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o PRECO DO FEIJÃO
RIO, 26� (V. A.) _ Após pe-

rioelo bem longo de alta im-

pressionante, o preço do feí- C U R A D O D E
jão começa a faixar em face C A N C E R
das safras excelentes elo Rio

Grande do Sul. O custo. do

produto atingiu Cr$ 1.200,00
'o saco e' baixou Cr$ 400,00,
estando agora em Cr$ 800,00,
Aliás, o ritmo de entradas do
artigo no mercado local se

processará regularmente se

não houvei' embaraços em

relação a'o transporte maríti

mo, cada VeZ mais deficien

te para a norma.lização do, a

bastecimento, q\le não tarda

rá. Infor::1lOU o sr. fiicardo
Andrade, te.�oureiro do' Sin
dica to do Comércio Ataca
distas de Gêneros Alimentí
cios do Rio, que se a Comis
são de Marinha Mercante i
fornecer navios o preÇO do

1 Pl'orrogado O acôrdo de
, t pagamento com a

A RUSSIA,OFERECE I França
PAPEL DE IMPREN- ..

S i\ AOS S I RIO, 26 (V. A.) _ O acôr-
.t1 JORNAl elo de passamento entre o

MEXICAN'oS Brasil e a França será pror-

MEXICO, 26 (D. P.) _ A rog::\do por màis três meses,

Rússia ofereceu ôntem papel isto é, até 31 de março elo

de imprensa aos diários me- corrente .

nno. Com a pror

xicanos. Este é o primeiro rogação haverá possibilidade

gesto soviético em direção elo ! da França fazer parte'elo blo

:r..;té,Xico, desde a i'ecel).te no-I
co n:ultilaterfll formaclo pelo�

bCla de Moscou de que que- Brasll,. Inglaterra, Alemanha
ria ajudar as nações latino- Ocidental, Holanda e União

americanas, Bel go-Luxemburguesa,
)

MOSCOU,26 (D: PJ. - O

muralista mexicano Diego de

Rivera deu alta ôntem do
hospital em que se achava
internado e declarou 'que se

a�ha oompletamente curado
do cancer na pele. Disse ain

da que os tratamentos que

os !!lédicos russos lhe minis-
traram, no Seu caso com

cobalto radioati,vo, no hospi
tal de Botkin, por espaç'o de
4 meses, realizaram uma

"cura milagrosa". Acrescen
tou que certa vez, pensaram
numa intervenção cirúr:gica,
mas depois desistíramo

Cr$ 1,00

Entrará

A PASTA DA' JUSTiÇA SERÁ, ENTRE
,

GUE AO. SR .. NERÊU RAMOS

A., PETRO_BRÁS� E- o.S TRUSTES,
,

�
ESTRANGEJROS' \.

3

RIO; 26 (V. A,) _ Em, con-. à ímpreasa o coronel Artur

ssquêncta da ctenunci:l, das "Levi, presidente da" P ..tro-

industrias ·PehO(lUímiêas Bra- ; hras.
,.

llaíras Sociedade Anonima" "A' acusação' é inteirF'men-
o .sr, Ncreu Rmuos determí-

I
te improcedente, pois nem

nau a abertura de inquerir

I
chegamos a v�nder gases re

to par-a apurar se, efetiva- sid:lais ?m virtude, ��: desin
mente a Patrobras favoreceu tehgenclas que surgiram en

os trustes estrangeiros, em! tre OS quatro grupos selecio-

detrimento de ompressas na- nados pelo Conselho Nacíc-

Sómente em meia�os �e fevereiro �eci�irá [isen�ower :::::::::";��::: ���ª;��L1f:;��:FE:
� •

-

J'J
DENCIA DA PETRO- brícar .t,mo do 'qual saem

W�lIINQTON, 26 ���c��",,�,nt,����!�a��i�dOS�� d,,!��nh.�n�,��la�m���a��atu," da nação, gos- �;:;,;:�::S;� �;e:�::�;':'�I�t'�
_ O presidente Eisenhower sistentes perguntas dos jor- que êle se retíre da vida pú- mas caso sofra um ataque de taria ele' ter 'outra vez a Ni- pertino oficioso "A Noite" Previsão do tempo até às

prometeu hoje não vacilar nalístas sôbre SUas íntan- blíca. I coração ... Este é o meu pro- xon como companheiro de publica que a presídancía da 14 horas do dia 27.

demasiado antes de decidir- ções, que nenhum membro i blema e espero não vacilar chapa, o presidente falou de Petrobrás será ocupada pelo Tempo - Instável, com

se, caso tenha "o !vigor c o ele sua família se opõe à sua; Eisenhower disse que, ao demasiado a respeito". SUa admiração, respeito e sr. Lucas Lopes, atual minis- chuvas e trovoadas.

ânimo necessário" para pos- candidatura a um segundo' pensar no" próximos cinco u- O presidente negou-se a tro da. Viação". E 'acrecanta: Temperatura
tular um segundo período periõdo na Casa Branca. nos, tem apenas corno pro- discutir o papel que dssem- profundá afeto por' Nixon, I'E' pensamento do presíden- em declínio.

presidencial, I O presidente dissipou des- blema quais as repercussões penhará o vice-presidente .mas que' não havia discutido te Juscelino Kubitschek dar Ventos Do quadrante
O presidente' fez esta de- sôbre a presidência e não sô- Richard Nixon na campanha o futuro do vice-presidente grande impulso a esse órgão, Sul, com rajadas frescas.

"claração em sua conferência' ta maneira os rumores que bre si. I eleitoral deste ano. Ao lhe

1
com 'o mesmo e que não fa- uma vez que a lei nacionalis- Temperaturas - Extremas

eorn a imprensa nesta ma- círcu.aram ultimamente no "Agora, bem ---, continuou I parguntarem se, no caso' 'de ria comentários a êsse res- ta não, sofrerá qualquer 1'e- de' ontem: Máxima 27,7. Mi-

nhã, ao am�nciar que será sentido ele que sua espõsa é o presidente - pode qua esta postular de novo a suprema Peito antes de consultá-lo. vagação". níma 22,8.
submetido a um novo exame a_� _�..,.R.r'-.. W_W .yR_.._ � ..__..__ _ _ .l'_, l·.;'·,:... _· • -._.W.._ .,. "' _J"

'

.••• _ �&.;. A
_ ,;. _ __

médico geral provavelmente .- ,

'I.
"

��:���i::};���:!?��::: "üas mais proveitosas a Superada em 2�mllhões a estimativa
n�,'�:�O:��m�:;;, também,

iV isita d�:rJusce lino aos
RIO, 2��!�- N�J�P,��u�� d�t�SOf!U��,�p!m"m colocn-MANOBRAS EE UU " afirma o emb Jam-es Dun o- mo exerCício de 1955 a esti-, diretor das Rendas Interna�: do na arrecadação do Impcs-

RIO, 26 (V. 1\,) - Chegou
.

• •

'
, ,

matíva para o imposto ele que acrescentou haver tam- to de consumo, com oito bí-

ao porto de Santos proeeden-· > ,'. , ,: consumo foi superada e"m bém o imposto do selo apre- lhões e 951 milhões de cru-

te' de Recife, a esquadra qur RIO; 26 (V. A.) De re-: Dlsse.o cml.Jalxador Dunn.: em meu pais. ASSIsti ao en- dois milhôes e 277 mil cru- sentado um aumento sôbre o zeiros, vindo a seguir o Dís-
, gresso da sua viagem aos ,:8S- ,a ce.rca da viagem do ": I contra d.'o sr, Jusc,eli.no comI'

.

_ "periodo anterior, da ordem de
se achava em exercícic ao

tactos Unidos, desembarcou Kubitschek aos Estada.s um-lo presidente Eísenhower, zeiros, em, relaçao ao período quass 19 mílhões d " ,< tri4to03Fe�ler�1 com três �ilhões
longo do litoral, sob o co- ..

_

.

• ' .•. ,.
..

.
-

.

_. terí
. ..

1
c c , c e CIUZel.- e milhões de cruzeiros o

ontem no Galeao o e.ml)al-. dos que os CIrculas onerais cujos bons resultados sao in- an erior, �nas o pnmelro 1.1"
ros _' ,

mando elo vice�alm.il'ante Sil,··
xucror dos Estados Unido:;, I norte-americanos ficaram' discutíveis", i!:' finalizando: I gar nas 'ar1'ecaclações desde

.

�lesn:tO nao ocorrendo con: o

veira Carneiro, ,._

I" 't b
. ." '"' 1"52' t' l' Impa" o de selo que no D1S-

sr James Dunn. li'alanc o nO" I mUl o em nupresslOnau01 - 'Posso anrmar com toda! 11 con mua sene o o lm- llcreEcentou o gr AUlJ'llf:tc\ t.t
'

'
.

'

Na entrada do porto as 1Je- .
.

f t. 'ti t I t d d
.

d d -", "', ,l rI ,o Feclerfl.l, fO! arrecadado
lonave's forám ngu!lrdad3S jomais no aeropoüo disse o com o u lHO -pres, en e c o a certeza que os laços de u- !lle" o e ven a, Vln o o. e ele Blllhoes qUe de acôrc!o b

.. _

1 fi t'll I b ,. dip}��ata ianque: '_ '''Não i Brasil. mizade existentes entre ,o 'I consumo em segundo, o ele com Os dados coligados pelo n�lh�se ded dOlS bI�oes e 70P
pe a o ,I la c e �u ml'l,tJl10S, ' ,

' I "V" 'd til'
. . . ,mi oes e cruzeIros en-

b
.

d d 'F d tl'ago novas instrucões do os::.o presl en e - (ec a- Brasil e os Estados Umdos' selo em terceIro e os ,adua- ServlçO de Mecanizacão ela t s- P
"

SO ,o coman 'o o cap! ,ao e

I
.

_ I 'b' d' f � ,.

t
'. ,'.,

> quan o em !la aula su se

, '�·l\i'Y'" 1::0'" metI O'overno em l'ebçao ao

j
rou o em alxn OI - ex, VJ- endem a se cstrelt:1l' cadn

I
ne11'OS em quarto. DIretorIa de Rendas Inter", .

t
_

,

mal e guella ,a,lO ,JlllO 'to
,,'1 d

'

,·t
' "

- " . ,

" regls rou tllna arrecadacao

01' ., 1'7' t Brasil 'Min11a via!!cm fo'Í dt' ",l,as as malS plOvel 'Of.a.s, Ivez maIS, Tal deçlª,raçao fOI feIta pe- nas, o Estado de Siío Pau],) cl b'
- . _

,

lvena, que rCa,l,.{_lll a ,aques ,.".
" ", ., ••IJ(j.u�••••••• iD••••9.�.�••a..9••@C 3••••U•••••••.,.�

e um Ilhao, e 782 mllhoes

slmul::tclo,; aos navio., de Sll� fel'l:tf; e poncos

COlltatO"J'
,,'

M b.
, '.., ., ·

..... tle cruzeiros,

pel'ficie, tendo sido 0'. excr", ll1aj1tive 'em canUfH' ;pficirtl -

a�,o-n a· I· ,pan.al'[ftll 'DRt' 'qll!llfall'� .

� Conto � fácil cQDclu:l'-

ci.cioS,�0.r():1(10s do���_iS com- �;?��;,as,,"�.�l�.oHc1,�:l�:'$,. Clp:,r118,u. , ,." ,_ .Ii,
.

II
"

.. ::./ tün- �;Jf�: __ U;� ,', DVI'ttlh):">w, 'açJ�entd1i? 'o·';..di�tor'ti.��plctQ cXlto, .,"", ' 'P2-:!,"';j"!�. ".;. , "'���"f",f\' ;
,

"
f· .

.,. u.

'.
-. �. ":', .' ,>. :. " ,< ,o: :: " , � c' :'" ? �,w.

•. '.'.. , R:�nçlas Int�.rnas, somente o

,\L '0" .•';
• ç

,

',:�-- ,\ '

_ "
.' I ,mo, �f.) �v ..,A.) _';-- Q Lle1tJ-" te Ja!f ,:l'QferE(nrlutl,,:'"espeC)alS (,la, ague:la--.';ll,iqtonc;lade, qlle, blema .da maconhl), reiv�l!j,n- l1'npos'to de consumo e adicib-

,
.
t..' � ,.",,;;_ ,.". ,�' l gado d,e ?OStU�1�':; ten:ete:l ao programa. ele.vadiagem ele', dessas muJheres, pe�o :menos elo, �ue, dia. a día, aumenta o nais' cobrirá, no exercício· de

O BISPO DA IGflE'JA EVANG�lICA i ao chefe de PolICIa, aqUl, UI>1. mulheres, ,mformando que a ,metade' era. constltUlcl,a de trafiCO da erva maldita cl� 1956 o "d ficit"
.

e 1
.

1
,

. tt· -

.

'1-;-·
.

jl'elatóriO Lias. ativi�i1(.le8 ela: I oito �1il �lel,as foram detidasl doentes, verdaeleiros. focos de loucura no comércio, favore- de, ér$ 64�,OOO.00;'0��n 1eClC o

RECEBIDO PELO PAr:lA I
ql1ela elelegaCla, refere:hte ao na Via pubhca quando abor- moléstias :transmisslveis. Em Sôbre a 1 l'd· d t d

r· '

,

ano de 1955. A primelra par-! davam transeuntes. Diz aln- J seguida, reportou-se ao pro- cido por uma legislacão in- pelas R::d:Se(Iln:�'� o a �s
.

B••O•••••••••••••••e••••••8•••••••••••••••••".�... 1
-

. ,- e as par a

ROMA, 26 (U. P,) _ O dr. feijão preto pOderá .

baixar '
'

. ,..', ?omp eta que beneflcla� pelos incrementar a arrecadação
otto Dibelius, blspo da Ig}'(- mais de cem cruzeil"Os o saco I • Il1teresse:" m�rcenários, a

I
das rendas públicas; afirmou'

ja EvarJ'gélica Alemã, que foi com a saturação elo merCâ-
Pessoas mvestldas de mando o sr. A�gusto de Bulhões, que

recebido ontem peb Papa, do. No momento, em granct::

a IV'a
em cleterminaelas pa'rtes do o 'governo abriu um crédito

deixou Roma hoje, de avião, parte o produto está chegn,n-
�

,
especial de

r
100 milhões de

rumandb para o Cairo. A 3e- elo aqui em caminhões, one- '

'.'
,

.

,

ex�er�or. Adverte o elelegado cruze,iros parl). o reaparelha-

guir; . irá, para a AUiltralb, rando sensivelmente aS des- '} Al'lS�ldes Ventura que a si- menta dos orgãQS ele arreca-

onde se realizava, de 6 a 11 pesas,' pois o frete é bem
tuaça'o se agravará, podendo dação e fi;;calização, ao mes-

cle fevereiro, o Congre"tD (!a mais caro. I mo tempo que suspendeu os

. Comissão Executiva do Con- de deixar a capital· italiann., I
mesmo c�nstituÍl; Perigo no prazos de intersticio de está-

Na festinha, CllIipinhesca e· encomendada ·do dia 22, diante da palavra exa- futuro ca o p 'dA
•

•

selho Ecumenico das Igr,ejas o dr. Dibelius declarou q'_lC I
' S rovJ. enClas de gios que impediu o preenchi-

•

C 't- d 1 partieipam' a ntrevista C011 i) P 0:1
ta do direto'r, o re'presentante do Govêrno teve que reconhecer "as deficiências caráter nacional não forem menta de vagas existentes na

rIS as, o qua 'u . su e
A

..

•

1 I
_

a J,

i Nue não puderam em.' face '€los mu' lti'plos pI'oblep"us a· �e·rem "nlucionados, en- t d
'

Os representantes dos pl'otes- versara sobre a sltuapo ;'()-I
'1 cu � '-'V ema as. Alerta também as carreira dos wgentes fiscais
tre Os quais os relativos J'ustamente à a�sistência social, que, no Estado, são em d

.

.

tantes e dos 'ortodoxos. Ent.re ligiosa na Alemanha Orien- o Imposto de consumo e 01'-
número elevadíssimo, conforme· a imprensa tenl notl·cl'ado".

>

Fôrças Armadas dl'zend d
-

estes últimos, eleveria cncú!'i- tal. Salienta-se, a propósito, <,
' o que enou a revisao Periódica da

trar .. se o arcebispo ortodoxo nos circulas católicos, que 03
r,sse tl'echinho, in Verbis, revela que o Secretãtio da Saúdel e' .4.ssist':l1cia S'o- os traficantes de maconha I Tabela de Percenta·gem, dos

cial sabe do. que Ule com'lcte· l'ealj""ar' e lJI'OVCl', (le·· acP.r-do c li .n r.r!·p·1'1'0 ·j'tIllo '

f'd ó
russo de Nova Iorque. Antp.s protestantes enfrentam, ne,�- 1 - �.- .

o '" �J v . .1
.

re e1'1 os funcionários s bre

........� *� _� y••__ sa parte da Alemanha, ns
do cargo que exerce - pelas notíciaSL,da imprens,a.! já penetraram nos próprios a arrecadaçãd do tributo de

mesmas dificuldades qlle 83
Sáberá o. senhor e monsellh"l' P. 'a. Librelotto qu� uma coIlonia dc.,hanse- quartéis. Afinal, refere':'se aos consumo, visando manter o

católicos. nianos com meio milhar de internos ]ll'ecisa de pes§o�l téc-n�co, nOI quadril cH- jogos proibidos, salientando 'interesse dos mesmos no au-
lllCO? que, existiam mais de três ment,o 'crescente da arreCa-

Qtialquer leigo o adivinha, Por que; então, êsse quadro foi dispersado? Não mil .contraventores em 1955. ,dação.
era êle cO!flclição pl'imeil':l pílra o' rendimento ela Colonia, nas suas fin::tlidác1es? ------'-,--__

A res,posta é agressivamente afil'math'a, mas a' explicação' es-tá na pooJitica
gem rasteira e desenÍl'el1ada a que o senhor e mons'enhor se entregou desde' a
lIm·::!' infeliz que' lhe confiaram U111 pôsto pura. s'Clvir o Estarl-ü,

. I�nm'ará o. Secr:tál'io ele Saúde que os postozinhos da dita, semeados lJelo.
mterlOl', somados nao valem zero, pOI'que f.eclÜldos em sua quase totalidade?

Desconhecerá que as suas escolas supletivas são gostosas, e leal'as anedota,s,
pois, às centenas, só têm pro,fessol'as e não têm U111 ahU1o.' seql�'er?

Mas, c�rto, certiss�:mo é que o senhor e monsenhor p, G, IJbrelotto., ontisso
em to.das as questões sérias e· em todas as reais necessidadesl referentes à ins,
tl'ução, à saúde e à assistência social, não. tinha o direitOr de, na Colônia San
ta 'retesa ter a corag'em - dig'amos a§sim - de exaltar o carinho especial do
Governador Irineu Bornhausen par!1 com eSses proble_mns.

Naquele modelar hospital e naquela inauguração es,tavam, palpitantes e fí
sicas, as p,rolVas em contrário.

Na hora da. farolagem, do. cumprimento COTIt o cha�péu alheio, da chupiu2a
ção, o senhor e monsenhor é jll'ótligo em saHva e em rallapés,

.

Quando da inauguração de mais Utffi pavilhão. CarvHle, na Colônia Santa
Tmcsa - pavilhã.ol constl;uillo Ilelos doentesl flom recurso'; exelushos, do Gov·1\r
no Federal - o. sr, Governa!lo]' do Estado., delegou ao senhor e 1l1011Se;lhor P. G.
Lihl'elotto o uso. da palavra.

O (Uscm'so do SecretáriO! ela Saúde foi tudo, de f:lto, o. que o' Govêrnn do .

Estado. deu à o.obra inaugurad�: saliva e presença, para a fes,ta, inclu:Ída enÜ'e as
de realizações da atual administração.

O direto,r daquela benemérita Colünia, segumlo· i.rtJ'ol'má o. jornal palaciano
ele' 22 do. corrente, no seu discurso focalizou as l1ecessidades do no.�ocômio, mõr
me.nte as que dizem l'e:>lleito ao. pessoa. técnico nl)' quadro clínico .

Essas: necessidades não- e:xistiam à, épo(la em
I
que o' sr, l1'ineu BOl'uhausen

assumiu () GOIV'êr�o, Como o. diretor niio. fôg�e da sua biÍlHa politic:i, o Govcr
I1udor paSStHll a ostilizá-Io'"a ponto de 1'etira1'-lhe ()\ cr.rgo" ferindo direito a{hlUi-
1'ido e cometendo abuso de 1I0der. Rec01ll1uzic1o.l I} diretOl' ao llôsi{;o por decisão·
jUdiciária, o Go-vêrno, de modo es,tarrecedor, passou a boicotar e sabotar a Co.�
IÔllia, esquecido- de que, nessa mCStluinharia, envolvia menos o funcionário inex

ce,díve'l no. zelo e devoção. profissionais, do que o elevado lll�mero de enfermos;
ali entregues aos' cuidados do llodel" público. .

.

Na verda�e ·foram as várias centenas de hansenianos da. Colônia as maio
I'C3 vítimas elo Govêrno Bornhausen, que lhes negou a �'isistência médica ue ..

cessária, com a retirada daIí de vário.s es'pecialistas.
.

___......��••.;a�..A50.P.�.f1//Q.D.DA·..·""·
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RIO, 26 (V. A.) - Apesar
das noticias contraditórias
elivulg-ada,S 'pelà· imprensa
desta capital em torno, do lhe fizera o presidente eleito
futu:o ocupante da. pasta dá que considera a colaboraç3,�
Justlça, n0S meios autoriza- do lider PessedistA. cataÍ'i-

I dosjtem-se ,como certo que � I nense necessária ao futuro
mesma sera entregue ao sr, govêrno.

Nerêu Ramos, que' assim te
ria cedido à.. solicitaçuo .que

��------------- --.... ...�- ..............� . �".,. .... -

Y""I-.. ..-�-.,.�

FERRARI POSSIVEl TITULAR DA

AGRICUlTURA
RIO, 20 (V. A.) _ Há, co

,mo ,se sabe, nomes citados
para o ministério, alguns ti�
dos como certos, outros, co

mo prováveis. Dentre os cer

"tos nguram: José Maria AI
kimin (Fazenda), Nerêu Rf\
mos (Justiça), Clóvis Salga
do (Educação). Entre os pro-

Se o ministério do Tra.balho
vier a ser oC\lpado pelo nor

destin9 Parsival Barroso, 'o
da Agricultura caberá aO sul,
.aparecendo agora o nome do

deputado Fernando Ferrari
como possível tit)llar. Ontro

nome em pauta é o elo sena
dor J�ima Teixeira da Bahla,

"

váveis, aparece o sena,dor
Parsival Barroso ,(Trabalho) I

: Pl'lRta destinacla ao PTB. Há
,

certa confusão n) tocante a

se êste partido de,verá 'ter o

ministério do Trabalho e o

ministério ela �gricultura.

para a 'pasta ela AgricnJtur3.,
o que determinaria a entrega
elo ministério do Trabalho fi

elemento do Rio Grande elo
Sul. Contudo, nada de posi
tivo existe nesta altma.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



Plortanópolis, Sext:1-feira, 27 de Janeiro de 1956

Dinlomado pela Faculdade Na
cional de Medicina da Univer

sldade do Brasil
Ex-interno por concurso da M,,

ternldade-Escola
.

(Serviço do Prof. Octávio Ro
drigues Lima)

Ex-Interne do Serviço. de Cirur
gia do Hospital I. A. P. E. T. C.

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

Corrêa
DOENÇAS \))E SENHORAS -

PARTOS - OPERAÇõES
Cons: Rua João Ptnto n 16,

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

Residência;
Rua: General Bittencourt n.

101.
,

Telefone: 2.692.

DR. ROMEU BASTOS
PIRES

. MÉDICO
Com prática no' Hospital São
Francisco, de Assis e na't Santa

Casa do. Rio de Janeiro
CLINICA MÉDICA
CARDIOLOGIA

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

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

midt, 23 - 2° andar, apto 1 -
.

Te!. 3.002.

DR. HENRIQUE PRISCÓ
PARAISO
MÉDICO

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

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

Andrade).
Consultas - Pela manhã no

Hospital de Caridade.
À tarde das 15,30 hs. em dían

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

Coutinho 44.

DR. MARIO WEN·
, DHAUSEN

CLlNICA M�DlCA DE ADULTOS
E CRIANÇAS

Cons'ultório, - Rua João Pino
to 10":' 'fel. M. 769.
'Consultas: Das 4 às 6 horas.
Residência: II.ua Esteves Jú�

nio!', 45. Tel. 2.812.
.. '

.. - -�-_ .. _--

,

DR. I. LOBATO
FILHO

Deencas do aparelho respiratório,

TUBERCULOSE
RADIOGRAFIA E RADiOSCOPIA

DOS PULMõES
Cirurgia do Toras

Forínado pela Faculdade Nacio·
nal de Medicina, Tisiologista e

'l'isiocirurg'ião do 'Hospital Ne-
rêu Ramos .

Curso de especializàção pela
S. N. T. Ex·interno ;e Ex-assis
tente de Cirurgia do Prof. Ugo

GúhriaJ'ães ·(Rlo).
Cons.: "Felipe Schmidt, 38 -:

Fone 3801
Atende em hora marcada.
Res,: -- Rua Esteves JUlliór,

80' - Fene: 2�:ló

._----------- -----_._-------------_" - ...__ .._----
..

- ._- --,----

A D_V O G A DOS

INDIC�DO'R 'P'ROFISSIONAL
M É D I C O s

.

D .-. C
._

DR. WALMOR ZOMER mi. YLMAR CORRtlA eO.ls.Â para rlanças
GARCIA CLíNICA MÉDICA DR. JUAREZ PHILIPPICONSULTAS das 10 - 13 IIp-

---------�------.--------

DR. CESAR BATALHA DA SilVEIRA
i

. .

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

Edifício João Alfredo -- 10 andar.
Salas 1 e 2 - Rua Jerônimo Coelho, 1
Horário: 8 às 11 - 16 às 18 horas
Atende exclusivamente com hora marcada.

Cirurgião 'Dentista
CUn1c&. de Adult08 e Crlançu
Raio X
Atende eom Hora Mareada
l'el1pe Scb:mldt 39 A Balu 3 e ,

raso
.

Rua Tiradentes 9 _ Fone 3415

DR. JOSl!; TAVARES,
IRACEMA

DOENÇAS NERVOSAS E MEN·
TAIS - CLINICA GERAL
Angustia Complexos

Insorría - Ataques - Manias �

Problemática afetiva e sexual
Do 'Serviço Nacional de Doen-

ças Mentais. Psiquiátra do
Hospí tal-Oo lônia Sant-Ana.
CONSULTÓRIO ,_ Rua Tra

jano, 41 - Das 16 às 17 horas.
RW:lIDÊNCIA: Rua Bocaiuva,

139 Te!. 2\-JOl

DR. ARMANDO VALÉ
RIO DE ASSIS

Dos Serviços de Clínica Infanttl
da Assistência Municipal e Hos-

pital de Caridade ,

CLíNICA MÉDICA DE CRIAN�
ÇAS E ADUI.TOS.
- Alergia -

Consultório: Rua Nunes M"t.
ehndo, 7 - Consultas das 15 às
18 horas.

.

,

Residência: Rua Marechal Gui
lherme, 5,- Fone: 3J83

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

DR. JOS,É MEDEIROS
'

.. VIEIRA
- ADVOGADO

Caixa Postal 150 - Itajaí
Santa Catarina.

-:i>R-.-C-L-A-RN-O-G·.
GALLETTI

- ADVOGADO -

Rua Vitor' Meireles, 60.
FONE:: 2.468

Florianópolis -

DR. MARIO DE LARMO
CANTIÇÃO
MÉDICO

CLINlCA CLíNICO DE CRIANÇAS
de ADULTOS

OLHOS - OUVIDOS - NARIZ Doenças Internas
E GARGANTA CORAÇÃO - FIGADO _ ·II.INS

DO - INTESTINOS
DR. GUERREIRO DA Tratamento moderno da

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

NO do Hospital de Florianópolis. HORÁRIO:
Possue a CLINICA os APARE- Das 13 às 16' horas.
LHOS MAIS MODElIl.NOS PARA Telefone: Consultório _:_ 3.415
TRATAMENTO' das DOENÇA:;! Residência: Rua José do Vale
da ESPECIALIDADE 'Pereira 158 � Praia da Saudade

. Consultas - pela' manhã' no - Coqueiros
.

HOSPITAL ........__..,.. -- ------

'À TARDE - dás 2 as . 5 _;. mt. VIDAL DU'l'RA,:FILIlO
no CONSULTÓR-IO. oe- .. }.tua'

.

dos .

Mf:DICO DE CRIA.�ÇAS'ILHEOS n". 2 F I S h 'dt
RESIDÊNCIA _ Felipe Seh- Consultório: 'e ipe c mi ,

:8 «las 14 às 17 horas).midt n". 113 Tel.' 23�5 .."___ Residência: Tenente Silveira,

DR:-ANTÓNIO 'MONIZ 30 (Fone _3��•• ,. _

DE ARAGÃO DR. CONSTANTINO
CIRURGIA TREUMATOLOGIA DIMATOS

. Ortopedia
Consultório: João Pinto, 18. MímICO CIRURGIÃO
Das 15 às 17 diàriamente. Ooencas de Senhoras' - Partos

Menos aos Sábados' - Ojleraç,'ies - Vias Urinárias
Res: Bocaiuva 135. Curso de aperfeiçoamenb e-

'Fone: _ 2.714.
- longa p rát.ica nos Hospitais de

DRA. WLADYSLAVA BU(�3';;st-L�l�()RIO: Rua Felip�W. MUSSI �('hmidt, nr, 18 (sobrado). FONJi.
• 3512. .-.-...............,............�..

- ..............�

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

MUSSI tiesidência: Avenida Ri� Bran-
MÉDICOS co, 'n, 42. ADM[�ISTRAÇÃOCIRURGIA' CLíNICA Atende

, chamado� Redação e Oficinas, à rua Con-
. GERAL·PARTOS -D-·R. LAURO DAURA selhetro �afra. n. 160 Tel. 3022

Serviço completo -e especiali· - Cx, Postal 139.
zado das DOENÇAS DE SENHO- CLÍNICA GERAI. Diretor: RUBENS A. RAMOS
RAS, com modernos métodos de Especiaiista em moléstias de Gerente: DOMINGOS F. DE
diagnósticos e tratam!lnto. 3enboras e vias u ri nártas. _ AQUINO
SULPOSCOPIA - HISTERO -, Cura radical das infecções Representantes:
SALPJNGOGII.AFIA _·METABO-

igudas e cronicas, do aperelho Representações A. S. Lara.
I,ISMO BASAL :enitÓ.urinário em ambos os Ltda

R'1,diotel'apia por ondas cursas-
;exos.

.

ilu'a Sanàdor Dantas, 40 - 6°
Eletrocoagul�ção -:- Raios Ultra Doencas do aparelho Díges tlvo andar.
Violeta e Infra Vermelho.

, d� sistema nervoso. Tel.: 22·59�4 - Rio de Jaueí rc
Consultório: Rua Trajano, n. 1, Horário: 10'f., ás 12 e 2% ás 5. Rua 15 de Novembro :128 5°

10 anda;: - Edificio do Montepio, Consultório: R. Tiradéntes, 12 undar sala 512 - São Paulo.
Horário: Das 9 às 12 horas -

_ l0 Andar - Fone: 3246, ASSINATURAS
Dr. MUSSI. Residência: R. Lacerda Cou- Na- 'Capital.

Das 15 "s 18 horas - Dra, .ínho, 13 (Chácara do Espanha) Ano , .. , Cr$ ·170,00
MUSSI _ Fone: 3248. Semestre ........•.. Cr' 90,00
Residência: Avenida Trom-

_.
_. No Interior

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

CARVALHO Semestre ,. Cr$ 110,00
DR. JÚLIO DOIN .

_

.

Au uncro mediante co nt ráto.

VI'EIRA MEDICO DE CRI�ÇAS OS originais, mesmo não pu-
_

lPUERICULTURA
- .PEDIAT:aIA blicados, não serão devolvidos.

. �IEDICO - ALERGIA INFAN-r:IL... A direção não se responsabilizaE;,;PECIALISTA EM O,LHO,S Consultório: - Rua

Tlra�eh'l ;,elos
conceitos emitidos nos a

.

r.

OUVIPOS, NARIZ E GARGAN'IA tes n. 9. '.. ciaos assinados.
.

TRATAJ'.LENTO li: OPE.RAçõES ltesidência: - Av. Herclho b
, I .t;lnfra.Vel'melho- Nebuhzaçao - "uz n. 155 - Tel. 2.5�0. INFORMACõES UTElS

ll':'.!..

Ultra-Som . Horário: - Das 14 as 18 ho· .J. ," •
.

(Tratamento de' ';_l!iinusite lem ras diáriamente
.'

O leitor enco.ntrará. nesta ,co·operaçao) _
-_. iuna, informaçoes qUI! neceSSita,

Anglo.retinoscopia - Receita de DR. NEWTON diàriamente li de imelliato:
Oculos - Moderno equipamento D'AVILA IORN A1S Te!efonll
de Oto-Rinolátingologia (único O Estado 3.022

no Estado) CIRURGIA GERAL A Gazeta , .. ,........... 2.656
Horário das 9 às 12 horas e :)oencas de Senhoras - ProctO' Diário da Tarde 3.579

dae 16 às 18 horas.
, .

logla - Eletricidade, Médica. i.[mpl'ensa Oficial •....... 2.688
. Consultório: -,Rua Vitor Mel· Consultório: Rua Vitor MeJ· HOSPITAIS
reles 22 - FÓlle 2675. :eles n. 28 - Telefone:. 3307, Caridade:
ltes. _ Rua São Jórge 20 Consultas: Das 15 horas ew 'Provedor) 2.314

Fone 24 21. diante. (Portaria) ,..... 2.036
Residência: Fone, 3.422 Ne'l'êu Ramos,........... 3.831
Rua: Blumellau n. 71. 'IITilitar ."., .. ,.......... 3.167
DR. ANTONIO BATISTA Sã�a!ct�a�t��� .. ,(���� .. �� . 3.153

JUNIOR Maternidaile Doutor Caro

CLiNICA ESPECIALIZADA DE los Corrêa 3,121

CRIANÇAS ' CHAMADOS UR·

Consultas das 9 ás 11 horas. GENTES
Res. e Cons. Padre Miguelinllo� Corpo de Bombeiros .... 3.313
=.......,., Serviço Luz (Raclama·12. ções) 2.404

DR. NEY PEURONE Políeia (Sala Comissário,. 2.088
Polícia (Gab, Delegado) ,. 2,t)94

MUND COMPANHIAS DE
Formado pel�'culdade Nacio· TRANSPORTES
nal de Medicina Universidade TAC ,.,., ....•

do Brasil Cruzeiro do Sul " ... ". 2.500
RIO DE JANEIRO 'Panair ".... ::.553

Aperfeiçoamento na "Casa de V�.rig .:
.. , ,

.:
' , .. , • 2:325

]laude .São Migu.el" LOlde Ael'eo ,."", .. ,.. 2.402
.

Prof. Ferrfando Paulino Henl ... , .. , ... , ,."., .. , l!,377
Interno por 3 anos do Serviçq Scandinavas . , , . , ..... ,. 2,300

,

de Cirurgia HOTÉIS
Prof. Pedro de Moura Lux. , , , ..•. , ,. " .

OPERAÇõES Magestic ",.", .

CLINICA DE ADULTOS Metropol, . , , .

. DOENÇAS- DE SENHORAS La Porta :."., .

•

CONSUL'fAS:. No Hospital de Cacique , .

Caridade, diAriamente pela ma- Cent1'al" , "., .. "

nhã Estrela ., " , .

RESID�NCIA:. -. Rua Duarte, IeleR! .. , , ,
_

.

S(:11 ute}, 1:',9 .. - 'l'eltJi, 3,:!8e -_�

I ESTREITOfl(JrülllÚpGlí�. Disque ,

ADVOGADO -

ESCl'itório- e Residência:
Av. Hercilio Luz, 15
Telefone: 3346. t
••••••••••••••••••••••
DENTISTAS
DR. SAMUEL FONSECA

CIRURGIÃO·DENTISTA
Clínica - Cirurgia

PR01'ESE: - Pontes Moveis e

Dentaduras em

Nylon.
DIATERMI1.: -/fl'atamento de

.

canais' pela al
ta frequencía.

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

Fernando Machado n? 5
Fone 2225

•

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

cada.
Sábado - das 9 às 12.

DR. LAURO €ALDEIRA
DE ANDRADA

CÍRURGIÁO.DENTISTA
CONSULTóRIO Edificio

.
Partenon -- 2° andar -; sala
203 -' R-ua Tenente Si lvaíra, 15.
Atende dí ãríamente das 8 às

II horas.
.

Sas e 5as das 14 .as 18 horas,
.- 19 as 22 horas. J
Confecciona Dentaduras" e Pon

"es Móveis de Nylon ..

DR.•JOÃO ASSIS FILHO
CIIWRGIÃO DENTISTA

Clínica de Adultos v+ Cil'urgia
a Pro tese Raios X
Rua Felipe Scbmidt, 39 A _

sa las 5 e 6
/

Atende com hora marcada
Dar U às 1� e das 14 à5 16

O ESTADO

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

Tanto na Ida como na Volta o navio fará escala nos
'

portos de São Sebastião, Ilhabela e Ubatuba.
Para melhores informações, dirijam-se à séde da

••••••� ! Emprêsa, à rua Conselheiro Mafra, 30 - Telefone 22-12.

'! Restaurante Hapoli' i A tenção
I ;::�S;::;::';:�:h:�:""_ I �!ital para 8 aDO de 1956
�" , STITUTO DE EDUCAÇAO E COLÉGIO ESTADUAL

-......._ I DIAS VELHO
Exame de IJ chamada e de II época - Colégio - Giná

sio e Normal.

1.700

;�:���
3.147
3.321
,\1.449
2.6f14
3,371
3.659

Viagem com segurança
e rapidez

80 NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBU8 DO
--.

IIPIDO ,<SUL-BRASILEIRO)
Florianópolis - Itata! - Joinville � Curitiba

.
-

nua Deoúoro esquina da
Rua. Tenente Silveira.

Expresso Florianópolis Ltda,�\
ENDEREÇOS ATUALIZADOS DO EXPRESSO

FLORIANóPOLIS LTDA.
I
'Transportes de Cargas em Geral entre: FLORIANóPO-
LIS, PóRTO ALEGRE, CURITIBA, SÃO PAULO, RIO
DE JANEIRO E BELO HORIZONTE.

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

25·�5 (:I!1scritól'ió) Telefone: 12-30
Caixa Postal, 435 End. Teleg. "SANTIDRA" I'End. 'I'eleg, "SÀNDR��DE"

A�·· P'R' GR
I

gencia: O TO ALE· EFilial: SÃO PAULO
"Riomar"

Avenida do Estado Hi66/76 Rua Comendador Azevedo,
64

Telefone: 2-&7-33
\ Atende "RIOMAR"

End. Teleg. "SANDRADE" Ell,d. Teleg. "RIOMARLI"

Telefone: 37-06-50

Agência: 11):0 DE JANEIRO
"Riomar"

Agência: BELO RORI-
,

ZONTE
"Riomar"

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

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

Atende "RIOMAR"
End. 'I'eleg. "RIOMARLI"

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

"RODOVIÁRIO RÁPIDO RIOMAR"

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

-----�----------- .sz.> -_-_..._-

Colegio' Coroção' de Jesus
AVISOS PARA O ANO LETIVO DE 1956

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

Dia 15 de fevereiro de 1956, das 15 às 17 horas.
Exames de 2a. época ,

Dias 17 e 18 de fevereiro, às 7,30 horas.
Inscrição

-

Dia 16 de fevereiro, das 9 às 12 horas.
MATRíCULA MtlS DE FEVEREIRO
Mediante pagamento da Ia, prestação

Curso Primário
Dia 20 - los e 20s anos e Jardim da Infância.
Dia 21 - 3'os e 4ós anos e Pré-ginasial.
Das 7,30 - 11 horas e 15 - 18 horas.
Cursos: Ginasial, Científico, Clássico e Normàl
Pede-se trazer 1 fotografia 3x4, de uniforme, pam a

, caderneta.
As alunas da Ia, série ginasia.J e as novatas 'das de
mais séries queiram trazer 3.
Dia 22 - €las 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.

06

-0-

Reabertura das aulas
Dia·lo·de março de 1956.
Chegaaa ab Internato - Dia 29 de fevereiro de 1956.
Dia '1-3 - Turno da manhã às 7,45 horas.

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

uniforme ele gala conlpleto: blusa de mang� comprida,
boina, luvas, sapato colegial.

I

O ESTADú
._---_._-_._-------�

.

EMPRESA NACIONAL ,DE NAVEGACÃO
>

HOEPCKE
NAVIO-MOTOR «CaRL ,HOEPCKE»

ITINERARIO
SAíDAS DE

I D A VOLTA

Fpulis.
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

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

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

(do Departamento de Saúde) e de conclusão de curso.
ARTI,GO 91

. Inscríçâo: Dias 6 a 11.
EXD mes: Dias 16 a 29.

MATRíCULAS
Normal e 4as séries: Dias 16 e 17

3as séries: Dias 16 e 17

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

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

da caderneta,
As las séries trarâoB fotografias 3x4 e as demais séries

2,

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

tífícado de alistamento.
No ato da matrícula pagar-se-á a C'AIXA ESCOLAR e

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

Colégío: Cr$ 210,00.
Florianópolis, :1.0 de janeiro de 1956.

José Wal'k"l1 Filho - Diretor.
MINISTÉRIO DA MARINHA

. Capitania dos Portos do Estado de Santa Catarina

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

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

FLORIANóPOLIS 07:00
ITAJAI 07:25
MAFRA . . . . . . ..

.

08 :20'
CURITIBA , 09:00
SÃO PAULO 10:50
RIO DE JANEIRO 13:00

INFORMAÇõES E RESERVAS DE LUGARES: RUA
FELLIPE SCHMIDT, 40 TELS. 2210 E 2500 AG:f'.:NCiA
'fAC-RUA FELLÜ>E SCHMIDT, 24 TEL. 3700.

.

SEGURANÇA - CONFORTO - RAPIDEZ
_. ---------,

DR. IVO VON WANGENHEIM
DENTISTA ...:...

Consultório rua Bocaiuva, 42

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

nada como uma noite aprazível, gozando ainda as delr
elas dos banhos de mar.

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

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

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

i Fone 2,521. - Proprietário dr. Nerêu Ramos,

J

Ca;§c} das Esquadrias
.

DE ALBERTO l:<.ICHTER
Rua 24 de Maio, 612 - Estreito - I"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 �ntréga imediata
Férro - Tubos - Sanitários e Azulejas para importa

çã,9 do Rio de Janeiro da Cia. Americana de Intercambio
(Brasil) CADIB.

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

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

Senhores' Comerciantes.
e Industria'is I

I
,
o Impôsto de Renda pago sôbre o lucro real, apura..t do pela escrita comercial, é mais Justo do' que o calcula�

do pelo lucro presumido, C0m base na escrita fiscai. Pa
guem somente o impôsto devido, encarregando o nosso
Escritório da feitura «;las suas escritas, Aceitamos tam
bém escritas atrasadas.
ESCRITf)RIO .CONTABIL-IIvIOBILIARlO PERRONE

HUi! Dpnr!ol'o, - nO 11 - Caixa
G"one nO 3222 - Flol'ianópolis.

Postal i�55 -

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Sociais

'Co�vid�mos V;:-S;�a

faz�r·umã-ViSit.';:,:-;;�d.�:;·§t�·- I. pul?lic:unós-t_ r: Uu.�· .�.I '-=�'. ._�--"�.

,.:>r.-l,
�.��.'" i::;y.v :.���� à Rádio

. semana à I nota com referência' à _pri-! Êsse programa que tanto Anita Garibaldi e aos estabe-
.

. .

. meíra série do magnifico encantou a sensi.bilidade do lneimantos "A Modelar" as

CA:SA BRl�.S_QU.E. ! progr�m�, "Gent� �e sar;ta: naosso ?ovo.vai ao ar tôélas as i.ustas l:.eferênc_ius �ue :11e fo-
M d L' C"

.

I
.

I' d
. t' BE Catarma pela Rádio Anita 15 s. feiras. ram f'eltas. Ve-se, ainda o

N� 'UeXrna o.lat omterc�a especdla iza a

t
em

C a!t llgO� • -

Garibaldi uma louvável e' Publicamos acima um íns- Elnr. Hélio K. Silva e Osvaldo
1'0, advogado e alto-f'uncío- e de sua exma. esposa' d. Ja- .>-;. ,recen emen e inaugura a nes a api a, a rua

. ..'.". '

".

n ár io do IAPI .cy Costa Guedes da Fonse-' Jeronímo Coêlho I-B Edifício João Alfredo slmpátíca ínícíatíva �a A I tantaneo no momento �m Rubin, respectivamente dire-

_ sta, Regina-Augusta ca;
I J Semanalmente recebe�os �ovidades .fabrieadas pelas �odelar", o �st�beleClm�,nto I

que a, bondosa n

e C?nheClda tor e locutor da referida

P
.

dilé f I
.

G' d I dü tr i T ti R S A d B f lider do comercio varejista parteira Clara l::iChmIdt agra- . emíssôra.
Ferro . ereira, I eta i ha - sta. ertru es Teive n us rias ex IS enaux . ., e rusque, que o ere-

do dr. Armando Simone Pe- Luz, filha do sr, Artur 'I'eo- cemos aos nossos distintos fregueses com absoluta
reira e de sua exma. esposa doro Luz e de sua exma. es- excl-usividade nssta-praça.. .

d. Beatriz Ferro Pereira.' posa d. Roslinda Teive Luz; Com ântecipados- agradecimentos
- menina Véra-Lúcia Fa- - sra. Zulma Lemos Sou- Os proprietários da "CASA BRUSQUE�'"

rias, filhinha diléta do sr.' za, esposa do sr. Osn ildo Plortanópolis Sta. Catarina
Ari Farias e sua exma. es-' Souza, mestre de secção de

posa d. Enedina Vila in Fa- Off-Set da Imprensa Oficial
rias; residentes no Estreito do Estado

........................................... ,.

BARÃO DE

I
"

SAAVEDRA
I . RIO, 25 (V. A.) - À noite
I
ele ante-ontem, 'faleceu na

Clinica de Repouso São Vi-
.........� �.••..••...i....... cente; onde se recolhera pa-

I . ra tratamento, o Barão de

H 'O J E NO' p n.r:ç S A [) O I
Saavedra. \ -

A noticia, chegando à �o_ra27 DE JANEIRO ; de encerrarmos esta edição,
A data de hoje recorda-nos que: não nos permitiu apurar em

em 1.654, .como consequencia da, capitulação as- maiores detalhes o fato.
sinalada na véspera, na' histórica "Campina do- Conseguimos apurar, sômsn
'1';1borda", os Mestres

.

de Campo Pernan des te, que o corpo seria trasla
Vieira, Vidal de Negreiros e Francisco F'iguei- dado daquela Clínica para a

ra, tomaram posse das fortificações e procede- residência da família, a Rua
ram ao desarmamento das tropas holandesas; Paula Freitas n.? 104, de on
em 1.849, o então Capitão de Artilharia Ale- de saiu onteni., o entêrro, às
xandre Gomes de Argolo Ferrão, mais tarde 17 horas, para' o cemitério
General e Visconde de Itaparica, à frente de 200 de São João Batista"
homens, atacou um Contingente de revolucioná- 'o Barão de Saavedra era
rios pernambucanos, vencendo-os ao Sul de figura de . grande projeção
Tapiçuma; .' nos circulas financeiros, di
em 1.856, incendiou-se no Rio <de Janeiro o ""Tea- :r�gin,d('), el!�l:e ou�ras orgapi:
tm Sáo Pedro de ,Alcarita.àt'-':, 'Í:lela, terc�ira''''vez, gações- o Banco Bóa:vista.
fic:i�do' completamente destrnjao;

...

--', ' ._

em 1.865, quando da guerra entre o Governo de

r
'.

o-Món�ev.idéú e o do B;..asil, uma fO.l:ça. int�tul�da rec.elto ·do 18"ExercIto da Vanguarda- da Republica Onen-
.

tal", comandada pelo General, Basilio, atacou a

/'
Pí�S.o EXCESSIVO

cidade de Jaguarão, no Rio Grande do Sul, he-
róicamente defendida por 400 guardas-nacio- Uma das principais cau

nais de Infantaria, comandad<;ls pelo Coronél isas .

do acúmulo de gordura
Manoel Pereira Vargas; I no organismo é a alimenta
em 1.868, o General Marques de SoU'za, Conde; çüo desregrada, prÍncipal
de Porto Ale.g·11e,· um dos mais destac,ados Ofi- I mente o abuso de doces,"
ciais do Exército Brasileirq de' então, durante a massas, fari;1has, bolqs e

guerra do Paraguai, foi substituido pelo Gene- alimentos O'ordurosos Além
ral Argolo, que deixou o Comando do 1° Corpo do' aument� exagerado de
de Exército, sendo substituido pelo General Vi- pêso, a gordura excessiva
totino Monteiro; 'pode ter como consequência
em 1.955, noticias

I

de Montevidéü diziam ter o diabete e outras doenças
sJdo descoberta pela Policia local uma quadri- I da nutricão.
lha.. de falsários procm..ada pela PoliCia Brasilei- CorrÍja o. excesso de
ra. Haviam alí instalado uma fábrica de dinhei- gordura comendo mode-
ro brasileiro. rauamente e reduzindo

: P·arficipação
! PAULO LANGE E SRA. par
ticipam aos parentes e pes-

GIN 'SIO 5-0 TO
.

'I' soas amigas o nascimento de
. A A BEN· sua filha Edla Maria, ocorri-

..' . . . _ ,. do dia 20 do corrente na Ma-
Sera maugurado no proxI- solene mauguracao do Gma- .

t 'd d d C 1 C
A

d· 12 d f' . -

- ,
-

I
erm a e r, ar os orrea.

mo la e e,verelro, na. SIO bençao e colocaçao da
_ e .... � e _ e'__ ,e _ e __ e _

cidade de São Bento do Sul, pedra fundamental. ,

........... - - - h. - - - - _ - ore e - e _"

O 'a:iná�i-o São Bento, velha ,No pateo do Ginásio ser� LIVROS
aSPi�açao do .povo da�uela realizada !grande festa popu- I Por motivo de viagem ven
localIdade e CUJOS festejOs e iar anim da e abrilhantada' d _ r: d d' 't f'-
solenidades de inailguracá

' a
"

.

em .se IIv,ros e Irei o, i

t
- 'do pela Banda "Santa CecllIa" JosofIa e lIteratura.

con ara0 com a presença e . .'. _ .

lt t .'d d
.

1
do Abngo de Menores de Tratar a Rua Tenente' Sl1-

a as au 011 a es especia -

I
. .

l' '1 ti' 16 d 10' 16 h
t

.

'd d
F ormnopo lS especla men e velra n. ,. as as o.,

men e convl aas.. /
.

D C
,-

P G'" conVIdada. raso .

a omlssao 1'0 maSIO

São Bento a Rádio Guarujá
recebeu atencioso convite pa
ra assistir às festividades,
cujo programa é o seguinte:
Dia 11 de Fevereiro: Re

cepção das autoridades visi-
tantes

'

Dia 12 de Fevereiro: Às 6

horas Alvorada festiva exe

cutada pela tradicional Ban
da Tremel
Às 8,30 horas solene Missa

Campal no páteo do Ginásio
celebrada por Sua Excelência
Reverendissima o Papa D.
Inácio Krause .. Em seguida

(

"A Morle do Dia"-
R. VIEIRA DE lVI.ELLO

Ti ngem-se os céus de purpurina cõr,
Bá ilarn, no espaço, núvens mil sombrias,
O vento brando, geme entre agonias,
Páira no ar crespuscular torpor [ ,

De mais um dia finda-se o labor ;
A Natureza, bêrço de poesias,
Perder parece as suas energias
E se debruça num cruel langôr l

O sol cansado de brilhar, parece
Gigante rubro se esvaindo em sangue
A vomitar seus 1'a10s sôbre a serra!

Ouve, alem, da Ave-Maria a prece,
O dia Morre tristemente, exangue,
E fl. noite chega escurecendo a Terra!

ANIVERSARIOS - jovem Jáu Guedes' da
Fonseca Sobrinho, filho do
nosso .coléga-de-imprensa
Hermes Gúedes da Fonseca

FAZ.EM ANOS, HOJE:
- dr. Telmo Vieira Ribei-

PROGRAMA DE CARNAVAL
PROGRAMA: Sábado - Dia 11 ..!_ Baile de abertura

no Clube Doze

Segunda -:- Dia 13 - Baile Infantil no
Clube Doze

Segunda - Dia 13 - Baile no Coqueiros
.

Praia club'e
Terça - Dia 14 � Baile no Clube Doze

Os bailes comecarão às 22 horas e o INFANTIL se-

rá das 15 às 20 hO!"�ts. /"
.

PREÇOS DA VENDA DE MESAS:
MESAS: NO PRAIA - Cr$ 100,00 por uma noite

NO DOZE - Cr$,200,00 por uma noite
'NO DOZE - Cr$ 350,00 por ti'ês noites ...

OBSl. -. A mesa .por uma noite só será vendida a partir
do dia 11, às 14 horas. Cada sócio só poderá
adquirir uma mesa.

,CONVITES: Casal(com '2 dependentes) - Cr$ ....
600,00 para todas as noites
Ca.sal, (idem) - Cr$ 250,00 para uma

só noite.
Individual· - Cr$ 500,00 para todas as,

_,.

I

noites.
Individual
Cr$ 200,00.

uma só noi,tepara

Os estudantes terão 5Õ% de abatimento, com

'pl'OVmldo.o./
A posse da mesa não dará direito à entrada,
sendo absolutamente necessarlO a apresentação
da carteira social na portada.

RESERVA:

OBS.

1° - As senhas serão clistrilmidas às.7 horas do
d'ia IOde f,evereiro e a venda das mesas será
iniciada às 8. horas. ""I�:::

2° :_ O pagamento sel'Ú feito no ato da aquisição','
nfLO sendo pérmitido pedidos por escrito, te
lefO"ne ou crianças, ma:s sim por pessoas au-

tOl'lzadas pelos $0cios.
'

30 - Os convites obedecerão às evigencias estatu
tárias e só serão fornecidos até 17 horas d�
dia da festa.

4° - Os convites
Secretaria.

só poderão ser fOl'necidos pela

!
50 - O convite· não dará

paga a parte.
DETBRMJNAçõES:

direito_a mella que será

10 - É rigorosamente vedada. a entrada de meno

res nos bailes noturnos.
2° - No Laile. infantil não será permitido O uso de l

·lança-perfume.· �

,

30 - A carteira social ou o convite serão rigorosa-
mente exigidos à; ent\:ada.. .

'

..

40 - O baile do DepartàJnento Ba'lneário (Coquei
ros' Praia Clube) se regerá pelas mesmas ins
truções.
Para o baile no PRAIA CLUBE, haverá
ôhibus e, horas e a preços a anunciar opor-
tu�alllente. \

SERÁ RIGOROSAMENTE PROIBmO O USO DE
LANÇA PERFUME COMO ENTORPECENTE (CRERE
TA.

ôNIBUS

A DIRETORIA
,-0-

"COQUEIROS PRAIA CLUBE.. D�PARTAMENTO
BÁLNEARIO DO CLUBE"

.

Os srs. associados e suas exmas. familias procurem

'passar horas de recreamento no nosso BALNEÁRIO, on

de há UM BAR E RESTAURANTE perfeitamente apto
para todo se,rviços,' bem ComO SORVETERIA, UMA
E;LETROLA - GABINES DE BANBOS. Local aprazivel
Jílara passar um, Domingo inteiro ...

Ba.nhos de mar. Refeiç6es lar carte ...

\ LIRA TENIS CLUBE'
PROGRAMA DE FESTAS DO MeS DE JANEIRO

Dia 29 - Domingo - SOIRÉE MIGNON PARA JUVE

NIS - ESCOLHA DO "BROTINHO" de 1956

das 19 às 24 horas.

Em 5 miaotos Im· ves.tido de Dila
ou ,RIO fiDO «smocklo»

Não mais constitue problema 'a posse de um terno

OH vestido para uma festa de gala. Qualquer pessôa po

de, em 'questão de minutos solucionar êsse problema que,
até ha pouco angustiou tanta gente.

.

O comparecimento a qualquer alta solenidade pode
ser resolvido dentro das exigências da mais rigorosa ele

.g-ancia e dentro do mais apurado bom gosto> em questão
de minutos. É só comprar um fino "smocking", conf'ec- ,

clonado pela "Ducal", ou um. desses maravihôlsos ves

tidos ou tailleurs qUe enfeitam, em belo profusão, o esta

belecimento. da "A Modelar".
.:Aliás, não só roupas f'intssimas para as, reuniões de

relevo podem ser compradas em menos de 5 minutos.
'I'ambern vestidoa. de passeio e sport, roupas de praia ou Iternos de linho, "nyolird", já conhecido como a "roupa,
fria", camisas, etc; etc., se encontram à disposição do

I nosso mundo elegante' na casa que sendo a mais elegan-
te de Santa Catarina é também a mais barateira. 1. Igualmente para o mundo infantil possue "A Mo-

I
delar" o mais belo, e variad.o estoque. Desdeios tecidos

Ide linho e tropical para meninos até os mais graciósos
vesttdinhes, Desde 'o simples calção de banhe até o short
ou ma.illot .firrisstmo.

André Nilo Tadasco

FLUXO � SEDATINA.
.

�,.�.

( )Ali:via as colicas uterinás
1'e1t.' "Oi<> de seus componentes Analge-
8lna _ Beladone. _' ;Pi.5eidiil.

.

e Rama

mells. a PLOXO-SEDA'x:lNA a111a pron

tamena as colicas utertna!';. Combate as
�

lr"l�ldad�s da.s -rUli�iIé.\; ptriCKIieil$
tias SenhorIS.

C calmante e regUlador deMl' fun�

3

GENTE DE SANTA CITARINa

I

Clu�e .15 �e Outu�ro
PROGRAMA MES JANEIRO
(Rua Alvaro ele Carvalho 12)

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

ciarem a aquisição das carteiras de ident.idade.

Reserva de mesas na "A Floricúltilra"

providen-

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

.

Você sabia que •••

..

o QUEIJO ·POD."E
SER C=OI2.TADO EM , r

�l..T1À5 IMAIS DE.LG�
;MS COM LlM.tl I=..à.C,ó
SeM FIO DO QUt.=
COM Ll'MLX MU IT( t 1

A.J=IÂ.DA. J.

- SNES.

Havia quaSe· um dia de
viagem para. {r e voltar e Os

blocos el�arri mais pesados do

que dois touros ..
E assim, veloz como um

gamo selvagem" o filho de
Goon abriü essa estrada,
amassando com seus pés
poderosos o solo inhóspito
da região.

aos pOl1COS a quantida
de de d.oc-es, massas é

álim1entos
.

·gordurosos.
.

LEN,DA ASIÁTICA
E' comum atribuir-se áos do príncipe G.oon, acampa

gigantes t�r�tar�s a�_ gran-I ram no� campos
-

próximos;
des estradas na reg:wo cen- mas Goon foi morto em com

traI da Ásia e o herài dessas
-

bate.
lendas é ',:sempre üm' filho Seu filh� sepultou-o no

que transportou de IDnge cume das montanhas que
grandes pedras para o tú- circundam Buluck-Kul e,
mulo de seu pai. como não havia ali pedra
E' isso motivo comum de vermelha, própria. para o

poesia local, simbolizando o monumento funerário, ri. fi
respeito e o amor fiUal. lho dedicadO ia. tôdas as ma

Assim, perto do lago Ne- nhãs. às ma.t:g�1s'·d� rio' bus
goro, na Móngólia, a 300 me- cal' as Lages qu� l�vara:, an
tros dos dolmens ali existei'l-' tes ao cair da tarde. '

I
I ALUGA SE
I Aluga-se uma sala para es

: critório com entrada, inde-
pendente.

"
.

À Rua. Vida1 Ramo's, n. 30.
Tratar na mesma.

tes, há grande e estreita
via fazendo ligação entre um

monumento do cume dos
penhascos rochosos e a mar�
gem do Iel1issei. Tem. ês
se monumento 16 pilastras
de 2,m 50 de altura, envol
vendo grandÍoso túmulo.
Reza a tradição que, antes

de chegarem os t�rtaros à�
quela região, sob o comanel�

,

I
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x 800aliva.18Q.�eil'eQ._e
DOMINGO PRÓXIMO TERA LUGAR NO "STADIUM" DA PRAIA DE FÓRA, À TARDE, A PENOLTIMA PELEJA DO RETUR
NO, EM QUE SERAO DEFRONTANIES FIGUE,RENSE E BOCAIUVA,' 2° e]Ó COLOCADOS, RE$PECTIVAME'NTE

,
'.

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

"O Estado 'Esportivo�'
............................................................., '"' _ "', � .,

VASCO, AINDA LIDER - Faltando dilas rodadas

para o termino do returno, é a seguinte a classificação
por pontos perdidos do certame carioca: 1° Vasco. 7; 2°

Flamengo, 8; 30 Bangú, Bonsucesso e Fluminense, 14;
40 América, 15; 50 Botafogo, 17; 60 Olaria,,�; 7° Por-

18. A federação de d�stino só apreciará a solicitação tuguesa, 28; 8° São Cristóvão, 27; 9° Canto do Rio, 31;
de tuansferência em que estiver comprovada a' residên- e 10° Madureira, 36.

o

cia ou exercício de atividades profissionais ou estudan-
.:+ ,x, ·x·

tis do requerente, na zona de sua jurisdição, bem como O meia Paulinho do Flamengo continua liderando a

a prova de pertencer ao 'quadro da associação a ela filia- relação dos artilheiros, com 19 tentos, seguido por Léo,

do, com indicação da data da admissão e da categoria do Olaria e Vai do, do Fluminense, com 14 e Hilton, do

social a qUe pertence. ;
Bangú, e Pinga, do Vasco, com 13 tentos. O nosso Leônl-

19. O atleta amador que for punido por ter burlado das já marcou para o América 9 tentos. 6 certame ren

a lei inscrevendo-se em mais de uma associação ou f'ede- àeu até agora Cr$ 21.117.845,00. O ataque mais positivo

ração, ficará, depois de cumprida a pena, vinculado a é o do Flamengo com 64 tentos, contra 48 do Bangú e 47

associação ou federação em que tinha registo. do Vasco. A defesa menos vazada é a do Vasco, com 15

20. A associação de origem será assegurado, o direi- tentos, seguida do F'lamengo e Bangú, com 23 tentos.

to preferencial, sôbre o atleta que desejar ser �ransfe- Nos �spirantes o Flamengo é o !ider,.com 4.,p. .p., vindo

rido e removido para a classe de não amador ou pro- em 2 o Bctaf'ogo, com 7. Nos ]UVCl1lS, Vasco e Flumi-

fissional. ' nense dividem a Iiderançn, com 5 p. p.
.

§ 10 - A associação interessada na remoção e trans-
-l{. * *

ferência do atleta amador deverá, dentro de quinze dias, O VIII CAMPEONATO BRASILEIRO DE BAS-

contados da data do pedido de informação da confedera- KET FEMININO COM INíCIO MARCADO PARA

cão comunicar- a federação respectiva o seu prõpósito.j AMANHÃ - Na quadra da Sog ipa (Sociedade Ginástica
do �ual será cientificada a Confederação, para os fins de Porto Ale?r�) será iniciado, amanh.ã,. o Oitavo Cam

convenientes. peonato Brasileiro de Basket-Ball F'emlnino, com a par-

§ 20 _ Dessa comunicação constarão os informes re- tipicação ''8e vários Estados. A Federação Atlética Cata

clamados por estas Normas e, especificamente, a remune- rinense mais uma vez não se, fará representar.

ração do não amador e do profissional, cujo limite será /_
* �, .:t

•

fixado pela confederação. • .1 'RUMO AO MEXICO A 18 OU 20 - O sr. Luiz Mur-

gel, presidente da Comissão de Assuntos Internacionais
da C. B. De, declarou; ao' chegar ao Rio de retorno de 'sua
viagem a Porto Alegre, qUe o embarque dos cracks 'gau
chos que representarão o Brasil no Campeonato Paname
ricano do México, está previsto para 18 ou 20 d� feverei-

CONSELHO NACIONAL DE DESPORTOS

Deliberação n. 86/55
Estabelece normas para as leis' de4
transferências, remoções e reversões
de atletas

(Continuação)

-N O T í C I A 5 D I V E R S A S
o CORINTIANS COM MAIOR NúMERO DE CAM

PEONATOS - Eis a relação dos vencedores do certame

paulista de Futebol: Corintians, 15 vezes'; Palmeiras, 12

vezes; Paulistano, 11 vezes; São Paulo F. C., 7; São Pau
lo Athlétic, 4; A. A. Palmeiras, 3; Santos, São Bento, Ame
-ricano, Germânia, Internacional e Portuguesa de Des-
portos, 2 vezes.

\

-);, ,x' *

§ 30 - O direito preferencial será ratificado' por
meio do documento próprio, protocolado na associação
de- origem e expei:liÕo dentro de quinze dias, contados

da data do recebimento do pedido de informação a cargo

da federação; e a desistência, quer seja expressamente 1'0.

manifestada ou decorrente de ausência de resposta ao

referido pedido de informação, respeitado o prazo indi-' GE�TIL CARDOSO ,CONrRATADO PELO BON

cada neste parágrafo, só produzirá efeito mediante o pa- SUCESSO - Com .a saída de Pírilo que foi dirigir o

gamento do direito devido pela associação de destino à plantei do Fluminense, a diretoria do Bonsucesso contra

de .origem, cuja importância será estipulada pela confe- tau para substitui-lo o veterano Gentil Cardoso que no

deracão.' ano passado tornou-se o técnico campeão pernambucano.
21, O atleta amador residente na Capital ou em Es- O novo "coach" do Bonsucesso receberá 50 mil cruzeiros

tado e inscrito na federação local, poderá transferir sua ,de luvas e 20 mil mensais, fóra os "bichos".

inscrição para uma liga desde que se submeta ao pro-

cesso de transferência previsto nestas Normas e se sub- ._....___..----...JVo........._...._............,..���
meta ao estágio de três meses. I

22. O atleta amador registado em federação estran

geira somente poderá ser transferido para associação
filiada a federação nacional, se observadas as leis inter

nacienais em vigor e as disposições constantes, destas
Normas.

I 23. O atleta amador poderá ser removido para a clas-

se de não amador, dentro da associação a que pertencer,
independente de estágio, o mesmo sucedendo se a rémo

cão se verificar para a, -classe de profissional.
..

24. O atleta amadof l'ef!1ovido para as categorais de

não amador 0(1 profísstonal, no caso de transferência

indenizará a associação de origem de acôrdo com o que

estipular a respectiva confederação.
Parágrafo único � ..O atleta que, removido para a

categoria de não amàdor' ou profissional, permanecer,
sem interrupção, na associação a que pertencer, não te

rá indenização a pagar.
25. O atleta removido para a calsse de não amador -

.

não poderá, antes de decorrido um (1), ano, passar à de

profissional, a menos que se s�ljeite ao processo de remo

ção para profissional.
--

26. O atleta. amador só poderá ser removido para a

categoria de não amador ou profissional depois de decor

rido um (1) ano da precedente transferência, salvo con- la
cordância expressa' da associação � qUe pertencia antes

<ia transferência, no caso de, se transferir de uma associa-

ção para outra da mesma federação, diferente.

27. O atleta amador que fôrfi�emovido para a classe
de não amador poderá reverter à classe primitiva em

ano desportivo ulterior, obrigado, porém, ao estàgío mí
nimo de seis meses quer permaneça na mesma associação
ou seja transferido para outra, observadàs as condições
estabelecidas nestas Normas.

28. O atleta amador só poderã ser removido para a

claSSe de não amador ou in'ofissional, quando transferi

,do para outra associação, depois de decorridos seis (6)
meses da transferência, prazo a ser cumprido, conforme
o caso, rio decurso de ano desportivo' ou ano civil.

29. O atleta amador removido duas vêzes para a ca

_ tegoria de não amador ou profissional, não mais poderá
ser removido a categoria 'de amador..

30. A remoção, reversão ou transferência só será
concedida depois de efetuado o depósito da indenização
e da taxa que couberem a quem de direito.

Parágrafo único - Depois de dep�sitada a taxa de

in,denização, o processo de remoção ou transferência não

f-oderá ser cancelado ou interrompido, nem mesmo a pe
. diodo do atleta, salvo se no caso de transferência, a as-

sociação de destino concordar. com a desistência.
.

(Continúa)

o

Participação
Frontino ;:�ndhausen IIMarcelino A�t:Ô�iO Pereira

Filomena Wendhausen .

i Branca Francisca Pereira

Participam aos seus parentes e pessôas de suas re

laçies o contrato de casamento de seus filhos . Renato e

Francisca. _

Renato e Francisca
noivo)!

Florianópolis, 22/1/56

Aluga-se
Aluga-se uma residêncía cà rua Rio Grande do Sul

com 3 quartos, banheiro, 2 'saias; cozinha, quintal todo
murado, rancho e quarto para empregada.

Aluguel Cr$ 3.000.00.
,_

Tratar a Rua Felipe Schmidt 34 - 1° andar _:_ sa-

6.

.oJuga-se
Casa nova. Primeiro inquilino. Entrega em 15· dias.

Varanda, Sala de Jantar, Três Quartos. Casinha e insta
lação sanitária completas. Agua quente e fria. Quarto
de empregada independente, com WC e chuveiro.

Ver e tratar à rua Almirante Lamego 157 - Tele-

fone 2818.
.

-fMissa de, 3+ aniversáriB.
ALBERTINA DE CASTRO MEDEIROS

Francisco J. d� Medeiros, Luiz Carlos de Medeiros e

família, Roberto Müller e família, Alberto Causs e fa
mília, Jane Celestino Vieira e família e Rosa: Alves, con
vidam os parentes e pessôas de suas relações; para assis
tirem a missa de 3° aniversário, que mandam celebrar
na Capela do Divino Espirita Santo (Asilo de órfãos),
em sufrágio a alma de sua querida e inesquecivél espo
sa, mãe, sogra e avó, ALBERTINA DE CASTRO ME
DEIROS" às. 8 horas, no dia 29 do corrente.

Antecipadamente agradecem o cOITlparecimentd a

êsse ató dr piedade cristã.

Inscrição - De 1 a 13 de fevereiro, das 9 às 12 As _ 8hs.
horas. Os candidatos deverão apresen- 10) Cil;e Noticiar io, Nac.
tal' os seguintes documentos, com fir- 20) FLORESTA MISTE-
mas reconhecidas: certidão de' nasci- 'RIOSA - Com: Kirb Grant

\ �eI'lto, �testado médico� atestado. de v�- 30) ALMA INTREPIDA
ema, prova de conclusão do curso

PU-,_ Com: Geno AutTY
mário, 6 cópias de fotografias 3 x '4. 40) A RAINHA MORTAL

Realização - Dias-Tê a 17 de fevereiro, às 9 ho'ras.· 3/4 Eps.
.

,

EXAMES DE 2a ÉPOCA: Dias 20 e 21 de fevereiro, Preçoa: 8,00 _ 4,00.
as 9 horas. C t' 14 s

1.VIATRíCULA: De 16 a 29 de fevereiro, das 9 às
ensura a e ano ..

12 horas.
INíCIO DAS AULAS: Dia 1° de março.

. Aluga-se Rua Nereu Ra.-
Nota: A direção pede aos srs. �ais o obséquio de se mos 26 uma Garagem de

apresentarem nos dias marcados afim-de Material.
não pe,rderem as vagas.

'

• Vel� e tratar na mesma.

FLUMINENSE FUTEBOL CLUBE
Recebemos e agradece" I Luz .

mos o seguinte ofício: I 2° Secretário: Günter Jo-

"Florianópolis, 19/1/1956. sé Ammon
,

Ilmo. Sr. Redator esporti- 1 ° Tesoureiro: Adercio
vo de "O Estado". Domingues (reeleito)
De ordem do sr. Presiden- 2° 'I'esoureiro : Wilson G.

te, tenho a honra de levar I da Silva (reeleito)
ao conhecimento de V. Sal' Diretor Técnico: Wilson

que em assembléia geral Flores
realizada no. dia 8 do COl'- Diretor do Patrimonio :

I

rente, foi -eleita a NOVA Satyro Silveira (reeleito)
DIRETORIA, que regerá os Massagista: José Vilela
destinos desta agremiação, 1 Conselho Fiscal: Mario
no periodo de 1956, a qual Guerra, João A. Luz, Euzé-
ficou assim constituída: , bio C. Campos, Wilmar de
Presidentes Iile Honra: Borba e João Marcelino

Dr. Osmar Cunha (reeleito), Filho.
Dr. Aderbal Ramos da Sil- Outrossim, comunico-lhe
va e João Bonatelli Filho que esta diretoria tomará

(reeleito)· !
posse no próximo domingo,

Presidente: Orlando G. dia, 21, às 19,30 horas, em

da Silva (reeleito) nossa sede social.
·10 Vice-Presidente: José Sem mais, aproveito o en-

da Silva seja para renovar meus pro-
2° Vice�Pre.sidente: Os- testas de estima e conside-

rlildo Souza ração. ,

Atenciosamente
Djalma Vieira
1° Seci-etárío

30 Vice-Presidente: Anás
tácio Silveira

1° Secretário: Walmor

NOTA DA SUPERINTENDENCIA DA
\

F. C. F.
Em face do que vem comen

tando a Imprensa Espontiva
desta Capital, sôbre a cria

ção do Terceiro Turno no

Campeonato Citadino de Fu
tebol, criação essa que! di
zem ser desta Federação,
temos' a esclarecer que o re

feri.do TURNO não foi ini
ciativa da Presidência da

Federação Catarinense de

Futebol, e sim do Represen
tante liIo Paula, Ramos Es

porte Clube, Sr. Liberato
Ca rioni, por ocasião da ses

"ão do Conselho Arbitral,
realizada em 18 de agôsto

de .1955, apoiados pelos Re

presentantes dos demais
clubes que integram a Pri
meira Divisão de Profis
sionais do Departamento de I

Futebol da Capital, isto é:
Bocaíuva Esporte Clube,
Imbituba Atlético, Clube,
Clube Atlético Catarlnense,
Clube Atlético Guaraní, Ta
mandará Futebol Clube, Fi
gueirense IFutebol Clube e

Avaí Futebol Clube.
Flocianõpolis, 23 de ja

neiro de 1956
Rony Zaníboni
Superintendente

ESCOLA INDUSTRIAL DE FLORIANóPOLIS
ANO LETIVO DE 1956

CURSOS INDUSTRIAIS BÁSICOS
EXAMES VESTIBULARES:

'

----�----------------------------

CurSQ_ Particular "São José··
Dil'etOl'a: Professôra Maria Madalena de Moura Ferro

Curso correspondente aos. Grupos Escolares e pre
para alunos para os exames de Admissão ao Ginásio Es-'
colas de Comércio e Industrial. .' .

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

CUI'SO;
de 8 a 15 para os alunos novos.

HORÁRIO: I
Todos os dias úteis das' 8 as 11,3Õh. à rua Saldanha

Marinho 34.

o ESTADO

•

ID!ml�
,CINE SAO JOSE

As 3 - 8hs.
. Peter LAWFORD - Jane

GREERr em:
voes PARA MIM

technicolor
No Programa:
Fatos em Revista. Nac.

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

'

1)111*.
As 5 - 8hs.

"CINEMASCOPE"
Marlon BRANDO - Jean

SIMMONS - MIchael REN
NIE em:

DÉSIRÉE, O AMOR DE
NAPOLEÃO

technícolor de Luxo
No Programa:
Desenho Colorido.
Preços: 18,00 - 10,00.
Censura até 5 anos.

As - 8hs.
Allan LADD - Virginia

MAYO em:
NENHUMA MULHER

VALE TANTO
technicolor

No Programa:
Cine Reporter. Nac.
Preços: 10,00 - 5,00.
Censura até' 18 anos.

As -t-r- 8hs.
Rock HUDSON - Julia

ADAMSem:
BANDO D,E RENEGADOS

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

As - 8hs.
Jean BENNETT

Eduardo G. ROBISON em:

ALMAS PERVERSAS
No Programa:
Fatos em Foco. Nac.
Preços: 10,00 - 5,00.
Censura até 14 anos.

F4C-ComUDica�ao
'A fim-de regularizar a

situação das carteiras per
manentes, fornecidas por'
esta Entidade, solicitamos o

comparecimento de seus .pos
suidores, na sede desta en

,tidade, no Largo General
Osório, das 08 :00 às 12 :00,
diàriamente.

A Diretoria

Vencle-se
Vende-se uma loja á rua

Tenente Silveir� 25

Informações no local ou á
Avenida Hercilio Luz, 132
Apt. 3 Florianopolis.

VIOLINO
Vende-se um violino 3/4 na

rua Dorval Melquiades 38,-
Tel. 2927.

Gara�em
Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CLUBE DOZE DE AGOSTO " �,
I I 1950 -1951 -1952 -1953 -1954 -1955 AGORA, •• � Cõnselhos
J I «So,l·re'e' BLA'N"'DE de l'9I:OJ,t � A��z�gE:;I::��;,�(
. li l:J .. o principal cuidado nr

� � tratamento da pele consis

1 SABADO, DIA 28 DE JANEIRO - ORNAMENTAÇAO Á CARATER! .� ��v:: �i:���::-l:u d,\,:O;'
� APRESENTAÇÃO DA NOVA ORQUESTRA DO CLUBE. � ���!i:'a ]�:::!�l�I�:iPot��1
� REPERTÓRIO SElECIONADO. TRAJE RIGOROSAMENTE EXIGIDO: BRAKCO PARA AMBOS OS SEXÓS. � ��:t�:';a��nt!"to�o,!:t�:

! _
.

AS MESAS NÃO SERÃO VENDIDAS, POREM PODERAO SÊR'REStRVADAS, _ � 1F ,�!u:!a '�;�;�:Ol:�i�

1
�. w. - AOS QUE ASSIt� DESEJAREM, AO PREÇO DE CR$50,oo. �. ���a�:n"�:Fi:�;i�:��r

I'
,I ". •

<
� necessarro ministrar á pel

�-Er��I�"'''''''MT��''''''''''''·-A�,;:--;;r::;;';;;;���M�'���� :f::::�:"��"��:;�:1:�o::::�
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'A I.,,: do os corpos gordurosos eli

PREFEITURA DO WWNICI-
I
José Geraldino Marcelino, Com a BI·'blt"a na

- Ma"'o" ...;., ,

""

o

�,minados' {la epiderme po:

PIO ,DE FLORIANÓPOLIS I João Eduardo Snva, João
'

meia das lavagens com SR

DlltETORIA DE SERVIÇOS I verlssunc (los Santos, Lín- SEXTA-FEIllJA, 27 DE JÀNEIRO O Doutor Newton Varella, V. Excia. mandar citar os' bão' ou por quaisquer outro.

GERAIS I dolto Formíga, Laurentino Se eu não tivesse vindo.,. (João 15 :22). Ler João
Juiz de Direito da Comarca interessados e desconheci- modos; devem ser substitui

ADMINISTRAÇAO <JE.R.;1L ! Pedro Teixeira, Iíndomar Ma- 15 :22-27.
" de São José, Estado de San- dos, por edital, com o prazo dos' pois são necessários i.

DOS CElV.IITÉRIOS }'UBLI- � lagolí, Luiz Gonzaga Farias El\1[ SEU sermão "Se Cristo não tivesse vindo", o dr.
';a Catarina, na forma da de 30 dias, para que acom- mesma," E o modo mais pra,

CQS Linàornar Corrêa, Carla>: Fer- Samuel McCaulay Líndsay escreveu: "Quando Cristo
lei .. etc. panhern' os têrrnos do pro- tico de incorporar essa!

CEl\UTÉIUÓ DE ITACOROBí rei1'a, Lino Greasen, Líno nasceu 11 maioria dos sêres humanos eram escravos. A Faço saber, aos 'que o pre-. ,'eS80 até final, sob pena de graxas á pele é sob a, f'orme

EDITAL N0-52 Sousa Ramazjne, Luiz Carlos população escrava do Império Romano era igual a dos
sente edital virem, ou dele revelia e para apresentarem de cremes,

( Prazn de-30 dias)

!
Portela, Lucia Gomes do Nas- homens livres _ 60.000,000 de escravos e 60,000.00 de

conhecimento tiverem, que defesa, si tiverem o que ale- De um modo geral os cre-

De acórdo com o' art.: 143, cimento, Luiza da Silva, LUi-,
homens livres, no govêrno de Cláudio. Os 'escravos va-

por parte de-Manoel Urbano gar, dentro do prazo da lei, mes podem ser divididos err

da Lei n. 12, d,e 16 de outubro
I z� Vit�lina Feij?, Léo �orrêa liam tão pouco que, 97,000 ,vendido� por Tito, após a'

do Amaral, me foi apresen- sendo a ação, final julgada dois grupos: gordurosos E

de 1948, convido-a todos os Dlnkhícezsen, Lindomat Leal, captura de Jerusalém, foram vendidos, cada um, por
tada a petição do teôr se- procedente. Protesta-se por não gordurosos, Os primei,

intcl'�ssl1dos pelos restps,' Lacenío Jos� Lopes; Laercio menos do que Judas recebeu para trair o seu Senhor". gu ín te : Petícâo ; - Exmo, todos os meios de, prova em 1'08 são visíveis quando a·

mortais das pessoas consta n .. "Campos, Luíza
.

dos Santos, Se' Cristo não tivesse vindo! Se isto não tivesse
Dr. Juiz de Direito da Co- virtude, digo meios de pro- plicados sobre a pele, pelo

tes ela relação abaixo, ínuma- Luiz Lemos do Prado, Milton acontecido, não teríamos a inspiração de sua vlda ! .Não
marca de São José. Manoel va em direito. Para efeitos fato de formarem uma ca-

'das nesta Nec�'ópole, cujo � Neves Xavier, Manoel Vit�l teríamos alcançado a redenção.l Não teríamos <,a bênção
Urbano-do Amaral, brasilei- fiscais dá-se à presente o ma da brilhante na mesma

prazo esta termmado, para; Cardoso, Manoel Antonio de uma nova vida nêle! '

1'0, solteiro, lavrador, resi- valôr de Cr$ 2.100,00. N.T,P. enquanto que os outros (não

no pr�zo de trinta (30l dias, 'Marques, Maria de Souza, Mas Êle veio! E fazendo-o, aboliu a escravatura.
dente em Serraria, neste Deferimento. São José, 29 gordurosos) 'Penetram na

,a contar desta data, requere- I
Maria Candida Ferraz, Ma- Ensinou ao mundo o valor ela criança! Honrou a mulher Município, pelo advogado' de março de 1955, (ass) Al- pele quasi que completa

rem exumação ou aroramen- 'rina Batista de Sou z a, Lendo nascido de mulher! Alargou e esclareceu nossa que êsta subscreve (pro- varo Millen da Silveira, mente não 'podendo ser, por

to Elos respectivos-terrenos ou Maria Ramos de Almaí- visão de Deus! Ensinou-nos a ver a Deus como Pai per-
curação anexa), vem, com RóI de testemunhas: Patrí- isto, observado, ou se o fo

nichos para deposito dos da, Maria Sebastiana Ma- feito! Em sinal de gratidão, nós lhe dedicamos nossas
fundamento nos artigos ,550 cio Camilo da Silva, bras" rem são muito pouco,

mesmos, sob pena de, findo o tias, Maria Madalena AI.. vidas, para o seu serviço, e 'Ida Igreja pela qual Êle deu e 552 do Código Civel e de' casado, pescador - Ser- Para o preparo de cremes

referido prazo ser feita por ves, Mario Nomes, Maria a suavida.' conformidade com o preces- raria. Severino José de existe uma infinidade de

esta Administração e removi- Umbelina Cardoso, Maria Ju- : ORA ç Ã O so estabelecido nos artigos Aquino, bras., casado, lavra- matérias primas, sendo que

dos os IJ:leSmOS para o ossua- lia Izabel Bcsquel, Maria Pín- Ajuda-nos a compreender, oh Deus, que.' pelo nas-
454 e seguintes do Cod. dor - Serraria. 'Despacho: as mais usadas são: lanolí-

rio comum: to Torres, Manoel José da cimento, vida, morte e ressurreição do teu amado Filho
Proc, -Cívil, promover ação - Vistos,' etc. Julgo, por na, manteiga de cacau, va-

Anacleto Apolonio Silva,' Costa Miche�, S910n da Silva, temos o privilégio da vida et,erna. Permite que sejamos d: u�ocapi�o, pr��o�d?-se, sentença, a justificação de selina, cera de' abelhas,
Alcione Terezinha

_

Silveira, Manoel,DommglOS de Andra- dignos da tua gloriosa promessa. Em nome de Cristo P?�Val: mediante .prevla JUs- fls. 2, em que é requerente oteos de amendoas, olivei-

Alfredo Santanfl Adão Carlos de, Mana Valentim da Fran- oramos. Amém. '
tifícação, o segu inte : 10 - Manoel Urbano do Amaral, ras, amendoim, 'etc.

c!e Souza, Amalia Maria Ra- ça, Mauricio Luiz Dutra, Ma- , PENSAMENTO PARA O DIA I Que o Suplicante possui há afim de que surta os seus, Uma das mais usadas é a

,i ,?t-<:'�,�;���ej.ij!.ã.:?fta-��'7Ia,�!�,<;i:'3, I riu ,-Fernandes ,y�eira; ,Miguel I '

Deus nus deli Oristo o quàl deu a suar.vlcta parã'qLie z[�<).is. de. 20; anos, mansa, .cnn- jurídicos e .legaís efeitos. lanolina que vé uma gordu-

All'es Salvato Pereíra, .Acacío Andrade, Mariano Luíz Ber- vivêssemos, tmua e pacificamente, por Cite-se, pessoalmente, os ra extraida da Iã dos car-

,

,'Santos, Apolonío Bernardino nardo, Maria Caetana da Sil- FRANCES GROSVdLD (Nova Escócia), si e seus antec,essores, 'um confinantes .(10 imovel em neil'os e cuja composiç'ão se

dos Santos AstrogildO'�Grego- va, Maria Antunes de Jesus terreno no lugar Serrarüi, questão e o dr, ,Promotor assemelha ao sebo é ás gor-

1'i,o, Ana Caetana Silva, Agos� Silva, Manoel Vieira, Mario FOTOCO'"PIAS, '-
Município de Sã<'l José nele Público e por precatória, duras da pele, possuindo

tinha Gonçalves Aguiar, Al- Lopes Gonzaga, Marçal Lidio
,� mantendo plantações, pastl't- dirigida ao Juiz da 4a Vara ainda uma gl�ande vantagem

zira Rosa Guida, Albino SD- dos Santos, Maria Braz da gens e cercas: 2° - que o: ,da Comarca 'da Capital, o que é a de não ficar' ranco-

veira Santos Filho, Ana Pas- Silva, Maria Salomé Silva, S,ERVICO RAPIDO E PERFEITO dtado tel'TenO méde 8,O me- II, "Domin ia da União". Os, in- A I'
J

_

sa. vase ma assim como

sas, Alice Vicente Avila, Alice Maria Helena-da Silva, - Rua João Pinto, (altos) 18 - Florianópolis tros d,e frentes em terras de I teressados incertos cite-se, a pai'afina são deÍ'Ívados do

Gomes, Alexandra Felicia Maria Teixeira ,de Oliveira, ORGANIZAÇÃO COMERCIAL CATARINENSE propnedade do "Nosso Pos-, por edita'l, com o prazo de petroleo, Em relação ao uso

!?ilva, Antonio Manoel Coe- Maria Eliza de Mélo, Maria to S, A.", extrema pelo la- trinta dias a ser publicado dos oleos nos cremes'são
lho, Ancelma Ana Costa, An- Ferreira, Manoel Jacinto

A-R''J"I,G,O 9' I
do nort� com João Severino I por três vezes no jornal"O preferiveis 'os que não te-

tonio Clernente Machado, Martins, Manoel ,Paulo Mar- !1uma hnha de 663 metro�, Estado". de ,Florianópolis e nham cheiro como o de a-

AprigiGl ,José' Re,is, AtUia Do- cos, Maria Matias, Maria Ro- pelo lado do sul com Alvaro uma veZ. no Diário' Oficial;' meridoas doces mbara t-

mingo da Silva, Airton Cam-' salina da Silveira, Manoel CURSO BOSCO 'MilIen da Silveira numa li-
;
para todos, fazendo, digo jam era Y:Og'� o� eoleos co�h:-

polino de Oliveira, Antonio Comicholi, Maria Custodio Hab 'l't d M d d
nha de ,657,20 metros e aos, querendo contestarem o pe-' cI'dos como' r'l'cos 't '-

, t'
'

p

,

l..I,e-se aos exames ,e a urezft, e que trata o
f d

., h d' di, "
"

em VI amI,

'Vieira Machado, Ans eu, 01'- Eufrasio, Maria Floriano de Decreto-Lei n. 4.244, fazendo cursos 'pi.'eparatórios em
,un os com er elros ,e' dlelo nos dez dIaS subsequen- nas-ou sejam os de abacate

to Lopes, Augusto Alves Pe- Jesus, Mr,tnoel José da Costa,. 1 ou' em 2 anos.
' 'Maria Fe�Teira numa .linha tes ao prazo do edital. Cus!. tartáru;"a etc.

'

reira, Aci Ocampo A),ves, Bal- MariaLamim Conceição, Ma- Informações e matrícula na Livraria Lider, telefones dê 80 metros, c�m a área tas afinal. São José, 12 de M;de;n'amente 1 st' se

bina Ventura ,.(Uves, Benta ria Pinheiro, Martinha Cou- 2316 e 3661. . total de 52,808 metros qua-' maio de 1955. (ass) Jaymor empr'egand f be, a

d
"'1

'

,-' , o no a riCO os

Conceição Jose, Cn;scenclO larte, Marina Antonio SI va, '.__ drados. Pelo exposto, res- I GUlmaraes Collaço, Juiz CI'eme a t
'

t' 1
'

d M I' C '1 M" "I C t' d' M'
,

V'd 1

t
"

,'".
s, ne 'ano amma que

Alfre o a,rce 1no,' aml.O Igue us o la, ano 1 a

M
.

d
peItosamente requer a VJ." SubstItuto em exercício. Da- e' lIma ba d' d d

C t
'

t d S IS 7· d·
, ,

' se enva a o

Agostinho Farias, aS arma Filho, Maria Augus o e ... ou- sa e Ia
Excla, Se dIgne mandar d - do e passado nesta cidade de

t
,amaniaco e que não apre-

Lopes, Carolina de Jesus sa, Maria Lucia San os Pas" s, ign,ar,' di� e �or,'a P,ara ;J. S�o Jose,', ao,s onze dias do

"1 t' d S
-, L.. s,enta irritação sobre a pele.

Abreu, Ciro Ant,omo ela SI va, 'Sos, Maria ,Ca arma os an- .lllstlfICaç&O preVIa, C,'H}ute o mes ,de .]àneuo de mil nove-
EDMUNDO EDELBERTO DA LUZ Existem outros constituln-

Carmelina America de Sousa, tos, Manoel Bento Nunes, dr. Promotor Público, ouviu- centos e cinquenta e seis,
Jorge Corino da Luz e f'amília, Laura da Luz Montene- tes dos cretnes mas só cita-

Custodia Ramos Borges, Do- Maria Narciza de Jesus, Ma- , do=se as testemunhas abal� Eu, (ass) Ilegivel Escrivão
gro e família" Henrique da Silva Fontes e família e filhos I m,os os princinais

racy Sagaz dos Santos, Deal- dalena, Maria M�galhães; xo arroladas as quais com- o fiz datilografar, subscre-
F '

tina Justina Teixeira, Denau- Murilo Geraldo Garcia, Ma,.:.
e netos de José da Luz convidam aos parentes e amigos pa� ,parecerào independentd

() fa�o é que' a indus'tria
•

1 1"" M
' C' ra a missa de 7°, dia que mandam celebrar por alma de seu

voo cosmética fabrica umá in-
ra. Francisca da Cruz, Da va xima Ju ia Plres" ana 0- de intimação. Requer sé São José, 11 de ,J'aneiro de

,

I 'sau.,doso irmão, cunhado e tio EDMUNDO EDELBERTO DA finidade de prodllto's de
'

Maria Serafim, Domingos Pe,- rêa, Nelita Martins,Ni a Sa-
,

" , , " ainda, feita fi, justificação

11956
__

' prl-

d B' d D ml'ng'os A gaz SI'm-ao, Nazaren'o' l\,l(nr_ ,!lUZ,. no dIa, ,vmte e se�e, sexta-feIra, as seIS e trmta, n,o d 'I d
meira qualidade e a questão

1'0 ernar o, ,o' - .v_
lt d S

-
e posse e,.lu ga a a �les-

' Ne,wtoll .v�r�lla
maro Vieira, Eleudorio Eliseu q\lezi, Nilo José dos Santos,

a ar o' agrado Coraçao de Jesus, da,Catedral,Metropoll- ma por sentença, se dIgne Jmz de DIreito.'
é a escolha de um deles

Barcelos, Ernestina Buck EU- Nair Bernardes'da Silva, Nor-
tana, adaptavel á qualidade ,de

z'a Fagundes Ribeiro; Etelvi- berto Francisco", Nourival

t a d M
ESCOLA INDUSTRIAL DE FLORIANóPOLIS pele de quem o vai usar, As

na,Rocha da Gama, Estunis- 1 Sousa Medeiros', Nadir, Tei-
.

ura' 'e'C" I-I'en'lo e
'

'I·S'S8" ANO LET,VO DE 1956 pessoas que q+liserem urÍla

lau Per'eira Carpes FÍlho, Eu- � xeira Braga, Olga ,Ferreira
' \,.'

,

'

,

,

'

"

"

' CURSOS INDUSTRIAIS BÁSICOS preparação simples :poderão

zebia de Je,;us, Elias Lidio de ( dos Santos, Olegario Pacheco RITA VEIGA PAMPLONA 'EXAMES VESTIBULARES: .fazer em casa um crême cu-

Oliveira, Eneas Valentim da I'da Costa, Orlanélo Conrado. MISSA DE 7.0 DIA Jnscriçào - De 1, a 13 de fevereiro, das 9 às 12 ja forhlula daremos a se-

Silva Barros, Euclides Joa- Lopes, Otacilia Duarte, Ola- 0s fiihos, genro, Noras e Netos de Dona Rita Veiga I,
horas. Os' candidatos deverão apresen- guir: lanoli.na,

'

trinta gra-

quim Pereira, Francisco Ze- vo Costa Orlando Manoel Ca- [Pamplona, vêm pela presente agradecer as manifesta- tal' os seguintes documel'ltos, com fir- 'mas; vaselina quiniicamen-

ferino Martins; Florida' de' milo, Otília Haertel, Olindina ções de pezar recebidas pelo falecimento de sua inesque-
mas reconhecidas: certidão d,e nasci- te pura, dez gramas; oleo de

,Jesus Fr�cisco,Francisco Ela Bittencorurt, Pedro Saber," civel mãe, sogra e avó menta, atestado médico, 'atestado de va- abacate, cinco gramas; es-

,

sio Fagundes, Geraldino Lo- Paulo Roberto de S,ouza, Pe- RIrA VEIGA PAMPLONA
' cina, prova de conclusão do curso pri- senc,ia de' rosas, duas gra-

"pes, Guilherme José ela Cos:' dro Lino Matias,' Pedro Israel e convidam a todos os parentes e pessoas amigas para
mário, 6 cópias de fotografias 3 x 4. mas. Por todos esses ingre-

ta, Guilhermina Carolina ele Borba, Pedro FurtuÓ\lo dos a missa' de 79, dia que, pelo seu eterno descanso man� Realização - Dias 16 � 17 de fevereiro, às 9 horas, dientªs num recipiente e

Sousa; Herondina Santos Fa-, Santqs, Pedro Vieira, Augusto dl11l1 celebrar dia 27 do coáente às 7 horas na Catedral EXAMES DE 2a ,ÊPOCA; Dias 20 e 21 de fevereiro" mexer bem com uma tolher.

gundes, Herminio Adriaf!O,_, elO EsphJto $anto� Pedro' lVletropolítanà, ;0 ílltar do Sagrado Coracão de Jesi.!s. às 9 horas. É uma fórmula sem pre-

Gonçalves, Herminio Setti, Francisco Ramos, Primili<via Antecipadam'ente agradecem o compilrecimento" MATRÍCULA: De 16 a 29 de fevereiro, das 9 às tensões mas que serve' para
Hercilio Filomeno, Inês Vi- Dutra Nazario, Querina Fran- êsse ato de piedade cristã.

12 horas, preserv'al' a pele e indicada

cente Nascimento, Iva Ricar- cisca Dutra Lopes, Rita Jus-
�

------, INíCIO DAS AULAS': Dia 10 de março. de prefe1'cncia para ,quem a

��' ���:,sJ���C��t�:iCh�e;��. ���IO�O�:���:fi��������.:� t lu'radecimenlo e I Missa C'·urso, Par' li· ,C'Diar "Sa-,o 'Jose'·' tiv;�t��rmaIO�u;::;:s leito-

nior, José João Inacio, João mias, �osa Farias Coelho, DE SÉTIMO DIA
res poderão solicitar qual-

José de Sousa, Juvenal. San- Rosemary:' Silva, ROl11alino O esposo, filhos, irmãOs, sogros e cunhados agrade-, Diretora: Professôra Maria Madalena de Moura Ferro quer "conselho sôhre o tra-

tos, João Manoel Barbosa, Jo- Silva Rosalina ,Oonceição
cem a todos os que acompanharam ou assistiram ao se-' Curso correspondente aos Grupos Escolares e pre-

tamento da pele e eabelos

sé da Conceição, Josena Ou- Laurinda, Rainildo Cataliclo 1 para alunos, para o,s exames de Adml's'sa-o ao Gl'na'sl'o, Es-' ao medico especialista Dr.
pu tamento de ,sua pranteada esposa, mãe; irmã, no.ra e

riques, João, Lourenço Bene- Costa, Rosa de Sousa, Ruth t colas de Come',I'cI'O e IndustrI·a'l. PI'r'es, a' r1la MexI'co, 31 -

cunhada, Maria Alexandrina da Si va (l\'Iaraca) e con-
•

dito, João Fl'eitas, João Jac- de Oliveira, Rogerio Simão, ' , MATRíCULA'. Rio de Janeiro, basta,ndo en-
vidam seus parent<'t" e amigos para a missa de sétimo dia,

ques Filho, João Altino de 'LRoOps:sP,�'ae���, ���;;��,p;i�euirl'� que será celebl'ad!t na Catedral, Metropolitana, dia 28,
De 10 a 8 de feyereiro - para os �le já são alunos do viar o presente' artigo deste

Brito, Joaquim Francisco La- s!lbado, às 7 horas.
' Curs.o; " jornal e o endereço comple-

cerda, João Antônio dos San- cio Francisco Homem, Traja- ,

' de 8 a 15 para os al'llnos novos. to para a resposta.
,

n'o Justl'no Regl"S, TI'moteo Antecipadamente agradecem a todos os que compa-
tos, João Barreiros da Silva, ROR' RIO
I' L

-

F
' Manoel Alves, Tomasia de,

recel'em a êsse ato de piedade cristã. .
a :

U la opes" Joao ranCISCO, __ ' ,- Todos os dias úteis das 8 as 1l,3Óh. à rua Saldanha
Josefina Sagaz de Souza, João Sousa Dias Tim0teo Tefilo, IWaldir Francisco, da Silva, Cemitérios' Públicos, em !ta- Marinho 34.

de Campos Bruno, José Ni-I
Wendhausen, Virginia Gomes Waldevino Jacinto Martins, -- corobi, 15 de Janeiro de 1956, Nota: A direção pede aos srs. P,ais o obséquio de se

co,lau ela SUva,' João Er,nesto Si,lva, Vice,nt.,e, Luiz M.endes, 13,628 - 15 - 1 - 1951. Emmanllel da ROllha Linha- '

tapresen arem nos dias marcados, afLm-de

Casraes, ,T0sé Izidr.o, de ,S.ouza, ,VICtor Clpl1anO Caldoso, Administração Geral dos l'es, - AdIT,linistrador Geral. não perderem as vagas.
,,'

VIOLINO
Vende-se um violino 3/4 na

rua Dorval Melquíades 38, -
Tel. 2927,

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



animado RIQUE TANCREDO e ou- se divertir, chamamos para
e nos re-

I
tros. , 103 programas regulamenta-
o terna da grande /orna-; res para os festas momístí

mentação é de motivos Chi-I cas no 'Clube .... já está sen-

neses. . . A entrada' um do publicado.
grande pagode onde os fo- i

'

.

liões passam por baixo... A GRANDE "ESCOLA DE
Nos corredoresl de entrada SAMBA" "COPA LORD"
variados motlros chineses,
�como ventarolas, leques, AVEZ-VOUS, mon chêríe GENTE PRó CARNAVAl,!
sombrinhas ao gosto oríen- anue ...

tal. _. Em cima das escada- ôntem íamos assistir o en

rias, outros pagódes meno-

'I
saio da, 'grande Escola de

res bem como nos Jados .. . Samba - "COPA LORD",
Ainda nos corredores e dís- [no Estádio da FAC. Mas fi- modações já estão reserva

persas pelos salões, grandes camas privados disso em das.
vasos também pintados com! vista de D.-Chuva estar pre- 4- ocasião é propicia para
coisas da China milinária sente. propaganda de turismo, an-
O forro será com uma ímen- Da Chuva está querendo tes tão falada, mas agora um

sa parreira, cheia de gradí- demonstrar que o carnaval pouco silenciosa!
nhas, com flores, outros en- irá ser-aguado ... Será mes- {:- \l. ,}

ORNAMENTAÇÃO DO CLU- feites, lanterrnnhas. multi- mo? Nossa visita à "COPA
BE DOZE DE AGOSTO cores, etc.... Nas paredes LORD" fica para a próxima

em toda a �xtenção, paineis veZ... A Diretoria do Lux-Hotel
Continuam Os trabalhos com coisas do oriente, peque- irá promover alguns bailes

acelerados da big ornamen- nas pontes arcadas, homens BARRAQUINlIAS NA carnavalescos, segundo nos

tacão do Veterano para os em trajes carateristicos, mu- PRAÇA 15 declarou seu Presidente Os-
'grandes bailes carnavalescos lhsres dançando, etc .... Em waldo dos Passos Machado,
deste ano ... As pinturas es- todo sentido i-espira coisas As tais barrnquínhas u11 grande incentivador de mui-
tão sendo excutadas por jo- da CHINA com Li-Chen, plantadas defronta a Cate- tas brilhantes iniciativas ...
vens artistas do pincel, co- Chag-Li - An, Lí-an-Leí e dral e defronte ao Mira-Mar /

mo. MURILO PEREIRA e toda' a sua gente .... 'Aguar- já estão em funcionamento.
MILTON PEREIRA, que aín- demos as noites maravilha-

da vem de Curitiba, por es- sas que serão apresentadas'
tes dias e mais os outros' no clube mais .querído da I
elementos da arte de MI- cidade, onde a nossa me-'

GUEL ANGELO, os' jovens lhor sociedade se divertirá J

SERGIO DUTRA, LUIZ HEN- a valer .... E por falar em

terra e 'o público em geral, dos universitários catarínen
devem prestigiar decidida-' ses. Para êsse nobre fim,
mente a campanha encetada torna-se necessário a união

tpela União oatartnense de da classe estudantil.
Estudantes para a Instalação Que os poderes públicos te
da Casa-do Estudante e do nham a compreensão índís
Restaurante Univarsítár!o, pensável para com êstes en

num momento em que cres- tusiastas das causas estudan
ce vertiginosamente o moví-' tis.

O grupo Teatral Catarí- menta universitário em Flo-
nense de Comédia realizou ríanópolís. Dos vízlnhos Es-

�seu derradeiro ensaio da 't d e n 'a'
'

m trópolea OS acorr I e �, "A reg'iãO' hnellsa e Uma pequena O'l>ra que era uma grande necessidade, agO'-
peça HA Revolta dO's brin- barri'ga-verde dezenas de j�- :I< * caprichO'sa dO' Vale A- ra resO'lvida cO'm a pO'nte de cimento, armado cO'nstruída
quedas", para a estréia que vens para O'S �exames vestl- A.

lt h' IsObre O' RiO' da Av I1ercÍliO' Lu.z ao ladO' ela Capitania elO's
d "t '20 30 h' ld I mazO'nICO' se vo am, O'Je, .

so/ eu on em as, 0- bulares em nossas Facu a-,
d d PO'rtO's

raso d J' d' de núme
I as esperanças e cerca e ._- . _es. a 1spO'mos -

60 'lh- d b '1' E'
-

Segundo apuramos, o e- ro suficiente de estabeleci-
I mI O'e� e r�sl ell·�s. VENDA DE ARROZ

lenco do T.C.C. tem s'e re- mentos de ensino superiO'r que, depO'Is de N�va Ohnda, " .

veUldO' um cO'njunto hO'mO'- para a instalação da uni-I que tantO' entuslas�no fez GAUCHO AO BANCO
gêneo e, tudO' leva a crel�, 1 versidade de Santa Catarina, nascer e que tO'davla, vai DO,BRASIL
brindará a plateia ilhoa cria,da com recente decreto ta.rdando a Se fazer a rea-/ R O 6 A' ) cha-I ] d d t d tdI, 2 (V. .

- A
cO'm bons espetaculos -de. clp Govêrná do Estado. Flo,- 1 a e es upen a qu� o os

mado do diretor da CACEX,
arte teatral. rianópolis, num futuro não cbeg.arllm a acre��i�r se

seguiu, ôntem, palra a capi- DePois de algul1s dias de
Logá após a representa- muito distante, será uma au- mamfesta.ra ,

. d.epOlS de
tal da Republ1'ca,' os srs.

A

t f '1'N OI d d permanencia en re am110--
Cão de "A revO'lta dO's brin- têntica cidade universitária, ova lU a, IZlamos, O'

Paulo Sl'mo-e's Lo'pes e Wal-V I A A' res e pessoas amigas, regres-qúedos", O' professO'r Sálvio segunda a opinião de abali-I a. e .

mazolUCO en�rou a ter Schmidt, respectivamen- sou ante-ontem, via aérea,
de Oliveira diretor do T.C.C. zados mestres. ser algo como O' futuro Va- te, presidente e diretor co

iniciará 'O'S ensaiO's da tra- Assim nada mais opO'rtuno le da Promissão. Quando (} mercial do Instituto Rio
gédia nordestina erri três que a UCE se propuzesse, a petróleo jorrasse, abundan- Grandense do Al'l'oz, a fim
atO's" "A barca de O'uro". instalar a Casa do Estudante te e inesgO'tável, o inundO' de assinarem o contrato de

e o Restaurante Universitá- inteirO' se �urvaria diante venda das cem mil toneladas
rio, duas antigas e justas ao Brasil, que..._I1ão teria mais de arroz gaúcho das safras
aspirações da. classe. a crise assoberbante de di- de 1953-54 e 1954-55 ao Ban

visas, qUe nãO' mais andaria co do Brasil.
a suplicar dolares e libras �l••""" ��__...."."..

-

que nadaria em ouro e pros- .
peridade! ...
As grandes realizações

dos povos, c,ontndo, nem

sempre se fazem assim, num
salto, da noitt4 para o 'dia.
E' preciso alimentar muitas
ilusões, ver muitos sO'nhos
desfeitO's em ruinas e mui
tas esperanças f\llminadas
pelá dureza dos fatos. Que
o Brasil ingressou, entretan
tO', numa fase de cO'nijosos
empreendimentos e que, cer
tamente, nãO' há de suspen
dê-la mas, antes, estimulá

....................l"......�.....8�... la cada vez mais parece
cedo, hoje. Que, todavia,
tais empreendimentos não
venham, por vezes, a perder
em coragem o que deveriam
ter em O'bjetividade.
De qualquer mO'dO' a Ama

zônica precisa ser desbrava-
da. Não é pO'ssivel que con

tinue - mundo imenso e

misterioso, soberbo e atena
dO'r, gigantesco e tertrivel -
sem algo que atraia as mas
sas civiIi��doras. A borra
cha mobilizO'u multidões;
mas foi uma' mobilizacão
para, o malogro, para o '�o
frimento, para o desencan
tO'. Pode ser qUe o petróleo
ainda venha a ser o grande
civilizadO'r, integrandO' na

·à comunhão eeonômica bl'a-
as si1eira tão vastá área até

expressões �� ,::::.:z:��� �oi: ��:�:�:: :!��o:lr::.ana L .,

•

- --. ,.... �
..- - '

....JI'
-

__
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Florianópolis, Sexta-feir:;j., 27 de Janeiro de 1956 •
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A MARINHA VEM AI ...

FAL�AM APENAS
. I támos do pessoal,

, I
e seguro no passo

Faltam apenas dezoito dias quebras... -

para o inicio
.

dos quatro I
-

grandes dias de folguedos a- "Ai vem a "Escola de Sam-
Iucínantes .' .. - Muita gente ba" ...
acha que não há. nenhuma "Protegidos da Princesa"
animação o carnaval deste O gente bôa, gente bamba
ano. .. Pois nós achamos gente que é 'uma beleza ...

que não é bem assim ... lá As cabrochas vão dançan-
domingo, sabemos que varias do
blocos e uma escola de sam- rebolindo, vão gígando
ba virão para Praça 15, brtn- Toda Escola vae cantando
cal' ... E por lalar em car- toda a turma vae passan-
navaL.. do ...

CURSO DE FORMACAO DE SARGENTOS
,

Hoje,lls 15 horas, solenidade de en

cerrameníc - Oito alunes aprovados
serão promovidos à Terceiro Sargen
to Nesta, Redacão uma' comissão

, , .

Cativante gentileza Quem quiser se divertir
é entrar na brincadeira,

quando a 'Escola vae partir
em suas danças derradeí-

'i""'1IlI!1Ifl�
Com O' brilhantismo earae- Sargento da n(lss�>di;�ipÚna.'

terístico ele todas as soleni- da Polícia Militar. Ou não vem este ano?
dades de nossa diséiplinada Presentemente o- Curso de Quedê aquele enorme cordão
e tra:dicion:al Polícia Militar, Formação de Sargentos está que todos os anos os rapa
realizar-se-á hode 00 encerra- entregue à capacidade' pro- zes da Marinha formam pa

mento do ano letivo elo Cur- fissional do Capitão Jorge da ra à grande brincadeira? Se

so d� Formação de Sargentos. Cunha Ocampo Moré; seu Di_/. rá que eles estão ensaiando
Precisamente às 15 horas retor, auxiliado pnr elemen- ou não? Teriamos vontade.

terá início a solenidade, co-m . tos que muito fizeram pela de dar uma noticia a raspei
a abertura dos trabalhos, pe- formatura' de mais uma tur- to ... Tenham a palavra os

lo Coronel CO'mandante oe- rua. que estão a frente do cor-

ral, sendo feita a chamada Para assfstírmos as sulení- dão, si é que tem mesmo ...

elos alunos na ordem de elas-" dades acima fomos convida-

!>ificação, pelo Secretário do dos especialmente por uma TODAS AS NOITES A DAN-

Curso. brilhante CO'missão, compus- ÇA DO BOI

Após a leitura do Bolethn, ta dos Cabos-alunos Alfredo

as Autoridades' presentes co- Henriqueo'For·tes, Sestilho An

locarão as ínsígnías do novo gelo Franzosi e Bento José

pôsto e que serão conferidas Baptista que, com a devida

aos oito Cabos-alunos apre- permissão do Comando Ge

vados, ouvindo-se O' díseurso ral, estiveram em nossa Re

dO'I Orador' da Turma, 3° Sar- dação, cuja cativante gentí-:
gento Alfredo Henrique For- leza, sensibihzados, muito a-

tes. gradecemos.
Folgamos imensamente em

registrar mais êste vlterfoso

empreenelimento de nossa

tradicional Polícia Militar e

formulamO's aos formandos,'
que hoje serãc promovidos a

30 Sargento, OS nossos me

Ihores votos ele felicidades
na. graduação que, se lhes dá

direitos e vantagens, lhes
confere já uma sorna de res-

ponsabilidades no, cumpri- PEQUENAS LOCAISmento consciente de seus de-

veres, mais elavando a Uni

dade que é Reserva presti
mosa de nosso Exército, mais
eng'randecendO' o nome ele

nosso Estado. � .1H�'

ras ...

Na rua Major costa todas
as noite a dança do boi vem

para a rua... Ora é de a

dultos, ora de garotos, mas

de qualquer fórma divertem
e dão animação às folias ...

FORMIDAVEL ESCOLA
DE SAMBA ESTA SE

AFIANDO

A

CASA DO ESTUDANTE E RESTAU
�-

RANTE UNIVERSITÁRIO
O l° Tenente Ayrton JO'ãO'

de Souza, ,merecidamente es�

colhido para paraninfo de

mais esta Turma, de Sargen
tos formadO's pelo Curso' de

Formação, pronunciará seu

discurse, sendo após encerra
da a solenidade.
Assim, garbosos e perfeita

mente conseíos .(te suas res

ponsabilidades na nova gra

duação' oito elementos, após
nove meses ele curso tnten

SíVOl, recebem o gal'ardão ele

seus esforços, conelutndo O'

curso e recebendo, automátí
camente', a graduação de 3°

A númerosíssíma ESCOLA
DE SAMBA "PROTEGIDOS
nA PRINCESA" está em ple
no movimento... Seus en

saios são formidáveis. Gos-

Os estudantes de nossa nar realidade o velho sonho

. T E A T R O:

O acadêmico José Dias,
presidente da Ünião CaÜni
i\lenSe de Estudantes, acom

panhado de outros cO'legas,
visitou as cidades de Tiju
cas, Camboriu e Itajai, bus-,
cando auxílio junto às res

oecti'vas Prefeituras Munici

pais para. a/vitória da cam

_::lanha.

.................." "

UMA 'GRANDE ESTRÉIA
Vitoriosa apresentação do Teatro

Catarinense de -Comédia
assistido por todos.
Está de parabens o Teati'o

Catarinense de Oomédia, e

seu dinâmico diretor, com o

apreciável elenco.

Com enorme sucessO, eS

treou, ôntem, o TEATRO CA

TARINENSE DE \COMÉDIA.
Este notável grupo, de 'a

madores, dirigido por Sálvio
de Oliveira, fez jús à enorme

espectativa que o Cercava. '

Estreou brilhantemente, a- C O N C U R S O D E
presentando a Florianópolis R E P O R T A G E N S
uma produção digna dos Foram enviados à "Rese
maiores palCOS do nosso pais, senha J-7" dois trabalhos:
um espetáculo, sob todos O'S um de autoria elo sr. Pedre

pontos de vista, maravilho- Dittl'ich Júnior,· presidentf
soo "do Centro (ExcursiO'nista "Ar-
O enorme público qrte lota- noldo Raulino" e. o outrO'

va todas as depe:::ldências do do sr. João Mauro, residente
nosso TeatrO' Álvaro de Car- na Palhoça.
valho foi unânime em aplau- Dia 30 do corrente estarf
dir com entusiasmo o admi- encerrada a recepção de re

rável cenário de Antôn�o Lo- portagens, a fim de que a

pes Faria, executado I por F. comissão julgadora proclame
Nobel Ganzo, Os fi'gurino& a melhor reportagem do mêf

'Originais e luxuosos, também de Janeiro, cujo autor fará
de Faria, a graça da 'peça de jus ao prêll1io' de Cr$ 500,00.
Pernambuco de OliNeira oferecido pela Caixa Econô�
"A REVOLTA DOS BRIN- mica Federal de Santa Cata
QUEDOS", perfeitamente di- rina. Integram 'a menciona
rigida por Sálvio de Oliveira da comissão -o diretór da
e interpretada por Elizabetb "Resenha J-7", e O'S jornalis
Gallotti, Miro Morais, :My- tas Rubens de Arruda Ra
riam Nóbrega, Zinzibar Li-; mos, diretor do matutino "O
ma, Marlene Soccas, Antônio Estado" e Jau Guedes, dire
Dutra, Dilza Dutra e 'Marqui-I tal' da "Caixa Econômica
nho, como verdadeiros pro- Federal de Santa Catarina.
fis§ionais. Mais uma vez advertimos
Poucas vezes, nossos ama- aos ouvintes de "Resenha

dores se_conduzem em palco J -7" que nã'o admitimos em O Grêmio da Academia

com tamanha precisão e de- nosso cel'tame màtéria que ,de Acordeon Santa Cecília,
sembaraço, todos usando boa -envolva política Partidária, tem o prazer de convidar

voz, com articulação e infle- ou polêmica de carater filo- todos da Sociedade local,
xões perfeitas. sófico-religioso. Também não para a noite dançante que

Um espetáculo perfeito, com aceitamos, por não' seL' da se realizará na ,si:?pática
bO'a luz e boa música. especialidade deste programa Sêde da ASSOCIAÇAO A-

Enfim, das maiores produ- assuntos esportivos. TLÉTICA BARRIGA VER-

ções já apresentadas em 11'OS- OS trabalhos devem ,vir da- DE, a 'par(�ir das 20 horas.

sos palcos. tilografaqos, espaço duplo, A mesma será abrilhanta-

"A REVOLTA DOS BRIN- em, duas f,olhas de papel aI- da por um animadíssimO'

QUEDOS" voltará à' cenil. nos maço ou papei jornai 'no má- cO'njunto, e animada pO'r um

dias' 28 e 29, em 'récitas�no- ximo. pequeno Shaw.

turilas e, nos mesmos dias Aproveite êstes dias que Haverá também o
'

GRI-

em vesperáis ,às 10h e às, 16 Testam e habilite-se' ao pre- TO DE CARN.AVAL.
horas. mio de Janeiro,' escrevendo TODOS AO BARRIGA
E seria pena que ficasse só hoje mesmo para 'a Rádio

1
VEDE!

na noite de estréia, pois é Guarujá, programa "Rese-

uIR espetácu,lo que' deve ser nha J -7". A Comissão Organizadora

CHA' DANÇANTE

O Centro Catarinense XI
de li'evereil'o, da Facltlda
de de DireitO' de Santa ,Ca

tarina, realizou, no LlJpc Ho
tel, ma is um de seus' tl'a

dançantes, que se vem tor

dansantes, que se vem tor

nando ponto de reunião dO's

estudantes e da sociedade
ilhoa.
Núma feliz e louvnvel

iniciativa ele sua atual di

retoria, o Centro Acadêmi
co XI de Fevereiro fez ins
talaI' u� curso pl"é�vestibu
lar, onde os caildidatos aos

, :Elm IFevereiro" José Dias
e seus companheiros perco
rerã'o todo o Vale do najaí
e, mais tarde, o Oeste e o

I
.

Sul do Estado, af1m de tor-
exames ve&tibu]ares da
Faculdade de Direito rece

bem gratuitamente aulas de

latim, português, francê;;; ou
inglês.

'

NOITE DANÇANTE SR. ,ELEUTERIO
SPIRIDIS

No Hospital de Caridade,
onde se achava internado
para tratamento, faleceu au

te-ontem, o, sr. Eleut�rio
CO'nstantino SpiricUs, elo co

mércio loca.l e pessôa muito
relacionada nesta Capital.
O sepultamento, teve lug'ar,

ontem, saindo 'o féretrO' da

quele Hospital, às 8 hO'ras,
para OI CemitériO' Municipal
de ItaCQrobí, cO'm grande a

cO'mpanhamento.
O ESTADO a.presenta.

exma. família enlutada

•

•
Pena que elas não peguem

o plano do Departamento de
turismo da Pr.efeitura, por
que são feitas sem estética,
sem ornamentação, sem si

metria ... Porque não enfi
leirá-las obedecendo a um

plano melhor? ...

Sabemos que muita "gen
te de fóra" virá para 0-nos
so Carnaval ... Muitas aCO-

LUX-HOTEL

FoliãO' Mór

PREFEITURA· MUNICIPAL DE
FLORIANÓPOLIS

Administracão Osmar Cunha
,

-r-

SNRA. MARIA L
ROSA

ao Rio de Janeiro, onde !'er,i ..

de, a exma. snra. d. Ma�'la
Lemos Rosa, ,esposa do �r.

Armando Rosa.

o ESTÀDO
feliz viagem.�

faz votos de

O sr. Governador do Estado e seu secretariado as
sinaram uma Lei criando a Assessoria Técnica para o

Executivo, na qual se lê:
Art. 3° - Competé à Assessoria ...
a) - dai- parecer sôbre todos os assuntos adminis

trativos que lhe fôr encaminhado.
CO'mo se vê e está publicado no Diário Oficial de

24 do corrente, o texto acima prova que essa e outras
assessorias ja deviam achar"'se em pleno funcionamen
to há muito tempo.

Que dirá a Assessoria sôbre a estrutura gramatical
,daqtfele dispositivo, se êle lhe forem encaminhados?

,
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