dominio,c]a União"'; Os in,-

'co &ramas; essencia, ele 1'OS,118, ';
zira R�sa Guida, Albino Sll- d?s Santos: Mana', Bl'a� da de Cristo? '

tro� de frentes em terras de tel'essados ineel'tos cite-se,:cinco gramas; lanolma, tl'ln- ! veira Santos Filho, Ana Pas- Sllva, Mana salomeS'1 SIlva, N. KHACHA,DOURIAN (Síria) propriedade do "Nosso Pos- .. por ,edjt�l, com o p,ra�o de
ta grama,s, Esse creme�é, pas- , sas, Alice Vícente Avila, A�i�e Mar�a H,ele�a da 1 �a":-' to S, A,", extrema pelo la- trinta dJas a ser pubhcadosado com movimentos'bran-I Gomes, Alexandra' Fellcla Mar�a T�lxe�ra, �e Ollv�l�,a, FOTOCÓP,IA,S 00 norte com João Severino por três vezes no jornal "Odos de massagem e perma;ne,- ',Silva, Antonio Manoel Coe- Mana, Ehza de Melo, �,a!la I;f,/ r;Ll111a linha de 663 metros, Estado" de' Florianópoli,s e
cerá todo dia na lJele, EVlt�r lilO, Ancelma Ana Costa, An- Ferr�ll'a, Manoel Jacmt� l)elo ladO do sul com Alvaro ulÍ1â vez no Diário Oficial,
o uso' de pó de arro� subst�- \ tania Clemente M,a,ch�do, Mart1ns" M;;t��l P�:r�i:��

-

SERVIÇO RÁPIDO'E PERFEITO 11i11en da Silveira l1líma li- ; para .todos, fazendo, di,gotuindo-o por talco, 'Aprigio José Reis, Atllra. 0- cos, Mana � la�, ,a ',- Rua João Pinto, (altos) 18,- Florianópolis
nha de 657,20 metros e aos; qu'erendo contestarefu o pe-,o ruge � ser usado deve ser

mingo da Silva, Airton Can;-- salina da Sllveua, Mano�l ORGANIZAÇÃO COMERCIAL CATARINENSE
fundos com herdeiros .de' dklo nos déz dias sJlbsequen-süb a forma de creme, Ao

polino de Oliveira, Antomo ComichoH, Maria CustodE)
, . '.

111'aI'I'a Ferreira numa linha. tes ao prazo do edita.l. Cus;, "ub'11eter :I A' teu' Por EUfrasio, Maria Floriano de,. NOSS'O PO�STO ç A CARROS 1Y ,

deitarl' e nec�ss�no SIU 101ltro Vieira Machac O't rlASlves ·Pe- Jes 1 'Manoel JOQé' da Costa
.

,

'

'

. I' oJ..
.

_
. , de 80 metros, c-om a área tas afinal. São José, 12 de

as pe es senSlvels au' to Lopes, Augus o
-

t,s,
'"

,_" 'I total de 52,808 metros qua- maio de 1955. (ass') Jaymort t forme passa O Alves Bal Maria Lamim Conce�çao, Ma- DIESEL INCOMAP'E S A
tra amen 'o con ',� reir�, Aci campo '

,
-

,
" "

c1rados, Pelo exposto, res� I Guimarães Collaç.o, Juiz
r'eII10S a expor, Em Prl- b'n VentuI'a Alves Benta ria Pinheiro, MartirÍhi Cou-

I
.

,
"

'

"

,,'
�

,,'. I V' Is b t't t er"c'c' 1'0 Da1 a "

P, i,-'I'tos(Omellt,e I"eqUe,r, a , u s 1 U o, em ex I, • -,a e a
'

'C nC10 larte, Marina Antonio Silva, "
,

'

� "
,meira lagar proce e-s

,Concelçao Jose, resce,' '(5) Bxcia, Se digne mandar, de- do e passado nesta CIdade de'uma lil�peza geral a Cjualse- Alfredo Marcelino," Camilo' Miguel Custodio, Mario

Vidal,l , '

'

, ucessores sí'g"nar dia 'e flOra para a São José, aos onze dias do'

f 't m oleo cjual- t h ",' Castorina Filho, Maria Augusto de Sou-
',' ,.'"',, ,'.

'
-ra 'el a. com u

1
Agos in o J.'anas,'

M
'

L cia Santo' Pas- ,
' AssemblelU GemI Êxtraordmarla

, jlistificação prévia, ciente o mês ,de jal�eil'o de mi� 110�e-quer como o de amendoas c �- Lopes, Carolina de J�sus �a, Man� CU t rina dO� s�n- , Sã� c�nvidados os acionista� e credores do Nosso Posto, dr, Promotor Público, ouvin- centos e cmquenta e �e:s.ce;:; ou o ele vaselina" Depols I Abreu, Ciro Ant�nio da Sllva, �os, Mana 1
a �ento Nunes, 11;)/A, Carros' Diesel e d,e sua SUCeSsora Indus,tria ü Comé�-' do-se as testemunhas abai� Eu, (as8) Ilegivel Escnvao

passar um creme nco

f
em Carmelina Amenca de so�a, os,, �noe, de Jes�s Ml,l.- : elo de Máquinas e Peças 's, 'A, - INCOMAPE S/ii -- para, io arroladas as quais com- o fiz datilografar, sUbscre,-hormo_nios, C'onforme' a or- Custodia Ramos Borges, 0- Mana arClza

'I A rubI" ""eral Extr' "rd'I'na' I'l'a a l'eall'zar se' �o di'a 26 "naI'ecera-o l'nde,pendentes vodalena, ,Maria, Ma:galhã�s,', aSSe "

eUI; ,,,::, ,
,,' .!"u ,". ' .,

-

, ",'"" ,w'
'mula que se segue e que tam- racy Sagaz dos Santos, Deal-

,

'I G l'l Garcia Ma-. do corrente ntes e ano, as 16 11or3's, em SUa sede socraJ, a d 'intimaçr.6, ,Requer se São José, 11 de janeiro debem poderá, ser aviada em
ti'na Justina Teixeira, Denau- Mmlo era (O '"

I .,

t 'd' d d'
,: e

19;;:6XI'ma Jull'a Pir,es,' Mari,a. CO-I
fim ele deliberarem sobre a segum e ar em o la: áinda, feita a justificação u'uma farmacia: colerina, duas ra Francisca. da Cruz, Dalva

t t '
'

P rêa' Nelita Martins, Nlla Sa- de posse e julgada a mes-gramas; oleo de ar 'ar�lga, Maria Serafim, Dommgos .. ;- ", _

N reno Mar 1 _ Liquidação extra-Judicial da sociedade, ma por' sentença, se' digne Idez gramas; lanolina, qumz,e ,i dr'o "Bernardo" Domingos,' .'1.- gaz,S lm,ao, a,za
-

I' I d Sant s 2 - Ndmeação do liquidante,
, �'amas; Vaselina, qu!nze," gra� 'maro Vieira, Eleudorio Ellse,u' qU�ZI, N!lo Jose os, o: '

I
. ' ,

d d
mas, Essa preparaçao flcara Barcelos, Ernestina Buck Eh-" Nair Bernarde,s da SIlva, N,or- 3 Outro,s ,assuntos de interesse da SoCle a e,

1 José Corrêa Teixeira
tocla noite na pele e retirada

za Fagundes Ribeiro, Etelvi-' berpo Fran,clsco, N,ounv� Diretor-Presidentede manhã cedo do dia se-
na Rocha da Gama, Estanis-

, �ousa, Medeiros, Nadlf T�l- Eusébio Mendonça Núnes
guinte, àntes ela la'vagem, lau Pereira Carpes Filho, Eu-" xeira Braga, Olg� ,Ferreira "',

Diretor-Gerente
com o oleo ele amendoas do- zebia de Jesus, Elias Lidio d,ef dos, Santos, 01e�gano Pacheco

ces ou o de vaselina, Oliveira Eneas Valentim Jhq,'.da Costa, Orlando Conra�'o --
Nota: Os nossos leitores

Silva B;rr03" Eucli4es Joa-
I

Lo�es, Otacilia Duarte, Ola-

ART" I"CO 91poderão solicitar qualquer quim Per�ira, F'l'ancisco Ze-, v� Cost� ?rlando Man�el ?a-
,

'.,

Icomelho sobre o tratamento ferinb Martins, 'Florida de, mllo, Ot�lla Haertel, Olmdma

da pele e cabelos ao medico Jesus Francisco,Francisco Ela Bittencorurt, ,Pedro Saber,

especiálista Dr, Pires, à �ua sio Fagundes, GeraldinÜ' Lo-, Paulo Roberto de Souza, Pe

México, 31 - Rio de' Janelr�, pes, Guilherme José ela Cos- dro Lino Matias, p,edro' Israel
bastando enviar o presenLe ta Guilhermina Carolina de Borba, Pedro FurtuoHo dos

artigo deste jornal e o enele- s;usa; Herondina Santos Fa- Santos, Pedro Vieira Augusto

reço c'omple-to para a resPos- gundes, Herminio Adriano do Espirita Santo" �e,d�"o
ta,

'

Gonçalves, Herminio Setti, Francisco Ramos, �nmlhvlalor: Hercilio Filomeno, Inês Vi- Dutra Nazario, Quen�a Fran-

G
cente Nascimento, Iva Ricar- cisca Dutra Lopes, RIta Jus-

em
do Farias, InoCêncio, Pedro tino Lopes Porfirio, Romeu

ara� da Silva, João, Crumiché Ju-, Serdo, Rosalina Nunes J,ere-
,

,

' nior, José João Inacio, João mias, Rosa Farias Coel�10,
José de Sousa, Juvenal San- Rosemary Silva, ROlUa,h�o
tos João Manoel Barbosa, Jo- Silva Rosalina OOnCel?�O
sé da conceição, Josena Ou-' Laurinda, Rainildo Catahclo

riques, João Lourenç,? Bel1e- costa" R?sa de �Q�sa, ,R�th
dito, João Freitas, Joao Jac- de Ohveu,a, Roger,lO Slm�o,

S Filho João Altino de Rosa PereIra, Santma Perelra
que , ,

c , ,

d T'bBrito, Joaquim IJ'rapcisco La- Lopes, Sa'ulo RlCar o, 1 :lr-
da ,João Antônio dos San- cio Francisco Homem, TraJa

���, J�ão Barreiros' da S�lva, no Justino Regis; Ti�ote.o
I' Lopes ,João Franclsco, Manoel Alves, Tomasla de

u la" � ,

t T f'l
f" Sagaz de Souza Joao Sousa Dias Tlmo eO e 10

Jose lna "
'

'

de Campas Bruno, Jose Nl- Wendhausen, Virginia Gomes

110lau da Si1va, João Ernesto Silva, Vicente Luiz Mendes;

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

Newton Varella
Juiz de Direito.

t Auradecimento e Missa
, ,

RITA VEIGA PAMPLONA
MISSA DE 7° DIA

CURSO BOSCO

Os .filhos, g�nro, Noras e Netos de Dona Rita Veiga
Pamplona, vêm' pela presel1t� agradecer as manifesta
cões de pezar recebidas p�lo falecimento de sua inesque�
�ivel Inãe, sogra e avóHabilite-se aos exame,s de Madureza, Ide que trata o

Decreto-Lei n. 4,244, fazendo'cursos' preparatórios !iro
/

e convidaní a todos Os parentes 'e pessuas amigas para
a missa de 7,0 dia qúe, pelo seu eterno descanso man

dam celebra�' dia 27 do' corrente às 7 horas na Catedral

Metropolitana, no altar do Sagrado Coração de Jesi1s.

Antecil?adamente agradecem o compar:ecimento <.

êsse ato de piedade cristã,

RITA VEIGA PAMPLONA1 ou em 2 anos,

Informações e matrícula na ,Livraria Lider, télefones
2316 e 3661.

Convidamo!!i Va. Sa. a fazel' uma visita,. aindá ,esta
, semana à

CASA BR,USQUE '

Moderna Loja Comercial especializàda em artigos RE

NAUX, recentemente inaugur:ada nesta Capital, à rua

Jeronimo Coêlho, l-E, Edifício João Alfredo t 8'gradec·lmento 'e M·lssaS�ma'nalmente recebemos' novidades fabricadas pelas
'

,
, _'

'

Indústrias Textis Renanx S. A" de Erusque, que ofere-
DE SÉTIMO DIA

_

cemos aos nossos' distintos fregueSes ,com absol�lta ,-

O esposo, filhos, irmãos, sogros e cunhados agrade-exclusividade nesta praça. ,

cem a todos os que acompanharam ou a,ssistIram ao se-
Cam antecipàdos agradecimentos

pultamento de sua pranteada esposa" mãe, irmã, nora e
Os proprietários da "CASA BRUS<.:}UE" cunhada, Maria Alexandrina da Silva .(Maraca) e con�Florianópolis______ Stá, .?�:arina -T' vidam seus parentes e amigos para a missa de sétimo dia,

Waldir Franci'seo da Silv�, Cemitérios Públicos, em Ita- que se�"á celebrada na Catedral' Metropolitana, dia 28,
Wald'evino Jacinto Martins, �- cOl'obi, 15 cre Janeiro de 1956, sábado, às 7 horas,
13,628 - 15 - 1 _,1951. Emmanuel da Rocha Liriha- Antecipadamente' agradecem a todos os que compa-
Administração Geral dos_, res, '- Administrador Geral. recerem a êS>le ato; de piedade crist,ã.

Aluga-se Rua Nereu Ra

mos 26 úma Garagem de

Material. I

Ver e tratar' ria mesma.

Vende-se uma' loja á rua

Tel1ente Silveira 25
'

Informações no local oU á

Avenida Hercil-io Luz, 132

Al'i,t, ii Florianoflolis,

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



sua esplêndida colabora ção,
para melhor brilho da mes

ma escola que irá assombrar
e maravilhar. toda 'gente ...
Os ensaíos prosseguem to

das as 3as., 5as. e 'sábados .. -,

Que nínguem falte aos en

saios, é o apelo que fazemos

aquela rapaziada que tem
vontade de aparecer com o

máximo brilho ...

• •

Flarianópolis, Qujnta-feira, 26 de Janeiro de •• •

" Conforme prometemos, fo
mos visitar todos Os redutos
da FOLIA: TENENTES, GRA
NADEIROS, PROTEGIDOS
DA PRINCESA. Foi lealmen-

.

dôr , . . ; David Gevaerd, Acarí Marga-I gora desta segunda vez tudo mantos, dirigida pelo grande
Assim falaram OS MES-' rida, Antônio Man9cl Zu'iz, mudou, os horizontes se a- Mestre Acioli Felipe da Cos

TRES JACQUES, ACARY, [Nestor Zuiz, Asbel Solon da clamaram .. , Vimos Co rês ta ... A cadência está So

DAVID e outros. ! Silveira, Luís Gonzaga ooe- berrantes em todas as pJ- brando, uma coisa .louca, que
'�JAMAIS VOLTARIAM, JA- : lho, José Hamilton Duarte tes, vimos movimento, vimos até nós acompanhamos do

MAIS" ., .. Quem nâo os con-' Silva, Heitor Vicente de F'a- sorrisos ... Sim agora a coisa lado de fóra ... · Bom mes

hecosse, Foram os prtmeíros rias, F'lodoardo Avila e Lenlo vai. .. que venham os rvelhos mo! ...
te uma inspeção proveitosa. que voltaram ... Gente de fi- Fortkamps e outros... foliões! O grande sambista Díâo,

....•• '. Tudo fiai visto e revisto ... E bra, verdadeiros foliões, cuja' VOL'fANDO'AOS
.

"PRO'fEGIDOS DA também está emprestando
assim fomos em primeiro lu- recompensa de tanto traba-' "GFANA:DEIROS" PRINCESA"
gar aos "TENENTES ... ": lho, msses' a meses, num' ca- 4 Fomos ainda na mesma

lar abrazador, até tarde da noite, esperar o ensaio da

noite, é a: gloria efemera dos anímadíssíma Escola, onsaios
aplausos .üas, multidões... êstes que prosseguem sob a

Assim com todos êles é a magnifica direção do Mestre
mesma, coisa, Libanio, que parece ter ne

Vamos dar aqui Os 'títulos sangue o micróbio do sam-

dos carros que serão 'apre- ba. , .

sentados ou os apeltdos da A escola de samba é com-

caverna dos Tenentes... Da primeira vez, encontrá-, posta de quatro alas mascu-

1°-- Monumento ao ca-
mos somente "ossos de ma- Iínas, com dez elementos Ca-

valo desconhecido. . . deira". Projetos no ar. A-
da ala. Quanto aos nomes

12° - O Crime da Mala... chámos que a "coisa" não das referidas 'alas, por en-

3° - Tudo em S. S. ou os iria adiante ... Notámos um quanto é segredo ... Haverá

"TENENTES DOS DIABOS" Cordões dos Puxa-Sacos.. . imenso desanimo no Mestre também a ala dos composí-
4° - A Maricota do Gre- Schmidt ... Fomos ambora, tores, pois a referida escola

Pela vez ,primeira este ano; mio.... depois de um ltgeíro bate-pá- d� sam�a,. possuí eomposi-
entramos, na CAVERNA... 5°' - Os Trezentos degráus po com Mes'tre' Oscar recla- coes proprias .. ,

'DES EM Fomos atendend6 a um con- de Bom Fim . t I

PE'RSONALIDA'
" -

...

mar, que estava abandonado, " O conjunto aínda j'em cín- Avante Protegidos da Prín
vi te gentil f.eito pelo grande 6° - A Carreta da Mari-

com a velha guarda díspar- co alas femtnínas, cUom dez
" s -

.

h ' Cesa. .. Ela, a Soberana da,

FLORIA",N'O�POLIS
DAVID, o,0riador de rnarav� qum a...

sa ... Agora depois de uns I
elementos cada ala.,. As- Alegria, estará protegnndoIh d n do MESTR.t;; 7° - Os Enforcados. . . Ias o' 1'0 ca ' r '

quinze dias voltamos a' revel' I sombrosa está a bateria, vocês todos .v .:
, JACQUES; apoiados -por to- _

Como extra-re,clame, o orí-
a Caverna cheia de gente ... I composta de cí t I-Hmar Carvalho imprensa escrita e falada, .

I
.

1 � e cmcoen a e e-
dos os amigos que lá esta- gma e sensaciona : '

Muita gente mesmo. A velhanuma peíxada cordial. Trata- SCO VOADOR"vam e pelo vice-presidente, "DI' -

'guarda não -sabemos si devi-
Nossa capital vem sendo, vam-se de Ney Peíxoto do Va-

NO
I d H B bí

.

d
E. HOSTER ... do ao nosso apelo, voltou em

t ta part e e r. ugo ar ieri asde 'um empo a es e, - Á entrada encontramos, o grande parte... Volta, l'a,I11 'os.

lt
" Relacões Públicas da' impor-centro de VISl as, que vem a - veterano DIGIACOMO, wolu- nov.os. Alí notámos agora,.

'1' traíd por tante organização na capitalFlorlatlopo IS a rai as moso e folgazão... Lá esta- sob o comando de Mestre Os-
l'nterêsses vários, .sobressain- federal e São Paulo, respec-

t d
vam também o ACARY, vs- .car Schmidt, "a alma, de tu-

do-se o turástíco naturalmen- tivamente. ,Ney Peixo o o

te.
I Vale, jornalista de íntelígen-

lho folião de tantas glorias do aquilo", Os companheiros
passadas; o MELO, que lar- de flbra, Estanislau Vieir,a"' , .

T ti cia sensível e aguda, prome- -

Para nos, e sigru ica lV� gou a tesoura para criar be- João dos Passos Xavier, Luísílh d S teu voltar com a família e - .

constatar que a 1 a e an- lezas ... Seu carro é dupla-: Xavier e Mário Xavier, Ro-'.

t
.

d ba ofereceu as páginas da Re-ta Catarma es ela sen o s- mente artistico: alegoria e meu Vieira, Joã�, Amaro Vi-tante'vlsada, pois que isto é vista Essa para uma repor- t
-

L' f d, mu açao. a no un o o mes- eira, Hadoacir Schmidt, Jair'd' O tagem sôbre Flortanópolís. '

sinonimo e progresso. s tre PAVID agachado maxen- Leonel de Paula e muitos ou-
I Com seu pequeno e belopoderes, o ·poIVO, as c asses do num, entrícado . meandro tros. .. Todos num, afam

.

fe-- iate comprado na Argentina,laboriosas, todos estão empe- I.. de alavancas, arames e ou- 'brtettante o que nos demons-o "Andarlego", passa umanhados em que a capital i;e- tras coisas mais para seu trou que Os compánheirqs de "
, temporada sôbre as águas danha o lugar que realmente - grande Carro de mutação... Oscar esta-o com vontade debaía O' fi),inoso pintor francês .

merece no, conceito das capí- Bernard Bonts. Professor de
Em atividade toda a velha, entrar no brinquedo de geitotais da Federaçãó, e acham guarda ... Foi-nos mostran- f b f' OFilosofia da Arte, pela Uni- a azar ça Igura... ' que

que deve 'acabar duma vez a do tin-tim por tim-tim... vimos fOI,' de molde a nos dar,' versidade de Paris, ,navegapolítica. ísolacíonista. Nada escapou. -

.. Os carros já uma ótima impressão ...,

t pel-o litoral brasilelro com li 1Imprensa, radias e ou ros espôsa e um filho. estão virtualmeme
.... prontps, que, seguirá para Portugal, Grandes carros alegóricos e

meios de divulgação estão, Ig'randes, aitissimos, deslum- t�o logo termine o.Carnaval... de mutação ... um de altura
agora, vivamente émpenha- Com telas em -Paris, Lon- brantes, intenso colorido,mi- E assim a nossa Ivisita 3/0S descomunhal, daqueles que
dos em ,mostrar Florianópo..l d riades de cores, sobressaindQ valorosos Tenentes, foi muit-o vão, vão e parecem querer fu-.,,

'

res, NOiVa Iorque e nas ma-lis ao resto do Estado e ao, . um mar de prateado e doi- proveitosa, deixando-nos ex- rar os céo,s... , Desta segundalOreS cl:l.pitais da América do _

país, 'pois Os ilhéos se c'On-
Sul, Bernard Bons ainda eS-

rado:. Trabalhos de mestres, taslados com as maravilhas vez, ficámos muito bem im-
venceram de; que as belezas

tuda sem desfalecimento e
trabalhando de bossa, que- que vimos lá: dentro. . .

I

pressionados com os nossos
de sua terra podem se om- rência da grossa, amor á tra- Gratos pela atençã>o dis-' "Granadeiros"... Sabiámos
brear às mais< decantadas regularmente faz conferén- " .

tdas na Europa e' no conti- dicional festa nlJ.cional.... pensada ao representan e que eles não iriam abando-
maravilhas de outras ban-

nente Sul Americ,ano, do
Todos os anos êles decla- dêste diál'io e como também nar uma socieçlade de t,M

d s ranl·solenelnente: , 'pelo· caféS'inhos ·gostosos ser- tI'a .

qual é um apaixonado. Seus gra as e, 'g oriosas tradições ...
E essa salutar política de

quadros retratam, geraJmen-
_..:. "ÁG;ORA CHE�GA: QUEM I vid�s pel�':�estrê- Digiácomo. Sabiamos que os foliões de I".-.._ _•.". A-.-: _ w.._ _ _ --�-

mostrar o que somos e o que te, indios do Perú e da Boli- QUISER QUE VA TRABA� EIS a relaçao do pessoal que fibra na hora H, voltariam
temos, tem tid,o Ó'timos resul- LHAR PARA DIVERTIR O está virando lá, ,na Caverna c"'m o' me mo rd r de' s m N A A 's SEM B L E' I Avia, sua vida e sua paisa�em. " s a o e - -

' ,

tados. A população flutuante Essa ilustre personalidade
PUBLICO. I dos Tenentes:, pre. .. Faz pouco tempoque"

",

da capital hoje é, ponderável, ficou deslumbrada com' Flo- Mas tão llog'o as semanas i Heitor Melo, Guilherme ali estivemos .. , E o que vi- I SESSãO DE ôNTEM A Almeida, do PSD, João Colo-
os hoteis estão abarrotados, ri;mópolis, e onde passará

QS meses se aproximam, lá Chaplin, Francisço Digiáco- mos? Somente madeiras, pa-l TARDE: deI, líder do PTB e Rubens
muita gente nOVa nas ruas, um mês, fixando em suas te-

estão êles novamente na mo, Ademar Melo, Vicente pel e pouca vontade, com o O deputado Geraldo Ma- Nazareno Neves; líder do Gõ-
fotografando e admirando las motivos de nossas paisa- querênc'ia, com o mesmo en� Digiácomo, Eurico Hosterno, Mestre Schmidt sózinho e re- riano Guinter, da UDN, a- vêrllP'pontos interessantes, e 'já se gens marítimas, fazendo ,tusi�smo, o mesmo despre-' A\.lg'ustO J.acques, .

Demétr10 clama: q,ue Os velhos amigos presentou requerin'iento no
está criando u'a mentalidade também uma exposição de: endImento, o mesmo ar- Marangom, Agaplto Veloso, o' haVIam abandona,do ... a- se'ntido de que fôsse enviado

�:ir::t;i��::::�;,:;; :�::":�:'�IE::::q�!:;:
I

MãiiüiâCêlíííã1iiiiiSl·a�"""�··W""""""" :H;��;!:����?fê::�:�:�
estão sendo construídos. rerao o mundo, e Isto e mUlto i

-

'.,

" nitora, sra. Gem Gomes,

n:r!:r;ed:a�����a:Oq::ap��� �=�:a�e�:��:l: oi���d:�te 'I Um Inceodio ,deDuociou-a. Encontradas armas de oC���1:n�:te:. requerimento
�����:. �:::a:Od�r:�a:u:s r�� fa;t�lh;����ro r;;:t��:)�rta�:�� ouerra, e .fart� _ material. de proPBoanda. ��,���:,��sp�ri,u:dt��i�e P����
cantos bonitos, numa sema- para as Fôlhas de São Paulo, RIO, 25 (V. A.) - AS pn- mumçao e, tallvez dev�do a Castro, os quais deram ime- das, do PTB,
na só, aliás esta última, tra- revistas Habitat, Casas e meiras horas de domingo, a um descuido de Davi, ficou diato combate às chamas, e Como segundo orador, usou

. _

O '!'EMPO

.
tando de interesses que' vi- Jardins e Lady, novo 'lança- cidade fluminense de Nilópo.:- I

transformado num montã{/ o capitão Cardoso, da Polí- da palaivra o deputado Laerte' Prevlsaod ddO' te�PJ até às
sam de perto nossa capital, menta da capital paulista, lis foi sacudida por violenta' de cinzas. ela Militar do Exército da Vi- Ramos Vieira, líder da' UDN, 14, horas o lIa t'

.

Iv3,mos referir-nos, primeira- encontra-se em Florianópolis e�plosão. O fa�o ocorreu I Ao terem c�nhecimen�o. �o la Militar.
o qual comunicou à Casa o

Tempo - ns ave sujeito
menté, à visita do senhor a conheeida jornalista belga

num oarra�o. situado ,nos caso, aS a:utondades pol�clals Grande quantidade de mu- passamento em Curitibanos á ,chuvas e trov,oadas.
Moacyr Ferreira Nobre. Yvone Jean Atritida pelo _fundos �o p,red!o d� rua. S.oa-, I,rumaram ,para o local" la en- nição ainda se encontrava no. do sr. Waldomiro de Almeida, Temperatura - Estável.
Essa personalidade que di- arguto f�ro jornalístico, aq'ui Ires . N�Iva: 50�. �h reSIdIa o

I con�rando :ntre os feIraS re- local da .explosão, tendo o suplente de deputada udenis- Ventos - Variáveis, fres-
ri'g'iu por quatro anos as em- vai Permanecer uma semana ra?lO�eCmCo J)avI Gerson de

i t�rcldo� m�n:er�s armas pessoal da pericia do Exér- ta, Além de representante de coso

prezas associadas no Rio ou mais, colhendo uma série OlIveIra, de)34 anos, casado, I amda aproveltavels.
.

cito procedido à 'retirada do Lajes, -ressaltando as quali- Temperaturas _ Extremas
Grande do Sul, passou qU,ase (i'e materI'al orI"gI'nal e I'nte- ex-cabo da Polícia Militar, Compareceram ao l,ocal' do material de 'gueáa', evitando- "

\ 'dades cio extinto, falaram os de ontem: Maxima 30,0. MI-,
uma semana em Florianópo-' t que se',encontra foragido. O sinistro OS bombeiros' do Pôs- se, üesse modo, maióres con- 'depu.ados Anto'nI'o Gomes deressan e, com'o nossas ren-

b 'f' h' t t d C
.

h M' b " nirna 23,4.lis estudando as possibilida- d l' '" case re ora, a empos, o e ampm o e eler, ,80 sequênCias. ._._••_ -N.- _._._._-_.._:,._-_._ �.-...- •.•_ _._" ' e ras, nossa mgenua cera- ". . _ • ��

des 'dos Diários Associados· I
. transformado' em - paIol de o comando do capItao Valter ÇELULA COMUNISTA são, o guarda noturno n. 5; declarou que seu esposa já-mICa popu ar, as paIsagens ' '

extenderem seu raio de ação d l·t 1 'lh'
. '

I
".................. Davi de Oliveira, como dis- que se' encontrruva, nas proxi- mais lhe reve,lou suas liga-o Iara I eo e COpIOSO e e-

'

à nossa capital, ccom grandes menta folclórico vendo e ou� 'lemOS acima, residia ,ali em mid-ades, correu ao local e

empreendimentos que a esta vindo o Boi-de�Mamão, Pau ACADEMIA DE COMÉRCIO DE companhia 'de sua esposa Za- deu vpz de prisão a Davi.
altura estão sendo objetos de de Fita e Terno de Reis. nüe Pereira de Oliveira, e do Mas, valendo-se da confusão,
estudos sérios na admiÍlistra- Essas reportagens ilustra- SANTA CATARINA irmão desta, 'Agnaldo de Pa- conseguiu ° radiotéc'nico eva-

cão central da cadeia asso- das serão publicadas em. ór- dua Pereira. Nos fundos de dir-se. Sua esposa, porém, foi
�iada, na capital federal. gãos de profunda penetração HOMENAGEM AO EXMO SR. o Professor doutor El})Ídio sua moradia, em diversos co- detida, bem como o' irmão
Em contacto com represen- em tôdas as ca'madas de lei- IRINEU BORNHAUSE N Barbosa, diretor da Faculda- modos, tinha instalado uma desta. Algnaldo de Pádua Pe-

tántes de todos os círculos tores de tÇ>do o Brasil, e vol- Prestará no día 31 de ja- de de Ciencias Econômicas oficina de montagem e con. ú!Íra, de 32 anos, residente
representativos de nossas 'a- tarão spus olhos para a ilha neiro de 1956, às 8 horas da e, também"da Escola Técni� sertos de rádios. Havia tam- no mesmo local e mais Flá
ti;vidades, observando o cam- de Santa Catarina, que desta manhã, a Academia do Ca-,! ca 'de Comércio,' unidades bém grande quantidade de via de Araújo Pereira, de 32

po de desenvolvimento pl'O- maneira vai ."endo deséober- mércio de Santa Catarina mantidas pela mencionada gasolina, óleo, água�rás, ma- anos, morador 'na rua Coro-

gressivo da capitál e do Es- ta, visitada e admirada. homenagem ao Excelentíssi- Academia. déiras e outros materia'is de nel Antônio Ribeiro, 131. Ar-

tado, prinCipalmente em seu mo Senhor Irineu Bornhau- À solenidade estarão pre- fácil combustão. mando Trajano, de 27 anos,, vermelhas, tendo sido candi-
aspecto ,econômico,! Moacyr A idéia oportuna de Trans� sen, digníssimo Governador sentes os corpos docente. dis- 'Verificaram também, as morador na avo Mirandela, dato a deputado estadual noNobre, ficou I'ealmente admi" portes' 'Aereos Catarinense do Estado de Santa Catari- cente e' administrativo da autoridades policiais que no 1535, e Helena, da Conceição, Rio de Janeiro pelos elemen
rado ,cóm o.'av.anço' na ·senda' S. A. visandó à exploràção co- na.

.. ", ".....
:
conceituada organiZação de loc,al funcionava 'uma celula ,de 43 anos, residente na rua tos ligados ao Partido Comu

do 'progress'o de' 'Flori!_1nópo- mereial de nOssas belezas, a Na sala nobre doS profe'sso- ! ensino comercial {superior clandestina do extinto Parti- Maria Braga n. 757. nista, além de' ter sido preso
I, is e de' santa> Ca.tal'ina,.. exemplo' ,do que existe nos res, terá l'Uigar a inaugura- e, para ela, nã'Ü haverá con- do Comunista Brasileiro. NEGAM

- Iva1'las vezes. por atividades
Tivem6sr támbém, á- visita mais àd'iantados centros tu- ÇfuCl do retrato de Sua Exce- vites especiais, esperando-se, Grande quantidade·,de fuzis, Conduzidos à delegacia 10- subversivas, inclusive na gre-

de altos furiciónárlos dã Essa rísticos' do 'globo, agora tem lência, como homenagem de todavia, a presença de quan- revolveres, gr.anadas e dois cal, os detidos negaram co- ve da Leopoldina, em 1946.
Standard do Brasil, que, em- o franco apoio do govêrno es- agradecimento pelas benefí- tos 'queiram prestigiar êssEl, ,caixotes de munições, foram nhecer a eXlstênct'a-' de ar- E', ainda, Daví membro do /'
bora de passagem, permane- tadual e municipal, classes cio.s prestadOS ,à referida ins- ato de apreço ao benemérito apreendidos pela poliCia e en- mas, munições e material de Comitê Regional do Partido
cendo apenas um dia na ca- conservadoras e Povo, e só tituição de ensino.

I
I governante, iniciador da .fuH;" 'I ttegues

à.3 al,ltoridades mili;: propaganda comunista no Comunista do Estado dto Rio
pital, encontr�ram tempo isto é suficiente como segu- Interpretará Os sentimen- \ dação da Universidade de ta�; ,/ barracãlo sinistrado. Zanire de Janeiro e seu secretário
para. tomar contacto com a rança r:je êxito". �9s de gratidão da, AGaqem�a, ,Santa 'Catarina. Logo que se· deu' a expIo- i de Oliveira, ao ser inquü;ida, das Finanças e Organização.

FACULDADE CATARINENSE DEI
FILOSOFIA,

Uma oferta do Ministério das Relações
Exteriores

ONTEM DIA DAS VISITAS

A biblioteca da nossa Faculdade de Pilnsaf la, que está
continuamente, desenvolvendo o seu acervo e conta já com

um fundo d� cêrca de 3.000 livros, acaba de receber do Mi
nistério das Relações Exteriores, pelo seu Instituto Rio

Branco uma valiosa oferta.
Foram-lhe remetidos os "Ensaios de História e Críti

ca" de A. G. de Araújo Jorge, os seis volumes já publica
dos 'da obra "Alexandre de Gusmão" e o "Tratado de Ma

drid", de Jaime Cortesão, o "Atlas de Direito Internacional

Público", de Nogueira .Pôrto, "Brasil e o mundo Ibérícc"
de Paulo de Souza Braga, "Rio Branco e Gastão da Cunha",
de Rodrigo de Melo Franco Andrade, � o "Anuá�'io do 'Ins-

tituto Rio Branco".
\

Como a Bibliotéca é franqueada ao público, tôdas estas

obras Se encontram à disposiçãO' dos interessados para sua

leitura na sede da Faculdade à Rua, Esteves Júnior, 179, no

horário das 9 às 12 e das 14 às 16 horas.
'
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PREFEITURA MUNICIPAL DE
. FLORIANÓPOLIS

. .'

-

Administracão Osmar Cunha
, '

)

O Presidente da Assem

bléia, deputado Braz Joaquim
Alves, associando�se às ho

menagens póstumas, presta
das ao sr. Waldemiro ele Al

meida suspendeu a sessão,
marcando 'outra para ama

nhã, à hora regimental.

ções com o comunismo e que
desconhecia também a ,exis

tência de material bélico
dentro do barracão.
Posteriormente, os detidos

foram removidos para a De-
legacia de Segurança Políti

ca, em N,ite\'oi.
CANDIDATO A DEPUTADO

Apuraram as autoridades
que Daví Jansen ele Oliveira
é velho militante nas hostes

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina


