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CLUBf DOZf Df AGOSTO 8rlnde desemvolvimenfo
... liOGItA"A;��b���MAD�: l�ARN:'il!L de abertura Aviação no Brasrl

no Clube Doze
,

Segunda - Dia 13 - Baile Infantil no

Clube Doze
Segunda - Dia 13 ---: Baile no Coqueiros
Praia Clube, ,

'I'erca - 'Dia 14 - Baile no Clube Doze
Os bailes começarão às 22 horas e o INFANTIL se

rá das li) às ,20' horas.
PREÇOS DA VENDA DE MESAS:

1VIESAS: NO PRAIA - Cr$ 100,00 por uma noite
NO DOZE -:- Cr$ 200,00 por uma noite
NO DOZE - Cr$ 350,00 por três noites ...

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

(;ONVI'fES: - Casal (com 2 dependentes)' - Cr$ ....

600,00 para todas as noites
"Casnl, (idem) - Cr$ 250,00 para uma

) só noite.'
,

Individual - (;,1'$ 500,00 para todas as

RIO (AGÊNCIA NACIO

NAL) _:_ Um índice do de

senvolvimento de aviação
civil no Brasil é a exis

tência, atualmente, de mais

de 1.500 campos de pouso
no território nacional, as-

'sim distribui dos : 973' aeró
"dromos registrados, 530, aé

noites.
noite ródromos abertos ao tráfe-Individual para uma só

go aéreo público, 106 aero
Cr$ 200,00.

Ê verdade que foram expe- OBS. _ Os estudantes terão 50% de abatimento, com- portos para operáção notur-

rimentados um, sem numero d na e 26 aeródromos interna-
provan o-o.

cionais. Quan to ao serviçode processos, desde as escart- A posse da mesa não dará direito à entrada,.

té f t
- de proteção 11,0: vôo' dispo-tícações da pele a e pro un- sendo absolutamente necessário a apresen açao _

das exfoliações com o smpre- I t
. .

I tarí mos de inúmeros recursos,

go de corpos quimicos como o RESERV��.
cal' erra socia na por arra,

destacando-se os seguintes
fenol. As melhoras eram rela- 1° _ As senhas serão distribuidas às 7 horas do 65 radiofarois, 89 estações
tívas, mais ou menos apre- dia 10 de fevereiro e á venda das mesas será rádio .de aeronáutica, .85 e;�ciaveis nos casos de cícatrí- iniciada às 8 horas. ,

tacões de meteorologia
zes pequenas e superficiais, 20 _ O pagamento será feito no ato da aquisição, aeronáutica, 18 torres de

porém de efeito p'roblematlco, não sendo permitido pedidos por escrito, te- contrôle, 5 centros de con-

em se tratando ele outros lefone ou crtanças, mas sim por pessoas' au- trôle e 10 centros de apro-

mais adean'tados, graves. A
torizadas pelos sócios. ximação, além dos recursos

situação estava nesse ímpas- 30 _ Os convites obedecerão às evigencias estatu- das ernprêsas particulares
se e eis que surge um novo e

tárias e só serão fornecidos até 17 horas do que operam com, 169 radio-

e revolucionário metodo para, dia da, festa. tareis e 362 estações-rádio.
O tratamento das cicatrizes "0 .,

d
-

fornecidos pela COLABORA CÃO DO GO- dos ma iores pa ises do mun-
.. Os convites so po erao ser

V1l::r{NO do.das espinhas o qual se baseia Secretaria.

,numa lixação eletrica do te-
50 O convite não dará direito a mesa que' será Os encargos do govêrno, Visando completar o sis-

cido cutaneo, O matodo con-
paga a p�l'te. como principal in centívador tema aeronáutico, cogita-se

siste no emprego de um mo- �

S da indústr in aeronáutica, nos meios especializa elos daDErERMINAÇuE :

d exi;:;têneia d uma Otor, um cabo flexivel e de
1° _, É rigorosamente vedada a entrada de meno- dividem-se cm três grane es e rga-

uma lixa adaptável nesse ul-
_

l'es nos bailes noturnos.. '. . \ grup?s, :,endo um �e n�t,ure�- nização Federal para tratar
timo. Os leitores podem ter

20 _ No baile infantil não será permItIdo o uso de za teclllca-Iegal lelab10 ,d dos diferentes l)roblemas da
ideia do processo se pensar�m lança-pedume. le'gislação, .

e reg�llamenta- aviaçã'o cIvil e a intensifi-
camo procedem os dentistas

30 _ A carteira social ou o convite serão rigorosa- ção espeCificas visando os caçã.o do !'inanciamento ao

ao efetuarem o polimento de
mente exigidos à entrada. interêsses do p�lblico. �o plano Aeroviário, tal como

uma porcelana usada para 40 � O baile do Departamento Balneário (Coquei- campo de eCOnOlTIla aeronau- já vem senelo feito com J'odo-
fechar determinadlj. carie. A

ros Pra ia CI ube) �e regerá pelas mesmas ins- tica procede o govêl'l1o com vias e ferrovias.
".'''_'- ',-",r-diferença é que a lixa que os

truções.
odontologistas usaram é ma-

ôNIBUS Para o baile no PItAIA CLÚBE, haverá
leavel (uma especie de cartão

ônibus e, horas e a preços a anunciar opor-
encerado) e de forma oval, aO

tunamente.
passo que a emp�egada pelos 1:1ERÁ RIGOROSAMENTE PROIBIDO O USO DE ,

del'matologistas e de aço e
LANÇA PERFUME COMO ENTORPECENTE (CHERE-

sob as maiS vadaclas formas. j

TA'.
'"

. . . ! IPondo-se o motor em mOVi-
A DIRETORIA

menta aplica-se a lixa de aço "CQQUEIROS PRAIA CLUBE _,

DEPARTAME(:'
•

sobre o local a tratar. e logo BALNEARIO DO CLUBE"
em seguida a pele vai senc�o Os srs. a�sociados e suas exmas. familias pr curem
retirada até que a supe�'fl- passar horas de recreamento no nosso BALNEARIO, on
cie fique C'ompletam�nte llsa,

. de há UM BAR E RESTAURANTE perfeitamente apto
unida. Esse Imet?do e conhe- I pra todo serviços, bem como, SORVETERIA, UMA
cidQ pelos amerIcanos C011:0 I ELETROLA - GABINES DE BANHOS. Local aprazível
"k' pI ning" oU "plastlC .s m a

_ para passar um Domingo inteiro " ..

planing,". Em cada �ess�o I Banhos de mar. Refeições lar carte. o".
'

pode-se fazer uma hxaçao
__�,___:' _

equivalente a um� área de ,I Convidamos Va. Sa. a fazer uma visita, ainda esta

três a cinco centlmetros e
I semana à

tôda interv�nção é feita sem 1 CA'SA BRUSQUEdor. Para ISSO faz-se uma

anestesia Iocal p,or mei� �e Moderna Loja Comercial es'pecializada em artigos RE
gelo, neve_ car�or:lC�, �lOletl� NAUX, recentemente inaugurada nesta Capital, à rua
la ou, �ntao, mfllt�açao paI

Jeronimo Coêlho, 1-B, Edifício João Alfredo
novocama co� algun�as go-

Semanalmente recebemos novidades' fabricadas pelas
tas de adrena1l9a. Apos cada

Tndústrias Textis Renaux S. A., de Brusque, que ofere-'
tratamento é col_OQadO sobre 'cemos aos npssos distintos fregueses com absoluta
o local um curativo seco ou

exclusividade uesta praça.
ainda, com uma pomada an-

Com antecipados agradecimentos
tisséptic� qu.alquer, No ter-

Os proprietários da "CASA. BRUSQUE"
ceiro dia Vai se formando

FI" I' Sta -Catarina., t onanopo IS .

uma crosta que calra ,an es

de terminada a se:gunda se

mana. A pele que aparece é

lisa, flexivel, e um pouco ro

sada. Decorrido mais algum
.

-tempo adquire ela a colora
cão normal.
"

Regra geral efetua-se uma

lixacão por semana ou mes

mo duas, uma de.cada lado

do rosto, quando assim fôr o

caso.
O fato é que com a nova

técnica da lixação eletrica 'Os

medicas de estetica têm real

mente nas mãos um r�curso
eficaz para o desaparecimen
to das' cicatrizes não só de

espinhas como de variola.

A INota: - Os nossos leitores

'uga' se'

poderão solicitar qualquer _

conselho sôbre o tratamento
da pele e ,cabelos ao medico

, Casa nova. Primeiro inquilino. Entrega em 15 dias.
especialista D. Pires, a rua

J\. Varanda, Sala de Jantar, Três Quartos. Casinha e insta-
Mexico, 31 - Rio de �n�ro, f' Q tbastando enviar o presente lacão sanitária completas. Agua quente e na, uar o

artigo deste jornal e o ende- de" empregada independente, com WC e chuveiro.

Ver e tratar à rua AlmiranteLamego ]57
reço completo para a respos-

ta, -
. fone 2818.

Conselhos
de Beleza

NOVA TÉCNICA PARA O

TRATAMENTO DAS .CIOA
TRIZES DE ESPINHAS

Dr Pires.

Um dos assuntos que mais

tem preocupado os especialis
tas em estetica é o que se re

fere ao problema das cicatri
zes deixadas pelas .espínhas,
Ninguem desconhece os efei

toa.psícologtcos que ess� -

I
questão, traduz, produzmdo

Ium sem numero de pessoas

infelizes e que vivem sob,

mais tarde abatimento mo

ra!:'

Ca�a das Esquadrias
DE ALBERTO Rl,CHTER

.

Rua 24 de Maio, 61� - Estreito - FlorianópoJ!s
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 Azulejos para importa

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

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

Senhores 'Comer(!ianfes
e Industriais

o I�pôsto de Renda pago sôbreo lucro real, apura. EMPRESA NACIONAL DE- NAVEGACAO
do pela escrita comercial, é mais justo do que o calcula-

H'OEPfKE'do pelo lucro presumido, com base na escrita fiscal. Pa
...,

guem somente o impôs to devido, encarregando o noss(
"

Escritório da feitura das suas esel!itas. Aceitamos tam-, NAViO .... MOTOR «CARLbém pscritas atrasadas.
ESCRITóRIO CO�TÁBIL-Il\WBILIÁRIO PERRONE

Rua Deodoro, nO 11 - Caixa Postal na 355-
.<'one nO 3222 - Florianópolis.

MAIS DE 1.500 AERóDRO· ' providências capazes de ta
MOS NO TERRITÓRIO NA- crl itar a expansão da avia

CIONAL CONTROLE ç1fto civil, na base da livre

CADA VEZ MAIS SEGURO iniciativa e com o propô
DO TRÁFEGO AÉREO,- sito de estabelecer um sis

A COLAnORA'ÇÃO DO tema ele transporte aéreo
. GOVltRNO. OHGANIZA· C;1(1;1 vez mais eficient-e.

'CAO FEDERAL E PLANO Existem, ainda, os encargos
-

AÉHOVIARIO de riafureza técnico-opera
cicn a l tratando das provi
dências indispensáveis a um

bom "sistema
.
federal de

aeroportos", além de am

pliar os equipamentos ne

cessários à mais absoluta
seguranca .de vôo.
:\0 LADO DOS MAIORES

DO MUNDO

DeEic.-se
destacar que a

infra t Aura. de aeronáu

tica
'

" )aís, constituída das
aeroviàs e dos aeródromos,
:'om seus serviços e insta

acões, já atingiu notável
de�envo].virr'lento e ainda se

ispera melhoras in dices de

progresso de ano .E_ura ano.

Nos céus do Brasill\ movi
mentam-se todos Os d ias

I"rT iI.;;..._ -

dalsfãdo de Santa Catarina

centenas e centenas de ae

ronaves, fazendo circular as

rfquesas do país e transpor
tando milhares de passagei
ros para todos os pontos do
território nacional, alcan

cando um movimento que
�oloca nossa terra ao lado

COMARCA DA CAPITAL proíbe servir bebidas alco-
PORTARIA NR. 634 ól icas <1 menores de 18 anos,

o infrt.tor incorrerá nas

I) Juiz de Dueito Priva- sanções previstas na legisla
cí vo ele Menores da Comarca ção especial de menores;
de Florianópolis, Estado de VJI - É proibido aos me

Santa Catarina, usando das nores tomou' parte nos prés
atribuições de seu cargo e ti tos e desfiles de socieda
de acôrdo com a legislação. des carnavalescas;
vigente, resolveu ,que, du- IX - Serão detidos e

rante os festejos carnavales- apresentados às autnrída
cos do corrente ano, seja des competentes OS que de
exata e rigcrosamente ob- sobedecerem às disposições
servado o seguinte provi- dêste -provimento e às 101'

menta, sob as penas da Lei. elens das autoridades deste
'I - As festividades in- Juizo;

Iantis e juvenís devem ter- X - A fisc.alização e a

'ninar até às 20 horas, e de- vig ilânci deterrnin adas pe
las, sõrnente, poderão parti- lo presente provimento se

cipar menores de 14 anos, ião mantidas pelas auto
acompanhados de seus pais ridades dêste Juizo, cm co

ou responsàveis, províden- laboração com as da Secre
eian do-se para a segurança 'taria da Segurança Pública,
especial das crianças, du- especialmente com as da
ran te os brin quedcs e as Delegacia R e g i o Ti a I ele
danças e limitando-se o n ú- Polícia, para onde, serão el1-

mero de ingressos à respec- caminhados os menores

tiva lotação. 'apreendidos, os quais, no

II - Ê proibido o uso de dia imediato deverão ser

lanças-perfume nas vespe- apresentados a êste Juizo,
raís infantís e juvenis, nas para os fins de direito.
quais fica proibida a venda XI - Os Comissários efe
de bebidas alcoól icas, mes- tivos e' demais funcionárf os

Imo daquelas que são perrni- dêste Juizo ficam' encar
tidas para os adultos, isto é, regados da vig ilân cia de
chopp, cerveja, etc; menores e da fiscalização de

III - Nos bailes ele socie- estabelecimentos, para o

dadas frequentadas, exclusi- que terão, neles, livre in
vamente por sócios e respec- gressos, independente ele
tivas famílias, é permitido qualquer formalidade;
o ingresso de menores de XII - oi Comissários vo

mais de 5 anos e menos de luntários dêste Juizo po-
14 anos, quando acornpa- derão ser aproveitados para
Ilhados de seus pais ou res- o serviço;
ponsà veis, não poden do, po- - XIIII _ O Oomissár io
rgm, sua permanência ul- efetivo Alcides Bonatelli fi
trapa asa r das 22 horas. ca designado para organ í-

IV - Nos bailes ele socie- zar e dirigir os serviços ele
dades paJ'ticulares, mas que terminados neste provimen
vendam entrad:1s, só é per- to, ouvido o Juiz de Meno
mitido o ingresso de meno- res, de q'uem receberá 01'
res acima de 14 até 18 anos, -dens, diretamente;
quando acompanhados de XIV - Comunique-se o
seus pais ou responsáveis; teôr dêste Provimento aos

V - É proíbido o ing'l'es- Srs. Drs. Secretário da Se-
80 :de menores de 18 anos' gurança Pública, Secretário
nas casas de dancings, bars do Interior (� Justiça e Sr.
noturnos 011 dc bailes públi- Cap. Delegado Reg'ional de
cos, qualquer que seja o tí- Polícia da Cupital, extra in
tulo ou denominação que do-se, tambéni., cópias desta
:ldotem; p�!l'a �,;el'em enviados aos

VI - No caso" de Rer veri- Clubes ela Capital elo Esta
ficada a pl'esença irregular do e Sociedades Cal'l1avales
de menores nas festividades ,cas, aos Jornais ela Capital,
previstas neste pl'ovimento, inclusive "Diário Oficial do
os respectivos pl'o'pl'ietários Estado", solicitando-se aos
ou responsáveis eventuais seus Diret'ores a publicação
fi-cam obrigados .a devolver da referida Portaria.
1 valor dos ingressos, sem A., publique-se e cumpra-
prejuizo das penas da Lei, se.

sendo os menores retirados Florianópolis, 18 de janei-
!'leIas autoridades; 1'0 de 1956. '

'

VII - Além das penas do (Ass.) Eugênio. Trom.
artigo 63, n1'. 1, da Lei das pows'ky Taulois Filho
Contravenções Penais, que. JUIZ DE MENORES

\.

ARTIGO (91
CURSO BOSCO

Habilite-se aos exames de Madureza, de que trata o

Decreto-Lei n. 4.244, fazendo cursos preparatórios em

1 ou eÍín 2 anos.

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

._----------- ._----------

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

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

FLORIANóPOLIS 07:00
ITAJAI <'..... 07:25
MAFRA J... 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 AG1l::NCIA
TAC-R1TA FELLTPE SCHMIDT. 24 TEL. 3700.

SEGURANÇA - CONFORTO - UAPIDEZ
Tele-

ITINERARIO.
'SAlDAS DE

HOEPVKE).
IDA VOLTA

Fpolis. Itajaí Rio
20-1 22-1 27-1

1-2 3-2 8-2
13-2 15-2 20-2
25-2 27-2 3-3

8-3 10-3 15-:1
O horário de saída, de Florianópolis será às 24,00

horas e do Rio de Janeiro às 16,00 horas.
TanLo na Ida como na Volta o navio fará escala nos

portos d.e São Sebastião, Ilhabela e Ubatuba.
.

Para melhores inforníaçóes, dirijam-se à séde da
Emprêsa, à rua Conselheiro Mafra, 30 - Telefone 22-Í2.

\

Santos
28-1

9-2
21-2
4-3

16-3

DR. IVO VON WANGENHEIM .

- DENTISTA _

Consultório rua Bocaiuva; 42

CO�UEIROS O BAIRRO QUE RESSURGE
Durante o calor fortíssimo que estamos atravessando,nada como uma noite aprazivel, gozando ainda as deli-

cias, dos banhos de mar.
'

,As praias de Coqueiros se encontram repletas de ba
nhistas uns residentes �á, 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 lote'>-.
mento 2, da Praia da Saudade.

,

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

Fone 2.521. - Proprietário dr. Nerêu Ramos,

•

.

Lavando 'com Sabão

'Virgem ESl>eciaHda�e
da 'Cla. 'W-nZIL lIDUSIBIIL-Jolovllle. (lIarca 'registrada)-

':é(!oDomiza-se jempo.:a e' dinheiro
•.;....�;._-�--,_---._----.;;..--------��-�--------,-------�-----------::..-�--(-, ..•_ ...�_ ....."""....--�.,��--_;.,....� .• -...,_"' .......... �<� ...'.._o__ .. ..,;;.-...-.�� .........'-*'-,�_..• _,,_: ....�_._',.,.:.....;_,��...:.... ... .........._..

\
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I ACONTfCIMfNTOS SOCIAIS I
= ' I
...................... . ...

No luxuoso apartamento do sr. e sra, Major .Jary de __ ._ .

Mattos Guilherme, foi oferecido a este cronista, um al-

moço Intimo. A sra. Mattos Guilherme escolheu para este a·e.·lfQ�I·.DI,A, quarfo' de, d,or.-
. almoço pratos deliciosos. U �� V '.

Convidado pela srta. ��;iam Rosário, visitei o lu- mir em e�posição'..,,, 1It 11
xuoso apartamento de seus pais. Miriarn ofereceu-me um Em estilo funcional modernissimo, feito em madeira

lanche em companhia de inúmeras amigas da sociedade clara (pau marfim), estriado de teu ues embutidos em'

carioca. Foi para mim motivo de alegria revê-la, tão .tom escuro: formando um contraste de' alto bom gosto,
linda e elegante e' também· nas rodas sociais do Rio é acha-se exposto no salão de exposição da "A 'Modelar"
bastan Le aprec iada pela SlW simplicidade e graça. (Seção di) Moveis e Tapeçarias, à Hui Trajano" 33), um

L.
--:0 :-- belo quarto de dormir.

'

MISS CINELANDIA FOI ELEITA SÁBADO NO Assim de dia' a dia, está aumentando a cooperação
FLUMINENSE F. C. dos estabelecimentos "A Modela.r" no embelezamento

No Fluminense o desfile das dez finalistas ao co- confôrto e, modernização de Elerianópolis.
'

biçado titulo. de Míss Cinelandia 1955" que em elegante .

Ao lado do citado quarto vimos, igualmente, uma

soirée desfilaram sendo fortemente aplaudidas. O júri grande variedade de salas de ,jantar, grupos estofados; "Florianópolis, 25-1-56. os seus trabalhadores nas RIO,' 27 (V. A,) - No Hos-

dir-igido pelo eminente jornalista Herbert Moses. Foram sofás-cama Probel, poltronas-cama. 'Drago, tapetes, Exmo. Sr. minas de Siderópolis. pítal elos Sér.vidores do Esta-

convidados os jornalisttaa do Globo," artista Cyl Farney, I' �ongole�ms, passadeiras e tecidos para estofamento e Dr. Rubens de Arruda Sim, elogiei a eficiência' do, onde se achava interna-

cronista Ibraim Sued, cronista Zena.ide And-réia cronis- decol'açoes.· Ramos. dêsse mesmo serviço, que :1-
I
do há três dias; faleceu, às

ta Zury .Machado e sr. Belótti do Paraná imprensa. O jú- Não podemos deixar de citar a presença no variadís- quela Companhia mantém 'primeiras horas da manhã de

ri foi justo .c certo com a escolha, 10 lugar Vilma Sozzi ,SiplO estoque, .dos afamados refrigeradores Brasternp, DD. Diretor de. "O E�ta- para os seus trabalhadores. "onte�, o sr. Waldir Nie-

representante do Paraná, 20 lugar Arlete Gonçalves de dos Pianos Brasil (insuperaveís em qualidade) e final- ;]0"'. Invoquei o exemplo des,,;]'" rneyer, um dos fundadores

Santa Catarina srta. Arlete, conquistou também o título 'm�nlte dos muito conhecidos e procuradissímos colchões Nesta. Companhia e o alto n ívei da do Ministério do Trabalho.

de a mais elegantes entre as candidatas. 3a colocada ,Divino. .
Lendo, como o faço díà- assistência por ela dis'I'l.en-', Profundo conhecedor dos

srta, Celeneh 'Custa, moça bonita do. Distrito Federal. Vale realmente a pena visitar' a exposição da "A ;'iamente, "O Estado", fui sada, na expectativa de ,que;lllll!Qbtema1'l da previdência foi

__ :Q:__ Modelar". Enquanto os olhos se enchem de beleza, o cora- surpreendido com uma notí- as demais minas Jjlropjciemi'O extíntc jornalista e ocupou

Comenta-se nas altas rodas do Rio, do elegante jan- cão dos que amam Florianópolis se enche de cll·gulho. an- cia, na resenha da Assem- aos respectivos trabalhado-- altos cargos na. administra

tal' americano no luxuoso e moderno apartamento do de- .,Le, fi constatação do
I progresso e bom gôsto de seu co- bléia, e que, na parte que res idêntica assistência, ção, entre os quais se desta-

{lutado Leoberto Leal, quando a sra. Ivoni B. Leal rece- mercio. .' - me' diz respeito, não traduz Ser-lhe-ei grato se eucon, cam-os ele ministro interino

berá inúmeros convidados. ."' .� .,....,.,; '" . ,", <,,' , fi, realidade. trar, nas colunas do órgão do Trabalho, diretor geral do

-,-:0 :-- I)•••••••�......
. , 'Desarte, peco a V. Exa. brilhantemente dirigido"pQ.·, Departamento Nacional,. c\9.

cebJrn!àl��e:o�o s��fa�!�� J:l!e�� ���:�!mn�Ci���.rde�
.

':�J���;,·�I'Jtl1iif��ftÇft , ��r 'c ""f �:f;��g�l���.:�:��l��t�. :�'f;
.

:�u��:·�' �a :�����aâ!oh01�� ��a;!�1���:n��;De������Í1.e���
hoje quinta-feira, convidados para uma elegante reunião. ,

.'
,'.

' '
,

dentro deste espÚ'ito: Creia-me ao inteiro

diS-,
chefe de gabinete de vár.iosEste cronista foi gentilmente convidado. R. VIEIRA DE MELLO Não reclamei' mais assis- por, com admiraçãO. �
ministros que Passaram por

--:0 :-- Olhei o Céu,. o Mar, e em tud·ô. vi bon,dade; teneia ,social da companhia, Atenciosamente, aquela secretaria de Est.a:do.
O sr. Joaquim Antônio Ribeiro, moço simpático e Confôrto e complacência achei na. noite triste' Siderúrgica Nacional, para Deputado Olice (Caldas". ° sr. Waldir Niemeyer tinha

dono de lindo Carlillac, tem se mostrado apaixona- Em tlld.- enconti·o amor: Ipas sei qi.w não exis�e -

---;_______.. vários livros publicados e

do pela srta. Doris Briggmann. Estou convidado pelor No. vosso coração um pouco. tie. pieda�e:!
.

3'de Fevere,'ro 3 d Fe
,. possuia diversas condecora-

simpático casal de m!morados para um jantar no JÓa. �
.

_..: :

.

_

,.;., ;�::�c. .r·. t·· •

. e· ·,verelr.o'� ções 'de nações estrangeiias.
--:0:-- Vós não sabeis então que a� vosSfk crueldade �?\

_ SABINO'S B.A'R _

l ;
---�-------

DESFILE DE MODAS: As "Lãs Charme" em breve Fere' o meu coração, que a tanto não resist.e? '>.
:Pa,rf.-·"-.p,aça-Odesfilarão em Florianópolis, mostrando as mais recentes O vosso bel prazer, parece-me, consiste �

criações de fabricação L. Caldas S. A,
. "l'

Em me fazer viver nesta intranquilidade!, LUIZ SABINO' PAULO LANGE E SRA. par-

ticipahl aos parentes e pes-

':� ANIVERSÁRIOS ta Vieira, esposa do dr:'Eu- Eu vos comparo á noite eS'CUTa e sem confôrto, .

ap're'senlo' : I soas ami�s o nascimento de

gênio Doin Vieira; Onde um astro não brilhá em todo o firmamento • suatfilha. EdIa Maria, ocorri-

FAZEM ANOS, HOJE:

Mey·ers.
r. Alfredo Liberato Para servil' �le norte a qüem procura um po·rto!.:. V'·E. RA LUC. IA .

do 'dia 20 do corrente na Ma-

_ sra. Maria dos Praze- ternidade' dr. Carlos Corrêa.

res Ligocki, vi,úva do sau- - sr. Paulo Mendonça O vosso coração, na. certa vos acusa

R'"
.

, . ,

doso conterrâneo sr. João, - sr. Otavio Silveira Fi- De �erdes tão ingrata e aiheia..aQ.meu tormento
" cunha do RadiO de'1955.em sua eS-li

Ligaeki; lho'. I
,Sera o vosso orgulho a causa da recusa?.. !

. ...:.. Professor Wilson AI-' FARÃO A�OS AM�NHÃ:. .·_w...._,� ...._ - ..................

......,.,....,..
oI-M·_.........v-..WM"!.....�·J"-�.,...".,...,.•• 'I.tréia em Florianópolis inaugurarrdo' as-

ves Pessôa
.

'- �t�. Ml.rza Marllla Mel: H@"J E N (:). P A·S S A DO· t' .' .

..... t . ,.1

- rlr. Almir Rosa, inte- ra,. dIleta Íllha do sr. Jose
'no\la� 'Instalac'�'es do' Dargro Juiz de Direito e nosso Meua e sua exma. esposa

29 DÉ JANEIRO Jy .,),
•

u: 1). .

prezado conterrâneo d. Maria de Lourdes Meira A data de hoje recorda-nos que:

R
.

d I I f 2909- jovem ATUO (Luiz Ma-· - menino Roberto De- em 1.635, Martins Soares Moreno, acompanhado eS.eIVa, e-mesas pe o te e one .. .

chado da Veiga, estudante lambert, Filizola, filho do dó Capitão de Emboscadas, Francisco Rebelo, .

E h· C ·t·b M'
.'

d M l' F'l' agindo sob o Comando de Matias de Albuquer-
edef'l'.lhnogendoarnlaosesmo un 1 a aJor-aVla 01' an 10 '11-

IMPO'SC.I,VEl.. TRA·NSPORTARprezado. zola e sua exma. esposa d. que, sustentaram tremendo combate no M.OITO

I
. J

conterrâneo dr. Affonso J d' D I b t FT 1 I
Miritib� contra o famoso mercenário polacoan Ira e am er 1 lZ0 a,
AI'cl'zewpkl', enta-o G I

' .

d holan- RIO, 27 (V .. A.) - Nem co- �'A. Marinha, sim, pode fa-
Maria Cardoso da Veiga e residenetes no Rio de Ja- "enera a serVIço os

,
' .

I deses,;
.

mo hipotese poderiamos pen- zer, I?orque para' isso dispõe
sna exma. esposa d. Améri- neiro; , ,

em 1.812, nasceu o Visconde da' lnhamirim sal' em utilizar aviões da .. de navios e por menor que
ca ,da Luz' Veiga; - meni!}.J'l Sônia Barbato, I' '-FAB .

d t..r Francisco de SaBes Torres Hoinem vindo 'a 1ia- no serVIço e ranspor- seja o volume que ela venha
- menino Antonio S. de filha do sr. Jorge Bal'bato

lece!' em 3 de Junho de 1876" te de gêneros alimentícios - a transportar, dentro do seu
Oliveira, filho do sr. Itamar e sua exma. esposa d. Benta . ,

'd"
.

t d
. ,

.. em 1.840, os Tenentes-coronéis da Guarda Na- lsse o mmlS 1'0 a Aeronau- esplrito de colaboração, sem-
� de Oliveira e sua exma. es- Barbato t· b' d' I.

cional Francisco PedIDO de" Abreu e José Joa- lca, nga elro Vasco A ,ves: pre será' apreCiável, devendo
posa d. Ormandina, S. Oli-' - Sr. Fernando Linhares

qu'iin . de Andrade Neves destrocaram' em com- Sêco, sôbre a aventada pos� ainda ter em conta que, para
veira; da Silva bate os revolucionários �;epub,Jic�nos "farroupi- sibilidade. .dum.a colabo.ração o mesmo volume, precisal'ia-

- .",ra. Angêla Evan,gell's- sr Pe'dl'O Bl'na Mar·tl·ns d M t' d d'
A

•

,

-

. .' lhas", em Sanga da Bananêi-ra, nas proximida-' esse· lm8 eno na CrISe e mos lspor duma verdadei-
des de' Porto Alegro; transporte explicundo, dis- ra frota ãe aviões de t1'anll-
em 1.812, iniciaram-se as sessões do Congresso Se;. porte".
de Uttrecht, resultando no tratado de paz e

amizade entre D. Jóão VI, Rei de Portugal, e

Luiz XIV, Re.j de França, a 11 de Abril de 1.713;
em 1.856, em Recife, faleceu o poéta Antonio
,Joaquim Franco de Sá, nascido em Alcantara,
Maranhão, em 16 de Junho de 1836:

André Nilo Tadasco

CONCURSO, "MISS CINELANDIA"

IJu liús Bar, na bonita tarde de segunda-feira, rece
beu em seus amplos salões, as elegantes stas. que bata- .

.ha vam pelo título de Míss Cínelân dia de H155. F'oi' óf'e

rccido, à imprensa, rádio e cinema e aos numerosos con

vidados um fino coquetel. O cinema fez-se representar
pelos artistas' populares da Atlântida, Gil Farney, Miro
Serne Ina lda Carvalho e Avany Maura. Representando
'1 Imprensa compareceram cronistas do Jornal "O Glo-'
DO" que circula naquela Capital: Mauro Sales, Alexafi
dre Djukitch e Octávio Bonfim. A revista Manchete .es

tava representada na pessoa do cronista H. Pongetti. A

s-impática . cronista ,Zenaide Andréia tinha a seu cargo
a reportagem da Revista Cinelândia.

--:0:--
Na piscina do Pálace Copacabana, este c'ronista em

companhia da sta, Norma Viegas e Ruy V. Pereira fo
ram recebidos pelo Dr. Pedro Castelo Branco, para um

elegante almoço. Notava-se na piscina a elegante e bo-

116ta sra. Teresa Souza Campos, uma .das dez. mais ele

gantes do Rio.
--:0:--

BORDADOS� A MAO
Ensina-se na Rua Felieiàno Nunes Pires lZ.

,-------- --�----------'

DISPARIDADE DE APOSENTADORIA.
S. PAULO, 27 (V. AJ - O, mais de .25 aÍlos de exercício,

jornal "O Estado de São o' qual Perceberá Cr$ .

Paulo" divulga em sua edi- 16.450,00 mensais, enquanto
ção de dominigo que o sr. Os- que ao ex-diretor-geral da

vaido Silva, recentemente a- Secr.etaria da Segurança Pú

posentado no cargo de dire- blica caberá por mes, mais

tor-geral da SecretarIa da' d'e 46 mil cruzeiro�. Lembra

Segurança PúblIca, perceberá
anualmente, venci m e n t os o matutino ainda, que 'os

corresponflentes. a Cr$ vencimentos do Governador

561'1.000,40. A mesma noticia do Estado' são de Cr$ .

revela que, no dia seguinte aO' '50.000,00 mensais, Os de um

da aposentádoria do sr. Os- membro do tribunal de Jus-
,

valdo Silva, {oi. aposentada i tiça ·de Cr$ �8.000,00 e ,os de

um professor catedrático' da um SecretarIO <;le Estado de

Faculdade dée Medicina.:, com! Cr$ 16.800,00.

Florianópolis, Domingo, 29 de Janeiro de 1956 8

Diplo",adas .

·RIO,. 27 (V. A,) ....,... ,Em '8.0· ,

Ieriídads mancada pa�'à flÍoJ�:1
às dez horas, no"rribun�I�Su- .'

perior Éh�,itot'al, pi"'esi�l'�da pe; �
'lo mínrstro Luiz Galiotti e

/

.

com a. presença de altas au-

toridades civis e Militares,
serão' diplomados> 08 srs, Jús

celíno Kubitschek"'e JoãO
Goulart. ' ••

Os diplomas do Presidente'
e do víes-presídente .sâo ím
pressos êm pergamínho+ e

contem as assinaturas de to
dos os ministros do TSE, bem

assim do procurador geral da.
República, 'neles figurando' o

rssurao (da ata' das eleições.
Todas as provídancías já fo

ram tomadas pela secretaria

daquela côrte.

MAIS UMA DE
JANIO

RIO, 27 (V. A,) - Toman
do conhecimento de que po
liciais da delegacia de Vila

Cachoeírtnha,' São Paulo, ha
bitualmente tosavam todos
os que lhes caiam nas mãos,
fossem contraventores eu

não, homens ou' mulheres,
maiores ou menores, o gover
riador Janio Quadros dirigiu
o seguinte bilhete ao secre

tario de Segurança .Publica;
",Meu ·caro Arruda Bampaío,
Veja estes cabel-eireir@�. Ga
ranto, que não tem licenca da
polícia, nem pagam ímpos-

.: í
Soldo elétrie'o CI

ALTA fREQUÊNCIA
costure ultre-resls

tente, quosi invisível

c O Z I N U- � I R A
Família de 3· pessôas pre

cisa de uma cozinheira.

'Informações na Rádio

Guarujá ou pelo telefone
6257. TUBO! Tubes ga!voili:;;adlls, ,':�'

Tuhes para fábricas fk

tos". ".

CONDUIT
•

DE ,ALTA . OU:A,LI:DR�DE:

de.rnéveis etc.

)
. WALDIR NIEMEYERa DEP� allCE CALDAS, RETIFICA ,

,

'.

. PROTEJA OS RINS
O sal de cozinha, além de

ser indispensável ao bom
funcionamento dos órgãos,
totna mais sabol�osOS os ali
mentos. Mas nem por isso
se deve, abusar das iguarias
salgadas. O sál é eliminado,
em 'grande parte, pelos rins,
e, quando em excesso, pode
irritá'-los, ea usando sérias
des0l1dens no organismo.

Proteja os rins, evitan
do o abuso de sal na ali

mentação. - SNES.

Aluga-se uma sala para es

critório com entrada, inde

pendente.
A Rua Vida,l Ramo's, n. 30.

Tratar na mesma.

DEVOLVIDA

--f-OT-;---'-OC�ÚP-IAS-'
-�-".

HELSINGF9RS, 27 (U. P.)
- O presidente da Finlântlia,
Juho Paasiktvi, com a ordem
de Lenine na lapela e todosSERyIÇO RÁPIDO E PERFEITO

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

os membros do governo assis
tiram à devolução oficial da
zona da base de Porkkala
nação.

A devolução da base so

viética, situada às portas da

CalJital, 40 an03 antes da da

ta ma'rcadà nos tratados, foi

'oficializada pela
. assinatura'

:de protocolo na sede ela E'm

baixada russa.'·Os signata
rios do protocolo foram o

vice-primeiro ministro sO

,viétíco, Michiül Pervukhin, Ó

'primeiro Flinistro finlandês,
Urho Kekkonen·, o embaixa
dor soviético, Vitor Lebedev e

o ministro do Exterior da

Finlândia, J. Vil'olainen.

AVENTUR�AS· D,e 'ZE-MUTRETA

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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· .." (IME SÃO JosÊ

., ' s a ,o
"

'", S",�Po I" ·1VO·· .' _;YEii::'�������s
-. Preço Unico: 5,50.

"Ei".-Cõiilro··�n····t··o····--flnÜ8lfiie�·I-· ÕÕCaíõvã·M_M·�sãa�Ob�e�II,�:�,��t���r�� ja;;;�i�!::�L
II . Preços: 11,00 - 5,50.

BOA, P'ElEJA TRAVARAO AS DUAS EQUIPES NAS SUAS DESPEDID AS DO RETURNO ra:aa::o x Botafogo, no Ma- Cens1�a/té: �n���.
que venha a ittua'r melhor. Bonsucesso x Flamengo, Glenn FORD - Julia

ADAMSem:
que contra os trlcolores. A4 em Teixeira de Castro

consr.ituicãQ da equipe será? São 'Cristóvão x Olaria, SANGUE POR SANGUE

a" mesma de domingo em Figueira de Mello Preços: 11,00 - 5,50.
pas-.; Censura até 14 anos.

sado, ou seja:
..

Hélio Q U A li T O r_"�"Bonga - Guido Necessita-se Ul'�ente de .I.•�
Nelson - �enem - No- quarto espaçoso com cama.

- _-- -5
.

'". r�val. .

Tratar nesta Redação ou na As 2 - 4 - 7 - 9hs.
,Carnç? - �odrlgues -1 Eletro-Técnica com Aujor

"

"CINEMASCOPE"
Am!!l- Jair - Zacky, Alves. 'Marlon BRANDO _ Jean

SIMMONS - Michael REN
NIE em:

DÉSIRf�E; O AMOR DE
NAPOLEÃf)

Na tarde de hoje o pú- pois se trata de dois qua- te último vem de rescindir Aníbal - Julinho - Wal-
blíco esportista presenciará I dros capacitados a uma }U-I seu contrato com o "Fura- mor

à pugna entre Figueirense ta de boas proporções, com. cão Negro, motivo porque o Toinho - Odilon - E'rico
e Bocaíuva, já classificados muitos lances emocionantes. . arco voltará' a ser. defendi- "

- OpIando � Pacheco

vice-campeão e 3,0 colecado ' Voltará o Figueirense a
I do por Wilson, da team as= , o. �sqBlidrão, boquense

dos dois turnos. jogar desfalcado-de Carlíto, I pirante. que conseguiu derrotar Q

A peleja �ntrei os cam- seu grande baluarte, que I Assim é provável que o Atlético quando tudo pare
peões de 54 e o tíme dos ma- continua em gôzo de férias i técnico Garcia apresente a cia perdido, tem credenciais

.

rujos, embóra de pouca ím- universitárias. E ainda mais" escalação abaixo: para vencer a batalha des-

portância, vem despertando não contará com os concur-I Wilson ta tarde no "stadium" da

grande interêsse na cidade. sos de Betinho e Norton. Ês. Helcio - Trilha Praia de Fóra. Espera-se

A TABELA DO TERCEIRO TURNO I CONSELHO NACIONAL qE .PESPORTOS 'SEGUNDO COMPROMISSO DO BRASIL,
Paula Ramos x lmbiíuba, o

'

Deliberação n. &6-S5' ,
- ENFRENTANDO O PARAGUAI

prélio inicial lstabelece normas par'a as leis de ..

5° - Avaí x Bocaiuva De conformidade com a

f
A • -

6° - Figueirense x Paula colocação dos clubes dispu. • trans erenClaS, remoçoes e
Ramos tantes do certame profissio-

I7° - Imbituba x Bocaiu- nalísta da cidade, pode-se reversões' de at etas
va

,,'�
já organizar a tabela· do .

. ,
.

i�
,it!"""���" terceiro turno, que é a se-

(C tí ão)
80 Figueirense x' Avaí �guinte: '

011 muaçao

90 _ Bocaiuva x Paula I 10 _ Paula Ramos x Im- DO_ ATLETA �ÃO AM�DOR
Ramos .

. � bítb' 31. Atleta não-amador e o que nao faz do desporto

Uibm.;.:112uO
a

B
'.

F.' I pr-ofissão única, mas o pratica, sem contrato, mediante
.

- ocaruva x 19uel- _
"

. 100 - A
.,

I bit b
., l'emuneraça,o. .

D tr
vai �,

m 1 u

t
I:t

" re��e P' 1 R ,32. É obrigatório o registro do não amador no C. N.

, e.nd Ia

de� t I�ved esFalCa 1 A '

-
<, au a amos x

D: ou 'c. R. D. e na confederação'
reuni a a ire oria a . . VaI

. s 10 -=-- Para ê te fim l}. associação a qu pertencer o
F. para re.solver sôbre as I 4° - Imbituba. x Figuei- �ület!, iünâ. v:z p:ga a t��a estabelecida,

e

enviará aos
datas dos Jogos. I rense .

orgãos competentes a ficha do atleta, por êle também as

',:inada, cóntêndo :

a) . prova de possuir outro meio de subsistência;
b) ,indicação da importância da: remuneraçr�,

que não. poderá exceder a Cr$ 3.000,00; ,

c) determinação do prazo da prestação de ser

.viço, que, não poderá ser superior a um ano

(1 ano);
d) prova de possuir curso primário em estabele

cimento oficial ou oficializado, ou prestar
exame na federação a que for filiada a as

soci-ação a que -pertencer;
e) prova de quitação com o serviço militar;

,

!.) "
gararrtia de nnilta; de Cr<$., .9.000,00; aplicável
a quem deixar de cumprir as clausulas do
registo;

g) 'processo, de pagamento mensal e·.·os prêmios
/'�.

que fore'li instituidQs.
.

§ 20 - O atleta não amador não poderá receber

:[ualquer outro provento monetái-io além do pl"e,.visto na

.dinea, b, sob pena de lhe ser negado" ou cassado o. re

.Ôsto.
§ 30 O atleta não amador só poderá exibir-se em

iirova de caráter oficial ou amistosa, com ou contra ama

-:lares, em competição destinada exclusivamente a ama

lares, mediante assentimento prévio da respectiva con

;:ederação.
34. Terminado o prazo de validade do registo, a ás

'wciação e o atleta não amador terão um (1) mês para
:,_ renovação do registo, devendo a asstJciação dar ciência
1 confederação do seu propósito de renovar o registo.

Parágrafo único - Não havendo acôrda; a associa
ção ,terá direito preferencial sôbre qualquer outra, se

houver igualdade de proposta, no caso de transferência.
" 35. O atleta 11ão amador poderá 'transferir-se" me

diante a apresentação de novo registo 'peLa associação de

,destino, devendo .a associação de origem ser indenizada
com importância igual a que teria de pa.gar ao atleta
durante (1) ano, tomada por base a remuneração mensal
em vigor no último registo.

36. Não se fará transferência de
durante o periodo correspondente ao

seu registo.
37. O atleta não amador poderá ser rem'ovido para a

classe de 'profissional.
Parágrafo único - Se se transferir para outra as

sociação como não amador, a associação de origem será
indenizada em importância hão iuiferior a 10% da soma

da remuneração e outras vantágens' pecuniárías fixas
de que o atleta tenha a ser credôi1 )nó decurso de um (1)
anQ. Se antes de decorrido um (]I) ano da, data da trans

ferência o atleta não amador fôr removido para a classe
de; profissio'nal, a associação de origem será novamente
ind:enizada, na forma constante deste parágrafo.

38. O atleta não amador poderá revertel: a classe de
,.mudor, requerendo a reversão- a respectiva confedera

ção, por btermédio da f�deração, e, no caso de deferi

mento, ficará obrigado ao estágio de três (3) meses, no

minimo, a contar da data em que fôr efetivada a rever

são.
39. O atleta não amador que tenha revertido a clas

se de amador, durante doze (12) :meses só poderá parti
cipar de competições de amadores.

Parágrafo ú�ico - Fical�á o atleta i;;ento de estágio
se a reversão fôr proc'essada dentro' da mesma as_socia

ção mas só poderá participar de torneio ou campeonato
de amadores Se 11ão houver tomado parte em competição
de profissionais no mesmo ano desportivo ou civil, con

forme o caso.; e não poderá ser transferido antes de de
corrido um al'lO da ·data da reversão.

DO ATLETA PROFISSIONAL
40. Atleta profissional é o que faz do desporto 'pro

fissão, mediante remuneração estipulada em contrato de

locação de serviço com a associação a que pertence, reco

.nhecido pela respectiva confederação e nela regista·do.
Parágrafo único - O contrato só terá valor depois

de registado no G. N. D. ou ,c. R. D. e na confederação.
41. A confederação fixará condições e processo de

contrato e registo dos atletail profissionais com as res

pectivas associações, nas quais deverãd na devida conta
as possibilidades de transferência, quel" entre associa

ções da mesma ou de federação diferentes ou entidade

A DIRECAO TÉCNICA DO CAM-.
PEÃO DOS DOIS TURNOS

'

..

Quinta-feira última re- ve na Casa de Saúde São Se
tornou de sua viagem ao bastião, onde visitou o go

Rio, onde permaneceu pelo leiro -:Alcides, há pouco ope

espaço de 15 dias, o técní- rado, Saulzinho ja reas

co Saul Oliveira, preparador sumiu suas funções de 0l'Í
do conjunto dó Avaí, cam- entad'or -do conjunto 'azzur

peão dos dois .turnos, No ra", esperando que no ter

dia seguinte, o ex-estrema ceiro turno venha o time
<;la seleção catarine�se este.� azul proú'Uz-ir mais e melhor ..

SANlA CATARINA DISPUTA O _CAM
PEONATO BRASILEIRO DE CAÇA

SUBMARINA
RIO,.28 (V. A.) - Pro

movido pela Associação Bra
sileira de Caça Submarina,
será disputado hoje e ama

nhã mais um campeonato,
nas águas de Angra dos
Reis. Estão inscritas 26 e

quipes o .que representa o

sucesso da interessante com

petição, pois tomarão parte
exatamente 156 caçadores,
representando diversos Es
tados, como os do Rio de
.Janeiro, Espírito Santo, São
Paulo e Santa' Catarina,
além do Distrito Federal.

A exemplo dos anos ante

riores, o Colégio Naval, a

C�pitania dos Portos, Pre

fe�tura Municipal de An

,gra dos Reis e os clubes Co
mercial e São Bento estão
eolaborando de forma efe

,tiva no êxito do V Campeo
nato Brasileiro de Caça
Submarina ..

O interêsse pelo .certame
é de tal ordem que os hoteis
de An-gra dos Reis .estão re

pletos dos "homens-rãs" .. de

turista e curiosos.
..········..

····éÊNTR·AJS··rt1TR]cjrS
..

�I.
SANTA CATARINA SIA

"CElfSC"
.

Assembléia Preliminar
São convidados os subscritores d(} Capital das Centrais

Elétricas de Santa Catarina - "CELESC" - a compare
cer à rua Saldanha Marinho nO 2, séde da Bolsa Oficial de

Valores de Santa Catarina, nesta cidade, no' dia 30 do

corrente mês e ano às 8,30 hnras a fim de deliberar sôbre
a ávaliação dos' bens oferecido!, pelo .Estado de Santa Ca
tarina para integralização do Capital Social e tratar de

outros assuntos referentes à organização.
Florianópolis, 27 de janeir,o' de 1956

,

Abelardo de Assunpção Rupp

foberto Waldyr Schmidt
.

Incorporadores

EMPRESA DE LUZ E FORÇA DE
FLORIANÓPOLIS SIA

"ELFFA"
Assembléia Preliminar

São convidados os subscritores do Capital da Empresa de

Luz e Fôrça de Florianópolis S/A - "ELFFA" - a compa

recer à rua Saldanha Marinho, nO 2, séde da Bolsa Oficial

de Valores de Santa Catarina, nesta cidade, no dia 30 do

corrente mês e ano) às' 8 (oito) horas a fim de deliberar

sôbre a avaliação dos bens' oferecidos pelo Estado' de San

ta Catarina para integralização ,do Capital Social e tratar

de outr.os assuntos referentes à organização.
Florianópolis, 27 de janeiro de 1956

Abelardo de Assunpção Rupp
Roberto Waldyr Schmidt

Incorporadores

estrangeiras, sempre observado' o que dispõem as pre
sentes Normas.

Parágrafo único - Quaisquer alterações nos con

tratos, assim como as rescisões que neles forem proces
sadas, terão de ser registadas no C.N.D. O�I C.R.D. e nas

confederações, sem o que não terão validade..
.

42. O contrato que. no fim de dez (10) dias, a contar _

da ?ata da assinatura, não der entrada no C. N. D. para
atleta não amador reglsto, perderá a sua validade.
processamento de

I
43. A associação terá preferência à renovação do

contrato com o seu atleta quarido, um (1) mês antes da
terminação do contrato, comunicar a respectiva confede
ração êsse propósito, por intermédio da federaçã� a que
estiver filiada.

E a Argentina frente a frente

Hoje, em MO:'�V�é? ��!!�ina x Chile. Espe",Il!mUL
prosseguirá o Campeonato saa rehabílítação da nossa I

- -

Sul.-Am;ricano. de Futebol. ra�azeada que contra o
o

.

As - .2?s '.
DOIS sao os Jogos progra- Chile, na 'estréia, foram .go- I

1) Cme Notíciar io. Nac.

mados: Brasil x Paraguai e Ileados por 4 a O. I 2°) A GUERRA DOS

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ! MUNDOS - Com: Gene

O CANGACEIRO NA LlDERANCA DA i Ba�'�'r BA�i:�id�'E RENE-

REGAlA "BUENOS AIRES _ RIO" i ?:�DOSCOIO���: Rock Hud-

S l�' Preços: 10:00 - 5,01.
RIO; 27 (V. A.) - O bar- O "CANGACEIRO "NÃO

Censura ate 14 anos.

'co brasileiro "Cangaceiro" E' VISTO ri

As - 7,30hs.
s ainda o l ider da Regata Tal como o "Royono" (Es-

Glenn FORD - Julia

Buenos Aires-Rio embora' tados Unidos) o barco bra-
ADAIVIS em:

.

'!�'ão deva ser m�is o van- sileiro "Cangaceiro" não 1
SANGUE POR SANGUE

.
.

. techn ícolorguardeiro da regata. Essá foi localizado no dia de on-

.

. No Programa:sua posição que ostentava, tem. As últimas informações
tê

, Cíne- Reporter. Nac.a e ontem, as 14 horas, não davam-no como estando a 60
foi confirmada mais em fa- milhas da costa distância Preços: 10,00 - 5,00.

Censura até 14 anos.ce do temporal, que modi- que deve ter aumentado fu- I

ficou por completo a dispu- gindo ao litoral, onde pode
ta.

.

râ buscar melhores condi-

ções de manter a sua posi
ção de. melhor barco, elas- i

As - 2hs.

sifiUcado, até agora. ;. \ ln)
.

� Reportar na. Tela.
'. O TRA INFORMAÇÃO N'

BUENOS AIR�S" 2? -

L ��\ OITOAFP - Segundo as ultimas .

J HOMENS DE
.

f
-

b'd d
FERRO '

111 ormaço.es rece 1. �s .

e
.

'

30) ALMA INTREPIDA
Bue�o� AIres, a pOSlçao dos

40) A ARANHA' MORpartIclpantes da quarta re-
- TAL

tA' B A' 3/4 Eps.
ga a ocealllca uenos lres

P 8 00
a Rio de Janeiro é a se-

I reços:, - 4,00.

guinte: O "Jovita" (Argen- ,:
Censura até 10 anos.

tina) encabeça a prova. O
. As - 7,30hs.

"Juana" .. e o "Fortuna" da
A GUERRA DOS MUN'DOS

"Q I 1\,T·I·t A t'
Com: Gene Barry - tech-

.."sco a �'.ll 1 ar l'gen· ma .

..' .

A •

'
'

1l1lcolormantem-se a 80 mllhas do R!\NDO DE RENEGADOSprimeiro. '.

Com: Rock Hudson
No Programa:
Vitória Filmes. Nac.
Preços: 8,00 - 4,00.
Censura até .14 anos.

As - 2hs.
1°) Novidades na Tela.

FÁBRICA DE TECIOOS, . Na:.�). ALMA INTRÉPIDA

CARLOS RENAUX S. A. 3/�o��'s�RANHA MORTAL

• 4°) FLORESTA MISTE-

Assembléia Geral Extraordinária RIOSA

I Preços: 8,00 - 4,00.
Fican; convidados Os senhores acionista� a se reunirem Censui'a até 10 anos.

em Assembléia Geral Extraordinária, na séde social, á rua As _ 8hs.
1° de Maio n. 1.283, no dia 15 de fevereiro de 1956, às 9 ho- PARIS' É SEMPRE PARIS
ras, pará deliberarem -sôbre a. seguinte: ;/ Com: AI do Fabrizi

ORDEM DO DIA A GUERRA DOS MUNDOS
a), - Aumento do capital soéi�l .

Com: Gene Barry _ tech-
b) - Alterações estatutãrias nicolol'
c) - Outros assuntos de interesse da sociedade, No Programa:
Brusque, 26 de janeiro de 1956. Fatos em Revista. Nac.
Guilherme Renaux - Diretor PresIéTente Preços: 8,00 - 4,00.
Dr. Erich Walter llueckmann - Diretor Censura até 14 anos.

Todos' os barcos, princi
palmente o brasileiro, que
foram' forçados a procurar

.

melhõl'es condições. de nave,
gação, devido. ao �emporal,
que não permitiu, até ontem
à tarde, novo ,contato com

1S disputantes.

O "CANGREJO"
Pelas informações de on

tem dadas pelo "Baependi"
o barco argentino "Cangre
.ia" estava na frente do pe
lotão, sendo acompanhado
pelo "Fortuna" e Juana"
também argentinos.

'

�".
I

'1 "'

........ ,
' ..�".

I <'!!.'>Y""'

(;Continua)

FÁBRICA DE TECIDOS
-CARLOS RENAUX S. A�,

(Aviso aos Srs. Acionistas)
Acham-se à disposição dos senhores acionistas, na sé

de social, á rua 1° de Maio n. 1.283, os documentos de que
trata o artigo n. 99, do Decreto-lei n. 2.627, referentes ao

e�ercício encerrado de 31 de dezembro de 1955.
,

Brúsque, 26 de janeiro de Ü156.
Guilherme Renaux - Diretor Presidente
Dr: Erich Walter Buec�mann - Diretor

o ESTADO
---_,__.-------�.--

No Programa:
Desenho Colorido.
Preços : 18,00 - 10,00.
Censura até' 5 ano s.

.�

As - 2hs.
SHORTS - DESENHOS

- COMEDIAS
Preço Unico: 5,00.

I Censura até 5 anos.

As - 3hs.
Peter LANFORD em:

'

.. VOC�,PARA MIM
.

Preço: 10,00 - 5,00.
Censura até 5 anos.

·As 5 - 8hs.
Glenn FORD - Julia

ADAMS em:

SANGUE POR SANGUE
No Programa:
ReporteI' na. Tela. Nac.

Preço: .10,00 - 5,00.
Censura até 14 anos.

/

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



o �STADO Florianópolis, Domlngo, 29 de Janeiro de 1956
.

'

.. __ , """. _a==-""""'....._===:õIIII;;i;;;;;;:;r;=-==-...............�.;..;;..;;;,;����.........;................._......iiiiiii........................... .....__=� =.....__0;;;;;;;;:=0;=--=....-............_

5

• ��. �Uiã1i�J
'"

"---'--,- -�'tr ." ..... ',.,..,.,��� , "",;'��:-' ,.,�.:'� ...

'. _u

,��:lf{:
· .....·.fi ;1---:-·.;.r......... :Tt;-����.-·-r.···-�·�� �'':1".;:r.r�,*" -r- --, ., ...•. :'"":.;""\�!,i�� .. .JoO ,'"

;. ISORI COM MIIS ESPIÇO ÚTIL!
�"�__==..* :::1",.:--..::N_:___:_��

,

'. ��.

L·IBERTY
provisoriamente tolerável e,
talvez, até procurado, mas a

Buenos Aires - (APLA) química inexorável dos anos

- Quando alguém te diz ce transformará em um ve

que não demonstras teus lho aborrecido, ou mais bre

&n05, tem convicção de que vernente, um "velho".

aquele senhor mente. Em Não contes anedotas. En

todo o caso, pode-se demons- quanto és jovem, a memó

ti-ar mais, porém não menos. ria te. preservará de repeti
Há gente que envelhece an- las às mesmas pessoas. Com

tos do tempo; não há quem o debilitar-se, da memória,
rejuvenesça. O físico obe- te repetirás, chegando até ar

dece a leis químicas e físi- fazê-lo de propósito, por

cas, e se deteriora como um urna especte de preguiça
motor de automóvel e como mental de complacencia. Co

o fundilho, das calças. O nheci um velho diplomático,
dietético e o higienista po- que narrava, como se tives

dem ensinar os meios para sem desenrolado em sua pre

acumular menos colesterol sença, 'uma série de sutile

rias artérias e para retar- zas mais ou' menos históri

dar a arterioesclerose, este" cas recolhidas nos livros

erudito pseudonimo da mor- comuns de anedotas, e con- mez, que atraiçoou o famo

te, mas faz falta ,uma gi- vertia 'em próprias' as' res- SO Gongales, embora se lhes

nástica mental e espiritual postas que êste ou aquêle tenham levantado monumen

para manter até uma idade homem ilustre dera a êste tos e ocupem volumes in-

avançada a elasticidade .do ou aquele personagem insig- I
teiros nos anais de seu país, ) I 00 Ó�. _,

espírito. Junto ao, especla-,' ne. ,EnqUanto enfi:W<,a um

'I
para teus ouvidos seus no-

_ Jii1iffi;� '���
lista em enfermidades da ve- conto atrás do outro, seus mes não são mais que rui- � (9

,

,/'

��
Ih ice, o gerontoiatra, se pre- dois sobrinhos, um rapaz e dos. A mesma impressão

O· O

�ciaaria de um instituto de 'uma senhorinha, cruzavam produz' o velho quando fala �')!;-�)9-
profilaria contra' a deterio- olhares e suspiros e diziam: dos homens e das mulheres

._,._/(I _

ração dos modos, do modo - Que anedota é? A de de seus tempos. Seus na-

de falar, de ju lgar, de viver número trinta e sete? mes não são nomes, senão

socialmente. Não sei, se -- Não, a trinta e sete salivas de nomes, aos ou- ;, rn
êsse instituto teria êxito. vem depois. Esta é a vinte e vidas de quem não os co- .;;I�
Atreveria a dizer que não, e um: Trinta e sete é a da nheceu. ��o
eis aquí porque: marmelada de Vitor Hugo. Sê otimista, generoso, de-

J�
��

Numa casa de livros usa- Depois de' um tempo in- sínterassado, para -não te �

dos comprei um volume de terminável, chegava também converter num velho amar- �
ocasião, de um professor a da marmelada do poeta. gurado, ressentido, insupor- GaRANTlI-E' ASSISTEICII o

francês, sôbre' a velhice. Não contes como perdeste tável, Evita as bisbilhotices L

�6Não contem manchas de sa- uma causa nos tribunais, que, com a autoridadej dos I TÉCNICA rERMINf.'E .Ih
� C9�\O !ii

�
liva tabacal; nem cinzas de como saiste prejudicado nu- cabelos brancos, Se conver-' g;r .I.

S
.

I' '�C::;
.,Q '"

cigarros; nem cabelos. eu ma divisão de herança, co- ter iam em ca unias. ��f§\,; -

-

primeiro dono devia ser um mo foste injustiçado num Aos dez anos começa-se a

'�'velho pulcro. Contudo, a concurso, como te salvaste envelhecer f isiolõg icamen-

����� <.� g,W (á)

margem de cada página está milagrosamente num exame, te; aos vinte, palcolõg'ida-
- � lJl

cheia de sinais de interroga- como tapaste a boca de um mente, sentimentalmente; -: nossos planos )
�

� ��cão e de exclam. fio, de prepotente com uma res- esta segunda velhice que. �o/r1\\_ 'ii n�
�orreções de datas e de êr- posta genial, nem como fos- deve te dar mêdo. A outra de pagáment � l" iii �

o .

; (J
ros de imprensa. A margem te herói. Calcula que nove golpeia os velhos de oiten-

facilitado I ��� r�í=' h
dos livros é, para certos lei- décimos do que te ocorreu ta e cinco anos como aos jo- � �Q�o

tores, como o tel'l'eno reser- 'não interessa a mais nin- vens de quinze, com meios

vado ao público, '9 o.ll�l'O ,la- guém. Teus triunfes épicos diversos. Aos 85 anos, é di- Pereira OI'I·Vel·ra & (lia' • Rua Ionselhei ro Mafra, nO 6do da� rêde, de on drt os agita- . são uma coisa bastante fícil morrer lançando-se de
.. :_'

.

) ,,'

dores lancam injúrias e pro- pobre diante dos olhos dos um trampolim em Palm

F' ,. testes, c�nvencidos de que demais. "Beach para brilhar diante
. .1 I ..,

"

,,� lorian.ópQ.,Jis - San,ta C�tarina ,

êles, em lugar dos jogado-
-

Não fales dê teus profes- dos olhos" de' uma banhistã � -
"� __

�'���,.t�'i:e�o;,e��C���Sq�er�:: ��re:;'�:steu�ucoc�P���1h;��'��" �(JJa\;01�s��:s.1�eoliP�s��b:e�b;e�:,rO\151�mpéoidl�:h!�- "U:'rna I u
'

z na''s' 't,re''V'as'
e,

.. ,::�.',:ve entre as mãos o livro an- que os demais não tenham L -
•
_,.

tes de mim, tem uma idéia conhecido. Nuo voltes a ver bebldo 15 garrafas' deI"
',"

.;- t.tifixa. não tolera que o autor contemplar o passado ime- cerveja ou dançado duran-
o ...

saia do tema. A observação diaio para não contemplar, te três dias ininterrupta- por J. R. L. Fernandes � assim as coisas belas táveis, deram suas vidas na mos sofrido' nesses dias

mal;ginal mais frequente é: mais tarde, o passado remo- mente. O que muda com Os Encimam estas linhas pa-
de nossa paisagem insular lpta insana pela conser�a- 'sombrios, a SOCIEDADE

"Mas isso não tem nada que to. Em cada cinco anos, ovos é simplesmente a 'oca- lavras singelas e despi'e-
foi quase esquecida não fos- ção e pureza 'do belo, do CATARINENSE' DE BELAS

ver com a velhice", como se uma legião de ator,es, de di- sião, o modo de morrer. Mas tenciosas sem dúvida, mas

. se a abnegação, o desvelo e ideal artístico do subjeti-) AR'f�S, jámais deixaria de-

O alltol' e o livreiro o tives- retores de orquestra, de ad- o curso da velhice é igual de
a sensibilidade às belezas vismo profundo. I lembrar·e homenagear, com

capazes expressarem,'
sem defraudado na qualida- vogados form'idáveis, de po- para todos. Para ser um ve- plenamente, a exaltação es-

marinhas de ·nosso litoral, eterna consideração, homens

de e no peso. líticos excelsos e de escrito- lho apresentável basta não piritual que o meio artísti-
de um grupo reduzido de há ao futuro, sim, sus- ilustres que nos deram, não

Num livro em que o autor reS caem 110 olvido. O en- começar a assumir as· ma- co e cultural da Capital
verdadeiros artistas, incan- tentada pelo vigor, abnega- somente estímulo com suas

assinalou ,a petulância e \ viado especial e o cortes- neiras de uni 'velho aos vin- Barriga-Verde ora tem a fe-
'sáveis e batalhadores, sin- ção e desvelo de uma moci- palavras cheias de esperan-

obstinação autógrafa de pondente itinerante que brÍ- te anos. licidade de sentir com os
ceros e idealistas, os quais dade sadía, resoluta e idea- ças, como também apóio mo-

n-:ao se corrigir das lWÓ- f
não clldem à fadíga de ca- lista. ral e financeiro.

- ruinores que se azem ouvü'

prias manias no momento em tórno da idéia da reali- minhadas longas para tra- j- E esta arte tão pura nas-

mesmó em que um autor llU- zação do "l?RIMEIRO, SA-
zerem à sociedade esses re- ceu e viveu seus dias glorio- Entre êles destacamos

,tQrizadó, aS1assiriala. Terrenos Bar'rel-ros LÃO OFICIAL DE BELAS
cantos pitorcscos, essas er-' sos no Passado mas, como com orgulho os nomes do dr.

'CóItttídQ, 'provavelmente,
_. '

ARTES" de Santa Catarina,
midas natUirais, especfal- ; todas as cousas 'humanas, Adherbal Ramos da Silva,

iqllÓ1ê"" e�cTit'or não ,tin.ha VENDE-SE 2 lotes 24 x 36 metros. Situação excelen- cujft inauguração seria efe-
mente construídas pela Mão

I
sofreu também. sua dec.adên- dr. Tolentino de Carvalho,

ilusões sôbre os propl'los· te_. Ao lado do Jardim Atlântico. tuada em meados, do ano em
do Creadol'. 'I cia naquela terra abençoada Desembargador Henrique da

�nsinamentos e, como tam- Tem 'luz. Água encanada está sendo instalada. Ven- curso. Se não são obras de gran-
pelo Creador. Silva Fontes, Governador

pouco as tenho eu, darei al- de-Se tambem outro lote ,pi'oximo ao d'e acima, com 12 "UMA LUZ NAS TRE- des mestres mas, pelo me-
lrineu Bornhausen, dr. Os-

O'uns conselhos, dixando, co- metros de frente por 27 de fundos. VAS" é, pois, a imagem abs- nos, são sinceras e difer�m,
SÂNTA CATAR'INA, a- mar Cunha e outros mais

�o sempre, uma ampla mar-I Tratar pelo fone 2818 ou ·à i'ua Almirante Lame- trata desses momentos em por isso, dos negociadores bençoada também por sua que tão dignamente soube-

gem na minha página, para gel 157. que, simultaneamente, le- de telas dos verdadeiros padroeira milagrosa, é o ram reconhecer e valorizar

que o leitor possa escrever, vantamos a fronte deante ilusionistas da bôa fé so-' berço de grandes' homens, é o esforço despretencioso de

aquí e alí, "cretino!" e con- �- - w ..........._w_-...... .__-.-................M..............·� do futuro e legamos, ao pas- cial.
o torrão natal do grande au- um grupo de idealistas em

trolar com as elegântes vo- sado, um período envolto de E' preciso que nos una-
tor de "A PRIMEIRA MIS- luta pelo aprimora�ento

'lutas de seus sinais de iri- PRESOS? _ SÓ MAlFUSSI. E CORDERO brumas e de incompreen- mos com fé e perseverança
SA DO BRASIL". harmonioso das iorm'ãs e

terrogação a emissão unifor- sões, de indiferenças e des- 'contra a investida pernicio- 'h ,das córes" da melodia e do

me de tinta violeta de seu RIO, 27 (V. A.) - A pro- srs. Alberto Jor.ge Mestre Cor- caso, fruto doentio de

hO-1
sa dos bajuladores da ver-

E, ante este escudo de rítmo. SOfr,emol" sem dúvi-
.

f 'f' o pósito de uma, notici� ill� que' deI'o e Fernando Fral.ic�l·'�CO honra torna se inconcebível I da 11m per'i'odo ri I'n('on11JI'e
lápIS es erogra lC .

,. ,

I
� mens que não souberam jul- dadeira "ARTE" e iniciar- "

-

. . ,

,
_

v,'-

Se já és velho, não COl1ti-, estadam presas varias 13€S- Malfussi, que foram defidos à gar e valorizar, a altura mos, assim, uma nova jor- que, nos catarmenses, fIcas- ensoes e descaso, 'mas, as-

n ue lendo, Agora já esta soas por ordem do executGr, minha ordem a 19 do corren- mer�cida, as mais subl�,ffies nada a um futm'o qe espe-
semos entorpecidos e

sonO-I
sim como tudo 9 que é hu-

feito. Demasikdamente tar- do Sítio em todo o terntól'Ío te, o que foi motivo de UMa aspirações de um povo fór- ranca.
lentos diante do mundo. i."'·', .. :

de para corrigir-se; meus naciona.l, a reportagem pl'O- nota à impr�nsa, nenhuma te e ideallsia que tem lutado O' mundo nasceu dó nada
Não! Não sucumbirá, nas

I mano, é transitório, esta fa-

ensinamentos lhes servirão curou ouvir o generai L!ma nova ordem foi expedida pe- sempre, com sacrificios des- desenvoiveu"se, sofreu de� I t�rmentas, êsse arroj.o espi- '

s� crítica, do Ii1OlUento tam

quando veja o mundo o�tra Câmara ,que declal'�u; lo Executor do Estado de Sí.. medidos, pela elevação do cadências tornou a surgir
'rItual em luta pela Imorta- bem o sera,na certeza de que

vez, como dizem as porteIras "E' absolutamente falsa tal tio tendo em vista a detenção nivel cultural e artístico de e hoje vi�emos numa atmos� Ilidade da Arte. o Governador eleito de San-

'f E falo aos informação. A exceção, dos, de qualquer outra pessoa". . ta Catal'I'11a bem como os
"e os teoso os. • u ' Santa Catarma. féra em que por vezes re-

A'" t'
,<" '

jovens, àqueles 'que ainda Cerraram seus olhos, não ceiamos o avanço espetacu-
' InICIa Iva que, prova- dignissimos representantes

'estão anquilosadO;�. noS cos- há quem o negue, ante a lar das ciências modernas velmente, levará SANTA do Povo no Legislativo Es-

tumes e vícios mentais. maior luta de todos os tem- ;�meaçando a própria natu-
CATARINA a inaugurar o iadual e Municipal, saberão

Ó jovem, prepara-te des- VEN'DEM-SE pos, "A LUTA PELO IDE- reza espiritual do homem.
seu "PRIMEIRO SALÃO apoiar e estimular os esfor-

de jovem a ser um velho $U- AL ARTÍSTICO", pelo qual "UMA LUZ NAS TRE-
OFICIAL DE BELAS AR- cos para tornar realidade o

d ade Uma c,asa e dois apartamentos, SI·toS 'a Rua D. JaYlne ' TES" e' uma testemunha p'RIMEIR'O SALA- O 'DE BE
portável. Evite to os os

.

-

os mestres outróra deram VAS", enfim, são palavras ' ',-

b· daIs Camara n,o 18 e 20 e uma casa na p'raI'a de Itaguassu' COln eloquente' das veI'dadeI'la LAS ARTES" d S t C
manes que, ,com ma os m suas vidas, suas horas de que m,uito bem dizem que a

' "

s' 'e an a a-

,

f
-

o instalação sanitaria completa e terreno para Lotea,r. Tra- aspI'I'aço-es de tod ta
.

a
.

t d
.

tarde com os anos, ara 'tranquilidade e o carinho verdadeira ARTE é _ uma
'

.

os os ca- rm proJe an o-a aSSIm

tar na Avda Mauro Ramos 2,66
'

.

t
. .

"AR
' . ,

t·
.

de ti o velho clássico, o ye- de seus lares para manter chama que permanece acesa' ar!,nenses que vem, na '
- no cenarlO artIs ICO naclO-

lho-tipo, o velho-padrão. acesa sempre a chama do sempre na alma do artista' I TE , um desfraldar de bele- na].

Aos vinte ou vinte e cinco mais sublime dos sentimen- embora o mundo esteja nas J z�s e un; �urb.ilhão de emo-
aplausível

anos, não fales de tí, se fa-

I' 1
tos humanos. trevas. ,'çoes eSpIrItuaIS. E, ante esta.

'1

'A'
iniciativa, sint9 a alma ei-

las de ti na id�deh jUV�ll:
'

,

'

/,

U·ga_se", "

Assim como a noite pre- Ela nasceu no passado, Sendo que, pOI' outro la- vada ,de satisfaçã,o po'is não
serás um jovenzm o a 01-

_ cede, o dia, também o silên- longinquo atravessara o pre- do, é 'uma demonstracão cla- me d,eixam dúvidas, de que,
l'ecI'do', maI's adiante, serás .

aral'zaca-o do mo s t
.,

f t I
I •

'

CIO e a p 1., - en e e Ira ao u uro evan- ra e eVIdente de que, se o no próxÍlpo período gover-
"um velho", vimento cultural, face ao tio, em seus braços, o leg'ado I

nosso Estado não ,está pro- namental, o desenvolvimen-
Não ser um "raseUl''', em Aluga�se uma residência à rua Rio Grande 'do Sul excesso de política, prec.e� dO,s grandes mestres �e �u-I jetado entre os 'principais to artííltico e cultural de

francês; um "latosa", em com 3 quartos, ba,heiro, 2 salas, cozinha, quintal todo deu os tempos áureos de �ora .como ? foram Da Vll1-

j'
centros ,de cultura do País, Santa Catarina alcançará

castelhano; um "attaccabot- murado, rancho e quarto para empregada. Santa Catarina proj\,!tada" CI, MIguel Angelo, Rafael, 'deve-se únicamente ao des- sua' pOSlçao de destaqlle
toni" em italiano; ,um "ca- Aluguel Cr$ 3.000.00. pelo ,gran,de Mestre VITOR Pedro América, 'Vitor Mei-,leixo e ao desall1par� dos go- digna e merecidamente en-

cete", em português. As"j Tratar a Rua Felipe Schmidt 34 - 10 andar - sa- MEIRELLES no cenário ar- relles, os quais, entre ou- vêrnos. '

tre os maiores, centros de,
vant:lgens jl1venis te farão 11a G. tístico mundial. tros tantos não menos no-I Entretanto, embora tenha- Cultura do País. ,

í
I,
\

,< ,
-r-

(._.
DE PITIGRILLI lhara m por .sua rapidez de

captação e pela eletricidade'
do estilo tem um dia de vida,
o dia em que aparece sua

colaboração de Tanger ou

Samarcanda; uma semana

depois de sua morte nin
guem se lembra deles. O

velho que rumina os méri
tos dos atores, dos cantores,
dos advogados, dos jorna'lis
tas de sua' época, não fàz
outra coisa que emitir no

mes faltos de ressonância
no coração da geração se

guinte.
Quando, em Londres, en

contras um sul-americano

que te conta que o famoso
Perez deu um golpe de' es

tado contra o famoso Go-

....

.
\

tornam-se realmente um cornple
mento imprescindíveLpara o con

fôrto e saúde de seu lar!

Venh1 examinar pessoalmente
esta$ excepcionais caracteriet-cas s

9 pés cúbicos de espaço útil. Ac.sbamento em

porcelana. Acabamento externo em aço, todo

pintado de branco, Prateleira de alumínio

anodizado. Luz ITJtf>l'llu automática. Nevo 1Il0-

dêlo de evapurador com 2 r;avetas para gêlo.
Compressor' importado.

.

�,!
s!

i
!

, ,

__..... '

,._' .......\
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FALTAM APENA,S ...

Dezessete dias faltam para
os grandes dias de folia ...

Os ensaios das Escolas de

Samba, como os "PROTEGI
DOS DA PRINCESA", "A CO
PA LORD", prosseguem ani

mados ... Outras Escolas de
Samba estão em organização
como uma que dizem vae sur

gir lá da rua Rui Barbosa ...

Será que é? Enquanto isto
nas CAVERNAS DOS TE

NENTES" e dos "GRANA

DEIROS", os verdadeiros fo-

so ...

DESLUMBRANTE PÁO DE

FITil

Tivemos ínrormações se

,guras que um grande e

numeroso "PÁO DE FITA",
está sendo ensaiado no Saco
Grande e proximidades ...

Este divertimento prenderá
a atenção de toda gente, pe
las originalidades que irá a

presentar, não só nos trajes

=-��=

caraterísticos, �mo tambem
nos' cantos apropriados ao

CaSO. .. Sua cadencia. dizem

que será 'muito ligeira e as

mutações perfeitas. .. Oxalá

que assim seja ...

BOI DE MAMÃO, BERNUN

ÇAS MARICOTAS E

OUTROS BICHOS ...

Tatilbem está sendo arri

mentado um numeroso gru

po de gente entendida nas

BRINCADEIRAS DO

BOI, BERNUNÇAS, MARI

COTAS e OUTROS BICHOS,
que farão a alegria da popu

lação em geral.'\. As brinca

deiras serão intensas, por
toda parte, Para que a popu

lação Se di,virta a valer ... Es

ta arrimentação está a cargo,
do Departamento de Turismo

que quando promete, faz

mesmo ... Não fica em con

versa fiada, porque já vimos

que o pessoal é de primeira,
como a chegada de Rei Mô

mo, que foi um festão! ...

'A ESCOLA DE SAMBA "A

COPA LORD ...

Conforme prometemos fo

md,� ontem à noite espiar o

ensaio da valorosa e grande

•

A Escola tem gente p'ra
lxuxú ...

Rebolindo, vem gingando,
[vem cantando

O Mestre dos Mestres Avsz-
[Vous,

Vae passando, vae levan

[do, vae levando ...

O CARNAVAL JA',ANDA
NOAR.:.

Nesta altura já as fanta
sias, os blocos femininos, tu

do enfim que será apresen
tado no reinado da Folia, es

tão em pleno andamento ...

Já se cheira carnaval no ar,

o cheiro das tintas, das coi

sas que, enfeitam e engala
nam oS clubes ... Reina an-

siedade, reina intensa espec
tativa e· cada dia que passa,

mais Se aceler.am os traba

lhos _ do que ser.á apresen ta

do ... Nos ateliers de pintura
rustica, grandes f3 sugestiVOS
paineis; mascaras �igantes
cas, cartazes, alegorias para
ornamentar a cidade estão
acabadas úmas, outras co

meçadas. .. As a tividades es

tão em toda parte, em' todos
os setores e é só dar um gri
to de começar, que os tam

bores runfarão, as cuicas, os

Preceilo· dl.Dia
PREDISPOSTOS À GRIPE

Rá pessoas particular
mente predispostas à gri
pe: os mal alimentados, es

gotados, portadores de in

fecções crônicas e anoma

lias do nariz e da garganta,
tais como rinit'es, ámidalites,
faringites, desvios do septo
nasal, vegetações adenóides
e outras.

Mantenha o organismo
em condições..de 'reagir
às infecções ,alimentian
do-se - bem, evitando o

cansaço excessivo (es
gotamento) e curn,ndo-,
ge das doenças crô,nicns.
- SNES,

Florianópolis, Domingo, 29 de Janeiro de 1956

'.

liões se esbaldam dia e noí- ATENÇãO, MUITA

te, num labor incessante, por ATENÇÃO PARA,ESTE
amor à folia, sem,nada rece- AVISO:

berem, sem nada usufruírem
em paga de tanto sacrifício
e às vezes, muitas vezes, gaS
tando de seus próprios bol

sos para maior brilhantismo
na ornamentação de suas

criações. " E depois disto, as

ornamentações dos clubes vae

bem obrigado. .. E ainda isto
nos promete o Departamento
de Turismo da Prefeitura,
cujo chefe do Departamento
é um velho folião de fibra,
trabalhador, energíco e duro
nas suas tarefas'f que na ci

dade será engalanada da me

lhor maneira possível, a me-

"Ihor ornainepta<lão de todos'
os tempos. (sim porque dan
tes nunca houve ornamenta

ção para o carnaval nesta
terra) . .. E por falar ni$r

ESCOLA DE SAMBA "A CO-I pandeiros, os tamborins, a tão os velhos foliões da ve- � DIA 6 DE FEVEREIRO

PA LORD",' que MESTRE

I
batucada toda, .. Os clarins Ilha guarda, que não lançam

AVEZ-VOUS irá apresentar estão prontos para romperem j os bugrínhos para a rua?

ás multidões ávidas de díver- nas clarinadas saudando o' Que é há com vocês? Fize-

timentos. .. Ontem, segundo I advento da grande folia. . . ram todos, os anos, um boni-

já declaramos, a CHUVA

es-I'
to maravilhoso. Animaram

tragou nossos planos e en- E POR FALAR EM FOLIA: tantos, os carnavais ,passa- verá onibus especiais dos

saíos que era e l'fão hou- ONDE ANDAM OS VALO- dos: será que neste que pro- arredores para o centro ur-

ve . . . ROSOS "BORORóS"... mete, ser um das mais lin-' bano, , . Profuza iluminação,
A Esoola de Samba do dos e mais .ínesquecíveís, eles fogos multicores, cortejos,

[Avez-Vous Onde estão metidos os fe- não: virão brincar nas ruas prestítos ... Um coisa lou-

Vem cheinha de gente reses BORORÓS"? Ser� que da cidade?

[trauteando. a bugrada mais alegra. e Ora, OS BORORÓS! Não é

Vt.Jl11 cantando, vem dan- mais sensacional não vae a- possível! Qu,c cresçam e apa-

ícando, vem sambando parecer este ano? Onde es- reçam ...

Trútrútrú, trútrútrú, trú
Itrú ...

(cNO tendeulo)

Cóm a Biblia na Mão:
DOMINGO, 29 DE JANEIRO 'tll!A�TEN'fS�CLU'B'[ GOertamante ,n Senhor está neste lugar; e eu não sabia. ara'�em(Cên, 28-16). Ler Mat. 18: 15-20. EESCOLA DO "FROTINHO" DE 1956

'

,

As cabrochas rebolem mui
[ t t CERTA VEZ uma jovem me disse: '''Eu gostaria que

São todas tam��� e���to Deus me falasse num sonho e me chamasse para a missão
Realiza o simpátiCO/Clube da Colina no domingo dia 29,

d t lt líd d írtt 1 d
.,

C
uma interessante Soiree para Juvenis, quando será feita a

[bonitas .
e res aurar a VI a I a e espm ua a nossa igreja. om

Ih d "B' t· h "d 1956
. . .

d dI' d t

.,
esco a o 10m o e .

Como sambam, como can- uma igreja cam o aos pe aços, e a am a es ava esperan- T
.

L'
. .,

tl
...

t·
.

. _ . em aSSim, o Ira mais uma stmpa Ica inicta iva, pOIS
ltam, que catitas. do a mamfestaçao sobrenatural, uma voz dos ceus para que. ..

CI b d S 'd d I b d
ela se sentisse chamada.

e o primeiro u e a nossa ocre a e que se em ra e

E os homens são homens • afetuar escolha do "Brotinho" tão brilhante.
[do batentes. ..

Uma das maiores tragédias da presente geração é a
Para esta soírée são convidados todos os Brotinhos do

falta de muitos cristãos sentirem que Deus está nos talan
Lira" afim de que maior seja o número, possibilitando uma

do na corrente elos eventos históricos e apelando para nós
justa esê,'olha. ,

através das pessoas com quem nos ombreamos. Os margí Enorme é a espectatíva em torno desta Soirée Juvenil.
naís, os bêbados, .Q prisioneiros, o delínqüente Juvenil, inú-

meras almas para serem ganhas para Cristo, êstes e uma
._....._.-..••-..._-.."'J"�_..w......................�

A Diretoria do Clube Doze multidão de outros, falam mais alto que qualquer Voz audí

vel dos místicos. Êles conclamam Os crentes a uma tarefa

de amor e sacrifício.

Será inaugurada a orna

mentação da cidade.,. Para

o tríduo carnavalesco, ha-

ca ... E' só aguardar que vo

ces hão de ver o carnaval
mais lindo que já houve nes

tatà cidade folionica ... só OS

CARROS dos dois CLUBES,
um deslumbrante digno de

qualquer 'grande cidade ...

Folião Mór'... ,

o E:Sh\DO

Vo ê sabi'Q que -

...

-/

UM C/RlJlé'GlA-;;-;;ECH/CIIGO JA' OPEROI./

:3 �6 !E,{-PRE5IDIA'kJI05 DI5FORME6 Ou Oê6-

FIGuRADOS, COM o ASPECTO ,c/S/CD

MELfIOI2ADO, APêNA5 ·Lr REINC/J)/RAM.

F4C-ComUDicavão
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

Aluga-se Rua Nercu Ra
mos 26 uma Garagem de
Material.

Ver e tratar na mesma.

VeÍlde "se
Vende-se uma loja á rua

Tenente Silveira 25

Informações no local ou á
Avenida Hercilio Luz, 132

Apt. 3 Florlanopolts.

-

Estaremos encapuçados em nossas excelentes idéias a-

cêrca de Cristo fi seu raíno.? Porventura não o. IVE'IDOS nas

Pessoas e fatos que vão 'e vêm? A 'necessidade, em si mes-

de Agosto, avisa aos seus as

sociados e suas famílias, que

para a grande soírée "carna
valesca a se realizar na noi
te de segunda-feira de car

naval, dia 13 de.. fevereiro, ha- ma, é Deus falando-nos, jovens e adultos. Êle não poderia

verá ONIBUS GRATIS, des-' falar mais a:lto.

o que sabe você, mãezi

nha, a respeito dos olhos do
seu bebê? Uma dissertação
completa sôbre,o assunto se

ria exaustiva, mas aquí es

tão alguns dos fatos im

portan tes que você deveria
saber. A maioria dos bebês
da raça branca nasce com

olhos de côr azul-chumbo ;

nênezinhos da raça negra

nascem com olhos casta-

Ricàrdo E. Fernando (Filipinas) nhos. Essas côres ten-dem a

SEGUNDA-FEIRA, 30 DE JANEIRO mudar durante os primeiros
concorrencla, com a prasen- seis meses de vida, se bem

.ça do BLOCO DOS ACANHA- Pouco .a pouco eu os lançarei diante de ti, até que

sejaSI
que essa mudança possa 0-

DO�, de outros. B�OCOS que I multiplicado e, possuas a terra por herança, (txodo 23:30). correr somente depois de al-
estao em orgamzaçao no Clu- Ler t1Codo 23:26:30 ou Atosl 20;27-32. guns anos.

be e de S. M. REI MOMO I O recém-nascido não con-

e UNICO...
_

POSSUIR a Terra Prometida era a constante preocu- segue ver absolutamente na-

pação dos israelistas. Era o seu sonha dourado. Moisés os da, durante as primeiras
levou da ascravidâo do Egito C011'l a esperança de possui- seis a doze semanas de sua

rem a terra que Deus lhes havia- prometido. Josue e outros vidinha. Depois, a visão vai

líderes expulsaram OS habitantes da terra para que êles se surgindo, porém, fóra de

apossasem de sua. herança. I fóco e embaçada. O coitadi
A terra que Deus prometeu era esposa fértiL A tra- nho também vê os objétos

gédia foi que o Povo não chegou a possuí-la por inteiro. A de cabeça para baixo e,

dádiva de Deus foi maior que a capacidade- dos israelistas além de tudo isso, enxerga
de possuí-la. separadamente com os dois

Com a promessa, Deus estabeleceu um princípio. Disse olhos. Geralmente, só conse

Êle: "Eu não os lançarei fora num' ano; para que a terra gue fundir as imagens dos

não se torne desolada e as bestas-feras se multipliquem e dois olhos ao chegar ao tér

s� vo�tem con.tra ti. P�u�o a pouoo; eu os lançarei diante de, l1:ino do primeiro ano de

ti, ate que seJas,multIpllcado e' possuas a terra por heran- Vida. E é somente aí, que co-'

ça". Deus abre o caminho à r.1edida que prosperamos em meça a pe�'ceber a profundi
seu poder e habilidade. 'Portas, que parecem fechadas bar- dade e plasticidade dos ob
reiras' diante de nós, se abrem milagrosamente quando nos jetos.
movemos em seu Espírito. Durante os primeiros me-

" : ses de vida, os movimentos
f,' 'incertos dos se�is' olhinhos

podem fazer com que pare
Oh Pai, fortalece-nos para ,dominarmos as tempesta- ça vesgo. Ao alcançar 3 ou

des', as tentações.e os desastre" qne.<se nos -ant..lba.m na vi- 5 meses de idade, êsses mo

da. Ajuda-noi a compreender a magnitude. da terra ,pro- vimentos estarão coordena
metida que ,podemos, alcançar de g'raça. através de Jesus

I
dos, Se bem que isso possa

Cris.toj nosso Senho)!. levar mais tempo. Entretan
to, estrabismo verdadeiro
surge com 'frequência, e êsse
defeito tem que ser levado à

Deus abre o camínho, à medida que nos fortalecemos atenção do médico o mais ce-

do possível. Pode-se notar
• êsse fenômeno mais fàcil

mente quando o bebê está
-_...�, .

-,,---� cansado ou com sono; Se,

,. Mt·I�Ssia··dIe j.,., d·i!.·"��:�:�:1��:�::�����:!
�

. , ,LI f � -aspecto de vesgUlce, o médi-
co deverá ser consultado.
Outros defeitos musculares

,de �s. 20 ,hor.�s, afim;de c�n;.. ,

..

De�s está nq�t f�).an:<ilo através 'd'as.,necesslda�s, <'Jptri,:"
d\lIDof osrfolioes para,..9f sede !jinentos e tristezas' dó 'b'utros. ,.,',

.. ,"

BALNEÁRIA, COQUE I R OS'

PRAIA CLUBE, onde a soirée
terá a máxima animação, e

ORAÇÃO

Querido Senhor, no meio do tumulto e da violência,
.alarta-nos para que ouçamos tua voz. Di-nos visão para

ver o qufl os olhos fis�o!;l •.não, en:xef!liJlD;t, ouvir o que os ou

vidos não escutam. Sintoniza nossos sentimentos em har-I
monta com os teus. para que tua vontade se manifeste em

nós. Pot'"alil�r do'·Redentor. Amém.

PENSAMENTO PARA O D��"'�'

ORAÇÃ,O

PENSAMENTO PARA O DIA

em seu poder.

Guy O� Carpenter (Indiana)

GENERAL DÉCIO GORRESEN DE OLIVEIRA

surgir ,como,
um ôlho que

fóra, ..

podem
por meio de

eXel'ClClOS, sempre· pOTém,
sob orientação de um espe
cialista.

Miopia e hipermetropia
dependem da fórma do ôlho.
Um ôlho pequeno é hiper-

que possam
( Desembargador. Tavares Sobrinho) 'Adelaide,· Bal'-rettJj por, exemplo,

Dr. Djalma Moelmann e senhora, Dr Mario Tavares e Fa- se vira pata
milia Dr. Paulo Tavares e Familia, viuva Dr. Aminio Ta,va- ser trata'dos
res e Filhos, consternados com a perda de seu genro, so

brinho cunhados e tio,
General Décio Górresen de Oliveira, convidam paren

tes e amigos para assistirem à missa que será rezada em

sufrágio de sua alma no dia 1° de Fevereiro, quarta feira,
ás 7,30 horas na Catedral' lVletropolitana,

�..-.-,....-,. - - - - .........__.-."'t.,}'o-

Empregada
� domes'ica

Casal com duas filhas,
chegado do Rio, precisa de
bôa empregada, limpa e' de
bôa aparencia, paga-se, bem.

mético, o que acontece com Exige-se referencias. 'I'ra- /
a maioria dos bebês, até à. tal' rua Preso Coutinho, 89.
idade de uns seis mêses.

Ao passo que a criança cres

cer e o ôlho aumentar, a hi

permetropia desaparecerá.
O õlho míope é longo e o

globo ocular é acentuada
mente curvo. Um bebê com

tais olhos não consegue en

xergar objétos distantes
com clareza. Ao contrário
da hipermetropia, a miopia
não desaparece mas, sim,
aumenta com o decorrer do

tempo.
A maior-ia das mães não

têm certeza quanto sol
aguentam os olhln hos do seu

pequeno herdeiro. Obvia

mente, é prejudicial olhar
diré'tamente para o sol. Os
olhos do bebê devem ser

protegidos com um chapeu
de abas ou com a copota do
carrinho. A luminosidade re

fletida por uma extensão de

parede branca, por exemplo,
pode ser tão prejudicial co

mo os raios do sol dirétos.
Um pouco de observação e

atenção serão necessários

para determinar exatamen
te quanta claridade pode
ser suportada pelos olhos da

criança. E, mãezinha, ja
mais, JAMAIS, deixe seu fi
lho pequeno usar óculos de
len tes escuras; Isto apenas
enfraqueceria seus olhinhos
em fOl'mação'.

Viâgens DIRÉTAS
FLORIANÓPOLIS, - RIO ÁS 3a.:'
FPDLlS�-S. PAULO-RIO " 4�,.
flPO}.!S,!. tURITIBfi-RIO 'A.OS SABS,

'::':SERViÇOS AÉREOS '

CR,UZElR ,DO SUL

Vende�se
Vende-se a casa da Avent

da Rercilio Luz 183, infor
mações no mesmo local.
Dias.

LIVROS
Por motivo de viagem ven

dem-,se li:vros de direito, fi
losofia e literatura.

Tratar à Rua Tenente Sil
veira n. 16" das 10 às 16 ho
ras.

Curso ,Particular "São José'·
Diretora; Professôra Maria Madalena de Moura Ferro

Cu rso cOlTespondente aos Grupos Escolares e pre
para alunos para os exames de Admissão ao Ginásio, Es
colas de Comércio e IndustriaL

MATRíCULA:
De 10 a 8 de fevereiro - para os que já são alunos do

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

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

Marinho 34;
.

Nota: A direçã� pede aos srs. Pais o obséquio de se
apresentarem nos dias marcados, afim-de
não perderem as vagas.

A uga-se
Casa' nova. Primeiro inquilino. Entrega em 15 dias.

Varanda, Sala de Jantar, Três Quartos. Cosinha e insta
lação sanitária completas. Agua quente fi! frja. Quarto
de empregada independente, com WC e chuveiro: '

Ver e tratar à rua Almirante Lamego 157 - 'Tele-
fone 2818. .

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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u icip·os
DE URUSSANGA

cha preso, na Cadeia de Cri- Boa safra de uvas

ciuma, de vez que

urussan-I
/

no:s candidatos à Prereítu- ga não tem presidio. Está se esperando grande

ra se dcglarüaram nas últí- movimento nas famosas can-

mas eleições munícipals: o Festívaments, luangnrnda a I tinas deste município, devido

dr. Aldo Caruso Mac DJnaltl, Ribliotéca do Fnrum 'à ótima safra de uvas do ano

médico, pela UDN, PRP e Foi solenemente inaugura- corrente.

parte do PSP e o sr. Améri- da a Btbllotéc., do Forum lo

co Cadorin, proprietário da cal, no dia, 17, às 20 horas,
cantina elo Iamoso vinho Ca- contando com a prnsença de ,

dotin, pelo PTB, PSD e parte autoridades locais. Na 01101'- Estabeleceu-se em Sideró�

do PSP. Saiu vencedor o sr. tunídade, fizeram uso lia pa- polis, como médico da Cia.

Cadmin, que alcançou 3.4451Ia.vr�, o dr. Ivó Se11, Juiz de I Si�e:úrgica �acional, o dr.

votos ,e o dr. Aldo 3.095. Direito e o dr. Zenon Mals- Mano .runqueíra Franco, de

Os eleitores de Ur�lSSanga, ,chiS.ky" Pro,motor Público.. � I trudiCi?nal f�mí�ia mineira, e

votaram em 36 sec,Çocs. bíblíotéca e obra do dr. JUlZ que fOI o prrmeíro aluno da

de Direito, que conseguiu da i turma.

Prefeitura, uma verba anual I
de Cr$ 20.000,00. I

Resultadas das, eleições

Ainda não descoberto- o fUI'

to na Mineração Gel'al üo

Brasil )
Confonno já nottcíamos, a

Minel':lÇ8.[1 Gel/aI do Bru.sil

t.tda., agência de Urussang:L,
teve seu cofre aberto � ret�-

,

rado Cr$ 1.120.000,00. Ha l:l�lS
de três meses, o tnquértto
continúa, não se chegando a

nenhumn conclusão. Já figu

raram comu adv'ogados da

Mineração ;08 drs. vitten, cl?
São Paulo, dr. Jovelino savi,

dr. José Pimentel e atual

mente o dr. ,João Batista

Bonas�is de Florianópolis.
As suspeitas que recairólm

no contador Arí, até hoje não

se .confirmaram. Atualmente,

se enoontra em, Urussanga, o

dr. Lídia Canada, cunhado do

("outador Ari, para ,acompa
nhar a reinquirição de teste-

munhas.

Sessão llo .Turí

Na última sessão do jurí,

foi julgada, pelo Tribunal

popular, os réus Air�s. e. Ade-,
nis zanatc, por homlcldlO do

loso. Pl'�sirliu o ato, o dr. Ivo'

S�ll Juiz ele Direito dft Co

mal:ca. Na acusação fur:-ciO
nau o dr. Zenort Malschlsky,

prbmotor P4blico e na
....defe-.

sa '0 dr. Dante Fortunato

H�roico De pâtta. O réu foi

absoLvido por unanimidade,

depois de acalorados debates.

I

Nascimento

.

Desfalque no IAPETEC

'Estourou como uma bom

ba novo desfalque nesta ci-

.. d�de, e desta 'vez, na Agêh
cia do IA:PETEC ..

A.soma a

tinge a Cr$ 499.000,00, sendo

responsável confessa, o agen

te Osmar Tavares, que se a-

Mais um médico

(O Correspondente)

Experimente'
essa �aoão ema

de'n1SCOr.••

Aproveite
essa protecio extra

contra as cáries
com a exclUSiva

espuma de Acão Anti-wili'ií:itica

Use diàriarnente •.• r-

n OLYNOS
-.liI$i� �f c R E M E DE N T A L.

- agora fámbém em tamanhos GIG,4NTE e FAM{UA.

NOVO ANANAS

BORDADOS A MAO
En,dna-se na Ruà Feliciano Nunes Pires I?.

t Missa de 3+. aniversário
ALBERTINA DE CAST�O MEDEIROS.

Francisco J. de Medeiros, Luiz Carlos de Medeiros e

família, Roberto MüIlCl; e família, Alberto Causs e fa
!11ília, Jone Celestino Vieira e família e Rosa Alves con

vidam os paren,tes e pessôas' de suas relacões, para �ssis
tirem a missa de-3D aniversário, q,Úe m�ndam celebrar
na Capela do Divino Espirita San1l0 (Asilo de Órfãos),
em sufn'igio a alma de sua querida j:l lnesquecivél espo
S!1, mãe, sogra e avó, ALBERTINA DE CASTRO ME
DEIROS, às 8 horas, no dia 29 do corrente.

Antecipadamente agradece'm o comparecimento a

êsse ato de piedade cristã.

Revísía
'

dos
"

Criadores
SUMARIO

Rua Frederico Abran

ches, 37
Tel. 51-9234 - S. Paulo.

1955 - Um ano de impor
Lantes realizações . para os

criadores. Bons os resulta
dos do 'I'erceiro Leilão de

Ca do Leiteiro. O segundo
Leilão 'de Gado Indiano. O
custo de produção de nov�

lhos leves e pesados. Avicul

tum - Poder residual dos
nntíbiótícos no aparelho ,di-'

gestivo dos pintos. - VIII.,

Exposição Agro-Pecuária de

Caxambu -r-t: Ou progredi
mos ou desaparecemos. Sec

çâo Jurídica - A boa do

cumentação de titulas de

domínio e certidões negati
vas de onus reais - A plan
ta-ção do cafeeiro em ren

ques de nivel e a mecaniza

ção da cultura. - Bovinos e

suínos sllécos no Brasil. A

criação de bufalos - Espé- J
cies e raças. O composto e

seu preparo - Da irr-igação.
ao armazenamento. A por
centagem de. gordura pode
ser modificada. Premio

Ennes de Souzn - O reflo

restamento do País e o com

bate a doença de bovinos.

Adubação -, Fosfatos in

solúveis em água. Alimenta
ção de animais com um sub

produto de açucaro Mais de
25 milhões de' suínos pos
sue a criação brasileira.

Inseminação artificiai
trabalho de equipe chave do

.

êxito. Práticas rurais bási-

cas_- como se conduzir nu

ma exposição. Precauções
que devem ser tomadas no

tra�si)orte de suínos. O mis
teria do crescimento desafia
os cientistas. Rapi dez. e efi-

4-4

.

:.

--

os•••
(INSETOS IMUNIZIIDOS)

estão voltando
ao ataque!

Livre-se dos I. I. - INSETOS
IMUNIZADOS à ação dos

inseticidas comun - com

NEXA FLUIDO. Não há inseto

que resista à ação fulminante
de NEXA FLUIDO. À. venda

no seu fornecedor.
,

Arme-se com

ciencia ele ganho de peso
dos leitões. A erradicação
da tubercu losj, na Dinamar

ca. O Brasil entre os cinco
maiores 'criadores de bovi
nos. Ontem e hoje. A vita

mina D prevenirá à febre
vitular. Mercado de laticí

nios e de carnes. Relatório
n? 130 do Serviço de Contro

le Leiteiro da A.P.C,B.

RIO, 26 (V. A.) - Uma I de Pesquisas Agronômicas
forma botânica de ananás, do Ministério da, Agricultu
completamente desconhecida ra, colheu diversos espêci
u os meios técnicos, acaba mes daquela desconhecida

de ser encontrada na pro- variedade de ananás para a $'"enseÇO-es alemôs
pticdade Santo Izidoro, no Estação' Experimental de

Mun.ic íp io de Tefé, Estudo Tefé e o Instituto de Ecolo-
'

1 ]
.....

elo Amazonas. Nào tem co- g ia e Experimentação Agri- para a e eVlsao
'mo todas :IS outras espécies- colas do (�uilômetro 47, bem Lüneburg _ Por ocasião cima de automóveis em ple-

e variedades a coroa de fo- como um sincarpo com duas de uma viagem pela Char- no andamento. Além disso,
lhas.... no ápice da frutifica- mudas para :o Jar-dírn Botâ-: !lecá'de:L�1íe1)hrg, o�câpllãõ" é 1;n1-éxrrrllo� 'escâfá'dor de
ção. nico desta Capital, Gurney desct)l)ti�i numa pe- Fachadas. Em Han nover, os

Na opinião dos técnicos r[uena aldeia a maior sen- delgados d<1 televisão bl'iLâ-
do Ministério da AgriCUltlk TAMBE'M EM SANTÁ sa�ão do programa da '�ele-, nica descobl'irum um doma-

ra, tmta-se· de um tipo in- CATARINA ':isão bl'itân iea "Coisas 11 un- dor que Se deu ao trabalho
termt>diúrlo entre o "pseu- Em pesquisas anteriores, ca vistas", -'- Um homem de domesticar um gato e um

dananús", produtor de fi- o mesmo sr. Felisberto Ca- reblivamente magTo, bebeu rato, uma raposa 'e um gan.,

elo dr. Ivo 'Se11, ínte- bras, e o ananás verdadeiro, margo já havia dado à pú-' nada menos de .20 litros de' so, um nve de rapina e uma
O lar

..t d mar-
comestivel. Deúominado vul- blicidade, em relatório en- água, dando mosh'as da I galinha que xecutam

-

pl'O-
gro juiz d� d,ll'�llo

!1 coa naS- gamen te "Cabeça de Onça", viado flo ministro, a redes- mnior satisfacão. É claro' gTamas el11 con.]·unto.
f

.

enl'lq'ueCl( o com' < >

ca, 01
, , .'

.

representa uma forma de coberta de um ananás de qlle os vinte técnicos britâ-
'

Os britânico" vinham com
.

nt do sexto fllho, que ICllne o. t" o cultura precolombiana, dos S.anta Catarina descrito ini- ,nicas que viernm expres- a intenção de coligir ao to-
Pia batlsmal amara I

na ,.,

I aborígenes daquela região cIalmente no ano de 1896, ,samente à Alemanha à pro- do onze sensações. Em
nome de IV.lna. .

I 'b' F·t M II Numazol1lca, once tam em 'por 1rI z ii er. esse <;ura de coisas nunca vistas, Francfort, o "Trio Talato"

di silo. encontradas as varie'da- mesmo trabalho, divulgado tetiam gostado mais que es- apresentou um pino de cabe
A venda das máquinas a , '

.

Prefeitum' i d�s "ananás inerme do So· nos' meios técnicos restabe- te homem fenomenal beb-es- ça de um cão. Em Heidel-

i limões" e o "nnanás ele ar-, leceu o nome científico �lo se vinte litros de cerveja. berg, o al'tista "Uwarl'o",

Causou profundo clescon- i
rôba", �

"

Pseudannnás " \ descoberto No entanto, os vinte litros engole lflmpadas ele neou cu-

tentamento n!1 população 10- C?LHIDOS' DIVERSOS pela primeira vez na Amé- não passam pelo organismo, .ia luz se vê através de sua

I blic ção do edital da ESPECIMES tica elo Sul pelo botânico mas são expedidos em se- barriga. Em Karlsruche,

��..'t·fu ���do em "leilão ( O' sr. Felisberto Camargo, Arruda Câmara, na an'o de' guida numa espécie de "re- descobl'iu-se um "homem do

t Ide el uras'eus vel'Clllos moto- 'diretor do S,ervico Nacional 1810 h "O' lV,r t" d "M klo"
o os os I

-

"
puxo umano. CUl'lOSO :im' e, e nome e c ,

rizados, no fim do govêrno do
. O'--t----- b

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

espectáculo dura nada me- um robote que fuma cigar-

Pl'efc:ito Dionísio blotto.
,

.

as 3- S8 er ler e esc.rever parE 'nos ele 15 minutos. 1'o's e joga xadrez. ,Duas ci-

O P f·t 1 ito CI' Ame-I Uma' vez l'eg1'stado este dndes menores alemãs con-
.

- re el o e e· , � . aspirar a um futuro brilhante fazendo
rico Cadorin, Iria receber a POR CORRESPONDENCIA o seu fenómenq, os repórtereS' da tribuil'am com o hipnotiza-
Prefeitura, scm máquinas, Curso Giriasial (Artigo 91, elo Decreto-Lei 4.:>.114) televisão britânica, resolve- dor de crocodilos "Kahra

numa época em que todo Bl'!1- Peçam informações ao ram procurar m:lÍs sensa- Kavak", e com uma mulher

sil clima pela mecanizaç:to I. N. C. A: _ Ruu:Visconde de Silva, 14 _ Botnfogo _ RIO ções. Em Bedim, descobri� capaz de escrever simultâ-

racional de todos os scrviç'os. (Recorte. e remeta-nos' êste anúncio _ 1007) ram �lm porco de nome neamente cifras diferentes

Assim, impetrou mandado de • "Heperty" que grunha a pe- com todos os dez dedos. O

segurança, na qualidade de
ESCOLA INDUSTRIAL -DE FLORIÀN6POLIS dido dispara um canhão. Na nún1ero onze elo programa

Prefeito eleito, não logrando ANO LETIVO DE 1956 an.tiga capital da ,Aleri1a� atenuou um pouco o seu

êxito. Em seguida o sr. Ay- CURSOS INDUSTRIAIS BASICOS Ilha, desencantaram ainda o carácter sensacional. Em

maré SCUl'avaco deu entrada
8XAMES VESTIBULARES: �enhor Kleweslm, com uma Wiesbaden, os repórteres da

em juízo, com uma ação po- lnsáição _ De 1 a 13 de fevereiro, das 9 às 12 musculatura desconiunal telivisão britânica resolve-

pular, pedindo a anulação do
horas. Os candidatos de'verão apresen- que lJ:te permite brincar tam a apanhar com as suas

ato. Antes de denegar o man-
tal' os seguintes documentos, com fir- com liin "expander" gig�n- câniaras o, maior rel.ógio de

dado de segurar:ça, o dr. Juiz
I mas reconhecidas: certidão de nasci- tesco como se fosse um Slm- cuco do mundo, cUJO mos-

havia suspendldo a conco1'-
menta, atestado médico, atestado de va- pIes. suspensóri.o. Ainda em l trador .cobre a montra de

rência e entrega das máqui-

1 Fl I t d I
cÍl:a., prov� d.e conclusão do. curso pri- ',e1' "I.m,' os 1'e.po1" eres es- uma oJa.

nas. No final, para harmonia
.' b lV,f h

mano, 6 coplas de fotog-raflas 3 x 4. _o ll�an: �lSC:1., que se I
da política local, foi feita

Realiza,cüo _ Dias 16 a 17 de fevereiro, às. 9 horas. @specwlIzou em saltar para I Peter Wehner
uma composição amigável, -

desistindo o prefeito eleito, EXAMES DE 2a ÉPOCA: Dias 20 e 21 de fevereiro,

ele qualquer processa judicial ?ts 9' horas.

d 1 'MATRíCULA: De 16 a 29 de fevereiro, das 9 às
e o Prefeito Pilotto po em o

12 paras. •
vender o trator e o jeep.

Ficou a Prefeitura com a
� I_NÍ_C_I� DAS

__ ��_L_��.:_D_i_a_l_0 �=-m_ar_ç� ,

Moto-niveladora, e, numa re

união, entre os vereadores da.

UDN PRP e PSP que com

põe � maioria atual da Câ

mara, combinou-se, em do

cumento escrito, que conce

'derão crédito, ,ao futuro Pre

feito, pi1l'ft empréstil'no, até

um mHhf�o de cruzeiros.

Julio C. Gonçàlves
Pedimos, a fineza de, quem souber do paradeiro da

pessoa acima, comunicar-lhe que aguardamos a presta
ção de ,contas do recebimentb efetuado por seu inter

médio em Outubro de 1954.

Indústria Brasileirá de Instrumentos Musicais

WERIL Ltda. ,Rua Brigadeiro Tobias, 648 - CaIxa Pos

tal, 480 - S. PAULO.
,----.__-----------�

... ,� ..�-

Casa
Comunica-sa a quem interessar, que est:í sendo C011-

cluída a reforma de aprasível residência para alugar,
com belíssima vist'a para o mar, dotada de amplas salas
dormitórios, garage, e quintal, sita à rua Maria Júlia
Franco Prainha, próximo ao Clube "Veleiros da Ilha".
1'ratal' com Simões 110 Palácio da Justiça.

NeXa FLUIDO
I'

- INSETICIDA DE FÓRMULA ALEMÃ

� Igual só no preço aos inseticidas comuns

�
Distribuidores exclusivos: RAMAl S. A.

R. Marechal Deodoro. 528/30 • C. Postal, 245 . fone 3225 - Cllrltibca

Sindicato dos Contabilistas

A V i s o'
O prazo de recolhimeuto de irnpôsto sindical 'é .ex

tensivo até o dia 29 de fel erciro próximo, sem multa, na

quantia de cincoenta cruacíros.

As guias de recolhimento encontram-se na Agência
do Banco do�rasil S. A. ou na séde dêste Sindicato.

Florianópolis, 26 de jnnclro de 1956.
João Momm � Presidente

Camlnhões-�"O'�
Kilômetro 1955

VENDE-SE E ACEITA-SE OFERTAS
FORD F.-600 - COMPLETO Cr$ (!J50) MI-L
IDEM F.-600 - S/CARROC. . Cr$ (,110) "

IDEM F.-800 - C/CARll('�'. . _ Cr$ (800)
G. M. C. 353-lGl - COMI _ro Cr$ (440)
G. lVr. C. 475-197 - 1000x20 .i I ••••••• Cr$ (780)
CHEVIWLET' CAMINHA0 - 161-54 .. Cr$ (130)
CHEVHOLET CAMINHA0 900x20-172
Para 7 mil KLM. 4 marchas red .

PICK-UP DE LUXO CHEVROLET (55)
PICK-UP-STANDER CHEVROLE'f' (55)

..

VENDAS A VISTA
EM PôRTO ALEGRE - FAllRAPOS 2780 - (AGA)

,

EM SÃO PAULO - L:1l'go da Misericórdia, 23-20-8/
217 - Fone: 33-5606 - Res. 35-5935.

(540)
(435)
(410)

"

Atenção
UUal pàra o ano de' 1956

lNSTITUTO 'DE EDUCAÇÃO E COLÉn'IO ESTADUAL
DIAS VELHO

Exame de II chamada e de II éJl�ca - Colégio - Giná-
sio e Normal.

Inscrição: Dias 1 a 4 de fevereiro.
I�xame ele II chamada: Dias 6 a 9.
'Exame de II época: Dias 10 e 11.

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

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

Inscrição: Dias 6 a 11.
Exumes: Dias 16 a 2D.

MATRiCULAS
Normal

.'

e 4as séries': Dias 16 e 17
3as séries: Dias 16 e 17

2as séries: Dias 18 e 20
las séries: Dias 21 e 2�

Colégio: Dias 20, 21, 22 das 14 às 16 horas.
Observações: Não se fará matrícu1a sem a apresentação

da caderneta.
As las séries trarão 3 fotografias 3x·1: e as demais séries

2.

Terão preferência na matrícllla oS não repetenLes.
Os sujf\itos ao serviço militar elevem apresentar o cer�

tificac10 de alistamento.
No ato da matrícula pagar-se-á a CAIXA ESCOLAR (l

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

Florianópolis, :1.0 dé janeiro de ,1956.
José Wal'ken Filho - Diretor.

MINISTÉRIO nA MlmINHA

Capitania dos Portos elo Estado de Santa Catarina

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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a rainha da sociedacle cama

valssca Tenentes do Diabo
está indicada. Sua Majesta
de, que desfilará em seu sun

tuoso carro-trono na terça
feira de Carnaval, é a senho
rita Deolinda Lopes, gerente
da Casa "Dois Leões".

Definição politica ,da P. R. P.
Aprovada - ii posição: assumida pelo partido DO&
acomlecim8Dtus de II e 22 de novembro de 195á

tendo a vitória, levantar-me
I passo que dep.o�s da posse no

cetra a posse dos qUe estive- caso de se vertrícar que o no

sem legitimamente eleitos. Ivo govern? e�a nocivo_ aos in

Ao analisar mais adiante teresses ivitaís da naçao e aos

os acontecimentos de 11 e 21 imperativos de segurança na

de Novembro, mostrou à luz cíonal, então, neste caso, e

da realidade dos fatos que só nesse caso se justificaria
outra não poderia ter sido a uma insurreição do povo e

a tuação dos deputados fe- das forças armadas contra
deraís do partido, orientados tal :goVerno". Diz a, seguir
e dirigidos pelo diretoria que foi por isso que nos a

na cional. Afirmou então; ccntacímentos de 11 e 21 de

"Uma conspiração estava novembro a posição avança

em curso, movida por ele" d,a na Gâmara Ft;deral de�e
mentes temerosos de que o r�a ser a de, apoiar a �á�o-,
governo de Juscelino se

in-, na. daquela. Casa o umco

clínass., para o comunismo e
mero de se evitar que sobre-

para a restauração dos an-
I ��vesse um .gO�P': que. rasga

t.igos quadros polurícos vi- na, � Const�t�lçao e ímplan
ventes a trágicos aconteci-I t�n.a no esp�nto do POVQ br�
mentos de agosto de 54. I slle:ro a m,als. ?0�1�leta desl-

O
'

I t d
lusao das ínstítuíçôes demo-

ra, um g� pe ��n es., .a crátícas.
posse dos eleitos nao se ;la 'D .

d f t
t epois e re u ar as acu-

COIl ra suas pessoas, nas -

d d
..

d
contra as instituições, ao

saçoes o� a vers�l'los, e

que o apoio do partído a Jus-
celino visava conseguir Ivan

I tagens, Plinlo Salgado pediu
I que os lideres respondessem
qual deveria Ser a posição do

partido face ao novo gover

no, se de oposição, de inde

;lendêncla ou de colaboração.
No final, o conclave decí-

.tíu' por unanimidade de vo- ,

LOS o seguinte: 1° dar plena I .

aprnvaçâo às decisões, orí-
I Vocês querem �ovldades, dentro de uns trinta dias co-

entacão e posição assumida e
I não é mesmo? ASSim como meçará a funcionar. Ficando

e a's -atividades exercidas pe-
! notícias nóvas sôbre o .q�e na Rua dos Ilhéos (antiga

.o presidente do partido des- de mais recente possa �XlstU' Ouro Preto), naturalmente

de 3 de outubro até o pre- ou mesmo das que estao pa- que o Jorge saberá aprovei
sente momento; ,20 aprovar ra vít, Assim pedem ou suge- tal' o nome. Assim, por exem

JS decisões e atitudes do di- rem alguns amtgos. Dá-se, plo, como sugestão: - "BAR

retório nacional e da banca- porém, que esta seção não é E ,CONFEITARIA ILHÉOS".

da federal desde 3 de outu- de noticiário lodtl. E' crôni- Ficará bem?

oro até o presente; 30 dar ca da Ilha. Com coisas boas 'Teatro: - Realmente não

plenos poderes ao presidente e elogiaveis ou com outras foi em vão a espatatíva dos-f
do partido ao .díretórío na- que não podem receber en- amantes do bem Teatro._ "A

cional e à bancada do PRP cômíos ou aplausos, pois, ru- Revolta dos Brinquedos" con

na Câmara Federal para es- gindo inteiramente do cená- tinua em cartaz, conseguindo
.udarem a situação política rio político ou religioso, aqui interessar a Cidade. Salvio

lo país, determinando como registramos tudo sob um só de Oliveira está dirigindo'
..................r;••••••••••••••".,......... . melh rar a Cída bem as repraçõas e o admirá -,'acharem conveniente a posí- prisma: - o

.-

cão do partido face ao novo 'de, incentivar os poderes pu- vel cenário de Antonio Lopes
govêrno, pois seja qual for a blicos para um trabalho de- Faria, habilmente executado

decisão tomada, quer de opo- finitivo
-

em- prol dos proble- por Nóbel Ganzo, deu cores e,

síçâo, quer de independencia, mas da Capital, estimular a vida á peça. Elizabeth 'Gallo
.juer de colaboração parla _ iniciativa particular e abrir ti, Miro Moraes, Zanzíbar Li

.nentar ou no exacutívo, essa caminho para realização do ma, Marlene Soccas e Mar-
Hoje, ALTAMIRO MORAIS 110SS0 diretor (Sálvio de Oli- decisão será acatada e sus- tão apregoado' turismo na quinho constituiram-se num

é o FANTOCHE. veira) poderia estar fazendo 'entada por todos os diretó- Ilha. ' explendido conjunto cemco,
Pau'lo de dentro da peça de nesta época estudos teatrais rios regionais e pelo 'diretório I Além disso, ulu pouco de sal merecendo os aplausos que

Pernambuco de Oliveira - A pela Europa e no entanto a- nacional, em perfeíta harmo- ; quando é necessario e um \Têm conseguindo com toda a

REVOLTA DOS BRINQUE- qui ficou para cumprir uma nia e unidade de pensamento pouco de verdades, que sen- justiça.
DOS - para falar aQs meus missão tão espontânea, de le-

e segundo a mais rigida dis- da vei'dades' não podem agra-

leitores, fans e ao público � 'lar ao nosso público espetá- ciplina partidária em todo o dar a todos os paladares. O Teatro Catarinense de
grande aoontecimento que :mlos tão belissimos como a país. A título de novidade ou Comédia, já ,não é mais
ocorreu dia 26, a brilhante REVOLTA DOS BRINQUE- Por fim, foram prestadas mesmo furo: - o Restauran- uma promessa. E' uma reali-
estréia do TEATRO CATARI- DOS. contas minuciosas das arre- te Foguinho apagou-s�. Não zaçã� vitoriosa.
NENSE DE COMÉDIA com a Mas' sem dúvida Sálvio cadações e despesas da cam- crepita mais ali aquela anti- Estamos falando do nosso
REVOLTA DOS BRINQUE- sente-se satisfeito porque panha eleitoral em que foi ga lareira em torno da qual Teatro. E' preciso não esque
DOS. para êle que tem cumo único candidato do partido a presi- muita gente se' aquecia. ,O cer alguma coisa, que afinal

Não VOl:l falar a vôces, oS desejo, estar fazendo uso des- dên.cia da República O presi- que vae sair das cinzas ainda é uma grande oOisa, que está
acontecimentos dos bastido- te "material humano que em dente Plinio Sa�ga.o. Verifi- não sabemos. Nenhuma filgu- ltgada áquela Casa de Diver-

res, isto eu conto depois. nossa terra tanto se presta d f' ·t d ra mitológica, por certo .. ' sões. Casa de Cultura e arte,cou-se um e lCl e, . . . . . . . .
,

O caso é que quando eu para a arte cênica" - como Cr$ 1.606.222,20 que foi co- "li'oguinho" apagou. Fecho,u. não sómente teatral, más,
saltei de dentro da minha costuma dizer gran.de dire- berto com promissórias da Outra: _ A Confeitaria e artística e musical tambem.
caixa, para darmos inicio a tOl', responsabilidade pessoal do I Bar, que está sendo capricho- E assim sendo, quando ve

tão esperada peça, fiquei con- E J1{?:m'a que êle foz uso des- sr. Plinio Salgado em vários I samente montada no espaço- remos, ali, novamente, a nos

tentíssimo, emcarando a pla- te material humano com tan- bancos. Iso salão do Cine São José, sa Orquestra Sinfônica, deli-
téia, to sucesso, foi alvo das mais

�.,..,.....................w ......._.I"J"J"-"'� ciando-nos com suas noitadas
O TEATRRO ALVARO D� dusilvas congratulações. PREFE'I-TO MUN'ICIP-AL DE CRICIU,M'A sempre aplaudidas e deseja-

CARVALHO estava lotadissi- No momento em que escre- das pelos aficionados da boa
mo, com a presença da me- via esta crôr:ica, recebi um música?
11101' sociedade de nossa capi-', telefonema ,de meu diretor, Criciuma, o rico municipal f dos interesses dos mineiros Segundo nos afirmaram
tal, com a presença da Jorna- com uma notícia que nem do Sul do Estado, cuja séde é como dos minera<;lores, indo tem havido. algumas restri
lista francêsa Yvone J'ean, sonhara ter nesta época de hoje grande e moderna, cida- por veZeS à Capitál da l,'tepú- ',ões para a realização dos
com presença ainda, da bele- temperoda da tão aumentada de, ostentanao caprichosos e blica, tratar com as mais al- futuros concêrtos no nosso
za morena de nossa terra, Ar- peça a REVOLTA DOS BRIN- ricos edificLos, bela praça a- tàs autoridades do país, de Teatro. Queremos crer que
lete Conçalves, a nossa "qua- QUEDaS ... E Se eu nem a- jardinada, importante esta- tão magno problema de inte- tais impedimentos não sejam
se" Miss Cinelândia. treveria-me a sonhar com tal ção ferroviária, luz e energia resse nacional. . de molde a interromper as

Enfim, estavam presente as In�tícia, menos ainda vocês, elétrica em abundância, água Elementq de graJilde valor aítvidades daquela apreciada
mais dignas presenças da nao acham? !encanada, bons edifícios pú- nas fileirals do Partido Social Orquestra. Com boa vontade
terra! ! ! E' que em seu telefonema 1 blicos e caprichosas e confor- Democrático: sendo, em Cri- e espírito de justiça, cremos

Foi uma noite d� gala, en- Sálvio me comunicava que a táveisl prédios residenciais, ciuma, uma de suas figuras que 'os impecilhos fiquem co-

canto e arte. REVOLTA DOS BRINQUE-. l:erá, a contar de 31 do cor� pl'incipais, Ado Faraco dis- locados ,a·margem, para que
Meus colegas - Elizabeth DOS será filmada hoje. rente, novo Prefeitg. putou aS eleições de outubro, sejam satisfeitos igualmente

Gallotti (Boneca), Antônio Sim, serã filmada pela O povo laborioso, em elo- como candidato indicado por aos que amam a música e fa-
Dutra (Soldado), Marlene Emprêsa Cinematográfica quente testemunho de apre- unanimidade dá. Convenção zem dela motivo para seu re

Soccas (bruxinha), Zanzibar Herbert Richter tendo como ço e reconhecimento ao digno do P. S. D., e conquistou ll,fl.S creio espiritual e artístico.
Lima (Ursinho), Miriam Nó- Cinematografista Waldemar coestaduano Ado Faraco, que urnas a mais dignificadora Aguardemos notícias mais
brega (Menina), Marquinho Anacleto, e será então espa- por duas vezes já foi Prefeito vitória, o que era mesmo de consoladoras a respeito para
(Boneéo de Corda), Dilza Du- lhado em todas as telas de daquela importante comuna, esperar, dadô o apreço e re- voltarmos ao assunto, afim
tra (Fada), interpretaram cinemas nacionais, uma peça e que muito fizera pelo pw- conhecimento do povo criciu- de que o público fique bem
magnificamente, conseguin- de Pernambucó de Oliveira. gresso e engrandecimento da mense, quê tem pela sua dig- ,informado.
do arrancar do público, os Dirigida por Sálvio de Oli- mesma, o sagrou nas urnas na e ilustre pessôa, verdadei- - O 'movimento pró Casa
mais cons'agra<;lores aplausos. veira e interpretada por AI- de 3 de outubro p. p., afim de ra estima, tantas vezes evi- do Estudante e Restaurante

Eu, o «FANTOCHE), tàm- tálmiro (Miro) Morais, Eliza- assumir\.novamente, ou seja denciada. Universitário prossegue ani-
bém. beth Gallot'ti, Antônio Dutra, pela terceira vez, a direção O dia de terça-feira 31, se- mador. Justo é que todos se

Foi a REVOLTA DOS Marlene Soccas, Zanzibar Li� dos destinos do Município. rá festivo para o povo de cri- apercebam dessa necessidape
BRINQUEDOS um espetáculo ma, Miriam Nóbrega, Mar� Quizeram os criciumenses, ciuma, visto que todos pro- que vem favorecer a mocida-

muito bem realizado: cená- quinho e Dilza Dutra. com esse patriótico gesto, não curarão manifestar de públi- de estudiosa de nOI,sa terra,
rios e figurinos espetacular- Afirmo portanto, que ago- somente reafirmar sua esti- i co, � �eu regosijo P?r ver as- colocando-a em pé de ig'ual
mente executados por F. No- ra, F'lorianópolis tem um ma e confiança em o patri- sumu' pela tercen'a íVeZ os dade eom a de outros Esta
bel Ganzo; maquiage muito TEATRO e tambp.Il1 '.seus AR- cio dig'no, honrado e traba-I destinos da próspera com�- dos do Brasil. Florianópolis
expressLva, feita por José 'l"ISTAS. lhador que além de transfor- na, o patricia digno, traba- não póde al:heiar-se ao gràn-
Silva; a dIreção de Sálvio de �,.!'":;""�"""�,.�'" mar a situacão da cidade lhador e honesto, criterioso e de e oportuno movimento.
Oliveira foi uma verdadeira Hoje' nós enc'errarémos nos- dotando-a d� grandes melho� bom, que tudo fará no senti- - Para fechar: As enxa
confirmação de destaque en- sa temporada, dando três es- ramentos e cuidar zelosamen- do de que Criciuma avance das andam meio par.�das.
tre os grandes diretores na- petáculos; às 10, IIi e às 20,30 te do interior do município, firme e vertiginosamente na Enquanto isso, o capim está

horas. E o meu conselho é não descurando a conserva- senda' do Progresso, para crescendo por ai ... A terra' é
que todos devem ir. ção das rodovias e a instru- grandeza de SaÍ1ta Catarina. boa e a chuva tem ajud\1do

O caso dos bastidores que ção pública, cuidou com des- Ao ilustre e digno coesta- de parceria com o calor� ..

eu tinha a contar, era única- velado carinho do importan� duano bem como ao laborio- Já é regular o número de
mente que depois do espetá- te e principal problema do ISO e digno povo de Criciuma, turistas na Cidade e de má-

Fato digno de levar ao co- cuIa, nós recebemos muitos 'D11Al'eJ O> 9 anb 'o!dp!� a(3 $oSsas felicitações. quina fotO'gráfica a tira-có-

nhecimento de todos, é que fortes e rloidos abraçcos. losuar-ap '.TOT'I?UT - o oP1s npTTa� lo.,.

HIO, �8 (V.A.) - Conhe
cem-se agora detalhes da
reunião efetuada nesta ca

pital a 19 do corrente pelos
lideres do Partido de Repre
sentação Papular, que, con

vocados ptr Plinio Salgado,
examinaram a situação poli
tiça do país e a possição do
partido em face do novo so-:
vêrno da República a insta
lar-se enô dia 31 do corren-

te. Falando ao abrir os tra

balhos, o chefe do partido
fez longa .exposíção come

çando por relembrar que
sempre sustentara qUe os

vencedores deviatn ser re

conhecidos e proclamados.
E declarou: Teria sido eu

o mais indigno dos homens
se, tendo convidado o povo
para votar o meu nome, as

sim procedesse com o pen
samento oculto de, não ob-

--

Ftortanópolrs, Domingo, 29 de Janeiro de 1956
.. - -,----, ----,.',,-----,------

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE
FLORIANÓPOLIS

Posse do Novo Governador
A Diretoria dà Associação Comercial solicita dos

senhores comerciantes e industriais o encerramento das
atividades às 12 horas de tterça-feira próxima, dia 31 do

corrente, afim de que possam empregadores e. emprega
dos participar das solenidades da posse do Dr. Jorge
Lacerda no alto cargo de Governador do Estado.

F'Iorianópolls, 28 de janeiro de 1956.

Será filmada, hoje,
"A REV.OlTA DOS BRINQUEDOS"

cionais.
o guarda roupa teve como

maior executaora a senhora
Gilda de Oliveira:

'

Ao que se anuncia, domín- vice-presidente eleitos. da I queça que o autor da melhor
go proximo wirao à praça República, congratulando-se reportagem do 1° semestre
blocos e escolas de samba, a ! pelo recebimento de seus di- fará jús a uma colocação co

fim de mostrar à população I plomas, no Superior Tribunal mo reporter do matutino "O

o ritmo cadenciado de seus I Eleitoral, em solenidade que Estado", segundo delibera
instrumentos, e o sangue car- se realizou hoje, pela manhã. ram a direção o dr. Rubens
navalesco de suas cabrochas. Em nome da União Demo- de Arruda Ramos e Domín-

,

xxx crática Nacional, o' sr. Laert gos F. dA'quino, no intuito
Notícia que causou muito Ramos Vieira apoiou a mdí- de estimular o aparecimento

boa lmpressào foi a da fil- . cação elo deputada trabathís- de novos jornalistas em nos-

magern do Carnaval em Flo- ta. sa terra.

rianópolis, através dos cíns- Atenção Alertamos aos concorrentes
grafistas da Cine TV-Filmes, Faltam poucos dias para o que o vencedor de um mês
aqui representada pelo sr: encerramento do concurso não poderá, mais inscrever-se
Jorge Daux. I institui do por "Resenha J -7", nos meses seguintes.

Não resta dúvida de que "a melhor reportagem do Ratnha (los Granadeiros da
será a melhor propaganda do

Imês'"
Até o dia 30 do corren- Ilha'

nosso Carnaval em todo o te recapctonaremos reporta- Enquanto prossegue a vo-

país.
'

"

.'gens para o mês de janeiro. tação para a escolha da raí-
xxx

'

Não perca esta grande 0- nha dos Granadeiros da Ilha,
Na Assembléia Legislativa portunidade que lhe oferece-

Na sessão de hoje o' depu- mos, caro ouvinte.
t�do João' Colodel, do PTB, Escreveu hoje mesmo para

requereu envio de' telegrama a Rádio Guarujá e candída

aos srs. Juscelino Kubitschek te-se ao valioso prêmio da
de Oliveira e João Goulart, Caixa Econômica Federal de

respecbívàmente=prestdente e Santa Catarina. E, não es-

Osvaldo Melo

Nosaa Capital
...�

�.

Entre o nomes mais em fo
<;0, o reportar anotou os do:
deputados Estivalet Pires,
Osní Régis e Lenoir Vargas
Fereríra, pelo PSD; Paulo
Konder Bornhausen, Luís de
Souza e Laert Ramos Vieira,
pela UDN; Volney Colaço de
Oliveira, pelo PSP com o pos
sí,vel apôio da UDN e parti
dos coligados..

xxx

Sucessão

A reportagem parlamentar
de "Resenha J-7" vem obssr
vando o desusado movimento
das várias correntes para a

sucessão presidencial na As
embléia Legislativa do Esta
do.

o TEMPO
/

11)
Previsão do Tempo, até 14

horas do dia 29
'

Tempo Instavel sujeito a

chuvas

,.
Temperatura: Estavel Fala-se, inclusive, na possi

bilidade da reeleição do atual
Ventos: De nordeste a presidente, deputado Braz

sueste, frescos' Joaquim Alves, do P'I'B, que
se vem çonduzíndo com intei ..

Temperaturas extremas de ra correção na presidência
hoje:. ' I dos trabalhos do Iegfslatívo

- !" i de Santa Catarina, segundo
Maxima 26,4 Minima 21',1 rteponnento ínsuspeítcs.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FLORIANÓPOLIS

REAlIZACÕES OSMAR CUNHA,

'�'.'I!'''''- ,'� "
�.....�.

Para maior pro·gresso do Estreito, Sub·distrito cuja po
pulaç'ão cresce dia a dia, foi aberta a Rua que o clichê
rnostl'a, e à qual foi dado o nome da notável edllcaç'ão
catarinense, a sempre lembrada Professora Antonieta

de Barros.

IMPÔSTO DE BEBIDAS E FUMO
A Coletoria Estadual informou à. Associação Comer

ciaI de Florianópolis que os lançamentos relativos a be
bidas e fumo são os mesmos de 1955. O prazo para o pa
gamento do impôsto termina na próxima segunda-feira,
dia 30.

....__ tI-Il .....
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O sr. Governador, entre allgumas obras pequenas
da sua administração, inaugurou várias feitas pelo
Govêrno Federal ou com verbas da União.

O Diário Oficial, noticiando essas inaugurações,
quís anunciou que S. Exa. fechava com chave 'ele ouro

seu Govêrno.
Mas, até nos pastéis de imprensa, muita vez, a

Justiça Se manifesta, para corrigir OS erros e as fra-
quezas humanas. I

Foi assim, por isso, que no Diário Ofidal saiu que
S. Exa. "fechava o seu Govêrno com chave de o,utro".

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina


