
Elei!os per I�rgamarge� �e �olos, �ue lhes co�fe�e indiscutível ,Iegitími,dade aos'ma�d�tos, ass�lem�slo1de Presiden
te e Vice-Presidente da Republica, os Ilustres bresllelres, drs. Juscelino Kubitschek de Oliveira e Joao'nmn'(frr.--r���.��'·'

Na f.igura do preclaro hrasilelro, que hoje se eleva a primeiro 'magistrado, o povo ceníla sem reserves. No seu. programa exce

lem.comn pontos de toda preocupação governamental, os 'problemas de energia eléírica, transportes e alimen fação.
Na administração de Minas Gerais, foram esses os setores diretamente, ataGados,pelo sr. Kubitschek e do êxitocom que os equa-

f cionou lhe advieram as. credenciais para a cl18fiá do 'Executivo nacional.'
,

.

Ainda agora, antes �e assumir a Pr esidência, o eleito de 3 de outubro percorreu vários países da Am,érica e dov e lh o Mundo, aos

quais levoJJ mensagens de fé nos destinos do Bra�1 e empolgou pela sua coníiença e disposição de trabalho, Daí
-

as manifestações sin-

gularmente consaqradores que recebeu e que; sem dúeide.mercem o apreço ao Brasil no conceito universal.
.

O dr. João Goularf, na Vice··Presidênciai é o repr�se�tante da nova geração ·�e valores, prestigiada pelas' mas sas populares e fiel à
- .

polftica social do saudoso Presidente Getúlio Vargas,
Que Deus inspire e abençõe esses eminentes brasileiros, fazendo-os instrumentos de paz e progresso para o Brasi,I, dentro da sua

destinacão cristã .

•a••••••8S••SD••••••••••••••••••••••••••••e•••••••••••88.�8i�••••••••••••••••••i _ 8 5_$8••&••••••
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...-.�-��--..� _.-..� NOVO E APRAZIVEl CLUBE

� DIRETOR ç �o
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'

� R b d :: maIS antigo la- A Praia da Armação, Ul11 cogitações ele seus dirigentes

d!
u ens e � rio de s .. Catarina dos recantos ruais pitoreséQ:� a, con8t:ução �le um Clube

Arruda Ramos ... � de nossa Ilha está sé tor- Rscreative, cuja parte extor-

GERENTE � � A no XLII nando de dia' para dia um na será .tótalmente envídrn-

D• F < � � local rrequentndísstrno por çrtda. -
"

fi oml'ngos... � �
" ) .todos aquêlss .nrnantns

<

das ';-Tão resta clÚ,Vi�l�, �stfl. é

� de Aquino
" � N.

,
11.380 � belezas naturais que abun- uma excel�nte mlClU�lva do

�
. � 5 � da, nu- metrópole, barrtga- Clube Couto Magalhães que

1.......-J'l.·�·.....................�_...l".F.!'......' _,,"""""_
"'" .........,.....,..........-._.............,.,..........."'.....- 'verde.

.

desta forma colabora C0i11 o

.' I desenvo_lvimento turrstíco de

�;dição de h� 6Pãgin�S Eloríanópolts, 'I'erça-Ieira, 31 de .Janeirn de 1956 _ Cr$ 1,00
Tendo o Clube de CUÇ:l, I Florianópolis .

. ._._� .�__.__
Pesca e Tiro Couto Maga-; - . -----.--.-.---

lhâes adq�lirlc1o U111fl. faixa dt': .AQUISIÇÃO
_,'--�------ - '�'�---,---- terra no CItado local, esta na 'i "RIO, 30 (V. A.) - Telegra-

Is. solenidades· da pu.sse do 'Pr.eSI-d'e.nle' 'SERÃO EXTRADITADOS ':�:�1 (�u�:�r���oO��ral�nfo��
, Os falsificadores de 150 m-ilhões ., ��r:���� d�a�!k�o:ío�ev���

Juscell·no· e VI·ce Joa-o Gou'larl RIO, 30 (V. A.) - Está Iação no Brasil, para ii;_;o aviões brasileiros procedentes
. '. .

' completamente esclarecida a contando com II cumplícídn-
dos Estados Unidos. O Minis-

, ' . '.',". trama elos quadrilheiros que ele elo !ferente cl:1qtlele esta- térío da Aeronáutica infor-
RIO, 30 (V. A.) - Reali- Ramos comparecerão ao sa- Palácto do Catete, OS chefes Palaclo do Catete, os eumpn- 1 B I

�

. I ' , - I, asaram o anco e a Amazo- belecimento de crédít O mou a propósito que aquelas
za r-se-á amanhã a posse do Ião de Despachos, onde se e membros das missoas sspe-

.

mentos - as 10 horas, ao Po+ l , . doí llhõ
,

t
'

o. s • ..

sr. Juscelino Kubitschek na encontrarão os J'orna listas
.

i
'

posse.
ô \ 'V

.. i
1 L

.

J tívc P 1 I'
ma em OIS mi oes e vin e criminosos acham-se presos aviões são do tipo C-32, uni-

a era s a os e CIO no o presi- "
c or ogrs a IVO e oe er JU(!� "'1 . ,-

. �' .':' ,. 1 d d
.

Presidência ela República, pe- nncíouaís e estrangeiros, ra- dente da República. Estarão I cíárto: às .lüh Iõm. dos' ofi-
mi �Iuzellos e q�IÇ, ja na A�- em Buenos Aires, e os pof ca_' es e carga e tambem a-

rante o Congresso Nacional, dínlístas, fotógrafos, cínegra- presentes os mínístros ele ])S-I' cíaís generais (Marinha)' às

I
g'entmn, preparavam- a Ialsí- cínis, cartocas qu� la estín-, jiropríadas para exercícios de

no Palácio Tiradentes. Em rístas e representantes da te- tado e os chefss e msmbros 10h30m, dos oficiais gene'rais ficaç�o c1� 5ltlzentos e ?�n- mm e --já apresentaram 1 ela- paraquadísmo. Fazem parte

seguida, haverá a cerimônia Isvísão. dos gabinetes_militar e ci.vlL I (Exército); ás 10h45m, Oú-! quenta .

mllhoes de pruzenos duma encomenda' recente-

•.
de transmissão do cargo; no Sómente às altas autoricla- CUMPRIMENTOS AO �OVO I ciais generais (Aeronáutica); 'que fanam entr:lr em cl.rc�- tório ao

�ll.efe. d:, P.:l�cia., cle- I?ente feita nos Estados Uni-

salão nobre do Palácio elo eles que estarão np salão no- PRESIDENTE ás 11 horas· oficiais' o'enerab .

-r- venflo dOls c10.� lnlsi!l'll)S bi'!i.- (los.

Catete, falando os srs. Nereu bre elo Palácio é eXigidíl o! No dia 1.0 de fevereiro, o I (Corpo de Bombeiro; e Poli- i. -�.
'. sileiro.� ser éKt)'ê�ditados ('

11----------Ramos e Juscelino Kubits- traje ele C:l.saca e cÓle'te.,pl'ê- presIdente da República a-Icia Militar); ás llh30m, :10.,;; VAI Ph,OCESSAR .entregu�s-à nos.sa Deleg':1cia ENERGIA
c:hck. to. Os convidaelos e jornalis-" companhado dos ministros elr demais altas autoridades ci-' RIO, 30 (V. Ao) - :Rm, f.ace .'

",., RIO, 30 (V, A,) - Telegra-
COlllpurcee.cão ao ato os tEis deverão-. ·aPreseritar-se. Estado e ele ::;eus gabinete�; vi.�; e, ás l1h45m, �() COl'PO de, l'eceb::11,ento do r��)ftt()no ele R?l1boSl' e fal�if!c,ne�i')r;s. 1); milS ele Maceió, inform:l.111 que

,-" p:'esid.entes das
...Q��al'fxs L:- �m,�tr�je esouro ela; pa.s t;io, �n'lfHta:" fJ' Ctvit l«:ce�&!'á ,'::6

I D9*::1Ú�ic\(l LI'a�ilt'lji'í),", Cl�_ �e:: :('?�;,.o 2:1 ,{U.�tl(i"l.,� T��� �ol'pl} :'(}:\lJ.. ':� .'�:1l)f,'a.. ':, JI.: �Al;\.$��'�s (IO�1'100()U a ,I'ih!ebú'
.J

- glslatlv.as, o. prêS-rd:cnte -ctü -en-C:!1.ll'rrnhu::n'çllT�stJ:""3;t)S�!)·<tlÜ_'tz::.(· J1l,...."�.....,..,.� .�·-...,_..�'--�i�--.....__....,.;1.......-..�·- -�.
-

-'''i'':''""--..·. ,,:{(J 1 ttlLJó: � güver�.í\,�IOl ,J ,1- )naZ01�la fOI .

de.:;.f,.!Chrd.o d:'1 I ell::i'gla do S�o Francisco com

Supremo Tnbunal Fedel'::tl, que lhes· forem destmadOs, 9 GOVERNADORE'S mo Quadros cietermmou () agencia �esse estabelecnX1en- I fi l-Jlaujl'uraçao de uma esta;-
os ministros ele Estaelo, che- conforme consta do cartão

. .

I.'
.

,

'. pro$seglllimento do pr(}C-esso to, em Porto Alegre. 'ção de Paulo Afonso. .

fes e membros elas missõe:, fOl'l1eCido p�l'a �ngresso em RIO, 30 (V. AJ - A partir vio Ribeiro; Alagoas, sr. Mu- em .que está envolvido o de- •••••••�••••••••••f'l .

especiais estrangeiras, outras Palácio. de 31 dest� mes, nove Esta- niz Falcão; Pará, sr. Epilogo putado Jó.:;é Loureiro Junior. O NOVO GOVERN'O CATARIN�NSEaltas autoridades, os 'chefe" O ingresso dos jorna.lista� dos terao governadores nOVOE; ele Campos OU Mágalhães Ba- Esse p$rlamentar é acusado
.' _.. t L!'

e membros dos gabinetes Mi- ·no salão de·Despachos está eleitos a 3 de 'outubro: Mi- rata, na dependência de '1'e- de ter recebido indeviçlamen- Tomará posse hoje, às 15 horas, na Assembléia

lita1'es e Civil da Presidencia à disposição dos mesmo:", nn nas. Gerais, sr, Bias Fortes; cursos a serem providos 011 te duzentos e seis mil cru- Legislativa, o novo Gove'rnador de 8ilnLl Uab.rina, dr.
da República. sala de Imprensa elo Palácio P.f.1.l'aná, sr. Moisés Lupion;: não pela Justiça l!aeitoral; zeiros do Ba.nco elo Estado, Jorge Lacerda.

A transmissão do governo do Catete. e devem ser 1)1'0- Ma:'anhão, sr. Matos Cal'v.a- i RIo Gl'aIlcl,e, do Norte, sr. D�- quando,. no governo Lucas' A's 16 horas, no Palácio, dar-se-6. a transmissão
é simbolizada 'pela . entrega curados até às 19 110ras de lho, Mato Grosso, sr. Ponce, nm'te Marrz; e Santa.Catll'l- Gareez, exercia o cargo de do cargo.

ela faixa presidencial, A so- amanhã, mediante apresen- ele Arruda; Paraíba, sr, FIá, : na, sr. Jorge Lacercl'a. secretário da Justiça. A eleição do Vice-Governador depende ainda de
lenidade será irradiada pela ta.ção da credencial para a

I renovação de al'gul11ás urnas .

.kgêncin Nacional, en1 cadeia 'posse, fornecida pelo Minis- :...._-_....�_..a_.__-_·_-�,._·_-...._.._-_�w...-_...-_a_.. ..._�_g..-_g_.....,._-�._w_-__--._-.-_--";_._-......-.-_�...._a_-_....- ...._-_g_.._............._ ......� Segundo foi noticia elo pela in1]Jrensa oficiosa, o

com as emissoras nacionais c tério el.as Relações Exterio- .' . :: novo chefe do Executivo
.

nomeará o seguinte Secre-
estnl.ngeiras. Será, igualmOn- res. .:

A
.

Q' E' t'
,

� tarjado: Interior e Justiça -- Br'Lsilio Celestino ele Oli-

te, filmado e fotografado pe- ,RECl�PÇÃ.O AOS CHEFES :
•.
!
....,:.. ',' O

.

ue' ..n _.ra �.',
veira; Fazenda - Hercilio Deeck; Agricultma - Má�

Ia Agência Nacional. ! DE MISSõES
I

, � I r�o Orestes Brusa; Viação - Aroldo Carneiro; Educa-
Logo e1epois, o SL Jusceli� O sr. Nereu Ramos rece-

!
çao � ,Rubens N. Neves; Segurünça - Parlgot cle Sou-

no Kubitschek e o sr. Nereu beu, ontem, ás 17 horas, no ;. ii za; Sãude - Paulo Fontes. .

, -.-.---,-...:.....,___.• -- � �
E 19�1

< Ale'ln dos atos solen " d G•. 'm:>. demos ao sr, lrineu Born11alisen um crédito de confiança, que foi .. c;:" a posse o nosso OVerna.-

� l'eIJelido desde a primeira hora, " � 1._dO��'á festejada_co�_fog�� de�ar.t���o_,__�ail�s_�.ShOW�,
'. Renovamo.;;lo, hoje, ao sr, Jorge r,acerda, muito emhoht contra '() 'sêu diploma ii
�. ainda.corra um l'.ec11rso, na instância termin�tiva da Justiça 'Eleitora}, :. '. A· ENTREGA, HOJE, DA FAIXA

'

': Ao levarmos ao novo chefe do Execut.ivo, os nossos votos por um Govêrno �
;: �quilibl':::do, hones.to e 11l'Og'l'ess'is ta, claro que não estitn)os cumprindo apenas � RIO, 30 ev. AJ - Comuni- ra boje, dia 31, na Câmara

.: uma exigência PI'O,toco1ar. E o crédito. dc confi[\nça (li!e lhe _a(liantamos não signi- � ca o Itamarati: "O sr. Jusce- dos Deputados, eiléaminhar-
"

lica 0'11-' a cól::iboraçâo- que aquela que fi'as mnas o povo nos permitiu. Oposição ,i lino Kubitschek, novo presi- se-á para o Palácio do Cate-

:.' t b' 'G' P l'
.

d t
.

.

'I
I' dente da RepÚblica, em obe- te se'de do g ver n dR'

'..
'am em e overno.. al'3. l'ea Izar os anSeIO,;;; a nóssa erra, para l'ecupera· a �:J .' o 'o a epu-

Funcionários Municipais, vão � dl'encl'a
"

pI' toc'l 'bl' f'
.

• admini:,tl'atlvamente e saneá-la mOl'aIlnen.te, !lode OI sr. Jorge Lacerda confiar no .

. ao o o o 0l;gal1l- lCa, a 1m de receber do sr.
se divertir no Cord,'1o dos readeir e se algum aparecer, "". •••. zado pelo Itamal'atl', apo' o a

apoio das foi'ças oposicoi-nistas. Pata livrar-se das. maneias que lhe foram im- � Nereu Ramos a Faixa Presi-

�i���a�;: �� :'p��:�' ��spr�; n:�_:����� .'....-_--.... � lJoSÜrS pelo que hoje deixa o Palácio, o sr. Lacerda neces3ita de muita: energia e � solenidade programada pa- dencial".

horas nos salões elo Clube
" Joragem. A par disso, para nio se anular desde o· comêço, mister é que saiba agir � O R

.

d C dMunicipaL O S. A .. M. I. I. � com l'calismó e seriecla�e, abandonando de vez os seus processos de demagogia: � i 18O \ a i ade
O Cordão dos' Barnabe's da

• 'Representando mais diretamente' o 'pensamento do Partido Social Democra- •

Reinicia suas ativi- '. .

.

d t·
. t l'

.' b �

riÇ-- '01/ztV
r

P. D. F., todos Os anos, reali- _:. tlCo, po emos repe ll' aqui o pronunCl�men'o co� que, la cmco anos, rece emos
� I'

•

��I//J/,_lr r-
III �

za seu baile, mas, em 1956 dades � ,) Sl'� Irineu Bornhausen. � . IJL _j.. /til "-
a festa promete suplantar as FPOLIS" 30 _ Pelo chefe � Dentro do processu,s democrático, de que vive e em que atua O< regime, ca.be

�.. ,ct.·,I�1
v

� !
- /.',

.

do pas3ado, dadas as provi- dos" Serviços de Assistência; >. ao P. S. D, ofer�cer ao sr. Jorge Lacerda um auxilio patriótico: o de constituir a
.

�dencias tomadas nesse senti- Médica, Instituto dos Indus- � OllO'sição do seu go·vêrno.
.

..' --

Ip" y'
." ,"-,-�'

do, inclusive com o contrato' triários, dr. Itag!ba Campos, � Politicamente exercê-la-emos rígida; administrativamente não 'lhe negare- � t.::.,ts:..��. I PH1_Vl,,Jé;U
tia orquestra que é a do "EI foi

enViado\'ao jornali!;t:-l. Ru-;: mos as medidas indispensáveis ao cumprimento das suas obrigações )lal'a eom .. �.::( I��
.��.

Cubnnito". bens de Ar 'uda Harno" tele-': Santa Catarina. �'� ,/,)J
NADA COM OS grama comunicandD o r€ir.�- :. Faremos 110Iítiea em tôrno de princípios e de idéias; faremos o]losição em 'I

Y
. � .'/,'

•

cio de suas atividaaes. Como':: tÔl'l1o' de atos e fatos; e não faremos política nem oposição em tôrno de pessoas � I �
........-,.y••_ J'.__ _w se sabe os serviços estav&m··: ou individuos. �, I ;'

----...._- .. ---�

i'." .' interrompielos Cte3de j8.l1'éil'o! Daremos, em sintese, ao Govêrno que se inicia lima Ollosição muito diversa � I ..�.: IFUZILADO' do ano findo.
I

'i. ::la que tivemos quando Govêl'l1o. � .

L � II

RIO, 30 (V. A.) _ Crivado O texto elo telegrama é o! 'Não adulteraremos cifras - como foi lH\bito da imJll'ensa contráril'\ - para •
cL_

de balas no interior dum res,.. seguinte: .� fundamentar acusações. Não nos faremos cegos, surdos e mudos, como aquela �
taurante, perdeu a vida o de- Dr. Rubens Arrnd3. Ramos l, trilogia símia do Ol'iente, ao que de útil e jl1stn realize a no,va administl'ação.. Não :.
legado de policia de Barra do Redação "O ESTADO"

.

� no,;; pI'estaremos a instmmentos de malquerença ou a reflexo de ambições decep- �
Piraí, enquanto um seu al,l-I Florianópolis se ;- ciouadas. Se el'l'al'mos - e (le erros não nos exime a coniigência humáfia _.-::_ ).xiliflr teve o chapeu furado PARTICIPO PRE�Ai-,O A- � erl'aremüS por falta de entendimento e não por ealculos' da vontade. E na conje- 1

• I_
por ontras baJas e uma ter- I MIGO DETERMINEI REINí- Ir tUl'a do engano, saberemos amUar pela retificação saneadOi'a a inju;;tiça da crí- I

ceira Pessoa foi ferida na' CIO SERVIÇOS ASSIS'I'EN- � tica, Não cultiv!ll'emos !laixões, ódios Oli! reca}'llles, mas fustiltal'emos os 1l'ai,IOl'e;; �
pp.l'na. I CIA MEDIC.C. INSTI'l'OTO � cOI'no medida de saneamento moral dos partidos, �

Os criminosos chegaram de 'INDUSTRIARIOS ESHA, CI- � Respeitaremos a dignida�le pesBoal e a honra dos nosso:; adversários, �
automovel e depois de dispa- 'DADE INTERRO ,M P I DOS I' Queremos, entretanto, a paga na mesma moeda. Exigimos, de consegUinte, a ,�,rarem mais ele 10 tiros para DESDE JANEIRO 1955 pt � mesma liberdade' d.e que U,sUfl'uil'am os que hoje se fazem Govêrno. ' "i

dentro do mesmo. restauran- ESTA MEDIDA VIRA' BE-, � COInO Ruy, ' (lUcremos considerar no poder um instrl1mento de defe;a comum, <
te, desapareceram. tFaltam NEFICIAR TRABALHADO- < agradecer nas oposições as válvulas essenciais de i':egllrança tIa orilem; sentir no �

.... maiores detalhes. 1 RES INDUSTRIA AI RESI- � (lonflito iios antagonismo descobel'ÍlE a melhor lt'al':mUa da nossa moralidade". �
O delegado chamwva-se' DENTES PT' ABRAÇOS �

.

.

::
.
Francisco Roell'igues Lisboa. I ITAGIBA CAMPOS ��'V'... .,....'-.....��'VV'.C......v-.._...R_Qa...,._...c,['-r.P�...,.,""""��gaW_-��J......��..r.a�u.J"...."V';,p.r.''...V'.I-_•• � _ • = � �!iC .... oIõ '. -iIo. � \oi"'l

RIO, 30 (V. A.) - Os "bar- A sede do Clube·Municipal,
onele se realizàrá o baile, COM'

mo se sabe, fica na Rua Had

c!ock LobÓ, mas QS "burna
bés" do Cordão prometeram
não convidar nenhum Ve-

"B A R N A B E S"
nabég" da Prefeitura, esque
cendo por momentos a dissi
dia elos vereadores que 'não
lhes deram o Estatuto dos

VEREADORES

,

(.'
,

I
I,

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



2 o ESTADO
"

Dinlomado ,p.ela faculdade Na
cionaí de Medicina 'da Univer

sidade do Brasil
Ex-interno pór concurso da Ma

o terntdade-Bscola
(Serviço do 'Prof. Octávio Ro

drigues ,Lima)
Ex-interno do Serviço' de' Cirur
gia do Hospital I. A. P. E. T. C.

do Rio de Janerro
Médico do Hespítal de Caridade
e da Maternidade' Dr. Carlos'

, Corrêa
DOENÇAS DE SENH,ORAS -

PARTOS,- OPERAÇõES
Co ns : Rua João Finto' n 16,

das 16,00' às' i8,00 bOI·as.
Pela manhã atende dià
ri'amente lió Hospital de
Caridade.

Residência:
Rua: General Bittencourt n,

mi.
Telefone: 2.692.

DR. ROMEU BAS'rOS
PIRES
MMnco

Com prática no Hospital São
Francisco de Assis e na Santa

Casa do Rio de .laneiro
CLINICA MÉDICA
CARDIOLOGIA

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

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

midt, 23 - 2° andar, apto 1 -

Tel. 3.002.

DR. HENRIQUE PRISCO
PARAISO
�fÉDICO

Operações - Doenças' de Se
nhoras - Clínica de Adultos.
Curso de Especialização no

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

Andrade).
Consultas - Pela manhã no

Hospital de ,Caridade.
Á tarde das 15,30 hs. em dian

te no consultório á Rua Nunes
,

Machado 47 Esquina de Tira-
dentes. Tel. 2766.
'Residência - Rua Presidente
Coutinho 44.

CLINICA
de

OLHOS - OUVIDOS - NARIZ
E GARGANTA

DO.
,

DR. GUERREIRO DA
FONSECA

DR. MARIO' WEN·
DHAUSEN

CLINICA MÉDICA DE ADUI-1'OS
, E CRIANÇAS
Consultório - Rua João Pin

to, 10 --, 'fel. M. 769.
Consultas: Das 4 às 6 horas.
Residêneia: Rua Esteves J ú

nior, 45. Tel. 2.812.

DR. I. LOBATO
FILHO

p.::enças do, aparelho respiratório
·tUBERCULOSE'

RADIOGRAFIA E RADIOSCOPIA
, DOS PULMõES

rtrtaÇ,irurgia do Tor'ax

��l de 1,_p�1� F�cul��de �ucio-
. ,. slocirllrycma, TIslologlsta e
11 h;t."" Hospital Ne-

de espit.�w, '

Curso
T Ex_interno e---""'�,IaS. N.
d� Cirurgia dó. Prof. 6Stente 'Guimarães (RIO). aP0

. Felipe SChlnldt,
Cons ..

Fone 3801
hora marcad

, .rüende en�, Esteve�'
'; "Res,: - l{U�� _

80 - Fone: Z ..1l1l ior,

raso

Rua 'I'iradentes 9 - Fone 3415

DR. JOSli: TAVARES
IRACEMA

DOENÇAS NERVOSAS,E MEN
TAIs - CLINICA GERAL

, Angustia Complexos
Inso n ia - Ataques - Manias -

Problemática afetiva e sexual
• Do Serviço Nacional de Doen
ças Mentais. Ps iqui átra do
Hospital-Colônia Sant-Ana.
CONSULTóRIO - Rua Tra

jano, 41 - Das 16 às 17 horas.
RESIDÊNCIA: Rua Bocaíuva,

139 Tel.� 2901

DR. ARMANDO VALli:·
RIO DE ASSIS

Dos Serviços de Clínica Infantil
da Assistência Municipal e Hos

pital de Caridade
.,

CLíNICA MÉDICA DE CRIAN
ÇAS E ADUL'l'OS
- Alergia -

Consultório: Rua Nunes Ma
chado, 7 - Consultas das 15 às
18 ho.ras.
Residência: Rua Marechal Gui

lherme, 5 - Pone : 3783

DR. ANTONIO BATISTA
JUNIOR

CL1NICA ESPECIAUZADA DE
CRIANÇAS

Consu ltas das 9 ás 11 h�lT,as.
Res.' e Cons. Padre MiguelllLlo, Corpo de Bombeiros ....

Ir-� Serviço Luz (Raclama-

·-DR.-N-E-Y-PERRONE Po���i� ('S'�l�',C'O'I;l i��ál:i'o' : :'
Polícia (Gab. Delegado) ..

MUND COl\1PANIBAS DE

Formado pelá-Faculdade Nacio- TRANSPORTES

nal de Medicina Univer�idade TAC , ..........•

do Brasi'! Cruzeil'o do Sul , .

. RIO DE JANEIRI) ipanair .. , , .

Aperfeiçoamento na "Casa de Varig" '

......•

Saude São Miguel" , Lóide Aéreo .,." ,.,.

Prof. Fel'nando 'PlIulino' Real " , •..

fnterno por 3 anos' do Sel'vi�o Scandinavas, ., , .

,

de Cirurgia HOTÉIS
Prof. Pedro de Moura Lux "

, . . . . . . . . .. 2.021'
., OPERAçõES Magestic ...............• 2.276
CLINICA DE ADULTOS Metropol .. , , •.. 3.1.47

DOENÇAS DE SENHORAS La Port!.\ .. , .. , ,.',.. 3.321

CONSULTAS: No' Hospital de Cacique , 3.4A9
Caridade, diáriamente pela ma- Central., , .. ,

' 2,6!J4
nhã Estrela .. , , ,... 3.371

ttt;SlDJ';:NClA: - Rua Dua!'te ld.,al ,� ,:, 3.659

Schutel, 129 - 'r e lid. 3,288 _'

i ESTREITO 'i;�
Florianópolis. 'Disque .. " ... ,."....... 06

Florianópolis, Terça-Ieira, 31 de Janeiro de '1956

DR. CESAR BATALHA DA SilVEIRA
C1rurg1ão Dentista

CUntca de Adultos e Crtançu
Ralo X

.

, AteDde com Hora Marcada
l'eUpe Schnlldt 39 A Balas s.e 4

Durante o calor fortíssimo que estamos atravessando,
nada como uma noite aprazível, gozando ainda, às deli

elas elos banhos de mar.
As praias de Coquetros se encontram repletas de ba

nhístas uns residentes lá, outros apenas veranistas.
Se você ainda não possue um terreno em Coqueiros

aonde construir sua residência ou sua. Casa de praia, não

ra�oen��l;a�l,o��:s 8i�0 h��a�.l' ho- FLORIANóPOLIS LTDA.
'

perca a oportunidade, compre já um dos últimos do Iotsa-
Exclusivamente com hora mar- .,�'i"'l::r� menta 2, da Praia da Saudade.

ca��bado _ das 9 às 12. Transportes de Cargas em Geral entre: FLORIANõPO- Projeto e vcncla�: �r:g. Rui So�res - Deodoro n. 7 -

DR. LAURO CALDEIRA· LIS, PõRTO ALEGRE, CURITIBA, SÃO PAULO, RIO 'Fone 2.52� - PrOPl'letal�I�_,��.��::_u_.Ram_os_._._
DE ANDRADA' DE JANEIRO E BELO HORIZONTE.

._�_,c,�,.,;... _

A D V O G A DOS

DR. JOSÉ MEDEIROS'
VIEIRA

- ADVOGADO -

Caixa Postal 150 - Itajaí
Santa Catarina.

DR. CLARNO G.
GALLETTI

- ADVOGADO -

Rua Vitor Meireles, 60.
FONE:: 2.468

Florianópolis -

DR. ANTONIO GOMES DE
ALMEIDA

INDICADOR,'P'ROFISSIONAL-'-
Dentisl� para Crianças·

, DR. JUAI\'EZ PHILIPPI
.

.

Edifício João Alfredo - 1° andar.
Salas 1 e 2 - Rua Jerônlmo Coelho, 1

Horário: 8 às 11 - 16 às 18 .horas
Atende exclusívamenta com hora marcaua,

M:f;DICOS
DR, WALMOR ZOl\1ER DR. YLMAR CORR�A

GARCIA CLíNICA MÉDICA
CONSULTAS das in - 13 ho-

DOENÇAS DO APARELHO DI
GESTIVO - ULCERAS DO ES
rOMAGO 'E DUODENO, ALER
GIA-DERMATOLOGIA E CLI-

NICA 'GERAL
DR. JúLIO PAUPITZ

FILHO
Ex-interno da 20" enfermaria

e Serviço de gas tro-enterolcgta
da Santa Casa do Rio de Jeneiro
(Prof. W Ber-ard in e ll í ),
Curso

•

de neurologia (Prof,
Austregesilo). Escritório e Residência:
Ex-interno do Hospital mater- Av. Hercil io Luz, 15

nidade V. Amaral. Telefone: 3346.
DOENÇAS INTERNAS ••••••••••••••••••••••

Coração, Estômago, tnteatíno, ,D E N TIS TAS
fígado e vias biliares. Rins, ova- DR. SAMUEL FONSECAr+os e útero •

Consultório: Vitor Meireles 22. CIRURGIÃO-DEN'l'ISTA
Das 16 às 18 horas. Clínica - Cirurgia
Res i dê nc ia : Rua Bocaiuva 20. PROTESE: - Pontes Moveis e

Fone: 3/l58. Dentaduras em

�'
' Nylon.

.

DR. MARIO DE LARMO DIATERMm: -r-: Tratamento de

CANTIÇÃO
'

canais pela al-
ta fl'equencia.

M É D I C O Raios X e Infra-Vermelho
CLíNICO DE CRiANÇAS Consultório e Res idênci á

: R.
ADULTOS Fernando Machado n? 5"-

Doenças Internas Fone 2225
.

CORAÇÁO - FIGADO - RINS
,

- INTESTINOS
Tratamento moderno da

SIFILIS
Consultório - Rua Vitor Mei-

Chefe do Serviço _ de O'l'ORI- eles, 22.
NO do Hospital de Florianópolis. HORÁRIO:
Possue 'a CLINICA os APARE- Das 13, às 16 horas.
LHOS MAIS MODERNOS PARA Telefone: Consultório - 3.415
TRATAMENTO das DOENÇAS Residência: Rua J'osé do Vale
da ESPECIALIDADE Pe re i ra 158 � Praia da $audade
Consultas - pela' manhã no - Coqueiros

HOSPITAL _------' _- .------

À TARDE - das 2 as 5 DR. VIDAL DUTRA FILHO
no CONSULTóRIO - Rua dos 'lVflmICO DE CRIJAN.ÇAS
ILHR'E��fD��C�Y\ _ Felipe Seh. Cdnsu ltô rio : F/elipe Schtr).idt,

i8 (das 14 às 17 horas).
, ,

.

midt n", 113 'fe.:'!.36�.__ ResidêllCÜt: Tenente Stlvetra,

'DR:ANTÔNIO MONIZ [30 (Fone _3165� .._
DE ARAGÃO DR. CONSTANTINO

ClRURGIA TREUMATOLOGJ.A DIMATOS
Ortopedia

Consultório: João Pinto, 18. MÉDICO CIRURGIÃO
Das 15 às 17 diàriamente. Doencas de Senhoras - Partos

Menos aos Sábados - Operações - Vias Urinárias

Res: Bocaiuva 135. Curso de aperfeiçoament'.! e

Fone: _ 2.714.' longa prática nos Hospitais de

WLADYSLAVA Buenos Aires.DRA. CONSULTóRIO: Rua Felipe
W. MUSSI Schmidt, nr, 18 (sobrado). FONE

e 3512. ..........._.......-....�• ....,.•...,..........a.........I'\

HORÁRIO das 15 ás 18 ho-
DR. ANTONIO DIB

ras

:

MUSSI Residência: Avenida Rio Bran-

MÉDICOS co, n. 42. I
ADMIN1STRAÇÁO

CIRURGIA CLíNICA Atende chamados Redação e Oficinas , ii rua Con-
GERAL-PARTOS �DR-.LAURO DAURA selheiro l\'rafra. n. 160 Tel. 3022

Serviço completo e �speciali- - Cx. Postal 139.
zado das DOENÇAS DE ,SENHO- CLíNICA GERAL Diretor: RUBENS A, RAMOS
RAS 'com modernos métodos de Especialista em moléstias de Gerente: DOMINGOS B', DE

diag�ósticos P. tratamento. . Senho ras e vias uri,nárias. AQUINO
SULPOSCOPIA - HISTERO -

Cura radical das infecções Itepresentantes :

SALPINGOGRAFIA - METABO- agudas e �l'onicas, do aperelho Representações A. S. tara.
J...ISMO nASAL !enito-urinário' em ambos os Ltda

R"ldioterapia por ondas curtas- sexos. .
Ru'a Senado r Dantas, 40 - 5°

Eletrocoagulação - Raios Ultra Doenças do aparelho Digestlvo andar.
Violeta e Infra Vermelho. > do sistema nervoso. Tel.: 22-5924 -- Rio de Janeirr-.
Consultório: Rua Tl'ajano, n. 1,

•

Horário: 101/2 ás 12 e 2% ás 5. Rua 15 de Novembro 228 5°
10 andaI' - Edificio do Montepio. Consultório: R. Tiradentes, 12 andar sala 512 - São Paulo.
Horário: Das 9 às 12 horas '- _ l0 Andar - Fone: 3246. ASSINATURAS

Dr. MUSSI. Residência: R. Laeerda Cou- Na Capital
Das 15 às .18 ,horas - Dra. tinho, 13 (Chácara do EspRnlla) Ano Cr$ 170,00

MUSSI - Fone: 3248. Semestre Cr$ 90,00
Residência: Avenida Trom-'

-DR-.A-LV'ARO DE
No Interior

powsky, 84. Ano Cr$ 200,00
� CAnVALHO Sel1lestre .. . . . . . . .. Cr$ llO.OO

))R. ,JúLIO DOIN
E CItIANÇAS , Anúnc,io mediante contr�to.

VIEIRA
MÉDICO D

ATarA Os Ol'lglnals, mesmo nao pu-

I
PUERICULTU.RA - PEDI blicados, não serão devolvidos.

MÉDICO
,

- ALERGIA INFAN,TIL,"" A dIreção não se responsabiliza
ESPECIALISTA EM OLHOS Consultório: - Rua

Ilradeh-, pelos
conceitos emItidos nos ar-

OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA tes n. 9.
.. tigos assinados.

TRATAMENTO li: OPERAÇõES Residência: - Av. HercIllo

Infra-Vt:rmelho - Nebulh:ação - Luz n. 155 - Tel. 2.530.
hUltra-Som Horário: - Das 14 às 18 0- INFORMAÇÕES UTEIS

(Tratamento de #sinusite sem ras diáriamellte O leitor encontrará, nesta co-

operação) luna, informações que necessita,
Anglo-retinoscopia - Receita de DR. NEWTON diàriamen.te e de imediato:
Ocul08 - Moderno equipamento D'AVILA .TORNAIS Telefone

de Oto_Rinolaringologia (úniCo.
CIRURGIA GERAL

O Estado 3.022
no Estado)

P t
A Gazeta .............•• 2.656

Horário das 9 às 12 hOráS e Dnencas de Senhoras - roc o·
Diário da Tarde 3.579

h
' logía - Eletricidade. Médica. I Of'

.

I 2688dae 16 às 18 oras.
.

. M
' mp"e!1sa lCla

,

.

,

Consultório: - Rua Vitor Mel- Consultório: Rua Vltor I el- HOSPITAIS
reles 22 _ Fone 2675. ['eles n. 28 - Telefone: 3307. Caridade:
Res. _ Rua São Jorge 20 Consultas: Das- 15 horas elO

{·Provedor) 2.3]4

Fone 24 21. diante.
2 (Portaria) 2.036

Residência: Fone, 3.42 Nerêu Ramos "........ 3.831
Rua: Blumenau n. 71. Militar 3.157

São Sebastião (Casa de
Saúde) , , 3,153

,Maternidade Doutor Car-
los Corrêa " ,.. 3,1.21

CHAMADOS UR-
GRNTJo}R

'

.•�.�).:.j.�
.�f:J"",�i.

ADVOGADO -

CIRURG IÃO-DENTIS'rA
CONSULTóRIO Edificio

Partenon - 2° andar - sala
203 -\-" Rua 1'enente Silveira, 15.
Aj;(l.l\de diárial1Jl1n'�e da 8 às

11 hw'as: 1
' '

•

3as ,e õa s das 4 as 18 horas,
- 19 IlS 22 horas.

,

Confecciona Dentaduras e Pon
tes 1>1óveis de Nylon.

DR. JOÃO ASSIS FILHO
CIRURGIÃO DENTISTA

Clinica de Adultos - Cirurgia
e Protese Raios X
Rua Felipe Schmidt, 39 A -

salas 5 e 6
. Atende com hora marrada
Dar 9 às 12 e das 14 às 16

O ESTADO

3.313

}.!.404
!!.038
}.!.f,()4

'1.700
2.500
:;,55'3
2:325
2,402
Z,377
2,300

.............................................
• ' li

I Restaurante Napoli i
· :
I RUA llaredlaJ Deodoro H. lO
• Jtm Larea, no .uI do Brun" o melhor r '=
I Oe.conto fI�1)eC1a.l v_rll. OI _nhor_ 'fi.. lImtM. ;�••••••••••••••••�••a•••••••••••••••••••

Viagem com segurança
'e rapidez

80 NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO
-,

lAPIDO ,<SUL-BRASILEIRO)
Florianópolis - Itaía! -:;_ Joinville � Curitiba

•

I

AgênCia:
,

nua Deonoro esquina da
Rua

,.
Tenente Silveira;

Expresso Florianópolis, LIda.
ENDEREÇOS ATUApZADOS DO EXPRESSO

M�triz:' FLORIANóPOLIS
Rua Padre Roma, 43 Térreo
Telefones: 25-34 (Depósito)

25-35 (Escrító 'ia)
r Oa ixà Postal, fI35 '

,

End. Teleg. "S�NDRADE"

Filial: CURITIBA
R na Viscon de do Rio Branco

932/36
Telefone: 12-30

'End. Teleg. '''�AN'JllIJm:A''

, Filial: SÃO PAULO Agência: PõRTO ALEGRE
"Riomar"

Comendador Azevedo,
64

Telefone: 2-37-33
Atende "RIOMAR"

Avenida do Estadia 1666/76 Rua

Telefone: 37-06-50

End. ,Teleg. "SANDRADE"

Agência: RIO DE JANEIRO
"Riomar"

ElId. Teleg. "RIOMARLI"

Agência: BELO HORI
ZONTE

, "Riomar"
Avenida Andradas, 871-B

Telefone: 2-90-27
Atende "RIOMAR"

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

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

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

agentes
"RODOVIÁRIO RÁPIDO RIOMAR"

Oonsultem nossas tarifas. EXPRESSO ,FLORIANóFOLIS
-Fones: 25-34 e 25·35

-7
-

Coleuio Coração· de Jesus-
AVISOS PARA O ANO LETIVO DE 1956

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

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

.

Dia 16 de fevereiro, das 9 às 12 horas.
, MA'rmCULA MÊS DE FEVEREmO
Mediante, pagamento da Ia. prestação

Curso Primário ,-

Dia 20 - los e 20s anos e Jardim da Infância.
Dia 21 - 30s e 40s anos e Pré-ginasial.
Das 7,30 - 11 horas e 15 - 18 horas.
Cursos: Ginasial, Científico, Clássico e Normal
Pede-se trazer 1 fotografia 3x4, de uniforme, para a

cad�rnetà.
As alun.as da Ia. série ginasial e as novatas das de
mais sél'ies queiram trazer 3.
."Dia 22 � das 8-11 horas - las. séries ginasiais.
Dia 22 - das 15-18 horas - 2as séries ginasiais.
Dia 23 - ,das 8-11 horas - 3as séries ginasiais.
Dia 23 - das 15-18 ·.hOl;as - 4as séries ginasiais.

. Dia 24 - das 8-11 horas - Cursos Científico, Clássi
co e Normal.

'-0-

n�aberturà das aulas
Dia 10 de março de 1956.
Chegada ao Internato - Dia 29 de fevereiro de 1956.
Dia 1-3 - T,urno da manhã às 7,45 horas.

,

Turno da tarde às 12,50 horas. ;

No primeiro dia de aula, as alunas apresentem-se de
uniforme de gala completo: blusa de manga comprida,
boina, luvas, sapato colegial.

Atenção
Edital para O' ,ano de 195,6
lNSTITUTO DE EDUCAÇÃO E COLÉGIO ESTADUAL

DIAS VELHO

.

Exame de II chamada e de II época - Colégio - Oíná-:
;;10 'e Normal.

Inscrição: Dias 1 a 4 de fevereiro.
Exame de II chamada: Dias 6 a 9 .

Exame de II época: Dias 10 e 11.
EXAME DE ADMISSÃO: Ginásio e Normal.

Inscrição: Di'as 1 a 4.
Exame: Dias 6 a 11.
Documentos: Certidão ele idade, ele vacina, de saúda

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

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

MATRíCULAS
Normal e 4as séries: Dias 16 e 17

3as séries: Dias 16 e 17
2as séries: Dias 18 e 20
las séries: Dias 21 e 22

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

da 'caderneta.

I As las sér+es trarão 3 fotografias 3x4 e as demais séries
2.

\,1

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

ti ficado de alistamento. '
.

No ato da matrícula pagar-se-á a CAIXA ESCOLAR e

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

Florianópolis, 10 de janeiro de 1956.
José Warlten Filho - Diretor.

MINISTÉRIO DA MARINHA

Capitanía dos Portos do Estado de Santa Catarina

,COQUEIROS O BAIRRO qUE RESSURGE

(LUB� DOZE DE AGOSTO
PROGRAMA DE CARNAVAL

PROGRAMA: Sábado - Dia 'lI - Baile de abertura
, no' Olube Dozó

".,:! ,�- ,e "'SeguI1-dâ _ Dia-13 - Bnile Infantil no

Clube Doze'
'

Segunda - Dia 13 - Baile no Coqueiros
Praia Clube

,

'I'ezça - Dia 14 - Baile no pube Doze

,

Os bailes começarão às 22 horas e o INFANTIL se

rá das 15 às 20 horas.
PREÇOS DA VENDA DE ívrESAS:

MESAS: 'NO PRAIA - Cr$ 100,00 por uma noite
,

NO DOZE - Ci'$ 200,00 por uma noite
NO DOZE - Cr$ 350,00 por três noites ...

DBS. -- A mesa por uma noite 136 será vendida a partir
do dia 11, às 14 'horas. Cada sócio só poderá
adquir-ir uma mesa.

':::;ONVITES: - Casal (com 2 dependentes) - Cr$ ....
,600,00 para todas as noites

Casal, (idem), - Cr$ 250,00 para uma

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

noites.
Individual para uma só noite
Cr$ 200,00.

DBS .. -. Os estudantes terão 50% de abatimento, çom-
.

prova.üdo-o.
'

A posse da mesa não dará direito à entrada,
sendo absolutamerite uecessário a apresentação
da carteira social na podAria.

RESERVA:
às 7 horas do

dia IOde fevereiro e a venda das mesas será
iniciada às 8 horas.
O pagamento será feito no ato da aquisição,
não sendo permitido pedidos por escrito, te
lefone ou 'crianças, mas sim pór pessoas au

toriíadas pelos sócios.
Os convites obedecerão às evigencias, estatu
tárias e só serão fornecidos até 17 horas do
dia da festa. I
Os convites só poderão ser fornecidos pela

10 - As senhas serão distTibuidas

Secretaria.
'

O convite não dará' direito a mesa que será
paga a parte.

DETERMINAÇõES:
É rigorosamente vedada a 'entrada de meno

res nos bailes noturnos.
No baile infantil não será permitido o uso de

lança-perfum�.· ,

A carteira s6cial ou o convite serão rigorosa
mente exigidos à entrada.
O baile do Departamento Balneário (Coquei-,
ros Praia Clube) se regerá pelas mesmas ins-

truções.
Para o baile no PItAIA CLUBE, haverá
ônibus e, horas e a preços a anunciar opor
tunamente.

SERÁ RIGOROSAMENTE PROIBIDO O USO DE

LANÇA PERFUME COMO ENTORPECENTE (CHERE-
TA.

'

A DIRETORIA
"COQUEIROS PRAIA CLUB1<J DEPARTAMEN'l.'O

BALNEARIO DO CLUBE"
, Os srs. associados e suas exmas. familias procurem

passar horas de recreamento no,nosso BALNEÁRIO, on

de há UM BAR E RESTAURANTE perfeitamente' apto
para' todo serviços, bem como SORVETERIA, UMA
ELETROLA - GABINES DE BANHOS. Local aprazivel
par3. passar um Dómingo inteiro.' ..

Banhos de mar. Refei�ões lar carte. o •

óNIBUS

,ft

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'",�'.�- ,.�" . Florianó;:n� Terça-feira, 31 de Janeiro de 1956
_____'�.n=··,--,--.�----��----����'------------------------------------�---------- -- _

...._..........
'_ sr. Ernani Tolentino de

SoUza, do alto camercio local Com a graciosa e prenda-
e destacado elemento no" f da sta. IlUda Machado de ,- em 1.531, a esquadrilha portuguesa de Martim Af-
meios sociais rlo nossa Capl- Oliveira, cstremosa filha do f'onso de SOuza, saída de Lisbôa em 3 de Dezembro do ano
tal. I sr. Patrício Machado de 0- I anterior, avistou a costa do Brasil, na a lturá do Cabo ena-
_ Jovem Osmar Silva Fi- liveira e de sua exma. es- madn de "Pera Cavarím":

lho, filho do nosso prezado posa d, Isolina Machado de - em 1.701, uma "Carta R'égia" .dírfgída aos Senhores
conterrâneo e colega de im- Oliveira, aca ba de contratn i' elo Brnsíl determinava que fosse dada aos escravos, como
lJrensa Osmar Sil-va, funcio- casamento o nosso pl'ezado livres, o dia ele sábado, afim de procurarem alimentos;
nário da Caixa Economica amigo sr. Arnaldo S. ,Azeve- - em 1.754, o Governo da Metrópole ordenou embar-
Federal neste Estado, e de do ela Cl'UZ, filho do sr. Ca- cal' todos, os jesuítas aquí existentes- na época;
sua exmu. esposa d, Diná Sil- pitüo Benedito Braz da Cruz - em 1.817, o General Francisco das Chagas Santos

�, va., e, de sua, exma. ,esposa d. e:l�l'�lU e1:1 Sã� José, �pó.s a fug!1 elo caudilho Andl'esito Ar-
i�, - st!1. Solange Probst. fzaura Azeveelo da Cruz, ,tlg�s, pOI ele combutJelo, Voce'" b·_ sr. Miguel Inácio Fara- Aos noivos e ex11'tflS. fr.mí-

- em 1.83D, os "Farrollpilhas" tamllram, no Passo clt" ;

,

, 'sa ,la queco, do alto comercio desta lias as felicitações de O Contrato, duas canhoneiras imperiais; _' -�=-_....__=.=._._-....Praça; ESTADO. - em 1.865, marchou de Santa Luzia para sitar a Pra-
" ,�G."ça ele Montevidéo, o Exército Imperial Brasileiro;

- em 1.866, depois de passarem pela Provincb de Car-

I �]'jen tes, no, ��sso l�a �á,tri�, SOO par8.guaios snrpreende-
"an1 a vangu:lld" argentma,

,

_. em 1.867, foi inaulgurado o Télegrafo entre esta Ca

l
'-- ....

-=-�-e-.�-1.868, fê��s���:�jtW.tit�l'� D lUT-;lc:tgao e êgi'a 1-

'(':1. entre Laguna, nêste ES'tlldo, e Torres, no visinho Estado

I' elo Bio Grande do Sul; ,

'. .' .
- em 1.869, no Rio de Janeiro, nasceu LUIZ GASTÃO

Nov:1. YOL'k - {) Instituto de Economl� DomestlCa da
D'ESCRAGNOLLE DÕRIA, crítico literário, historiador,

General Eletric distribui, cC).11stanter:nente: as clonas ele casa
poéta, biógrafo e fulgurante espirita que muito honra a

dos Estados Unielos receitas dos maIS varlado� pratos, e h�-I cultura de nossa' Pátria, de.stacanc1o�se na galeria. dos es-
je escolhi, para as ntinhns leitaras,. uma reCel�:1. d� �andHl- ,

critores contemporâneos; ,

.

'

('he, que j<Í. expcl'ill1Cmtel, e posso afIrmar que e dehmos:t,
_ em Ul82, com 74 anos de ielade, faleceu nesta então

l)c:;tel'l'o, o Capitão Jose Porfirio Mach::\do de Araújo, que
fôr:1. Juiz de Paz por vári-os quatl'ienios;

- em 1.9,19, foi extito o 32° Bata.lhão de Caçadores com

séde em Blumenáu, neste Estado. Fôra organizado em 23

de Dezernbro de 1938, tenelo sua séde provisória em Valen
Cil 'no Estado do Rio de Janeiro, ,vindo para a sua iléde EC

;q�lartelado às 11,30 horas do dia, 11 ele Abril do ano ele
] ,93,9. A partir ele então ficou organizado, com os remanes

centes daquelé, o 1° Batalhão da 23° Regimento ele Infan

türia, wb o Comando do Tenente-coronél Amarilio Campos,
lle Matos, Este I/2300 RI., por sua vez, foi transformado
no atual 23° RI., estando, atualmente, sob o Comando do ICoronél Mário Ribeiro elos S:1.ntos, continnanrlo como "van- --:----------�_�-_:_--------

Misturam-se bem o, presunto, picklcs, caldo mostnrda
guardeiro ela nacionalização, o· esclareceelor audaz, pers-Ie mayonnaise, Espalha-se a mistura �ôbl'e quatro fatias de
':ricaz, paciente e de sangue frio, que iria discriminar nes

rJão e cobre-se com as fatias restantes, Misturam-se o, o�o, ReS recan,tos do Vale do Itajaí, os primeiros germes do pa
leite e sal em um prato de sobremesa, Esquenta-se, prevla-

triotismo, incutinho no espírito da população as virtudes
mente a tostadeil'a automática, graduando-se em HIGH. A

cívicas de nosso POVo". Hoje, Blumenaú, ,está verdadeiraorelha' eleve ser áberta e c()locac1�" na posição horizontal.
mente inte'gl'ada no espirito nacionàrista. do Brasil.�oloca-se uma colherin11;t ele manteiga em, cada grelh� e,

q\1anclo essa manteiga se tenha derretido, espalha-se sobre
,

n greI 11ft, Mergulha-se o sanduiche, por ambos os lados, I
dentro da mistul'ft de 0\'0, tel1l10-se o cuidado ele _fazer COI?
que apenas se un1(;deçn, Colocam-se de doiS ,:1. tl'es s�ndul
C110S em cada grelha e c1eixa-, e tostar ate qUe flquem

durados, o que leva de três a cinco minutos, Muda-se o

sanduiche d,e baixo para cim:t e deix:l,-se tostar durante o,

me-sl11Q tempo, I.J_- "'''''Os \1'nndlliclles elevem Sel' sel'virlos quentes, e com garfo

e f:tc:l"

Sociais
Pesa-m., a vida! O 1'édio me ntordoa! ;,\-',',
Ao .Iuro da desdits. rm íquüadn,
sem um sonho alentar, ele n lma cansada,

r.'tjI.......�jjoiI;<.Nl."!rJ". to que o' prn n to os olhos me enevoa.

ada momento estéril que se escoa

Como a luz que é nas trevas sepultada,
Nllrg-e outra m:ígo!1 mais cxaccrbn dn
ao invés de uma esperança aleg-l'e e boa.

No entanto, eu abençôo o meu suplício!
Jlen dígo, agradecida" o meu cilício,
companheiro fiel de tantos anos,

'''''_-J<�''--,_JSD porque Dens me ouvindo os a.is dispersosl
deu-mo o poder do tranaformar. em versos,
tôrl:1, tortura dQs l(l0US desenganos.

ANIVF,r�SA'RIOS - srn, Conceição Brug
grnann Barbosn, Vl1l.V:1. elo
saudnso conterrâneo M::Ie,�tro
João Barbosa;
- sr, Pcrcíval Flôres
- 81';1 Irma Brust, esposfl

do Si', Selmo Brust.
- sr. IIer:l.clito Dorta do

Amarnl
_

- Sr, Carlos

li'11'1\ZI!J1'I ANOS, HOJE:
/

-. sr. Vanclerlan Antonio
da, Silva, filho do sr, Antônio
Manoel eh Silva e e sua, ex
ma, espos:t Maria Bíttencourt
da Silva;
_ Jovem Amauri Ferreira,

filho elo sr, Manoel Marinho
Ferreira;

Passoni Ju-.
nínr.

GracieIa Eli:b!\Ide

Sanduiche de Presunto Tos'Llltl-o
1 -�cara de salmão bem picado
�60lheres de picldes bem picado

2 C'olhel'inlus de caldo de pickles
V2 colherinh:1. de mostarda,
2 colhel'es ele maYOnn::tise

,

l3 a 12 latias ele pão
1 ovo ligeiramente batido
1/4 de xicara de leite
jj,i de colherinhiL de sal
2 colherinhas de manteiga

Curso Particular "São José"
Diretora: Professôra Mada Madalena de Moura Ferro

Curso correspondente aos Grupos Escolares : pre

"F� )[lra alunos para os exames .de Admissão ao GináSIO, Es
< ,..�las. de Comércio e Industtlal.
<"'i'n')'. "

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

Curso;
0_ de 8 a 15 para os alunos novos,

'BaQOtllU.IOJU", HORARIO:
• tlS'BJ '8[aps os dias úteis da''S 8 as 11,30h. à rua Saldanha

.-il(l :uHJwJ><' 34. .

.'UI " ta: A direção pede aos s�'s. PaIs o o�séquio de se
as (IBSa::f 11 o,� (has marcados, afim-deapl'Psentarem "

não perderem as vagas.

r�::":�'IMPÔSTO DE BEBIDAS E FUMO I
,
\V1iI:Jf, A Coletorifl Estadual JnfOrlTIOll à Associaç�o Comer- •

...... chd de F'lorianópolis Cjue os lançamentos relatlVos a be-
,

bidas e fumo são os meSmOS de 1955. O prazo para o .pa
,:rnmen1.b do impôsto tel'mina na próxima segunda-feira,
dia 30.

Dia 11 /- Sábado - Grandiosa abertura do Car
t1RVn I

Dia 12 - Domingo - Matinée Infantil [I pautír das
17 horas às 20 e das 20 às 22 horas Juvenil

Confol'i;'e vevn sen dç amplainente. anunciado, "A Mo- Dia 13 - Segunda Feira - O maior Baile Carn ava-
dclar" está Ten'lizanrlo com' o mais absoluto exito as StlUS lcsco do ano I
já tra dtciona.is- "Grandes Vendas' de Verão". Dia 14 - Terça Feira - Baile "Até 'o sol raiar"

A srinpntica e util 'iniciativa do estabelecimelltó Serão realizados por êsta, Clube, em sua séde sodal,
líder do=comercio varejista do Estado realizando. cm nos dias 11, 13 e 14 de fevereiro, .... g-randiosos Bailes a

plcn o curso dn atual estnç'io, as "Grandes Ven dnj, de Fantasia. Domingo, dia 12, haverá Matin és Infantil e

Verão", ecoou -de forma 111':1is agradável em nossa popu- Juvenil, a partir das 17 horas.
Iação, -que bem compreende (;! sabe avaliar a excepcional' RESERVAS DE MESAS: As mesas serão reservadas
oportunidade de comprar os artigos mais uteis por jne- ,a partir das .19,30 horas do dia 3 de fevereiro, sexta fei
ços cxtraordinaríamente, reduzidos.

,

ra, na séde social. As senhas serão distribuidas as 7 ho-
Daí ma is êsse oxito que "A Modelar" vem obtendo e ras 'do mesmo dia e no mesmo local.

'dnl, igualménto a razão ela grande af luencia do público, É obrigatório a apresentação do talão do mês de fe
dLniamente: nas amplas dependencias do popular ma- verciro, do corrente ano, para o que o 81'. cobrador estará
.gazin. presente para contrôle.

Os mais modernos e lindos vestidos e tail leurs, in-:' A mesas serão reservadas pelo próprio associado ou

clusive os de Pierre Ba Imain; os afamados maíllots por pessôa de sua famíl ia,
Cata lina - Jantzen e Neptuno em suas mais recentes PREÇO, DE MESA: Assinatura para os 3 bailes,
e marnvilhosas criações; as elegantisstmas. saias; o va- Cl'$ 3GO,00 - não havendo reserva pára a matiriéa 111-
riadiss imo sortimento de blusas; as famosas roupas Ducal fanti! e Juvenil.
e "Nvol ird", camisas esportes, "shorts", "slacke", saí- INGRESSOS: O Clube não distr-ibuir-á convites. Pa
elas de praia, etc, etc" tudo enfim foi drasticamente re- ra as pessôas em trânsito, poderá a Diretoria. a seu cri
ll11z1r10, sofrendo descontos de 10 a 30%. t.ér lo, e sob :t responsabllidade ele um sócio, expedir in-

8('lrl duvida essa é a melhor e uni h oportunidade g'I'C:SSOS, desde que o apresentnrio pag'ue o valor ele urnn
dr sr a dquirlr Os artigos mais interessantea e mcderr.os anuidade, os quais poderão ser adquir idos junto ii. Se
da estação pqr preços excepcionalmente baixos e que <4;, crctaria do Clube até aR ISlhoras do dia da realíza.cão ele
mente "A Modelar" pode' oferecer. cada Baile, e depois de autorizada a concessão pelo Sr,

Presidente.
lVIENDRES: Não será permitida a permanência de

Menores de 14 anos nos Bailes cios ,dias 11, 13 e 14. Na
Matiriêe Infrm t il e Juvenil, somente deverão dançar me-
nores ele 11 e ele 14 anos respectivamente.

•

PARADA INFANTIL: Na matinée Infantil do dia
12, Domingo, haverá uma parada Inf'an ti l, de fantasia,
com distribuição ele prêmios.

RAINHA DO CARNAVAL: O Lira Tênis Clube, co
mo vem fazendo todos .os anos, elegerá sua Ilaín ha do
Oa rnnval.

As «grandes veudas de verão»
mais u·m grande sucesso

,

d'a 1:1:A M.,dêlar'"

O venturoso lar do nosso

prezado conterrâneo sr.

Luiz Vieira, Coletor Esta
dual em Curitibanos, e de
sua exma. esposa d. Iveto
Campos Vieira, en galanou
se, festivamente, na dflta de
ôntem, comemorando o

transcurso do rírimeiro ani
versário n:1talicio de sua

encantadora filhinha Elia
ne.

Inumeras foram as felici
tações q.ue levaram à encan

tadôra, aniversariante, e à
seus di,gnos genitôres? às

quais, prazel'osamente O Es
MiC:.",�",' �'�""';.'i!.��iti:;.����.d.I' tado, emból'a tal'de, se as

socia.

LIRA TE,NISCLUBE

,

tue

..

_------'---------,�---"------

HOJ E NO PASSADO

A D'iretorin solicita dos 81'S. associados a fineza de
ufio levarem possôas estranhas ao quadro social. Outros
-ím, previne que Romente poderão frequentar as festas
le Carnaval os sócios quites com a Tesouraria até o
nês de Fevereiro inclusive.

Florianópolis, 28 de Janeiro de 1956.
A DIRETORIA

.

mUI

bom!

ALUGA SE
Aluga-se uma sala para es

critório com entraela, inde

pendente,
A Rua VidaI Rflmos, n. 30.

Tratar na mesma.

31 DE J1\.NEIFtO

A DATA DE ,HOJE RECORDA-NOS QUE:

(jj)4i::>'4E,Êt.HO Oé' (?AL�eU01'c MAIS AA./
r/GO QuE SE eONJ-t€é?tÇ" E' O 4;gA�O,
/Jt.I(/E1VTAOO PELOS eN/MESES- Et:..es
O USAM eOM WNTA HAB./t../OAOE e
PéS n?6:2A, EMPREG'AA./OeJ AS eolt/
TAS, COMO e/PRASo EM VEZ P€ UII:://
PAPES_, Qu.E, NUM REeENTE l?O,v
euRSO, U/t-1 PER/TO, UcSANOD U/1/1,4
M4'6lU/A./A OE é'At'..'c?UL --:E" POI o�Rompo PoR U.f1 c?AI/,vES eOM UM

",�.4'B4G>Q.· ... �
.<J"!5

�J:·��ft�

Q,U
Necessita-se urgente de

quarto espaçoso co� cama.

Tratar nesta Redaç�o ou na

Eletro-Técnica com Aujol'
'Alves.

Vende-s_'
Vende-se a ,eisa da Aveni

!:1 Hercili<;>/Luz 18:1, iufor
mflções no mesmo local.
Dias.

ANDRi� NIl,O Ti\DASCO

FÁBRICA DE TECIDOS
CARLOS RENAUX ,S. A.

Assembléia Geral Extraordinária

FABRICA DE TECIDOS
CARLOS RENAWX S. A.

(Aviso aos Srs. Acionistas)
/
/

·LlV�ROS
Por motivo de viagem ven

dem-se U-VI'OS de direito fi
losofia; e literatura.f

'

Tratar à Rua '�ente Sil-
velra n. 16, da, O às 16 110-
1':1.S,

"

Ficflm
. convidaelos OS senhores acio�listas -a se reunirem

em Assembléia Geral Extraordinária, na séde socLnl, á rua

la de Maio n. 1.283, no dia 15 de fevereiro de 1956, à" ,<;) hO,

ras, para deliberarem sôbre a seguinte:
ORDEM DO DIA

a) - Aumento do capital social
bJ - Alterações estatutálias
c) ,- Outros assuntos de interesse da �ociedade,

Brusque, 26 de janeiro de 1956, '

GuilÍlerme Renaux - Diretor Presidente
Dr. Erich Walter Bueekmann - Diretor

Acham-se à disposição dos s�nhol'es,acionistas, na

:}éc1e social, á rua l° ele Maio n. 1.238, os documentos de
que trata o artigo n. 99, do Decre! -lei n. 2.627, l'eferen
tes ao exercício e.ncerrado de 31 de; dezembro de 1955.

Bl'usque, 2G de janeiro de 956.
Guilherme RenHux. -- Dil,tol' Prc,;eiden te
Dr. Erich Walter Rueclkm,nll - Diretor

PAULO LA�GE E SRA, Par
ticipam, aos 1l,arentes e pes
�oas amigas o r.c�scimento de
sua filha Eclla lVktria, oconi
do dia 20 do corrente na Ma
ternidade dr, Carlos Corrêa.

Menina Eliane C. Vieira

Preceito do O·
PAUSAS NO TRARAL�O
O organismo do indivíduo

qUe pass'a, o dif.t t.J'abalhando
necessita de pequenos in ter
valos de repouso para refa
zer as enég'ias gastas. O
trabalho ,que se pl'olonga
durante h6rmí a fio, sem in

terrupção, além, de menos

produtivo"constitui uma das

principais causas {�)!'1 flei

c1cntes e moléstias pl'ofis-
/ o. •

810na18.

Inclua, em seüs perio
rios de trabalho, peque
nog illtervatos de repou
so, a fim de evitar a

fadiga e a estafa.
SNES.

Alugarse
Aluga-se uma residência à rua Rio Grande do Sul

co� 3 quartos, banheiro, 2' salas, c zinha, quintal todo
mUl'itc1o, l·ancho e quarto para empregada.

. Aluguel Cr$ 3.000.00.

I TrAtar a Rua Felipe Sçhmidt 34 -:- 10 andar - sa

, Ia 6.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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IIIu10 �ê, " asp(fan,tes'
'

�I"dOM A vn Plr OBTIDA PELO FI�UEIR NSE 'NA .pUGN4>DE-,DOt�H'fG �,FRENTE�AO"tB06ArUVA, (YCERJAMÉ 'DE ASPI
,

ANTES SERÁ D�CIDIDO EM i'M�tH0R.,DE, IRES" ,ENT:�E OA[VifNEG�O Ec O �OUADFAO DO IMBHUBA AM'SOS
I < /= ,1 ��{��!,�::�";. � ,.cOM CINCO· PONTOS AERDlDOS l
{ , .• • �. -

r- .." , I'
,

� � , .
'.

i ('" '« j ..,,;, '

..
' .

. �. ,- ,_...----:,------�---

,/Estad(j:, ·E,sp�Ç)r.tivo"
,"""",�"1j�M..,,� �•••••••I!Io••� -:••••••••••fJ( o e••� l!Io a IiiI I

/ i, .

'
, .

l' .'
,

, f" . �; '.
'

I

... .ire,e.M8u·,muit�;�lDas ,; ,.,e5mq iptlUpan(lo-se., 'O, Avaí
VII na frI� �D BDclluva

. ',. �'.
, v�n:ceu po,r ,goleada IGI;��1:8;1�gi���15���,m

3 Xl, ESCORf OU E LONGE ESTEVE DE i' Suplsnt�do o êua rání nuro4ogo �ciaentado - 4 x O, o escore, gols de Amorm E I ,�CON r�iii�D�LGO NA

REFLETIR O I)ElSENROLAR ,DO! ÇHÓOVE Jacó':: Fernan dodesserd içou u lnpena Ily Que fni dá fend ido por Dom i - Cinco j l���'�!;:�;0<?,.ôo
T�SO���G�J�rc���s��ST��,��C� �� expulsões: Nilson, Anibal,Mo raei. Fausto e Hercílio Venceu na 13'�;n.u," atê 5 ano',

( PONTO DE �ONRA DOS' ÁLVf-NEGR 'I'ransferido de 5' N,,, devido �r��i�i���n�iGuarani OS MELHORES 11 I �����...:,SIiI

S - VENCEU jb FIGUEIRENSE'�' ��ar� g�l�����lr�V:ô����a��_�l:P��:t:o�':ss:����, ;e�ol��;,� II, ,No Avaí : -Jàim�, pouco empenhado; mas seguro; I, Glenn FORD Julia

PREllMINAR pequena assistência. Pouco antes chovera, tendo tldo Britou uma vez mais a parelha de zagueiros Waltlir e I' t�,DAMS em'
-'

- todo o encontro dos aspirantes realizado debaixo da: Danda : Vico foi o melhor do trio-médio. Loló regula': e

•

SAi\,fGUE' POR SAl,( g

O prélio dispu I do 11� tarde ,chuvosa' de dórníngo, se, chuva.' "lI10raci fraco, embora cornbatívos : extecente a ala e,,- I technicolor ;

-Z��l 'o i d.ru �lh01 'I?, ta�'lbém não foi dos picres ,d? Cam- Fomos ver o jogo e saimos do gramado com o que querda Niltinho - Jacó; Amorim é Hercílio esfo'rçados; No Programa:

�fj:m:r. Muita 'gel'lile -vibrou com as,fases eletnzantes vimos na cancha nos noventa minutos. Acidentadissima Fernando muito lutador, sofreu. o forte assedio de' Fáus- Rcport.er na Tela. �
flue ofereceu a bat"llha. entre .alvi-negrcs e a uri-celestes, a contenda, isto na etapa complementar, quando verifi-. to e Filomeno. Melhor homem do time: Danda. Preço; 10,00 ,� 5,U

i�ljc!C-líderes e tarcejroa colocados" respectivamente. camas a expulsão de nada menos de cinco jogadores, No Guarani - Domi esteve estupendo ganhando as Censura até 14 a11&,.,.

f Vimos um F'igt eirense -bastante desfalcado, mas lu- sendo três do Guarani. honras ele melhor homem do quadro e também do gru-

�tHdor do pr iucipio ao fim; Vimo-lo exercer domínio téc- mado. Fausto e Filomeno esforçadissimos, mas multo

�u 'co sôbre o � II :ultagonista, obrigando-o a defender-se VENCEDOR: AVAl bruscos. Vicente foi o melhor da -liuha média, vindo Nil-

� LO! () ,l diroiro. E vimo-lo baquear por 3x1.
\

son e Aníbal com altos e baixos. Na linha "de fi'ente gGS-

� ',iio f'ez justiça; o marc1!:dtIll' ao major volume de jo- A pelejayteve <tomo vencedor o conjunto que obedeee tamos mais de Sadi, Os restantes em plano regular.

,go d�s campeões d 54.
. à orientação técnica de Saulz.inho. Não jogou tudo o que "Sessão Das Moç, ;;;"

O Bocaiuva n: o reeditou suas atuações' anter iores. sabe o quadro azul.. Popon-se.em' demasia, Ioga após a. -'ARBITRAGEM
.

Betty
I
SINCLAIR -- 'T}

Muita« jogadas a

:r,smo., .p_C!u�,o. entendirr1eJl�O enh:: os conquista dos pontos inicia is na metade -da primeira fa.:- .

.

"
-., 'GILL em :

seus homens. Venflleu graças" a chance, Mas, elogie-se se. Depois disso, já. com o triunfo assegurado, O .Ava
í Embóra acerta;_:�o em ,ll1.lrÚaS .de?isões ,o árbi�ro I, ,.ti-I AÇONTIj;,CEl,J ALGrO N 1\ ,

-ua combatividade" seu espírito de" luta. Sabem- eles que preferiu da ruma demonstração de sua classe em jogo de zaro Bartolomeu _nao 'souoe .repr irmr o Jogo viol en to. ,.' CIDADE i

um empate seria o mel'her resultado. meio-campo, com passes curtos e perfeito entendimento Aíliás, vem o sr. Lázaro Bartolomeu atravessandó má fa ... \ N o Pi ograma : '

Futebol tem r' issa:s coisas. \
. '

entre os seus valores. Porém, alguns pelo -índividualtsmo S€. A sua reabilitação' o que todos. esperam, pois se tra- I Cine R porter. Nal.'

�1'ff�TEMPO"'8�
'.

... ", ,'em_ excesso; como especialmente Morací, chegaram a ta,' de um dos melhores árl?itros dt;l, Estad.8-.' _

.'
I, p'.reços: 1,50 - 2. (1(1 --_

D baixo da c va<i<e, ;ftlC',md�lr"PeléJã:'Jóg-a melhor Q' '''''''� ""'"v,,!;"�"i""":;..���n�. -,..,-�
,�,

-

"""" � _. , tr;od.=;.....,.��-
. ,e, -

" , ,'. . '"�o , contagem. terceiro turno, ev1'fandó sempre 6. "éorpo-a-corpo" com PRELIMINAR '

Flgueirense, rna� e o ,BocalUva qu� mlcla,a., .

OS da defesa ""lJugirina", um tanto bru�cos nas jogada�,
' Censura até 14 anos.

i:}wta Jaíl' da ;_'x'h'lll1a esquerda, falha 'Inlh� e �o- ,

,

t 1 ' t 'corno o :>lagueiro ,Fausto, que distribuiu botinadas a 1.01'.. A partida. entre os conjuntos s I t 1
rl!'ig'ues bem ce' ado avàl1ça e num, pe oraço

_

ra.s ell'O
.to e a .dl·l'eito e a'n,doLI ameaçando todo m"lndo, I'aza-,o t d "t

.. up eu es, pe o cam-
-

1 1 21 111111 utosde' • ,Jeona o e aspu'an es, transcorria bem com 1x1' no ma l'-
abre a contag.<' q\lHndo sao cecol'l'lcos. 'IJOro.ue sua expulsão devia ter si,do verificada muito arô- d t'
joO'n, Aos 8 min os num ataque dos alvl-pretos resulta . 'c�' 01', a e que verificou-se uma decisão ,do arbitro 'pu--
p;;' pânico na defe boquense: Hélio está vencido,. mas

teso Mas, tardou a vir, mas veio, juntamente com Momei, llmdo o Avaí com uma penalidade mttxima q'lle' não che-

� �
d I t P d OIS em

com <;!uem trocou mUl;TOR Também Hercílio reagiu ah� goti a ser batida. Fausto portóu-se inconvenient ante a
Vi.'aldil' salva a ciJiad,�a � um go ceI' :0.. ouco :� o excessivo jog,P violente, dos tI.'icolores e teve, que reti�", resolução; elo arbitro e foi-lhe dada ordem 'de seal'da do
ova e sensacion��l ; :'vestida dos pupIlos de Gal cla, He- •

g I I'aro a pelota 1'ar-se,?o g1'a,mado POt ol;dem do árbitro. A esta altura c iI,ramado. O árbitro deu-lhe cinco minutos 1)a1'U s'la I'ec
, '0 sa,lta .aos. pés (1e,

.

a�ego, e cO�!l�gue se.,. l t, �_' ,-

-

�
:r. 1 .t-'ema fll'ando a OI do'" 1.\.val Ja venc.·la por 3x? e logo d.epo�s veio o qmu:to tento. tll'ada e como não fosse obedecido e com o 'pI'a.zo encer-

Ílas e atlllglllo m·.,: c� e"a, p,e �J. ex 1

o"
- < u

)'�_' ,,'
do por alguns rllll1ut s. TermIna .0 1, tempo, com o �o

R.esultado fmal: Ava� 4 x Guaram' O. . rado den pOl' encenada a luta pi'oclamando o Guaraní
\'encedor da peleja.

aima vencendo )jJÇ! lxO.. O 'V\E"ENROLAR D Rii' 1'1 A za, FASE . ,

JY .::l A PORFIA - .enda: Cr,$ 1.420,00,

Vew o <;pgl1l�IO período. O. arco boquense _passa p�r Alinham-�e, na cancha as duas equipes, assim COlB' fIJ"vh-�W."'�"""

temendo bomb'tt'deio, mas Gmdo e Bonga estao .atent"s, tituidas:'. .". -�"""'l'�:-""'_"-h"__�",'W•...__

, impedem ii P Itirada da pelota., O campo e,scotregadlO AVAL --t JaIme; WaldIr e Danda; Vico, Morací '" f d'J1ificulta bastan'k os movimentos dos jogadores�. Loló; Fel'llan�o, Hercíli�, Amorim, Niltinho ,e Jacó.
" ern6n O segue hOJee para

,\ puncia-se prenda: Cr$ 1.715,00. Boa oportumdade � GUARANI - ::Doml;' Fausto e Filomeno; Vicente,

I desperdiçada vor Rodrigues que atirou' por_ cim,a rlo ç-Ji_ls?n e' kJ?ibal; Antoninho, Sadi, Carlinhos, Zézinho e Porto Alegre '

T:Jvessáo. A,,;,: 22 verificou-se tremenda confusao dIante Mano.
,

'o arco .1.' Héli , do que se aproveita E'rico para con-
.

Sôa o �pito do sr. Lázaro Bartolomeu, dando início

ç'ONVIDA,DO, FARA' UM PERIODO DE,quistar (J vanto de honra dos Blvi-pretos e consolidar :mu à partida.
'

,

h
1'0" \ão de a1·tilheiro mór. Guino contunde-se e permane-

.

O Avaí não parece muito empenhada. O individua-

CP fÓl'a da t;. 'a por oito minutos. Surge o gol de ,de- hsmo de �'lguns de seus elementos já se faz nota:v., tor- EXPERIENeiAS NO CRUZEIRO TAM
sempate, de uutoloia de Rodrjgues. Nó lance falharam o::: nando-se Ç1este modo improdutivo o seu "train", Ata\!ani ',' ."

"

- -

dois zagueiros e;o goleiro Galo que' permaneceu no Sên mais, mas os "I:mgrinos" revelam-se mais perigosos nas BE�'1ISN'El- SOMBRA'lugar, quandn lvia ter ido ao encontro da pelota nos investidas: Começa o jogo de passes dos campeões' dos I"

pés do diant 1'0 !"colored", Faltando poucos minutos pa- dois turqos. Há falta de finalizadores. Domí e .:raime PARA O1'a o f'l1cerramen,to da pugna, o mesmo' Rodrigues, em J'evelam-�e firmes, notadamente o primeiro que, se so-
.

' ,INTERNACIONAl ��l'i����,�:��� T� Ni1.c,

g;r:mde estilo) I onso!,ida-- o triull, fo bpquense. >,9l'es8ai ],'leIas bôas e seguras defesas. ,POS1·tl·,ramellte os Ioespon- P I) "'O 200
"

G I'
• vI'te e marocando d' d h reços: ,0,0" e 1 f,{),

,lOS MELHORES I
;' o de Jacó - São decorrid'os 27 minutos e o Avaí o Ia e 0-

, ' sáv�is pelos clubes gauchos J'e . Censura até 14 anos.
Do Bt aiuvíl;: Helio, Rodrigues (o ,melhor em cam� 'útaca provocando pânico na retaguarda tricolor, do que

. para a sua v�agem' por
.

estão com suas vistas vol- via-aérea para Porto Ale-
po), Walrlir,' '" l1,em e Guido. '. se aproveIta o extrema, canhoto Jacó para, mesmo entre tadas para o foot-ball JS' -

," ,-�

Do r'. uell nse: Julinho, Tainho (figura saliente dr' dois contrários, arrematar firme ao fundo' .das redes,
'

. ca- gre. abe-se que o diantei- .........'··,"&......&·�·_....................·�I .......-..,.Jo'

t tarinense, depois,de consta- I I d Cl b A I ,I

r:-ê'êi'l::h)ê), Aníbal e Campos.
. 2 x O - Amorim - Consignado o gol de abertura, o

l'0 sue, ,o u e t ético ' \

� OS QUADROS segu])c!:o não tardou. Veio um minuto após. Niltinho, com
tada a excelência do seu Carlos Renaux r-ecebeu idên-

G
'

ROCAHIV'\ - Hélio; Guido e Bonga; Waldir, Ne uma ryabilidade d'e pasmar, centrou para Amorim que :eleiro futebol.istico: com os tico convite, ignorando-se Se
I

ara�e
�

N 1 C· R d
.

J' I/
•

h 'd d t :-;,uc"e,.ssos"od,
e GlOvam, Jl1ar�z aceitará ou não. Proopala-se, i, 'r!�nem e ." e san arnço, o ngues aH' e ,;"A1 vm· a/ma COrr} a e o coman, an e sem hesitar fulminoi! _

•

, "
. , ". I no caJàto,.

e FIgUell o" todos na seleçao também, que outro diantei- I . �
à.�'. ' 1 1 ..

h E IFIGUEIRE '�E _ Galo'; Trilha e Walmor; Aníbal, p'rossegue o jogo que chega/ao final da primeira ca��l� e VI,Zll1 o. stado. ro, Sombra, foi convidado

Julinho (' (l.tlU,l s; Lamego, Tainha, Raul, E'rico e HéliJ. etap& com 2 x ° pró Avaí.
. a ado os dirigentes do a fazer um teste no Inter-" .

ARBITRAGEM. ,J Expulsões de Nilson e Anibal e gol de Jacó _ É ��L1zeiro ender�çaram .tele- nacional, campeão gaucho, ,I" . Aluga�se Rua � Ra-

_'_�"oube
a Getson Demaria referir a luta. Facil s6\, inic(hdo o segundo período da luta e' o Avaí faz o jogo gIan-:a ao ponteu',o avmano, sabe·ndo que também o Pe- mos 2;6 uma Ga, m de

oi ttába o. Houve-se bem. no �eio do campo. Os "bllgrinos", especialmente Fausto, c?nvldando-o a fazel' um pe-l' .' 'I
Maten::il.

- I
...... �

PRELIMINAR descontrolam-se e passam ao jogo violento, às vezes res-
nodo de experiencias no jlotas está interessado, �o Vel:, e tratar n� .;rtl>�ma.

o 'Figueirense pelo escore de' 5x2, deveu (1 paI 'didos pelos "azzurras". 'Fernando entra violentamen-
. ?ll1be estrelado. Fernando

I'
concurso do otimo atacante I I

" Imbituba a corôa de ,campeão de aspir - te puma jogada de Nilson e êste desfere-lhe um ponta�pé. respondeu aceitando o.' con- ,do,Paula Ramos. '. I-:--"� ,

i-
O ,'árbiü'o aponta ao centro-médio o caminho .do vestiá-

ri? Protestárn o� "bugrinos", mas o árbitro 'mantem a 'ART"IGO ) 9.'I' I 'V'e'n"dsua acertada decisão., Aníbal que já sofreu pena çle -eli- i�'C! ...

' "

RtG'OIIJ fCtíA 'BLUMENAU PELA VITO 111inação sendo perdpado, irrita-se e d'esrespéita a'auto-, ': ,',; V,ende-se lima ,1' a rua
-

[ • bVI
"

,

"
" l'idade do juiz. Ao médio e dada pelo juiz ordem de sa'}· CURSO BOSCO

'"

,"/ I Tenente Silveira'25

RIA DU "Oll'O' D'O' C N
,"

-

" (ia do gramado, 110 que não atende" obrigando' o. Habilite-se aos exames de Ma'dl1l:eza de q�e -+-1::;a'0 ,�''-'Infol'maçÕes no j ,(;al"�u á!
.

'. ,A'MERICA frefferée" a fazer entrar na cancha Vá1;io� .pblic{ais (Jue DeCreto-Lei n. 4.244, fazendo eLmd�s pr�pa;l;atór;"�s �m; Avenida H�l"CiÜo' Lnz, 132'
, ..;t custo conseguem a retirada do jogador tricolbr Logo 1 aLI elll' 2 anos. ,,,'

,-'
../."-, ,"" ApL3 Flori;allopollll

h""'o:djo -Ae Rlumenau na "FundaC,ão da Cidacle d' J
'

I I f
-

.

-,

'" - epOlS aco e eva para 3xO o escore. TI ormaçoes-e matrícula na Livraria,Lidei;, tele'fones
última qUlu t ,'ra, diante São Paulo", em out-riggers

.
Penalty perdido por Fernando _ Uma falt� máxima 2316 e 3661. -..

,
!i'" '\'

1, pnHeia ché,ada de São a oito' remos, l�llova que' j;� (folll de Fausto em Fe1;nmido) 'é mal. c'obrad� pelo ex.
--'---------,

'

P"ulo, de ,ue a guarn'i.ção 'pur três \'(�Ze;i eOlls'ecutivRS, ·ft.1e"e,'sl,o,n,.':)'" direita, proporcionando a Domi praticar bô'a de-,
.

,Ter"'ren'0$'-' _.' ,Bat,r,·:�e' ,'",'O·S .
,

,'o Clube 'N'áutico América, fom vencida T}el0 Aldo Luz, "

SI ��
, uindu:, {; ltima hora o. M'

•

aiS üês expulsões - Mais três jogadores sElo ex- VENDE SE ? I
AI(l·� LlIZ .Je• a CapI·tal Na-o tl"d f

1,
1

• -

� otes 24 x 36 metros. Sl'tuan;;'o' excelen-v '" II "'.
" : 'res a (.lIV) a que O} I,'U sos pele árbitro:, Fausto e Morací (agressão 'mutua) te Ao lado do Jard'"", AtI A t'

" .,,-.e. ,

vencer,a com, ,P'1 i'lfnde brilho "um feito se.I,�sac'jQnal,.o aI." e H ° 'I' .... l' d ",,'
. < hu an ICO., , t' '.

'I
. erCllO"reVJCan o um ponfa-pe, � 'I'''m luz Á' d" .,', .,;' .

( I1eRt,aqlH, 'I' e a,s fortes c'lnçado pelêS t'smeraldil1oi� A'"
..

.

c;., gna encana a esta s.endo Ulstalada Vel1-
-

t d C bl L
mOtIm encerra a contagem - Poucos mmutos

rm-I de-Se tambem outro lote proxim
. Wi·. .'

.

�'''''''''('(le� U� s as o 0- 11l'llenaUenses. l'a o .e,ncerramento da luta e'num forte pelotaço Amorim metros de frente por 27 de f dO,:ao_,l\Ie aCIma, com 12

"" ,I ,lf;'l�res,t,a,' ·,a.I, _A L -�'H' "lI (Qfll abl'�') conSIgna o 40 e últi ,,;>,'l t d 't
un os. '

t ' ,,], -=,'
' IllC' rhl o L !l I e. 11la1. -ixO 'Iró I Tratai pdú Cone <)81 � ou;' A' L" l l :;'&,,,lC,\ c::' nos,,);? dlmj1r;iiJeot,i:O, 1..."

-

,'" 1';'"
• - a.. lnlll'an e ,Ull<

,i

.1,

Cl'NE SÃO· ,�OSE
, I

. ,

j' ,

As 3.,- 8p'
i John LUND. - Ann
! SFrERIDAN I em:'

.

FORJA DE PAI,'ôES
technicolor

No Programa ;',
'Cine Noticiarto.t N a c.

P;'eços: 11,00' -'--f 0,50.
"

'to
Censura até

As - 8hs,

George. MONTGQ1HEllY
- em::

_ALÇAPAO SANGRlf', 1'0
technicolor

No Programa:
.Noticias da Seman 1

Preços: 10,00 - 5;00.
Censura'até 14 anhs.

('.

As 7 � 9hs:
"Sessão Das Mo'; '_"

•

Jane RUSSEL -� 3cott
BRADYem: í

- BELA A BANDlDiéchnicolor

.
",;):

.. :��(\ ..�:�� ..

!-_
- ,�"m·p ...égll da
r;'.J�. ,"

meslica'
�., "�C

.fc,a ,,,,.df!, filhas,
cJ:regadõ·.' 9:;lRio, precisa. d-o

•

' l� ,�,

bôa- empregada, 111", la �. (le
bôa aparênçia, pb.,v '-se bem,

Exige-s� refm', ..

hj,. '1"1� P1"P," r'::f'l.........._......
Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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mentos e que são o suor e o

sebo irritam-se facilmente e

basta um pouco mais de
vento, calor ou frio para
que isso se observe,
Uni dos cuidados princi

pais é evitar o uso do sa

bão pois poderá. retirar o

pouco de- sebo que serve de
proteção à pele. Por isso
convem substituí-lo por um
oleo ou creme de limpeza.
Um outro conselho é evi-

. tal' os estados de tensão
nervosa que muitas

pessoas.(apresentam. Tanto o cansa

co fisico como o memtal
tarnbem 'p-odem influenciãr
sobre esta condição de 11"
1e.

É necesaário que as pes
soas com pele seca usem um

bom creme lubrtf'icador
compensando assim aquilo CENT'RAIS ElE"'TRICAS DEque o organismo não está
sendo capaz de produzir. Es-
se creme servirá ao mesmo SANTA CATARINA S/Atempo como veiculo para
uma massagem facial. "CElESC'"Há quem aconselhe uma

aplicação
.

diária de uma Assemble' lia Preliminarmascara: com creme de leite
fresco afim de re-h idratar S-'

,

,
ao convidados os subscritores do Capital das Centrais

a pele. Para aplicar essa Elétricas de Santa Catarina _ "CELESC" _ a compare
mascara basta cobrir o rosto cer à rua Saldanha Marinho nO 2, séde da Bolsa Oficial de

. com gaze' previamente embe- Valores de Santa Catarina, nesta cidade, no dia 30 do
bida ao creme de leite e fi- corrente mês e ano às 8,30 horas a fim de deliberar sôbre
car assim pelo espaço de a avaliação dos bens oferecidos pelo Estado de Santa Ca
quinze minutos. tarina para integralização do Capital Social e tratar de
A maquilage das peles outros assuntos referentes à organização,

ressecadas e propensas e Florianópolis, 27 de jan�iro de 1956
O horário de saída de Florianópolis será as 2·1,00

rugas deverá ser feita com horas e do Rio de Janeiro às 16,00 horas.
'" Abelardo de Assunpção Rupp

'ruge em forma ele pasta e o Roberto Waldyr Schmidt
Tanto na Ida como na Volta o navio fará escala nos

uso do talco é preferivel ao Incorporadores portos de São Sebastião, Ilhabela e Ubatuba.

po' ele al'l'OZ A 1 't l'
.

Para 'melhores informações, diriJ' am-se à séde da
.

<". o -ce1 ar 1n1- _�JY'.�""",_.·"".·.·'-_' .·""""""_'.""''''''''Y''''_'''.''.J
par c'ompletamente a pele Emprêsa, à rua Conselheiro Mafra, 30 - Telefone 22-12.

;��i�aK}1�;��r;;f�:�:0 EXA:::O;;;�i{1�����f�itc::POLIS fOiiOissa,fã"j;Cilã
'g-imes alimentares mal diri- Inscrição - De 1 a 13 de fevereiro, das 9 às 12

.

gidos. Muitos deles, sobre- horas. Os candidatos deverão apresen-

tudo os que tem por

finali_,
tal' os seguintes documentos, com fi-r-

dade combater � obesidade mas reconhecidas: eertidãQ. de nasci-

possuem um baiXO num€l'O menta, atestado médico, .atestado de va-

3 de Fevereiro 3 de Fevereiro de calorias mas tambem des- cina, prova de conclusão do curso pri-
prezam certos alim�ntos de I.

mária, 6 cópias de fotografias 3 x 4.

_ SABINO'S BAR - grande valor nutritivo e o
Realização - Dias 16 a 17 de fevereiro, às 9 horas.

resultado é que contribuem EXAMES DE 2a ÉPOCA: Dias 20 e 21 de fevereiro,

LUIZ SABINO indiretamente para a dimi- às 9 horas.

. nlllçao. da atividade das
MATRíCULA: De 16 a 29 de fevereiro, das 9 às

glandulas lubrificadoras da
12 horas.

apresenta .'.'""""'W P'��t., 0, no"" 1,'t""

INíCIO DAS AULAS, Dia 10 d, m",ó.

VERA LUCIA"q,L· :;;,�:t;��:·:',:::��:::� A·I. uga·-,s·e,medico especialista Dr. Pi- '

R
I

h ,..) .... R 'di'O 'd'e 1955 em 'sua es res, à' Rua Mexico, 31 -

am a uu a. .... .'
-

Rio de Janeiro, bastando � d"E' d'" S
II

I

.

d enviar o presente. artigo des Casa nova. Primeiro inquilino. Entrega em 15 dias. \.Ia�d as· squa ria
tréia em Florianópo IS Inauguran . o as te j;rnal e o end;reço com: Varanda, Sala de Jantar, Três Quartos. Casinha e insta- DE ALBERTO RICHTER

. pleto para a resposta. lação sanitária completas. Agua quente e fria. Quarto Rua 24 de Maio, 612 - Estreito - F']orianópolis

novas insta la cões- do Ba r. .- -

.r----.................................. de empregada independente, com WC e cbuveiro.

.,
Portas, janelas, caixas, meia-,caixas, vistas, etc" com

'. 909 Emprenada .

Ver e tratar à rua Ah:nirm1te Lamego 157 - Tele- estóque para entréga imediata.

Reserv.a de mesas pelo telefone 2 . dom�s.ica :one2818.' ,
e se!X�Cet���tOos�primorada em Canela da melhor qualidade

.....__:_ Pdeços baixos --'-' Examine e compre o que está pron-

FOTOCQ'PIAS Casal com duas, filhas V·ENDEM SE
to para cntl'éga imediata

chtlgado do Rio; pre�isa d� !
_. Férro - Tubos - Sanitários e Azulejos para importa-

b�a empreg�daj limpa e de,'. Uma casa e dois apartamentos, sit,os a Rua D, Jayme ção do RiD de Janeiro da Cia. Americana de Intercambio
boa apal'enCla, paga-se bem. Camara nO 18 e 20 e uma casa na Praia de Itaguassú com (Brasil) CADIB.
E

�

xige-se referencias. Tra- instalação sanitaria completa e terrt;!no para Lotear. Tra- Se vai construir anóte o nosso endereço,
tal' rua Pres, Coutinho, 89. tal' na Avda Mauro Ramos 266 .

.

Sua visita nos dará prazêr.

A V I SO Conselhos
Participamos à classe médica, aos nossos Clientes e de B IAmigos em geral, que, a Sucursal dêstes Laboratórios e ezanesta Capitàl, será fechada no período compreendido en- ,

.

tref de Fevereiro a 3 de Mar-ço, para a concessão de fé" CUIDADOS COM UMA PE-
rias coletivas aos nossos f'unc ion ár-ios. LE RESSECADA E PUO.

Parmanecerá, entretanto, na Sucursal, um plantão PENSA A RUGAS
para atender a os pedidos de amostras dos ·SRS. Médicos. D P'
LABORATóRIOS SILVA ARAÚJO ROUSSEL S/A; "A pele seca p:de �;:�e-
'Sucul'sal de Elorianôpolls cer desde os primeiros anos
Rua: Jerônimo Coelho, 16 de vida ou, então, com a
Fone: 3 - 7 - 5-2.

passagem dos anos. .

Quando atinge um alto
I

grau de sequidão a epider-
«NO tendCUlo)) me apresenta-se como "es-

camas de peixe" e caracte-

CO'm éJ R-lbl"la n Ma�o riza uma molestia chama-
a· .da ictiose, com uma· varie-

t
.

'",... dade enorme de tipos desde

TERÇA.FEInA, 31 DE JANEIRO
� .�. ___, áqueles em que há uma leve

descamação até outros que

Com estas coísas se vive. (Isaías 38: 16). Ler Lucas podem se apresentar como I
uma forma espinhosa, com-

18: 18-25. 1 '1
.

para ve mesmo a pe e de um 1
porco espinho. São casos fe-l. _II.TUAVÉS de sua vida, de seus ensinos e de sua pre-

, ..'
' lizmente raros mas que de-

sen cu real, Crist» desafia os Jovens a conSiderarem as
it d

.

'

"

1
.

tâ l i t
vem ser Cl a os.

corsas com as quais VIvem e pe as quais es ao c 1SpOS os a
O·

.
.

,

I
dar a vida. Muitos iuí ciarn o caminho da vida com uma

mais �omtum e a pe e se-

, ' ' _ "t ] 'O ca provemen e apenas de
Ul11ca ambição - ganhar dín hetro por ocos os meios, '

d'
. . -

d
, , "" hi ti ,uma munuiçao as secre-

d in hniro e útil, mas somente serve ao seu o je IVO

supre-I_ d d' .

, " 1
.

, 1
.

A çoes gOl' urosa e su onpa- I

rnu quarulo e considerado comum:', ·ugratamOlCOmla.. s -

_ ,_ ,
.

, '] ..'
. l'a e nao da paralização to-

palavras' de Jesus ecoam através dos secu os - mfi JO-
.

.

, ' ,'. 'd' f' tal ou quasi completa da
vem f'a lando a Jovens - "Minha comi a e azer a von-

f brí
-

1 b.. "
a rrcaçao c o se o ou suor.

tade daquele que me enVI0U .

N tã t
. _. , .

- " -

d t I esse caso en ao emas as
O deão Ince dIZ: "O):; .Dens maLenals sao e a na-

I
' ,

.
<O>

.., •••• ÊI '.
. pe es secas ou desidra tadas

tureza que o ganho de um e perda de OUtIO. es perecem .

_.

t· 'j t li it d d m ser' tira e que são por excelencia
corn o uso; sao es .ri .amentc imi a os; e po e cv-

dos do seu possuidor sem (j seu c�nsentimento pela mor- propensas a rugas, as. quais
surgem muito antes mesmo

te ou pela. desgraça. Os. bens do espírito têm as carac-

terísticas exatamente opostas. São ilimitados e aumen- de periodo normal em que

tam pela Ll ístríbuíção. Não perecem com o uso, São as coi- elas deviam aparecer.

sns quo nos vêm através da fé, da esperança e do amor.
As peles ond., se notam

. a carencia desses dois ele-
De fato, Cristo diz à mocidade: "Vivei para .as COl-

sas para as qunis eu vivo. rodeis descobrir quais são e

las, pela comun FIJO comigo, Segui .. me e encontrareis a

vida em todo o seu esplendor".

ORAÇÃO

ph Senhor da vida, que me tens dotado de fôrça,
ajuda-me a- dedicar-me ao teu serviço, fi encontrar o meu

lugar nos teus planos e realmente viver em unidade con

tigo. Em nome de Cr ísto, que veio para que tívêssemos
vida abundar te. Amém.

PENSAME l'1'O PARA O DIA

QualJl0 creio em Deus, cu vivo. - Leon Tolstoi"

J. C. Milchdl (INGLATERRA)

EMPRÊSA DE LUZ E FORCA -DE
,

FLORIANÓPOLIS SIA
"ELFFA"

Assembléia Preliminar
S:.lO cenvídados os subscritores do Capital da Empresa de

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

recer i\ rua Snlcl::mha Marínllo n? 2, séde da :Bolsa. Oficial

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

corrente mês e ano, às 8 (oito) horas a fim de delíberar

sôbre a avaliação dos bens oferecidos pelo Estado de San

ta Catarina para integralização do Capital' Social e tratar

de ouir-os assuntos referentes à orgnnização.
.

FlorianópoliR, 27 de j ::meiro de 1956

Allelanlo de Assunpção Rupp
Roberto Waldyr Schmidt

Incorporadores
..."","�"" ,fII,..F�,..-."r"..__..J--_�"'....�_',.•••r:--."�••Ja."'''''-:''�._.��_'''''''--",,,,,,''_''''''''''

Convidamos Va. Sa. a fazer uma VISita, amda esta

.

CÁSA BRUSQUEj
Moderna Loja Comercial especializada em artigos RE;

NAUX, recentemente inaugul'ac�a nesta Capital, à rua

,Jel;onimo Coêlho, 1-B, Edifício J.oão Alfredo

Semanalmente recebemos novidades fabricadas pelas
Indústrias Textis Renaux S. A., de Brusque, que ofei'e

cernas aos' nossoS distintos fregues�s com absoluta

exclusividade nesta praça.
Com antecipados agl'adecimentos

Os proprietários da "CASA BRUSQUE"
Florianópolis Sta. Catarina

SERVIÇO RÁPIDO E PERFEITO

Rua João Pinto, (altos) 18 - Florianópolis

ORGANIZAÇÃO COMERCIAL CATARINENSE

•

é a única tinto que se espalhá
_- ?

POR' IGUAL

POUPA TEMPO
Seca em uma hora e cobre
a maioria das superfícies
com uma só demão.

POUPA CRUZEIROS
Com um galão de KEM-TONE e

meio galão de, água, V. obtém
.
um galão e meio de tinta. é encontrada em tõdas as casas

do ramo, Conheça

�.Ml� é incomparável
V". na qualidade 1

no rendimento!
no acabamento! 1�_.�- ••

UM "op���
-

SHÉRWIN ,. �LL�AM;

suas 13 lindas tono/idades.

•
60.145

EMPRESA NACIONAl DE NAVEGAÇÃO
HOEPCKE

!fAVIO-MOTOR «(CIRL HOEPUKB»
ITIN ERÁRIO

SAíDAS DE

•

I D A VOLTA
Rio
8-2
20-2
3-3

Santos
9-2'
21-2
4-3
16-3

Itajaí
3-2
15-2
27-2
10-3

Fpolís .

1-2
13-2
25-2
,

8-3 .15-3

GENERAL DÉCIO GORRESEN DE OLIVEIRA
,

Desembargador' Tavares Sobrinho, Adelaide Barreto,
Dr, Djalma Moelmann e senhora, Dr Mario Tavares e Fa

mília Dr, Paulo TavaÍ'es.e Familia, viuva Dr, Aminio Talva

res e Filhos, consternados com a perda de setl genro,. so

brinho cunhados e tio,
.

General Décio Górresen ele 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 Metropolitana.

/

BORDADOS A MAO
Ensina-se na Rua 'Feliciallo Nunes Pires 1Z.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianópolis, Terça-feira, 31 de Janeiro de 1956
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PONTO FACULTATIVO, HOJE
DECRETO
o Prefeito Municipal de

Florianópolis, no uso de
suas atribuições"
CONSIDERANDO que no

dia 31 de janeiro ,cor

rente serão empossados
nos cargos de Presidente
e Vice-Presidente da Re

pública e Governaelor do

Estado os exmos, senho
res Juscelino Kubitschek
de Oliveira, João Goulart

e Jorge Lacerda:
CONSIDERANDO as jus
tas manifestações que,

nessa, data, serão presta
das aos novos dígnatà
rios do País e do Estado,
a que não poderá' deixar
de associar-se o Povo da

capital catarinense;
DECRET�:

Art. 1.0 - E' considerado

ponto facultativo o dia 31 de

x IIoje, assumirá a Pre

x x sidêneia dos, Estados
Unidos do Brasil, o sr, Jus

celíno lÇubitschek, recente

mente eleito, [untnmento
com -o sr. João.' Goulart; come
Vice-Presidente.

O Brasil atravessa uma

Isérie de crises, o. custo. de vi-
'

da aumenta e atinge níveis

inquietantes, a inflação. cor
roe a co.letivitlade".
'I'odos êssas obstáculos te-

janeiro de 1956. ,

Art. 2.0 -r-r- Fica, também,
autorizado o fechamento do

comércio e da indústria do

município, como homenagem
do Povo flortanopolítano aos

novos mandatários da Nação
e do Estado.
Art. 3 ..0 - Este decreto en

trará em vigor na .data da
sua publicação, revogadas as

disposições em contrário,

Prefeitura Municipal
Florianópolis, 30 de janeiro
de 1!J56

isso atravessará a casa

rão de ser enfrentados mas, dos cincoenta milhões.
felizmente, tanto. o sr, Jus- N-' ·t M tre.ao e mm 'o. as en

celino como o sr. João. Gnu- nada dever e essa cifra,'
Iart estão. preparados para vai distância, a não, ser
enfrentá-los, com ânimo for"

que o. Estado. queira pas-
te e com tendência a domí-

Isar,» calote nesses' cre-

narem as dificuldades rei-
dores.

nantes. I �.._"._..- - - _-....., - --...�

Mas. .. o. Povo não deve i '

esperar milagres... pois que) _limz l1li

:ívce��:iuntura é das mais ter- \ SR. NilO ESTIVALET
Vamo.s ter um Go.verno. es! I PIRES

'

clarecido., capaz, e tudo (}

que depender do. esfo.rço. hu-'

mano, "'ben1 orientado será
feito em 11ról da nossa gen

te. E, em curto lll'azo. a Na

ção. sentirá o.S efeito.s dessa

o.bra construtiva. Terem05

desenvo.lvimento econômico e

Faculdade Calarinense de Filosofia
Uma oferta do

,

I Esjudos Pedagógicos
O Inst.ítuto Nacional dt; ES-j sagens" de Eduardo Galvào, "Anhembi" e o ter o INEP

tudos Pedagógicos, sob a e8·, "Os dois estudos de 'I'halns assegurado a renovação a

clarecída díreção do Profcs- de Azevedo sôbrs "As elites de nual de sua assinatura.
Sal' Anísio Teixeira, continua côr" e o "Povoamento da cí- Estando a biblioteca tran

desenvolvendo em todos os dade do Salvador" e ainda li- [queada ao Público, todas es

ramos do ensino uma notável vros de Dupuy, Férand, Ta- tas obras se encontram à dís

obra de educação, enviou du- vares Bastos, Oousinet, Fle- posição dos interessados pela
rante o presente ano letivo rníng, Amadeu elo Amaral e SUa leiturà na sede da Faeill
um excelente conjunto ele Luzuríaga. Merecem ainda dade à Rua Esteves Júnior,
obras para a biblioteca da espacial rslêvo a remessa de 179, das 9 às 12 e das 14 às

nossa Faculdade de Filosofia. uma coleção da r e v i s t a 16 horas.

Iasnnno Nacional

co.nsequentemente bem-estaI' O extinto deixa viúva a

.so.cial". exma. sra. Clotilde Sander
O que nos cabe, o que ca- Estivalet Pires e três filhos

be ao Povo em g'eral, é "aju" menores. Era irmão do.s srs.

dar o' Presidente a 'pôr em drs. Telemaco e Hugo E. Pi

execução seu plano. ádminis- res, médicos residentes em

trativo. Pelo meno.s ninguem Pôr to Alegre, Gaspar E. Pi

deve dificultar o. trabalho res, despachante estadual em
go.vernamental em favor do Passo Fundo, Aloisio E. Pi

Brasil. A hora exige o máxi- res, chefe da Inspetoria de
mo. de desinterêsse e eleva- Terras e Colonização em So

ção., poJs, os problemas são ledade, sra. Estela Mongarti
graves e urge reso.lvê-lo.s". _E. Pires e elo deputado .João
Não. são. impossiveis, não. c Estivalet Pires, da bancada

serão., se houver a necessária do P. S. D., em, nossa Assem

e imp'rescindíve� boa vonta- bléia.
(le, e compreensão, por parte À exma. família enlutada
de todos os brasileiros, de O ESTADO apresenta votos

seus deveres civicos. d
.

,e pezar.
Que o. Brasil seja feliz na IIMJt:I1'

gestão dos novos dirig'entes e

que a graça poderosa de

Deus, abençoando-os, aben

ço.e to.do.s o.s brasileiros, es

clarecendo todas as mentes,

iluminando todas as intcli

gências, afim de que .bem

cumpram se,us deveres para
com a Pátria!

Vieram, entre outros tra

balhos' os "Cóntos popula
res do Brasil" de. Sílvío Ro

mero, ' Machado de Assis", de

Otávio Mangabeira, "Um Bra

sil diferente" de Wilson Mar-

Agradecimento
Egidio Amorim, tendo se rest.abelecido completamente

do mal de que rôra acometido e da intervenção cirúrgica a

que Se submetera no Hospital de Caridade, vem, de publi
co, agradecer, ao .competente médico Dr. Newton Avíla, as

abnegadas Irmãs, enfermeiros e demais funcionários da

quela Umanitária Instituição ele Caridade, o tratamento

que lhe fora dispensado.
Outrossim, agradece de modo especial a todas a,

pessoas que o visitaram ou de qualquer modo se Interessa

ram Pelo seu estado de saúde.

Gins, vários volumes de Ber

de trand Russell, "Santos e vi-

Osmar Cunha

Prefeito Municipal

SE NÃO FÔR
CALorrE

O sr. Irineu Bornhau
sen dirá, hoje, que deixa
o. Govêrno sem dívidas.

Sabemos, todavia, que

para a Siderurgica de Tu

barão. de-ve o. Estado cer

ca de duas d'ezenas de

milhões de cruzeiros.
Também o .

abono ao

funcionalismo., de 19.53,
não. fo.i pago. Restam,
ainda cotas municipais a

serem saldadas, com mu

nicípios cujos prefeitos
são da opnsíçâo. Grande

parLe dns fiscais de fa

zenda estão. atnda de
sembolsados de cotas a

que fizeram jus. Tudo

Em Três Passos, no Rio

Grande do Sul, segundo no

ticias ontem recebidas, fale
ceu o sr. Nilo Estivalet Pires,
Secretário da Prefeitura e

pessoa por todos estimada na

sociedade local.

i *IQII

ALA MOÇA DO
P. S. D.

Ao que fomos informados
pelo nosso colega Braz Silva,
� Ala Moça do Partido Social

Democrático eleseja intensi

ficar· suas atividades sociais
no próximo mês,

PREFEITURA' MUNICIPAL DE
FLORtANÚPOllS '

Rea-lizacões Osmar Cunha
,

,

LOTEAMENTO EM
CANASVIEIRAS

de

JOSE' MEIRA

Conforme podemos ante-
cipar, a Prefeitura de Floria-

,IlÓPOliS está no firme propô- FUGIRAM DA PENITENCI.ARIA
sito de lotear diversos terre- . . ., .

n
:.., 'b r'

Iludindo a vígilâncía dos foram localizados. A espeta-
o,;, pl'OXJlTIOS �. e issima

guardas da Penitenciária do cular fuga verificou-se na

, �aJa �e Canasvíeírns, e de

(EstaelO; 5 detentos consegui- madrugada de sábado, estan-
abrir uma Avenida naquele •

. do a Policia da Capital cisn-
recanto, arborizando- mais ram evadir-se daquela Casa te do fato e à procura dos
tarde. I ele Correção e até agora não elementos foragidos.

Completará amanhã, 25 anos de ser.liço.3 ininterruptos
na. S. A. MOINlIOS RIO GRANDENSES, o Sr. JOSE' MEIRA,
dedicado e eficiente titular dn Ageílcifl '

.

que esta conceituada firma mantém

nesta Capital.
Este senhor, desde o início se des

tacou pela profunda contração ao ti-a
balho e tirocínio comerciar, o que c

qualíf'ícou para o exercício do cargo

que, hoje, tão eficientemente dssemps-
.riha.

A Gerencia do Moínho Joinville

cumprimenta-o em nome dr. Direçâc
Geral e no seu próprio, fazendo, nesta
oportunidade entrega de expressivo mimo destinado a assi

nalar o transcurso desta grata efeméride.
,

Cidadão bastante relacionado no, circulo oficial e so

cial desta metrópole, por certo receberá o Sr. JOSE' MEIRA

outras manifestações do 'apreço e da estima ele que, com

justiça Se fez merecedor junto aos seus amigos e clientes
desta Sociedade, que tão condignamente é aqui rapresen
tanta.

. .

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

"f ih"

NO PLANO DE RECLASSIFICACÃO
,

Os Agentes Fiscais, Coletores e

Fiscais deRenda

í'-A�-'O 'Q.ue,' ,S·a··Iij
.. -,

Há cinco anos passados, assumindo o. Gevêrnn, o sr. Irtnau Bornhausen, no

ato. solene de receber o cargo, afirmava- os mais saudáveis propósttns 11oliticos e

admfnísteatívog. "

,

"Não seria - declarou - o. Lrtutal invasor que pensando. corrtgír os erros e

pecados do.s que já se foram, antêrra o valioso. patrímênín da obra já realizada e

o tesouro inestimável do respeito à, tradição, mas sim, o obreírn humilde que, dis
tinguido pêlo. novo seu Irmão, vem, com o. eoraçân aberto, prosseguir na tarefa
do Bem Comum, eorrtgíndo, sem, dúvida, o. que 11O>1�Ver para corrigir, menos 110-·
.érn com II técnica 11� destruição. do. 1111e com o labor construtivo e porfiado, lsen- .

to. de ódios e ressentlmentos".
Essas promessas, eumprfu-as o S1·. Irineu Bornhausen Iniciando a mais feroz,

! desumana perseguição aos adversários, quando ainda no Palácio. ecoavam os

aplausns às suas palavras. Cerca de dois mil atos de demissão e transferência fo
ram assinados nos prímetros meses, castigando. pequenos e humildes servido.,res
públicos. Em muitos desses ato.s o ódio. Micial chegou ao. cúmulo doe separar ca-

. sais, remo.vendo a esposa para o sul e o marido para o norte.
'

Um Ol'frão técnico., em cujo. seio. aiuda se enco.ntl'a'\la ilustrado. professor .
no

meaclo em 19�7, pelo então Governador dr. Adolfo Konder, recebeu demissão su

mária c foi reo.rganizado sob humoristica base pal'tidál'ia!
Aí estava, como esteve até ontem, o invaso.r brutal e ignorante.
A o.rientação. 11oIítica, nestes cinca anos, nunca se desligou dos mais rasteiro.s

e imorais processos de Co.l'l'UI1Ção. e subôrl1o.. O poder econômico fo.i erguido. como.
meio. exclusivel de �'azer prosclitismo parti(lál'io. Ainda agora, ao. apagar das luzes,
o Governador e um deputado; respectivamente co.mo pro.mitente . 'coniprádor e

vencedor, tral1sacionavam dignidade politica e brio pessoal: a vergo.nha adquiri
da foi paga. a dinheiro. e ::t cargos públicos.

Pro.meteu o 31'. Irilleu Bornhausen zelaI' pelas tradiçÕes barrig'as-verdes, no.

terreno da democracia. E o. que vimos, ,no. anulado pleito de Turvo., fraudado co.m

a ineludível particil>ação. oficial, foi a estal'l'ecedora p'l'oteçâo do. Governador aos

crimino.sos. Entre a digna oficialid'llde da' Polícia Militar e um sarg'ento dela ex

cluido por incapacidade 'mo.ral, em virtude de delitos contra o alheio., o. sr. Iri
neu Bornhaus�n ficou ao. lado. do amoral, porque Implicado na tentativa de J'OU-

bo. eleitoral do município sulino.
'

Era, outra vez, o invasor brutal e sem escrúpulos.
No seto.r de obi'as, o. Govel'l1ador prometeu a 31 de janeiro de 1950:

"Inspirado na ciência da vida prática, impulsionarei
as fo.ntes _de riqueza, co.meçando pela energia elétrica e

pelas vias de comunicação.".
Em matéria de energia elétrica deixa apenas a linha de extensão para Jara

guá. Nela foram enterrados mais de setenta milhões de cruzeiros, sem qualquer
estudo. prévio. e sem o. menor planejamento.. Daí o resultado.l: os fios �stendidos só

servem para os passarinhos po.usarem. Fracasso 'de cem por cento. Quanto às 1'0.

dovias, abando.nou-as ao> próprio. destino. Se faz so.l, há tráfego; se cho.ve -- pu

raUzação. geral, buracos e atoleiros.
Disse o. sr. Irineu Bo.rnhausen, há cinco anos, que o. Estado. estava co.m um

enorme quadro. de funcio.nários e que era necessário. - mau grado seu -- reduzÍ
lo ao no.rmal. ..,

A<;> deixar o poder, o. mesmo sr. Irineu Bo.rnhausen leva um reco.rde: o. de

haver criado mais cur'go.s IJúblico.s do. que to.do.s os demais governo.s anterio.res so

mados. As vergonheiras do. recente panamá aí estão. para desespero. do. seu omisso.

RIO, 30 (V. A.) - O depu- ,mente, uma arrecadação efe
tado Danton Coelho, a pro- ,'tiva das receitas orçantentá
pósito das críticas feitas aos ria.s".
funcionários encarregados da 1 ---------------
fiscalização da receita do Te
souro Nacional, fez estas de
clarações aos cronistas par

lamentares, relativamente à

situacão dos rríesmos face
- ,

ao projeto de reclassificação
dos servidores da União:

"Enquanto não se der aos

agentes fiscais do imposto de

consumo, aos coletores fede
rais e aos fiscais do imposto
de renda - toda a autoridade
de 'que necessitam, e, mesmo

uma posição de real destaque
no quadro dos runcíonános
federais, não haverá uma fis

calização na classificação das
leis 'fiscais e, consequente-

PEDRO DE ALCAN
TARA PEREIRA

3ucessor.

Ainda uma vez o invaso.r brutal e irresp(}nsáve1.
Garantiu o sr. Irinell Bo.rnhausen, em 1950, que na seu governo haveria

homens para os, cargos e não cargos para os homens e que do Pouco saberia fa
zer ,muito.

O qQ1e houve foi que diversos dos seus homens para Os cargos, entrando. para
eles com muito pouco., deles sairam com' muito., invertendo a fábula bornhau
seana. As nego.ciatas e a divisão. de terras explica.m esses saltos da pobreza para
a abastança. ,

De par co.m isso" os que falharam redondamente no.s posto.s, neles foram con

servado.s até agora. O Ensino- catarinense, orgulho. do. no.sso. povo., caiu em ver

ti�al., Pass�m�s da prirrieira .linha para a cerra-fila. A direto.ra do Departamen�o.
nao e a prmClpal culpada diSSo.. Ela fez () que a

..
sua ceg'ueira mental lhe aconse

lhava, isto é, servil' à politicagem e não. ao. Ensino.. Incapaz, na p1enitude negativa
do. termo, não podia. nem sabia construir. Destruiu pGr conta de terceiros, res

JHi11S{tVCIS )l0r �é1:etlita.'em que dipl.oma da Escolinha Walíta - o unico. que po.ssui
- tlé competência para continuar o que Orestes Guimarães, Henrique Fontes,
B:lneil'os Filho, AHino Flo.rcs, Mâncío Costa, Elpi<lio Barbosa, Antonieta de Barros
e tantos ouh'ps grandes mestres realizaram.

Na completa degdng'olada da Instrução. Pública do. Estado, antes soberbo mo.

nmnento e agora l.a]Jel·ª mal-assombi'ada, ainda uma vez e�tá a pl'esenca ruinosa
. do. invasor brutal.

'

•

.

As fo.ntes de riqueza do Estado, flUO o. sr. Bo.rnhausen tanto prometeu impu1-
:�onar, co,ndenalHlo. com iras �acl'o.santas todo. e qualquer allln.ento tle in po.stos,
ja ao seg'lInt1o aliO do. seu desg'overll(} mostravam os gollles reccbidos e o. descaso
;:10 poder: a eXj)lu'tação. sofria scnsível queda - a primeira 110.3 últimos trrnta
1n08. Depois i!is!;o viel'um as aumentos Csco.,l'chantcs de impo.sto.s, em percenta
gens disfarçadas, mas Sll11et'iores, ao permitjdo llela Constituição. Desse vulto. do.
�'ravame e dos efeitos da inflação surgiu O< crescimento. dos 're()llfSOS orçamentá
:io.s - que o sr. Bornhausen atl'ibui à sua fé de estadista.' ,

'

,
Em ttaços l'iplilos; aí efiolão alguns l'etl'ato§·do. obreiro humilde que, não es-

�ando à altura (101 eat'li'o., deixa hoje o gbvêl'l1o. '

, Se Santa Catarina lhe deve alguma coisa é o recado.: - J,á ya.i tarde!

O TEMPO

Segundo noticias Particu
lares, aqui recebidas, faleceu
ante-ontem na Capital Fede
ral, onde passara a re,;;\c�ir, o

nosso estimado patrício sr.

Pedro, de Alcanta.ra Pereira,
Inspetor do imposto do. con
sumo aposentado.
Por longos 'anos o extinto'

residiu nesta Capital, anele
exerceu as funções do seu

cargo, grangeando em nosso

meto um la rgn círculo de a

migos e admiradores. Cídu
elão probo, funcionário que
sempre primou Pela correcão

até às capaz e estudioso, Pedro" d�
Alcan tara Pereira deixou"um

com :gr�nde exemplo de vida pú
I bhca e de chefe ele família.
! A noticia do seu inesperado
I falecimento consternou pro-
fundamente 'nossa Capital.
A' exma. família enlutada

apresentamos as homena
gens do ·nosso pezar.

Previsão do tempo
14 horas do dia 31.

Tempo Instável,
chuvas e trovoadas.
Temperatura' - Estável.
Ventos - Variáveis fl;es-

coso

Temperatur,as - Extremas
de ontem: Máxima 30,4. Mí-
nima' 23,4,

HOMEM TRISTE
\

No dia 7 de Setembro d'e 1955, o sr. Governador
f�lanelo, ao Povo, declarou qUe a sua resposta à· OPOSl�
çao selJa o resultado do pleito de 3 de outubro '

do l·t, ,

' , quan-
·

o e el olado consagrana, ad perpetuam rei, memo.-
rJam, a sua milagreira administra cão.

. �aquela noite, S. Exa. deixou de lado a falsa n10-
destJa .e _garantiu que o pleito de outubro desarvoraria
a. oposlçao, pois a vitória dos srs. Jorge Lacerda e H _

l'lberto Hulse seria esma:gadora e acachapante.
e

· .

Nas rodas mais íntimas S. Exa. não deixava a vi

tor�a ?o.r menos de 4.0.000 votos, Com gente ele menos

cenn:oma apostou gravatas e uisques, à base de 35,000
de dIferença.

.

Mas, dez dias antes das urnas, o sr. Lacerda fare
JOU a derrota: E obrigou S. E:lÇa, a abrir o 'almo.xarifado!

O 8,1'. �el'lberto Hl,llse, O candid,ato da U. D. N., não
desconfIOU de nada. Acha va que venceria por mais de
3Q.?OQ votos, Acreditou no sr, Bornhausen: a eleicão
sena a consagração do seu Govêrno.

-

·

- E' por isso que hoje, entre as alegrias do situacio
msmo, s�lvo pela visão do sr, Lacerda, à última hora,
o sr. Henberto Hulse é um homem triste.

A sua derrota é a tal consagração!

HOMEM AO MAR

,

? �r..Volnei Oliveira espalha que para conseguir a
presIdenCIa da Assembléia di'spõe ele dois meios: 10 _

ser eleito pelo Govêrno; 2° - Ser eleito pela oposição.
Engano ledo e tredo! Se ,o Govêrno não o eleger o

sr. Volnei vai tomar banho,..
'

ESPERANÇA

Ao que parece alguns elementos very Irar espeoram
muita força do sr. Lacerda .

Pois não é que até um tal de Sitiado ,já faz amea

ças? Que êle já andou sitiado., não há dúvida, Será que
o sr. Lacerda vai promovê-lo a sitiante?

� ...
'
.. �"__ . I]Pequena ponte de cimento. armado, co.nstruida em

Pantanal, e que éra uma antig'a aspiração. do- labo.l'io.so,
. ,_. . I

Po.vo. da 10caHdade. �
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