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Dlulemado pela Faculdade Na
cional de, Medicina .(la Univer

sidade do Busil
Ex-interno por- concurso da Ma

ternidade_Escola
(Serviço do Pr.of. Octávio Ro

drigues Lima)
Ex-interno "do Serviço de Cirur
gia do Hospital I. A. P. E. r, C.

do mo de Janeiro
Médico do Hnspf tal de Caridade
e da Maternidade" Dr. Carlos

Corrêa
DOENÇAS DE SENHORAS -

PARTOS-- OPERAÇõES
Cons: Rua João ?into n. 16,

das 16,00 às 18,00 horas.
Pela manhã atende díà
riam ente no Hospital de
Caridade .'

Residência;
Rua: General Bittencourt n.

101.
Telefone: 2.692.

DR. ROMEU BASTOS
PIRES
MÉDICO

Com prática no Hospital São
Erancísce de Assis e na Santa

Casa do Rio de Janeiro
CLINrCA MÉDICA

,

CARDIOLOGIA
. Consultório: Rua Vitor Mei-

reles, 22 Te!. 2675.
,

Horários: Segundas, Quartas e

Sexta feiras:
Das 16 às 18 horas'". .

Residência: Rua Felipe' Sch
midt, 23 - 2° andai', apto 1 -

Te!. 3.002.

DR. HENRIQUE PRISCO
, PARAISO

MÉDICO
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.
À tarde das 15,30 hs. em dian

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

'Residência - Rua Presidente
Coutinho 44.

•

.

CLINICA
de

OLHOS - OUVIDOS - NARIZ
E GARGANTA

DO
DR. GUERREIRO DA

FONSECA
Chefe do Serviço de OTUm

NO do Hospital de Florianópolis.
Possue a CLINICA os APARE
LHOS MAIS MODE'RNOS PARA
TRATAM-ENTO das DOJ<;NÇAS
da ESPECIALIDADE

Consultas - pela
.

manhã no

HOSPITAL
,

À TARDE - das 2 as 5-
no CONSULTóRIO - Rua dos
ILHEOS n". 2

RESIDÊNCIA - Felipe Sch
.midt iio:1.Hl·Te!. 2365.

DR;--ANTôNIO MONIZ
DE ARAGÃO-'

.

CIRURGIA TREUMATOLOGfA·
,

Ortopedia
Consultório: João Plnto, 18.
Das 15 às 17 diàriamente.
Menos aos Sábados
Res: Bocaiuva 135.
,Fo.ne: - 2.714.

DRA. 'WLADYSLAVA
W. MUSSI

•

_.--

DR. JÚLIO DOIN

DR. MARIO WEN
DHAUSEN

CLINICA MÉDICA DE·ADULTOS
E OUANÇAS .

Consultório - Rua João Pin-'

to 10 - Te!. M. '769.
Consultas: Das 4 às 6 horas.
Residência: Rua Esteves Jú

nior, 45. Te!. 2:812.

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

DR. ross TAVARES
o' IRACEMA

DOENÇAS NERVOSAS E MEN
TAIS - CLINICA GERAL
Angustia Complexos

Insonía - Ataques - Manias -

Proble.mática afetiva e sexual
,Do Serviço Nacional de Doen-

ças Mentais. Psiquiátra do
Hospital-Colônia Sant-Ana.

CONSULTóRIO - Rua Tra
jano, 41'·- Das 16 às 17 horas

RESIDJtNCIA: Rua Bocaíuva,
139 Te!. 2901

DR. ARMANDO VALÉ·
RIO DE ASSIS

Dos Serviços de Clínica Infantil
da Assistência Munidpal e Hos

pital de Caridade
CLíNICA MÉDICA DE CRIAN

ÇAS'E ADULTOS
- Alergia -

Consultório: Rua Nunes Má
chado, 7 - Consultas das 15 às.
18 horas.

Residência: Rua Marechal Gui
lherme, 5 - Fone : 3783

DOENÇAS DO APARELHO DI
GESTIVO - ULCERAS DO ES
TOMAGO E DUODENO, ALER
GIA,DERMATOLOGIA E· CLI-

NIOA GERAL
DR.•JúLlO PAUPITZ

FILHO
, Ex-interno da 20" enfermaria
, e Serviço de gnstrc-enterologlu

da Santa Casa do Rio de Jeneiro
(Prof. W Berardinelli).

Curso
.

de neurologia' (Prof.
:\ustrégesilo). ,

Ex-interno do Hospital mater
nidade V. Amaral.

,

DOENÇAS INTERNAS
Coração, Estômago, intestino,

fígado e vias biliares. Rins, ova

rios e útero
Consultório: .Vítor Meireles 22
Das 16 às IS. horas.

.

Residência: Rua Bocaiuva 20.
Fone: 3458.

DR. MARIO DE LARMO
CANTIÇÃO
MÉDICO

CLíNICO DE CRIANÇAS
ADULTOS

'

Doenças Internas
CORAÇÃO - FIGADO - RINS

- INTESTINOS
Tratamento moderno da

SIFILIS
Consultório - Rua Vitor Mei

eles, 22.

DR. CONSTANTINO
DIMATOS

MÉDICO CIRURGIÃO
Dnencas de Senhoras' - Partos
- Opet:llcôes - Vias Urinárias

Curso de aperf'eiçoarnento "e
longa prática nos Hospitais de
Buenos. <\ires.

CONSULTóRIO: Rua Felipe
Schm idt, nr. 18 (sobrado). FONE
3512. >\

HORÁR10: das 15 ás 18 ho-
ras .

Re8.idênj;ia: Avenida Rio Bran-
co, n 42.', '

.

Ate.nde. chamadoa

DR. ALVARO DE
CARVALHO

DR. ANTONIO BATISTA
JUNIOR

CLíNICA ESPECIALIZADA UE
CRIANÇAS

Consultas das 9 ás 11 horas.
Res. e Cons Padre Miguelin\lO,

)-['-'-.;;o-�'
.

Plorianópolís, Q·uinta-f,dr::., :2 de. Fevereiro de 1956
---_._------------_---------- -----,----------_-----,-- -_._.,..'------

O'ESTADO

. ----�--------------------------�-----

DR. CESAR BATALHA DA SilVEIRA
Cirurgião Dentl8ta

CUntca de Adultoa e Criançu
Ralo X
Atellde com Hora Mareada

)'eUpe Bcbmldt 39 A Balaa 3 e t
,

1

1ADVOGADOS: ,'-

DR. JO��E��EIROS f Restaurante NapoU
•

- ADVOGADO - •
-Caixa Postal 150 -:- naja! •• .

.
I

Santa Ca1Íal'i,na. RUA'II&retb&J-DeoC1oro ...

DR: CLARN.o :G. ·1. ,Em .Lare., DO .� 40 Bru1l, O me.lhorr

GALLETTI .' Of.'ft<'.on'etl ".�1..1 PIi\." OI! nhor .."..ian'-,
.

- ADV0GADO - -: ..
'Rua Vitor Meireles,' 60.
FONE:: 2.468·

.

,.
.

Florianópolis -

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

_______________.... I
nada como uma noite aprazível, gozando aínda a� deli-

E FI
· ,

I"· Lld
i cías dos banhos de mar.

xpress·o·, .. orlonopo IS 8, .. 1, As praias �e Coquei.ros se encontram repl�tas de ba-
. nhístas uns resídentas la, outros apenas veranistas .

, I Se você ainda não possue um terreno em Coqueiros
ENDEREÇOS ATUALIZADOS DO EXPRESSO

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

FLORIANÓPOLIS LTDA.
.

I perca a oportunidade, compre já um dos últimos do lotaa-
. mento 2, da Praia da Saudade.

Transportes de Cargas em Geral entre: FLORIANÓpo-1 Projeto e venda�: ��g. R�i So�res - Deodoro n. 7 -

LIS, PôRTO ALEGRE, CURITIBA, SÃO PAULO, RIO I Fone 2.521.. - Propríetârlo dr. Nercu Ramos.
•

DE JANEIRO E BELO HORIZONTE. I .

--.---

Matriz: FLORIANóPOLIS Filial: CURITIBA I C'LUB� DOZ� D� AG.OSlO
Rua _Padre Roma, 43 T,é�reo Rua Visconde do Rio Branco I PROGRAMA DE CARNAVAL •

Telefones: 25-34 (Depósito) 932/36 FR OGRAMA: Sábado - Dia 11 - Baile de abertura
25-35 (Escritório) Telefone: 12-30 no Clube Doze

, Çí_lixa Postal, 4�5, End. 'I'el eg. "SANTIDRA" Segunda - Dia 13 - Baile Infantil no

E,'d. -trell;ill. {"SANDRADE".. Clube Doze
'

Segunda - Dia 13 - Baile no CoqueirosFilial: SÃO PAULO Agência: PôRTO ALEGRE

I' Praia Clube
"Riomar" Terça � Dia 14 - Baile no Clube Doze

Avenida do Estado 1666/76 Rua Comendador Azevedo, Os bailes começarão às 22 horas e o INFANTIL se-
64 Il'á das 15 às 20 horas.

Telefone: 2-37-33 PREÇOS DA VENDA DE MESAS:
Atende "RIOMAR" MESAS: NO PRAIA - Cr$ 100,00 por uma noite

End. Teleg. "SANDRADE" Eud. Teleg. "RIOl\{ARLI" NO DOZE - Cr$ 200,00 por uma noite
NO DOZE - Cr$ p-5Ó,OO POl: três noites ...

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

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

600,00 para todas as noites
Casal, (idem) _

-- Cr$ 250,00 para uma

só noite.
Individual - Cr$ 50Q;00 para todas as

noites.
lndiviGual para uma só noite
Cr$ 200,00. /

Ós estudantes terão 50% de abatimento, com

provando-o.
A posse da mesa não dará direito; entrada,
sendo absolutamente necessário a apresentação
da carteira social na po�·taria.

RESERVA:

I·C DOR' P
MÉDICOS

DR. WALMOR ZOl\1ER- DR. YLMAR CORRQA
. GARCIA. CLíNICA MÉDICA

CONSULTAS das 10 - 13 ho
ras.

Rua Ti:rádentes 9 - Fone 3415.

,e

DR. ANTONIO ,DIB
MUSSI

MÉDICOS
CIRURGIA CLíNICA

GERAL-PARTOS "

Serviço completo e especiall- DR. LXURO "DAURA
zado das .DOENÇAS DE SENHa· CLíNICA GERAL
RAS, com modernos métodos de

.

Especin.lista.rem moléstias' de
diagnósticos e tra tamento. • Senhoras e vias urinárias.
SULPOSCOPIA - HISTERO

_ Cnra radical das infecções
SALPINGOGRAFIA - METABO- itgndas e croniéas, do aperelh.o

LISMO ilASAL tenito-�rinál'io em ambos OI!

lt'ldloterapia por ondas curtas- �exos. . .

EJetrocoagulação - Raios 'Ulira .

Doenças do aparelho Digestivo
Violeta e Infra Vermelho. t1 do sistema nervoso.

Consultório: Rua Tl'ajano, n. 1, . Horário: 10% ás 12 e 2% ás 5.
],0 andar � Edificio do Montepio. Consnltório: R. Tiradentes', 12

Horário: Das 9 às 12 horas �
�- 1° Andar - Fone: 3246..

Dr.
'

MUSSI. R.csrd.ênc.la: • �.• ,L!iç�r4'à ,
Cou-.

Das 15 às 18 horas - Dra. tinho, ui (Ch,ácal'a do Espanha)',
MUSSI ... - Fone: 3248.

'

Residência: .Avenida Trom

powsky, 84.

ADMINISTRAÇÃO
Redacão e Oficinas, à rua Con
setheíro Mafra, n. 160 Tel. 3022
- Cx. Pestal 139.

Diretor: RUBENS A. RAMOS
Gerente: DOMINGOS F. DE

AQUINO
Represent.antes: NOTA: - Os nossos serviços nas praças de Pôrto

Representações· A. S. Lara..
1Ltda Alegre, Rio e Belo Horizonte, são efetuados pelos nossos'

Rúa Senador Dantas, 40 - 50 agen tes

j'
.

andar:
Te!.; 22�5924 _ Rio de Janejrl', "RODOVIÁRIO RÁPIDO RIOMAR" OSSo _

Rua 15 de 'Novembro 228, 5°
andar sala 512 - São Paulo. Cons'ultem nossas tarifas. mXPRES�O FLORIANóFOLI�.,, ASSINA'1'URA:S

�Fones: 25-34 e 25-35 _

�
Na Capital'

Anc , Cr$ l70.00
Semestre Cr$ 90,00'

. No Interior
Ano Cr$ 200,00

. Semestre .. . . . . . . .. Cr$ 110,00
Anúncio mediante contráto.

l\IÉDICO DE CRIANÇA� . Os originais, mesmo nã-o pu·
1 VIEIRA

I
PUERICULTURA - PEDIATiUA' blicados, n1'\o serão devolvidos.

MÉDICO - ALERGIA INFANTIL.. .A direção não se responsáLiliza
E::lPECIALISTA EM OLHOS Consnl�ório: Rua

Tiradell_j
pelos conceitos emitidos nos ar·

OUVIDOS, NARIZ E GARGAN�A tes n. 9.
. . . tigos assinados.

TRA'l'AMENTO li: OPERAÇõES ,ResidênCia: Av. Herclho
Infra-Vermelho - Nebulizaçao - Luz n; �55 - Te!. 2.5�0. INFORMAÇÕES U'l'EIS-

Ultra-Som \ HorarlO: -, Das 14 as 18 ho-

(Tratamento de sinusite sem rus diáriamen.te

AngIO-retino��:��iã� Receita de -nR-:--NEWTON-
-

Oculos - 'Moderno equlpll"!ento D'AVILA
de Ot-o-Rinolaringologla (unico

CIRURGIA GERAL,

no Estado)
Horário das 9 às 12 horas e Doencas de Senhoras - Prodo

logía - Eletricidade _Médii!8, .

dae 16 às 18 horas.
, : V't M'

Consultório: - Rua Vitor Mel-, Consult6rio: Rua ! 01' el-

reles 22 - Fone 26f5. reles n. 28 - Telefone: 3307.

Res. _ Rua São Jorge 20 Consultas: Das 15 horas em

diante.Fone 24 21.
Residência: Fone, 3.422
Rua: Blumenau n. 71.

O Estado .

A Gazeta ..............•

Diário da Tarde
.

Impl'ensa Oficial .

HOSPITAIS
Caridade:

(Provedor) .

(Portaria) .

Nel'êu Ramos ,,: .. .-.\

Militar ,."

São Sebastião, (Casa _de
.

Saúde) ; .... , ..... ',,:.'-.
Maternidade Doutor Cal'-

los Corrêa .

CHAMADOS UR
.GENTES

Corpo de Bcmbeiros .....
Sel·viço Luz (Raclama-

ções) .

DR. NEY PERRONE Políc·ia (Sala Comis�ário ..

-DR� I.-LOBATO -MUND ��I��a.J�;Àf��gado) ..

FILHO l�ormado pel�--:-Faculdade Nacio-,' TRANSPORTES

Dcenças do aparelho respiratório nal dt! Medicina Universidade TAC , ...• ,

TUBERCULOSE do Brasil ,Cruzeiro do Sul , .

RADIOGRAFIA E RADIOSCOPIA RIO DE JANEIRO Panair .

DOS PULMõES Aperfeiçoamento na "Casa de Varig ..............•...

Cirurgia do 'forax Saude São Miguel" Lóide Aéreo ,.

Formado pela Faculdade Nacio-. Prof. ,Fernando Paulino Real , , .

nal ',de Medici.na. Tisiologlsta e Interno por 3 anos do Berviço Scandinavas .

Tlslocirurgiio do 1Il0spital Ne- - de CirUl'gla HOTÉIS
rêu Ramos Prof, PE'dro de Moura Lux , :..

2.021

Curso de especialização pela OPERAÇõES ]\fag'eRti� ',' ,..... 2.276

S. N. T: Ex-interno e Ex-asais- CLINICA DE ADUL'rOS Metropol .. ,............. 3.147

tent.e de ,Cirurgia do t>rof. UII.:') DOENÇAS DE SENHORAS La Porta ,............ 3.321

Guimal'ães (Rio). .CONSULTAS: No HQspital de ,. Caciqne , ,... iJ.449

Cons.: Felipe Schmidt, 38 _. Caridade, diária mente pelll IU&- CentraI." ,. '. .. . .... 2.6!14

.Fone ;3801 nhã ; Estrela , .. ,.... 3.371

Atende- em 'hora marcada. f,i;;sID-t:NCIA: - Rna Dual'te Id'eal .. , .. ,., ,....... 3.6511
Res.; ,7'7 Rua Esteve:! J:unio,r, Schutel, F9 -. 'relef, 't�8� ESTItEITO �
-"Fone: Z89íi Florianópollíi. Disque 06

F'I'c::M!:!-1 • i
... " --

.-;���'l��" 1mB

nn ta para Crianç' S
. DR. JUAREZ PHILlPPI

Edifício João Alfredo - 10 andar,
Salas 1 e 2 - Rua Jerônimo Coelho, 1

'Horál!io: 8 às 11 - 16 às 18 horas
Atende exclusivamente com hora marcaua.

IlORÃRIO:
Das 13 às 16 horas.

Telefone: Consultório - 3.415
Residência: Rua .Tosé do Vale.

Pereira 158 � Praia da Saudade'
-- Coqueiros

I CIRURG:íÁO-DENTlSTA
____ -

• CONSULTO RIO - Edificio
DR. VIDAL DUTRA FILHO Partenon - 2°· andar - sala

l\:lÉDICO DE CRIA.."iÇAS ?03 - Rua, !�nente Silveira, 1.5.
e lt" F I' S h idt, Atende diãrtamenta das 8 asonsu or!o: e ipe c rm , 11 horas.

18 (das 14 as 17 horas). 3:8 e õa d 11 .

'

Residência: Tenénte Silveíea,
, __

.

'i� as .f>; h
as ' as 18 h�Jills.,-

ryo (F 3165) '{"li- _,.,. r� oras.' ,lu
. one . ) .

__ , _.
Confect\iona Den'tad uras e Pon-

tes ;'{óveis de Nylon.

Dq. ANTONIO GOl\lÊSDÉ
'ALMEIDA .-

- ADVOGADO -

.Escritório e Residência:
Av. Hel'cilio Luz, 15'

. 'I'e lefone : 3'346':
...................... '

'

D: _ E N TIS 'T A S
.

-DR. SAMUEL FONSECA
éIRURGIÃO-DENTISTA

Clínica - Cirurgia
PROTESE: - Pontes Moveis e

Dentaduras em

Nylon.
DIATERl\Ul.: - Tratamento de

canais pela al
ta frequencia.

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

Fernando Machado ,no 5
Foné 2225'

•

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

'Exclusivamente corri hora
cada.

Sábado -- das 9 às 12.

mar-

DR. LAURO CALDEIRA
DE ANDRADA

.

DR. JOÃO ASSIS FILHO
CIRURGIÃO DENTISTA

Clí n ica de Adultos - Cirurgia
e Protese Raios X

Rua Felipe Schmidt, 39 A .
salas 5 e 6

Atende com hora marcada'
Dar -9 às 12 e das 14 às 16

........._..........._..""""'""'........._.....................

O ESTADO

O leitor ericontrará, nesta co

luna, informações que necessita,
diàriamentt.' e 'dê' illlediàto:
.JORNAIS Telefone

3:022
2.656
3.579
2.688

2.314
.2.036
3.831

3.157

3.153 -c'

3.121

3.313

2.404
2.038
2.594

't700
2.fiOO
3.553
2:315
2.402
1!.377
2.300

ho-

Koa Deonoro esquina da
Bua , Tenente Silveira;

Viagem com segurança
e rapidez

80 NOS OONFORTAVEIS M.lORO·ONIBUS DO

�.
-

RIPIDO �<SUL-·8BASIHI'BO)
Flori'.anópoU� - Itata! - Joinville � Curitiba

. .

,. .

Agên/çia:

Telefone: 37-06-50

Agência: mo DE JANEIRO Agência: BELO HORI
ZONTE. "Ríomar"

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

Atende "RIOMAR"
End. 'relego "RIO±V1ARLI"

"Riomar"
Avenida Aridradas, 871-B

Telefone: 2-90-27_
Atende "RIOMAR"

-------.,------------ �
o

-

o

Colegio Coração de' Jesus
AVISOS PARA O ANO· LE-TIVO' DE f95·S,

Exames de admissão ao Curso' Normal'
Dias 16 � 17 de fevereiro, -às 8,00' horas.
Inscrição para os mesmos'
Dia 15 de fevereiro de 19õü, das '15 às 17 horas.
Exames de 2a. época
Dias 17 e 18 de fevereiro, às 7,3Q horas.
Inscrição
Dia 16 de fevereiro, das 9 às 12 hora,s.

MATRíCULA M:íl:S DE FEVEHEIRO
Mediante pagamento da Ia. prestação

Curso Pr.imário
D'ia 20 - los e 20s anos e Jardim da Infância.
Dia 21 _:_ 3bs e 40s anos e Pré-ginasial.
Das 7,30 - 11 horas e 15 -- 18 horas.
Cursof;l: Ginasial, Científico, Clássico'e Normal
Pede-se trazer 1 fotografia 3x4, de uniforme, para a

caderneta.
As alunas da ia. série ginasial e as novatas das de
mais séries queiram trazeI' 3.

'

Dia 22 - das·-8-11 horas - las. séries ginasiais.
Dia 22 - das 15-18 horas .;_ 2as séries ginasiais.
Dia 23 � das 8-11 horas - 3as séries ginasiais.
Dia 23 - das 15-18 horas :_ 4as série.,; ginasiais.
Dia 24 - das 8-11 horas - Cursos Científico, Clássi
co e Normal.

-0-

Reabertura das aulas
Dia IOde março de 1956.

Chegada ao Internato � Dia 29 de fevereiro d'e 1956.
Dia 1-3 - Turno da manhã às 7,45 horas.

Turno da tarde às 12,50 h�l'as.
No primeiro dia de aula, as alunas apresentem-se de

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

n ão
Edital para

lNS'.rITUrO DE EDUCAÇÃO E COLÉGIO ES'.rADUAL
DIAS VELHO

Exame de IJ chamada e de II época - Colégio - Giná
sío e Normal.

o. ano de 1956,

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

EXAME DE ADMISSAO: Ginásio' e Normal.
Inscriç-ão: Dias 1 a 4.
Exame: Dias 6 a 11.

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

ARTIGO 91

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

MATRíCULAS
Normal e 4as séries: Dias 16 e 17

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

Oolegío: Dias 20, 21; 22 das 14 às 16 horas.
Observações: Não se fará matricula sem a apresentação

caderneta.
.(\S las séries trarão 3 rotograrías 3x4 e as demais séries

Terão preferência na mat�icula OS não repetentes.
Os sujeitos ao serviço militar devén apresentar o cer

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

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

Florianópolis, :\0 de janeiro de 1956 .

José Wa.rken Filho -' Diretor.
MINISTÉRIO DA· MARINHA

Capitania dos Portos do Estado de Santa Catarina

OBS.

•

-

- lO_: As senhas sei'ão distribuidas às 7 horas do
dia IOde fevereiro é a venda das mesas será

• iniciada às 8 horas.
.

2° - O pag'amento será feito no ato da aquisição,
'não ,sendo permttido pedidos por escrito, te
·lefolle ou crianças, mas sim por pessoas a.u
toriza das pelos sócios.
Os' con vite.s obedecerão às evigencias estatu
tárias e só serão fornecidos até 17 horas do
dia da festa.

• I �

_; :.t •

30

só po�eI'ão serOs convites
Secretaria.

fornecidos pela

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

DETERMINAÇÕES:
10 É rigorosamente vedada a entrada de meno

res nos bailes noturnos.
No Laile infantil não será permitido o u�o de
lança-perfume.

'

A carteira social ou o convite serão rigorosa
mente exigidos à entrada.

4° - O baile do Departamento Balneário (Coquei
ros Praia Clube) se regerá pelas mesmas ins
truções.

.flara o baile no PRAIA CLUBE, haverá
ônibus e, horas e a preços a anunciar opor
tunamente.

SERÁ RIGOROSAMENTE PROIBI'DO O USO DE
LANÇA PERFUME COMO ENTORPECENTE (CHERE
TA.

A DIRETORIA
"COQUEIROS PRAIA CLUBE DEPARTAMENTO

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

passar horas de recreamento no nosso EALNEÁRIO, on
de.há UM BAR F� RES'l'AURANT� perfeitamente apto
para todo serviços, bem como SORVETERIA, UMA
ELETROLA -- GABINES DE BANHOS. Local aprazivel

30

ôNIBUS

, I
para passar um Domingo inteiro ..•

.

Baühos de mar: B.efeições lar ·cade. , . ).

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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SONETO

No Fluminense F. C.:

,..........•.............
ANIVERSA;RIOS

SRA DR. LAURO DAURA

Aniversariou-se ontem a

i exma. snra. d. Neusa Berreta
Daura, esposa do nosso pre
zado conterrâneo dr, Lauro

Daura, abalisado clinico resi

dente nesta Capital.
Por tão sil;?;nificativa data

foi a ilustre dama aniversa
riante homenageada pelo
vasto circulo de amizades que
desfruta na sociedade cata

rínense e conquistado' pelas
suas excelsas vi:rtudes de Co

ração e de espírito, ao par de

esmerada educação.
As muitas homenagens O

ESTADO, respeitosamente,
embóra tarde, se associa" for

mulando Os melhores votos
de felicidades.

FIZERAM ANOS, ONTEM:

eminente jornalista Herbert Meses, após
tudo do concurso Miss Cinelândia, cumprimentou as srtas,

na foto, Vilma Sozzi a' vencedora recebendo o abraço da

vitór-ia, Arlete Goncalves 2a. colocada no concurso e no

ta-se também a Sl"t�. Nady Fernandes Miss São Paulo.
XXX

• Para o sr. Edmar Medeiros, o meu muito obrigado
pelas atenções que me dispensou, durante minha estada
na Capital Cai-loca. O sr. Medeiros promete passar o Car

naval COl11 seus !U,11g0S em Florianópolis.
XXX

Convidados q-ue poude a reportagem anotar:
Com muita simpa tia e bom gosto o casal dr. Nerêu

, Ramos Filho. SI', e sra. Genésio Lins, sra, Lins uma. das

senhOl'as elegantes da cidade de Itaja í, srta, Córa Arru

da, muito graciosa, sr. e sra. Edgar Pereira, sr. e sra, dr.

Djalma Araújo, srta. Danova irradiou simpatia. A ele

gante Tereza Fialho, estava elegantisslma, usou chapéu
em peta las. Sr, asra. J0:10 Assis. Si·a ..Ot ilia Fialho, dra.
Cecilia Medeiros, o simpático casal sr.' e sra , Gilberto
Gheur, a sra, dr. Teodósio Aterino. Sr e sra. dr. Mário
Fm-rei ra, a cronista Emely. Sra. Olga Garofalles Cam

pos, sr. e sra. dr. Pereira e Oliveira. O sr. Governador do

Estado, dr. Jorge Lacerda. Srta. Eliana Cabral, dr.
Newt,ln Cher-em. Srta. Vern 'I'avares. Sr, e sra. Emanoel
Campos.

Tietzmann;
- sra. Hilda Lehmkhul!,

esposa do sr. Antônio Lehm

khull, comerciante
--'- menina Ana-Maria filha

do sr, Major Ant-ônio Mourão
Ratton

VIRGINIA VIC'J,'ORINO

Espero-te sozinha, na janela,
'Vens' me falar, amor; 'penso, medito. -

'

Noite d'azul, tranquila, em éada estrela
Como se fosse em ti, os olhos fito.

Chego, a .ter mêds, porque não evito
Ou não retardo a hora grande e bela?'
Esta alegri� há de explodir, num grito'
Em que a minha'alma todà �e, reve�a.

De novo estou sozinha, choro, choras;
Que misterio insondavel e das horas!
Partes, ouço-te os passos; noite fria

QUe ausencia! Voltarás? Senhor! Senhor!
São as horas tão grandes para a dor
E tão pequenas são para a alegria!

_ sr. José Cândido ela Sil

Vã, IPiscal do Imposto de

Consumo, no ,Rio ele' Janeiro,
atualmente em fétitü nesta

Capital; ,

_ Sr. Aloisio Almeida Gon-

�-.·.·.·.·.·.·_JYV".w. ....'!....·.·.-.·_......
JORNALISTA PEDRO PAULO MACHADO

Aniversaria-se, hoje, o nosso prezado conterrâneo e

amigo Jornalista Pedro Paulo Machado, destacado funcio
nário da Imprensa Ofícíal do Estado e Diretor de "O ES
TADO ESPORTIVO",

Sem contestação um dos mais categorizados e consci
entes cronistas esportívçs, além de ser companheiro dos
mais' leais e capazes, há mais de dez anos, da secção de eS

portes mantida por este diário, o distinto aniversariante
credenciou-se à e"s�ima e ao conceito dos desportistas cata-

rinenses.
Sempre com Issnção de ânimo" com zelo e dedicação,

Pedro Paulo Machado se, vêm colocando à frente do espor
te catarinanse, onde c o tr qui s t o u lugar de relêvo,

• -,
sr, Antônio Pilar, fal'ma-

j c�mo' cron :$ta,. t�}Cntp�Oi pr�sti�iudo ,e c�JU.....���:uil:da. atua-

I cêutíco: çao, pela JustIça Com que' emIte corrceítcs: o distinto aní-

"
-,-:0 :-_,-:0 :--

. I - sr. Luiz Eugênio de Car- ! versariante ver-se-á cercado ele carinhosas manifestações
, ,(

No pr�XJl110 s.ábado � Cat�dl'al M�tropo:Jtana r_:ce- , valho Uriate, funcionário da I de apreço e regozijo pelo transcurso, d.e s�a data natalicía.
b:1 a os n01VOS, dr. Yoldol! BItte,ncoUlt e srta, Ur.ama I firma "Carlos Hoepcke" S.A. E nesta oportunidade, associando as mUltas homenagens,
LIvramento, A "oluna soeml dCHe.la aü jovem par slnce-

, Comércio e Indústria;
.

/
nós os que labutamos �e:t� Jc:_rnal, levlll:nos-l,he o nosso

l'as felicitnções.

I - sr, Rodolfo Schlemper, muito cordial abraço de tellclthçoes, extensIvo::; a exma. fa-
XXX -sr. Dercílio José dos mília, nos congratulando COll1 os esportistas catarinenses.

Visita a\) Pn:ddeute da República 110 Catete: Santos' _ .. _ _ _ _ .. •
- _ .. _.................. - ...... _ �

_ 8;a. lVlaria da Conceição
.......FÃzidw�ÃNOS, -liõj:f�: de Estradas. de Rod�gem

-' sr, Ec1ison BatIsta Gal-

sta. Ana -Maria Ratton, çalves, comer'ciário;
estremosa filha CeI. Antonio - sr. João Di Bernardi; do

Carlos Mourão Ratton, <ia

I
alto comércio local;

Exército Nacional
_

- Jovem Dagoberto Walda
- sta Maria de Lourdes Raijche;

Piazza, filha do Sr. Luiz I
- Fa�'m�ceutico qro da

Boiteux Piazza e de sua exma Costa Rlbell'o

esposa el, Carolina Taranto i - sr, Euclides Almeida, al

Piazza; ! to funcionário da Diretoria
••••••••�••••••••••••••••��•••••••••••••••• i

Uilza Dutra, tem sido fortemente aplaudidos pelo seleto

[Júblico de nossa cidade.
, A coluna social cumprimenta o sr. Sá-Ivio de 9liveira

pelO sucesso alcançado, fazendo votos quê ol,ltras peças

apareçam em sua direção, para que, lá for�, não o seu

nome, que já é vitorioso, mas sim, mostrar o que se faz

em nossa terra.

Srt,," Vilma Sozzi a vencedora do concurso Miss Ci
nelZindL1 de 55, sl·ta. AUete Gonçalves, vice' campeã do

concurso e sl·tn. Nady Fernnndes, moça bonita, que re

pl'escnlou o Estado de São Paulo no referido éoncurso

em visita ao Chefe da Nação, Presidente Nerêu Ramos,
no Pnl:ício do Catete.

XXX
A 'noivà com seu lindo e custoso

-

vestido em renda
mariscot e seda-pura, trabalhado a pedrarias er� unH

verdadeira boneca em fina porcelana.
XXX

Sem dúvida foi uma nota, a elegância do dr. Cesar
AtiJa.

XXX I XXX
.T oc,key Clube 'Santa Catarina: I Servira:m de padrinhos, da noiva no ato civil e reli-

Sem dúvida nenhuma, a nota máxima dos úl1:imos a- gioso: O sr., e sra. dr. Orlando Goeldner, sra. Goeldner
contecimentos sociais em Santa Catarina, será a tarde

I apresentou-se com muito gosto. O Almirante e a sra.

elegante que se realizará dentro em breve no Jockey Clu· Thiel's Fleming, o Coronel e a sra. Juan Ganzo, sra. Gan·
be Santa Catarina. Para ta.l acontecimento, o grande ,zo elegantissima, sr. e sra. dr. Ernani B. Cotrim Filho, o

mond social ficará avisado com atencedência, para que i �r. Cados Eduardo Orle e a simpática srta. Léa Merelles.

seja esta tarde a tal�de mais elegante do ano. , O 81'. e sra. Cláud.io Vicenzi, a, elegância e bom gosto da
X X X I sra. Vicenzi, encant?u �os convidados e a�Jreciit�ores da-

Casaram·se

I
qnelR tarde de elegancla quando usou rICO tallleur e',l

SíLVIA e CESAR renda mal'iscot, côr palha com complementos em côr a-

Foi realmente bonita e imponente a cenmol1la reli- mareio. Foram padrinhos do noivo no á-to civil e religioso,
giosa do casamento da sta. Sílvia Fleming, filha do sr. e 'o S'1'. Octávio da Silveira e senhorinha Córa Batalha da
sra. Dr. Thiers Fleming, com o dr. Cesar Atila Batalha Silveira, dr. José Batalha da Silveira e sra" Sr. e sra. Fer
da Silveira. I nando Batalha da Silveira. Dr. ;Toão Assis Filho e srta.

Representando duas familias das mais estimadas na
, ,) udith Batalha da Silveira. '

sociedade cRtarinense, os noivos atrairam à Catedral Me-
'

.
X X X

,

tropolitana, seu circulo de relações onde se encontravam Sr. e sra. dr. Fulvio Luiz Vieira, sra. Vieira elegante
os nomes mais ilustres e admirados. e graciosa. 81'. e sra. dr. Percy Borba, dr. ,João Preto de

X X X Oliveira, engenheiro civil da sociedade de ,Lajes e srta.

Elsa Batalha da Silveira e sr. Ernani Camisão e exma.TealTo:
Sob a direção do prof. Sálvio de Oliveira, está sen

do apresentarlo no Teatro Alvaro de Carvalho, estreando',
o Teatro C;,tar·inense de Comédia, com a \)eça de- Pernam
buco de Oliveira, "REVOLTA 'DOS BRINQ.UEDOS". Eli
�aheth Gl111otti, Miro MonlÍs, Antônio - 'Dutra, Marlene
Socc." s, Zanzibar Lima, Mil'iam 'Nobl'eg'1, JliIarquinho e

I
esposa.

XXX
,

Após a cerimonia religiosa, os convidados dirigiram-

! se ao luxuoso palacete do casal Thiers Fleming, onde
houve uma elegante recepção aO som de suave orquestra'
de cordas. i

Servimo-nos do presente
para levar ao conhecimen
to'de V(v.) S(s.) qüe a DI
RETORIA eleita em 15 e

empossada em 27 de novem

DI'O p�'óximo passado, está
- , 'l) a,.;sim éOnstittlida:

J ••••••••e�••••••�••••••�••••••••••••••••••••••

FRACOS

VA'NABIOL

vão
- sr, Hildebi'fmdo Nunes,

funcionário da Fiscalização
dos Postos;

- snra. Bercides Tolentino
de Souza, esposa do sr'., Erna
ni Tolentmo de Souza, do co

méreio local;
- Prof. Joaquim Blumem

bCl'g.
...........--.....�..........".....,._.,._..-...

MAGROS E

�. indicado. nos, casos de fraqueza,
p:llldez, magreza e fastio, porque em
sua fórmula entram substâncias tais
como Vanada.to de sódio, Licitina, Gli.
cerofosfatos, pepsina, noz de cola, etc,.
de ação pronta e efica! nos casos de
fraqueza e neurastenias, Vanadiol é
inc\icado para homens,. mulheres, crian
ças, senclo sua fórmula conhecida pelo.
grandes mMicos e está licenciàdo pela
Saude Pública.

�SDirée-8Ianche de UJ56
t Para quem assistiu a soirée-blanche realizada sâ

',bado nos salões do veterano Clube Doze, deve ter visto
que estas reuniões são cada. vez mais bonitas, animadas
e bl'ilhantes... A deste ano, cuja ornamentação" esteve
�xcepcion,al, graçaa a estética de EDUARDO ROSA, teve
seu ponto alto aquela magníf'Ica corbeille que se achava
no centro do grande salão, o que fazia os pares se díví
direm em derredor. Aquela corbeil le toda iluminada, deu

-

realmente um aspecto maravilhoso ...
, Notámos, no en

,

tretanto, que o elemento feminino era muito mais numero

" 30 que o masculino; .naturalmenta devido; traje branco,

"'que toda moça possue e os rapazes nem todos tem roupas
de !in ho ... Os trajes de verão variam muito. na atualidade,
desde os escuros, de cores berrantes, as listadas, etc.,
quanto aos homens ... Este talvez tenha sido o motivo
que o elemento masculino andou um pouco escasso ...

lVIas de qualquer forma, como reunião brilhante, a "Soi
rée-Blanche de 1956 alcançou pleno êxito e daqui damos
os nossos efusivos parabens aos seus or'gan.izadcres, no

tadamente ao Diretor Social Arnaldo Dutra, que é o cria
dor há seis anos, desta tradicional reunião elegante ...

Geííié-flàôfâ-CaTai�
Novamente, bOjP" pelas ondas da
Anila ,8arlbaldl, o maior, programa

fadiofonlco
.

Sob o' alto patrocínio da "A Modelar", ora realizando
com inexcedível exito suas tradiciona is "Grandes Ven
das de Verão", a Radio Anita Garibaldí levará hoje, no.

vamente ao ar o maior programa rea liza.do pela radio
catarinense. t

No programa anterior foi foca.liz ada a figura irnpar
e altamente respeitavel de Dona lVh(�ale''I;l de :\1oura
Ferro.

Dedicando toda sua existenc ia à causa elo ensino,
bem como às do cara ter social, tornou-se a ilustl'e dama
patricia credora do pleno reconhecimento público e da
maior admiração dos que conhecem de perto seu trabalho
gigantesco em pról dos nccess ítados.

Foi, portanto, motivo de' satisfação a to.los os ouvín
tes do grandioso programa, a oportunidade de ouvir o
relato do que tem sido a vida de lutas e .lédicação de
DOI1R Madalena de Moura F'erro.

"

Mercê do apoio decidido que lhe empresta o estabe
lecimento líder do comercio varejista do Estudo, "Gente
de Santa Catarina" prossugu irá em "l,eu louvavei objeti
vo, qual e de dign

í

Iicur t..dos aqueles que, pejo S'!U pas
-ado de valiosos serviços prestados à coletividade, torna
ram-se merecedoras de nossa gra.tÍlIRo ,

Como dissemos acima, o programa maximo do radio
,�atn1'inense estará hoje no ar, às 20 e �O heras, -lo '

� .' a ..ravez
das ondas da Anita Garibnldí.

_

Prestigiando êsse programa estão todos que de fato
-rmam a nossa terra, pois que seu objetivo é tornar CQ
ihecidos, honrando seu mérito, aqueles' que' lutaram ou
«êm lutando pelo seu eng:rlindeci1:nento, '

MISSÃO ESPÀNHOlA
MADRID, 30 CU. P.) - A tschék POderá "afirmar e 1'0-

'11issão que representará a bustecer os v�nculos entre Es
�spftnhR na posse elo presi- panha e Brasil" ,-� comen
dente eleito Juscelino Kubi- tou - o jornal "Arriba". O

- órgão da Falange se felicita
por ser um falangista, Rai
mundo Fernandez Cuesta.
secretário geral do partido,
quem preside 'fi. missão, Cues
ta - diz ainda o jornal _

pode c01'ltal' corri a simpatia
de todos 03 espanhois para
com o povo brasileiro e com
os melhores desejos de en
tendimento frat.ernal entre
os dois Povos.

Empregada
dom,esfica

Casal com -duas filhas,
chegado do Rio, preC'Ísa de
0ôa empregada, limpa e de
bôa aparencia, paga-se bem.

Exige-se referencias. Tra
tar rua Preso Coutinho, 89.

CENTRO CATARINENSE NO PARANÁ
e agradece- 'Presidente: - Orival Fé-Recebemos

mos:

Curitiba,
1955.

Prezados' Senhol'es

res, Vice-Presidente:_
de Paulo Da Nova, 1° Secretá

rio: - -Eleutério Dellazam
2° Secretádo: - Altino Le
mos de Farias, 1° Tesourei-
1'0: - Antonio Dalton Me

nezes., 2° Tesoureiro: - Ge
túlio Baréa, 1° Ol'ador:
Agenor Salgado, 20 Orador:
- Léo Cass'etári, Bibliotecá
rio: - Ltiiz Fernando de

Freitas" DIretor de Assis.
Social: Acácio Ramos
Arruda Filho, Diretor De-
parto Esportivo: - Danilo
Lopes Mafra.

CONSELHO FISCAL: -

Ezio Calliari, 111amar Pinto,
Olmiro Faraco, João Waldir
:Favarim e Clécio ComerIa·
to

Sem outro particular n.o

momento, aprovei"tamos o

ensêjo para apresentar as

nossás, Cordiais Saudações.
p. CENTRO CATARINEN
SE DO PARANA'

ORIVAL FÉRES - Pre
si'dente

ELEU'rÉRIO DALLAZEM

dezembro

1 a S'ecretário
Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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:' ,Es;la: ,:noite O io�o ,final �o' returno
'�ATfE'llte'x"lÂMANDARÉ, o COTEJO PROGRAMADO REABllITAÇ�O DE-

SEJO DAS DUAS EQUIPES
.

Jogam na noite

..
de hoje,

n.
o estádio ria Praia de Fõra,

I
lutas e

..
estão desejosos de reabilitar-se, Quai dos dois

os conjuntos do Clube Atlético Catarinense e do Taman- conseguirá? '

,

daré Futebol ,Clube,'
"

O prélio, 'que'dará por encerrado o segundo turno, ' QUADR,?S. PROVÁVEIS
.

será também o da despedida dos dois clubes que com o
' ATLÉTICO - SOnCIRl; Teodoro e Cazuza; Osni,

Guarani não conseguinam classificação para o terceira Frederico e Nilo; Anisio, Giovani, Cavallazzí, -Ney e

turno. '\ Mina.
, Pouco ou quasi nenhum interêsse reina em torno do, TAMANDARÉ r+ Dantas: Cl:uldío e Jaime ; Pedro,

�rnbate entre tl'icolores e rubros. O primeiro divido com Itamar .e Geraldo; Borges, Oládio, Ede, Ney e Oswaldo.
o guarani o penúltimo pôsto, enquanto que (I segundo é ti Preliminar com iníclo às 19 horaa.
"rabeíca", Os dois coniunto« perderam em suas últimas Jogo principal às 21 horas.

, .

,---------...,.

NOMEROS DO ,CAMPEONATO
CITADINO D'E PROFISSIONAIS

PARTIDAS REALIZADAS
1" TURNO

,

,

Paula Ramos 5 Guarani 2
Imbítuba O x Bocaiuva O, em 'Henrique Lage
Atlético 4 x- Paula Ramos 3

Figueirense 4 x 'I'amandarê O
Avaí 4 x Bocaiuva 1
Atlético 5 x Guarani 2

_

Imbituba 5 x Tamandaré O

Figueirense :3 x PaUla Ramos .1
Atlético 2 x Avaí 2
Bocaiuva 4 x 'I'amandarê 1
Guarani 2 x Figueirense 1
Paula Ramos .ê x Imbítuba 1
Avaí 2 x Tamandarê 1
Atlético 1 x Figueirense J" "

Paula Ramos 5 x Bocâiuva 2"
Imbituba 3 x Guarani i
F'ígueírense 1 x Avaí 'O

.

\ Paula Ramos 2 x TamandaréD
Bocaiuva 3 x Guarani O '

Imbituba 2 x Atlético 1
Avaí 2 x pauÍa Ramos 2 '

.,-

Figueirense 2 x Imbituba 1
Guarani 1 x 'I'amandaré :0, ,

'

"

Av:vÍ 3 x 'Imbituba 2 __':', .I

BocaiuvaB ·x Atlético ;t:'�: ),
.

.� Av�:í 2 x Guarani 1
r ,F-ig'ueirense 4 X Bocaiuva 1

Atlético ,2 x' Tamandaré 2
,

,.' V,:,
.

,,', ":',', 2° TURNO
panla Ramos' [) IX G'uaraní o

Boe�iúYa 5 X Imbituba 4
Raul'�' Ramos 2 x -Atlético o

i, .Figtleih!ll�é 7 'X' Tamalldaré o
, Avai 2�K Éocaiu'Va 1,

Ghi{ranr-b4 x··Atlético o
'{mbitúoá '2 x Támandaré 1

, FigueÚens'e: 3 x Paula Ramos 1
Avai ,6 x Atlético 1

,BQc;�duva 4 x l'arnlmdaré 3
,

Flguei.rénse O x Guarani O'
Imbituba 4 x, Paula Ramos O
Avaí 8 x Tamandaré O
Fig�leirense 1 x AtÍético O
Boe.aiuva 3 x Paula Ramos 2
Avaí 2.' x, Figueirense O

Im}Jitlib,a 4 x GtÍaraní O
Tan'iandaré '1 'x Paula Ramos O
Gual'aní 3 x Bocaiuva 2
Atlêtico '4 x ImbituQa 3
Avaí 4 x' Paula Ranios 3

,

'Guaran'í 2 x Taulandaré O
, Figueil;ellse 1 x Imbituba 1
('

Avaí 3. x Im,b'ituba f
Bocaiuva 3- x Atlético 2 '

Av.àí 4 x GÚaraIii O'
Bocaiuva, 3 x·Figueir�nse 1

c CLASSIFICAÇAO
'lO lug;r' - Avaí, 4 p. p.
20 !ugár - Figueirense; 9 p. p.
30 lugar - Bocaiuva; 11 p. p. ,

40 lugar - Imbituba, 14 p. p.
5° l'ugar -,Paula Ramos, 15 p. p.
6° lugar - Atlétlqo e_ Guaraní, 17 p. p.
7° lugar - Tamandaré, 23 p. p.

, pS ARTII�HEIROS
'

E'rico (Figueirense) , :., .. 11

fernando (Avaí) ,........ 12
Sombra. �P. Ramos) .,. .. : , iI
Amorim (Avaí) ,' '... 11
Zacky (Bocajuva) ., , ,........ 10
Wilson (2. Ramos) , , 9
Lauro (Atlético) .,., ,.......... fi

,Amoi"im '{Avaí) .. , .

,Ca,rlitô (FiguC!irense) ., .

Oscar : (linbituba) , ,.

Professor (ImbHmba) .. ,., .. , , .

J�có (Avaí)' ,', .. , .. , ..

Pitola, (P. ,Ramos) , .

CavaUaz�i <Atlético) ,

l . , .. , , ..

.Jair (Bocaitiva) : J ••••••••••••• ,

Valério CP. Ramos) , , : .

Cônra; (E.oeaiuva). . ; .

Nery 'Umbithba)' , , .

�Rodri,gi.t� : (Bo.c.aiuvà) .. ' ' , .

/;
.

Armando (Bocaluva)' ...............•..

Larld? _(I!l!_9ituba) : .

,', ,
.. Chadéço

! (Imbituba) : ," .

'! N'enem. (Bnc,aiuvà) .. , ,., .. ' .

I .,� ; o"

.. :.1. Victor' (,A:tlético) .

Nizeta (Guàraní)_; " ••. :· .• ' 3
NiÍtinho" (Avaí) �' .

""""",.."..""""
N-ey (Tamandaré) ., " T';"
David (Imbituba) '" " , , .

Sadi (Guaraní) ., .. " , "

.�.

'.

,

'

I,

4
4.

,4.
4
3

Vende-se
',y-e'ucte-se uma loja á rua

R
·

h dR' d· d 1955 Tenente Silveira 25
aln a o a 10 e em sua·es-.. Informações no local ou á

FI I d
Avenida Hercilio Luz, 132fréia em orianópo iS"i.nauguran o as .Apt.�3;,FlorianOP0lis.

novas instalacões do Bar.
R'eser,va de �es-as pelo telefone 2909

AGRADECIMENTO
José feminella

A viuva e filhos de JOSÉ FEMINELLA, falecido
dia 28 de Janeiro, vêm 'pelo presf!nte, tlll'{\fIr publÍC!e Reus

agrade,cimentos a todos as pes.soas amiga'.; que tanto os

éon-fortaram durante a prova pela qual. passam}n {lom, o

fa�ecimento de seu esposo e pai e as qUt acompanharam
,o fe\'etr� até o Cemitério e bem assim :l tocios ·os ,que du
rante a enfermidade, muito os ajudaram. lJeixam,' a<,!ui;
consignados seus agradecimentos ao abnegada faculta
tivo Dr. Eros Clovis Medin, que com tanto �arinho i'd�s
prendimento e verdadeira consciencia de slla. -mjssão,
atendeu 'Q enfermo durànte sua mblestia. LIVROS
-�------------------':"",--- Por' motivo de viagem vel1-

LOJ,A-VEND,E-SE-LOJ,_ :A', der,n-se litvros de direito, fi-
- Josofia e literatura.

, Vende-se a Loja situada -à Rua Tenente Silv'éjra u'r:: :' Tratar à Rua Tenente Sil-
25 'com apr'êciaveI freg'llezia. '

,

veira n. 16, das 10 às 16 ho-
Tratar no mesmo endereço. raso

VENCERAM TAMANDARÉ� E VENDAVAL
Sábado teve prosseguimento a disputa do Campeo

nato Citadino de Futebol Amador, com 'a realização de
duas boSs pugnas tendo o 'I'amandaré derrotado o Aus
tr ia e o Vendaval suplantado o Alvim Barbosa. Em am-
bel' os jogos o marcador assinalou 3 x 2..

'

Na proxima' sabatina o certame: continuará com a

rea lização da an te-penúltima rodada" constantes dos se

guintes' jogos : Postal Telegráfico x Flamengo ,3 Irís x

Treze de Maio.

DEIXOU A CASA DE SAUDE
O goleiro Alcides, veio ao nosso encontro sábado

último à noite defronte à Cate.irnl Metropolitana, por
onde transitavamos à caminho ca redução, para agra
decer, à reportagem a nota inserida nesta folha em

termos e lo g i o s o s, sôbre a grave contusão que
sofreu na partida contra o Imbituba e que o obrigou a

procurar a Casa de, Saúde São Sebastião para no dia se

guinte sofrer melindrosa intervenção c uúrg'ica.
Alcides, com o ombro enfaixado disse-nos do êxito da

operação' e da desnecessidade de sua continuação na

quele estabelecimento hospitalar da rua Bocaiuva, visto
a rapidez com que vem processando v o seu restabeleci
mento. Espera êle voltar a atuar dentro de poucos meses,
110 Campeonato de 56.

Ari (Guaraní) ,.............. 2
'Dedéco (Guarani) , •......• ,..... 2
Alemão (Figueirense) .•..•........... 2
Bolão (Avaí) ....••.. o' •••••••• _........ 2
Wahrior ÇFigueirense) 2
Ântoninho' (Guarani) '�. , : .. , , 2
Zézinho (Guarani) ., '.................. 2
Vico (Avaí) _," 2
Oládío (Tamandarê) 2
Hercílio (Avaí) .... , .. ,............... 2
Pacheco (Fígueírense) ','

'

2

Quesco (Imbituba) , .. , ;... 2
Raul (Bocaíuvà) _'. : . . . . . . . . . . . . .• 1
Jair (Tamandaré) _ .. _.' . . . . . . . . . .. . . .. ,1
Dilney (Atlético)" _:_ , . . • . . . 1

Alípio (Avaí) i ••••• ' .. , ••,..... 1
Caréca (Atlético)' _.' , . , .\. .. . . . . 1
Tião (Guarani) , ,............ 1
Loló (Avaí) ,. ; , . .. .. 1
Betínho (Figueirense) •..... �. .. .. 1 Homenageando o glorioso Caxias Futebol Clube,
Adão (Tamandaré) '" .:_ .. ,�.. .... 1 campeão de Joinville e do Estado. pelo transcurso de seu

-: Joquínha (Tamandaré) ;................ 1 35°. aniversário de fundação acaba de surgir, na "Man-
':'Toinho (Figu'eii'ense) . _. 1 chester" catarinense, "O Pinguin", revista ilustrada

Fernando' (Tamandarê) . . . . . . . . . . . . . . .. 1 que obedecerá à orientação de J0:36 Lopes Ferraz e Ti-
Carlínhos (Guarani) 1 rnoteo J. P. Aves, cóm a colaboração inteligente e im-
Nilson ,(Guàraní) '

1 parcial 'dos nossos confrades jornalistas Alvaeyr Rosa,
.Morací-. -;(Avaí) .

- ,', .. , . , , ', , . , . .. 1 Euclides Gonçalves, Antonio de Freii:as, Herácl ito Loba�
Armarrdo, (P. Bamos) .,............... 1: to e Osvaldo Silva.
Betinho CP. Ramos) .. , : ,I Excelente seu número de apresentação. Boas ilus-
M'ârio (G:"l�raní) � . . . .. . . . . . .. 1 trações', tudo focalizando a, vida glorlosu do Caxias Fu-

,'Giovani' (Atlético) : .. .'.... 1 tebol Clube.
'

Osni' {Atlético) , ,. . . . . .. 1 Parabens aos seus diretores e col.rbo ra dor-es pelo
R�CQRD1�T� ,DE TENTOS NUM S'Q JQGO :arrQjo da iniciativa, Todo'o suce"s( ;5 o que lhes cleseja-

"�ÂnWJi'im:� kA;v,ai), dnú ',4 1\entos r '

t
,.

' mos. E gratos pelo ofe,reçimentJ de um e�,emplal'.
.. ,\,,! ARTILHEIROS �NEGATIVOS ----- ...-----.- _.

'Teodo�o, do Atlético, �
a 'fa.voi' do ,Im,'bÜuba. ' Soncini (Atlético) no 'jogo contra o Boeaiuva

-

i. Nilson, Faüsto e Anibal, do Galll"aní e Múraci eValério, do Paula Ramos, .a favor dó AvaL
Bonga, do BocaiÍlvá: ai favor "d� Avaí. Hercílio, do Avaí, na pugha entre os dois elübes.

ARQUEIROS VASADOS ,OS APITADORES

S
'..

(AtI 't·)'
'

30 Gerson
_
Demaria ,.�., , .onCInl .' e ICO , ' ',' ..

' '. . .. vezes
L' B tI'I I (P R ) <:17 azaro ar o omeu ." .. , .... , .. ,., .... ,Je o· ,.amos _ ...•.. , . ,.,.. vezes
J

-

S b
'-

d S')A' fT d ')
, '.

23 "oao e asttao a' 1 va , ,maury � aman are . .. . . . ... .. .. .. ... vezes 'L S tD '(G ')
,

20 auro an os , " , .oml u,aranI •.....

'

.... ó • ,'. • • • • • • • • • • vezes
O ld M'C

.

d (I b·t ba)
,

16 vezes
swa o 1 eIra ',' : .apaver e m I ti ...... '. • . . . . • .. . . ..

St b H (h' )H T (B ')
,

.

r
" . e an ory ungaro .e 10 ocalllva ; ..,. ',' . . . . . . . . .. i). ve_zes

, ASPIRANTESArgentino (Tamandaré) ....•

'

-.. 14 ve'z,es "

Cl 'f'
_

aSSl lcaçaoAlcides (Avaí) , :-
'

13 vezes
10 I F" I b' b

'

llg!1r - Iguelrense e 111 ltU a, 5 p. p.Luiz (Boeaiuva) ,' , .".,', 9 vezes
20 I Atl't' 12ugar -

.

e leo, p. p.Norton (Figueirense) '. . . . . . . . .. 8 vezes
30 I B' 14. ug::tr -:- ocaIuva, p. p.Oswaldo (Bocaiuva) .... � .... : .... , . . . . .. 6 vezes
40 I G' 15ugar, - uaram, 'p. p.Paté (Guaraní) ....•.................... 5 vezes
50 lugar _::: Avaí, 18 p. p.Walter (Guaraní) ,................ 5 vezes
60 I P 1 RTião (Imbituba) , :........... 5 vezes ugar - all a amos, 19 p. p,

. 7° lugar � Tamandavé, 22 p. 'p.Isa�as (Guaraní) •..... ,................. 4 vezes
úLTIMO JOGO DO RETURNO,Galo (1!'igueirense) '........... :3 vezes

Dia 2/2 _', TamanQaré x AtléticoJ'm:a '(Atltico), em. 56 .m '..... .. .. 3 vezes

Almiro (Tamandaré), em 49 minutos
'

.. 2 veze!j
Itamar (Talllandaré), em 41' minutos 2 vezes

Dino. (P. Ramos) , �........ 2 vezes

.Jaime (AvaO ;.: '

;. 2 vezes

Alexandre (Imbituba) : : .

Dantas (']\amandaré) " .

Fausto (Avaí) _

'

.

Wilson. (Figueirense) \' .

Marréeo (P. Ramos), em 9m .

Morací (Avaí), em 36 m. . .. , : .

.'

,PENALIDADES MÁXIMAS
Con:vertidas em gol

'Pitola, no jogo Paula Ramos x' Atlético
Vico, no jogo Avaí x Atlético
Os'car, no jogo Imbituba x Avai '

Lauro, no jogo Atlético x Bocaiuva
Nizeta, no jogo Guaraní x Aval
Zacky, no jogo Bocaiuva x Imbituba
E'rico, no j'ogo Figueirense x Tamandaré
Valério, no jOgo Paula, Ramos x Figueirense
Vico, no jogo, Avaí x Atlético
Nenem 'e Zacby" do Bocaiuva; 'no. jOgô contra Q Gna-

l'aní.
"

Nery, do Imbituba, contra o AtÍético.
Osni, do Atlético, no prelio contra. o Bocaiuva.

Des,perdiçadas
Leibnitz, no jogo Paula Ramos' x Guaraní
Amorim, no jogo Avaí x Paula Ra.'mos
Dirceu (Guaraní), no jogo contra o Bocaiuva.

,E�rico (Figueirense x hnbituba).
Fernando, do Avaí na partida contra o GuaraílÍ.

EXPULSõES DE CAMPO
Sebastião, do Atlético, no jOgO frente ao Guarani.

5 Erasmo (P. !famos) e Chadéco (Imbituba, no jogo
5 entre os dois ,clubes.

'

,

Bolão, do Avaí, no jogo contra o Figueiren.se
Dilney, do, Atlético, na jogo contra o Bocaiuva.
Vermelho· do T.amandaré, no jogo ,contra o Atlético.
Sombra, do P. Ramos, no jogO cóntra. o Atlético.
Filomeno, do Guaral�í, no jogo contra o Paula Ram,os.,
Marréco, do Pau1a Ramos, no jogO contl'a e Figuei

'p.l1se.

Gel�son, do Imbitllbª, no� jogo' contra o Paula Ramos.
Triiha, do Figueirense. no jogo �óntra' o AvaL'

.

Professor, do 1mbítuba, no jogo contra o Atlético.

AMARO, EX-DEFENSOR DO AMERICA,
IRA' PARA O CARLOS RENAUX

Segundo notícias chegadas de Brusque, o veterano
médio esquerdo Amaro, ex-defensor do América, do Rio,
deverá ingressar no Clube Atlético Carlos Renaux que
assim marca um tento magistral com :t conquista do es

tupendo crack.

"0 PIN GUIM"
,'I,

,

'/

15 veZ33

13 vezes

11 vezes

11 vezes

4 vezes

1 vez

2 vezes

2 vezes
1 vez

J de' Fevere)iro 3 de Feverei'ro
- SABINO'S BAR -

lUIZ SABINO
apresenta

VERA LU,CIA

"

1 vez'

,O
O

(j
5
5
5

9
7
7
7
7
6

:3
3
3

•

In�ml�
CINE SAO JOSE

As 3 - 8hs.
Ingred BERGMAN eJ.TI:

A _MULHER QUE VENpEU
A ALMA

"

No Programa;
Fatos em Revista. Nac. \

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

1�.I·If'
As 5 - 8hs.

Richard BURTON
3aggie Mc NAMARA
Raymund MASSEY - John
DEREK - em:

O Gll:NIO DA RIBALTA
technicolor de Luxo

'No Programa:
.

Desenho Colorido.
Preços: 18,00 10,00.
Censura até 10 anos.

As - 8hs.
Van JOHNSON _:_ Janet

LEIGH em:

Tupd POR VOCll:
N o Programa:
Noticias Da Semana. Nac.
Preço: 10,00 - 5,00.
Censura até 14 anos.

I.,ti'_
As - Shs,

Glenn F'ORD - Julia
ADAMS em:

SANGUE POR SANGUE
technicolor

, No Programa :

Chie Notdciar io. Nac.
Preços: 8,00 - 4,00.
Censura até 14 anos;

John' LUND
SHERIDAN em:

l<'ORJA DE PAIXõES
technicolor'

No Programa:'
ReporteI' Na Tela. Nac.

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

miam
j As - 8hs.

"Sessão das Mo�as"
Peter LANGFORD em:

VOCll: PARA MIM
No Programa:
Cine Reporter. Nac.
Preços: 8,00 - 4,00.
Censura até 14 anos.

. \

ALUGA-SE
Aluga-se uma ,sala para es

critório com entrada, inde
pendente.

À Rua Vidal R,amos, n. 30.
Tratar ,na mesma.

, ,

Necessita-se urgente de
'quarto espaçoso com cama.

Tratar nesta Redhção ou na

Eletro-Técnica com Aujor
Alves.

Vende-se
Vende-se a casa da Aveni.

da Hei:cilio'
.
Luz 183, infor

mações no meSmo local.
DiaR, '.'

.. � -\. _ ...

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



«NO LeOdCulo,)

Com a Biblia na
� LIRA TENIS CLUBE

Mao Dia 11 - Sábado - Grandiosa abertura do Car
naval

QUARTA.FEIRA, 1 DE F.EVEREIRO Dia 12 - Domingo - Matinée Infadtú a parsir das

SÚ uma coisa te falta: vaí, vende tudo que tens, dá-o 17 horas às. 20 e das 20 às 22 horas Juvenil '

aos pobres e terás um tesouro no 'céu; então vem e se- 'Dia 13 - Segunda Feira - O maior Baile Carnava-

gue-me. (Marcos 10:21). Ler Marcos 17·22. ' Iesco do ano

NOSSO filho mais moço esteve 'três anos na Univer- Dia 14 - Terça Feira � Baile "Até o sol raiar"

sida de fazendo preparatórios para o curso' de medicina. S�rão realizados por êste �lube, em sua séde social,
No fim dêste período, ficou indeciso. Foi persuadido a nos dias 11, 13 e 14 de fevereiro, grandiosos Bailes a

pedir nomeação à Junta de Missões Nacionais para tra- Fantasia. Domingo, dia 12," haverá Matinée Infantil e

ba lhar como estudante pastor. 'Juvenil, a partir das 17 horas.

'I'rabalhou três meses pregando o evangelho, diri- JmSERVAS Í)E MESAS: As mesas serão reservadas

girido cultos, visitando os �nfêrmos, sepultando os mor- a partir das 19,30 horas do dia 3 de fevereiro, sexta fei

tos e orientando a construção de um novo templo. Rece- .ra, na séde social. As senhas serão dístribuidas as 7 ho

hemos uma carta dêle na qual dizia: "Se, há três anos ras do mesmo dia e no mesmo local.

atrás, vocês me tivessem dito qUe me canditasse ao mi- É obrigatório a apresentação do talão do mês de fe

nistério ativo da igreja, eu teria achado graça. Mas tive vereiro, do corrente ano, para o que o Sr. cobrador estará

o privilégio de servir como estudante pastor durante o presente para contrôle'.

verão e estou convencido. de que Cristo me chamou para A mesas serão reservadas pelo próprio associado ou

o seu serviço e quer que eu dedique, o resto de minha vi- por pessôa de sua família.

ela ao �1inistério de sua igreja". PREÇO DE MESA: Assinatura para os 3 bailes

Cristo desafia a mocidade a amá-lo e servi-lo, seja ] Cr$ 350,00 - não
_

havendo reserva para a matin ée In-
atendendo seu chamado para o ministério ou dedicando- fantil e Juvenil., -

.

se a qualquer profissão liberal ou outra atividade na vi- INGRESSOS: ,O Clube não distribuirá convites. Pa-

da. ra as pessôas em trânsito, poderá a Diretoria a seu cri

tério, e sob a responsabilidade de um sócio, .exped ir in-

gressos, desde que o apresentado pague o valor de uma P '''t d O·anuidade, os .quaís poderão ser adquiridos Junto à Se- ,r recel O O 18
cretaria .do Clube a.té 'às .18 horas do dia da realização (�e' .

cada. BaIle, e depois de autorizada a concessão pelo sr. I NÃO É PARA MENOS·'

Presidente. I PREZAR

MENORES: Não será permitida a permanência ele l
Há 'qu�m .

pense que os

Menores de 14 anos nos Bailes dos dias 11, 13 e 14. N� . flentes de, leite, por nasce

Matinée Infantil e Juvenil, some�te deverão dançar me- \1 h.m ,condenado.s a cair, não

nores de 11 e de 14 anos respectivamente. iPl ecisam de cu idados. Quan-
. /PARADA INFANTIL: Na matinée Infantil do elÍa do ficam cariados ou caem

1.2, Domingo, haverá uma parada Infantil; de fantasi� : antes do tempo, a digestão

com distribuição de prêmios.
'

_I'
tios alimentos não se faz

RAINHA DO. CARNAVAL: O Lira Tênis Clube co- ,convenientemente, porque a

mo vem fazendo todos os anos, elegerá sua Rainha do ,!11a.s�iga'ção foi incompleta e

Carna val. I defeituosa.

_

A Diretoria solicita dos Srs. associados a fineza de' Procure conservar os

n.ao levar�m pessôas estranhas ao quadro social. Outros-
dentes de leite de Seu

SIm, previne que somente poderão frequentar as festas
filhinho. Aos dois anos

de Carnaval os sócios quites com a Tesouraria. até o e meio de idade, passe a

mês de Fevereiro inclusive. levá-Io ao dentista de

'Florianópolis, 28 de Janeiro de 1956. seis em seis meses. -

A DIRETORIA SNES.
------�----------------

OBRAS lVIUNICIPAIS
Ainda com respeito à, Pre

feitura Municipal de Florin,
iiópolts, podemos adiantar
que a ponte em construção na

Lagôa, será inaugurada, pos

sívelmente, ainda êste mês,
conforme desejo do Prefeito
Osmar Cunha.

E' pensamento do Gover

nador da Cidade, realizar
neste dia uma grande festa

popu�ar, em 'regozijo fi tão

auspicioso. ;acon'te.cimento.
�"..

"

I .. _"-__ 1,""'.' '.

'�
�
__

2.611/1955 - Odilon B. Vieira (Marcítio Domingos

Torres) - Certidão Diversã.
2.753/1955 - João M. Pacheco Jor. (Albano Leal

•JÚnior) - Certidão Diversa.

'2.827/1955' - Acelon P. da Costa (José Kinceski) -

Certidão Divel·sa.
3.024/1955 - Fermino Machado da Silva - Certidão

Diversa.
3.025/1955 - Osvaldina Machado da Silva Parrela

- Certidão Diversa.

3.132/1955 - Maria Rosaveller - Certidão Diversa.

67/1956 - Roberto Kurt Schmidt _ Certidão Diver-

sa.
.

O R A ,'ç Ã O

lL18/1056 _ Acelon P. da Costa (Virgil io Zeferino, Oh Salvador, que nos dias de tua mocidade iniciaste

Vieira _ Certidão Diversa.
teu grande ministério de redenção, concede que os mo-

171/1956 _ Odilon B. Vieira _ Otornar Cruz _ C!Zr- ços e moças de nossas famílias ouçam o teu chamado e o

tidão, Diversa.
' respondam com a sua inteira consagração à tua causa.

172/1%6 --:- Odilon B. Vieira � José Avelino da Sil- Envia-os com fé e ardor como mensageiros da paz, obrei-

va) _ Certidão Diyersa.
lOS da tua seara que está branca para a ceifa. Em teu

2.61'1/1955 _ Odi lon B. Vieira (Clube Recreativo I nome. Amém.

Seis de Janeiro) _ Transferência de Terreno.
GEORGE W. MOORE (Ontário)

2.998/1955 _ Osny Barbato - Transferência de
--:0:--

Terreno.
QUINTA·FEIRA, 2 DE FEVEREIRO

3.076/1955 _ Osvaldo de Passos Machado _ 'I'rans-
Não dizeis vôs que ainda há quatro meses até à cei-

ferência de Terreno.
'. fa? Eu, porém, vos digo: Erguei os vossos olho!'! e vêde

196/1956 _ Odilon E. Vieira (Maura Dutra)
os campos, pois 'fá branquejam para a ceifa. (Ler João

Transferência de Terreno.
4 :31·38).

'

199/1956 _ João M. Pacheco Jor. (Cyro Oscar Son- SALOMÃO, um cristão da India, era provisionado em

cini) _ Guia.
sua igreja. Era quieto e modesto. Queria ser 'lavrador

2.796/1955,' _ Hercilío L. Filho (Adelino M. Pedro)
mas não havia terras para arrendar e êle não tinha di-

_ Guia.
nheiro para comprar.

2.96.6/1955 -'- Plácido Sérgio Alves (Maria Navegan-
Ouviu então dizer que, a quarenta quilômetros dali,

tes da Silva) _ Guia.
no seio da floresta, havia uma vila em início, onde êle

256/1956 _ Hercílio L, Filho (Cléa Mendes Brito) poderia adquu-ir uma gleba de terreno, fazendo o traba-

_ Guia.
lho de guarda noturno no lugar.

, 3.02D/1955 _ Higino Luiz Gonzaga (Eduwirges Nu-
Salomão foi o primeiro cristão que se instalou na-

nes) _ Guia.
' quela vila. P!lSSOl� um ano. sem qUé o vissemos. Já, quase

3.307/1955 _ Hercilio L. Filho (Eduwirges Ferreira
o haviamos esquecido. Um .dia, necessitando, de sorttmen-

Valino) _ Guia.
to, êle apareceu na sede da Missão e voltou em seguida

2.673/1955 _ Comando do 50 Distrito _ Construcão para a vila. Não falou muito.
'

de Prédio.
- Vários anos se passaram e êle um dia reapareceu

3.288/1955 _ Ernesto Amaro Vieira _ Construcão
na sede da Missão. Nesta época comunicou-nos que tinha

de Prédio.
.. um grupo de pessoas prontas para fazer profissão de fé

178/1956 Manoel Carcez _' Carro P/venda de
cristã, Pediu-nos que mandássemos um ministro para ba-

Frutas.
tizá-las. Assim foi feito. Aquêle grupo de néo-conversos

I 'Fl/í056 }\I[:11'10C'1 Carcez Carro P/venda .de
tornou-se o núcleo de uma igreja ativa, de espírito mis-

Frutas.
slonário que está buscando outras pessoas e conduzindo-

180/1956 _ Manoel Ga rcez _ Carro P /ven.�a de
:1S a Cristo.

'

F,ut;�i1956 _ AI:"O Acioli de Vasconcelos _ Lotes-

-,�"

-:
••

".ó :R' A ç:{Q :.o_;.'H:':'&';'*::,' �"�"'rMfJRESA DE lUZ E FORCA Df
menta.

Nosso Pai, precisamos de homens e mulheres em tôo
'

182/1956 _ Cecy Moreira _ Consto de Rancho de
das as tel'�as dispostos a ir pelos cani'l>ots bus.cando almas FlORIANQPOllS S/A

Madeira.
para salva-Ias para nosso Senhor. Ajuda·nos a lançar o

_ 3.334/1D55 _ Nilton Ca lazaris _;_ Consto de Casa de a�êJop�rante a mocidade CÓ?, �al poder �ue�os jovens se "ElFFA"
Madeira tipo 2-E.

prontifiquem a entrar no discípuladn crtstão, Em nome

63/1956 - Pedro Batista Duarte da Silva - Casa de
de Jesus. Amém. Assemblé I·a Preliminar

Madeira tipo 4-C.
ORVAL M. AUNER CIndia) ,

129/1956 _ José Frontino Soares _ Consto de Casa
São c�nvidados os subscrítores elo Capital da Empresa ele

de Madeira tipo l-E.
'

, ",·5' ,A. ,N'�, .U E. Nl' O�. 'I ..

,

Luz .e .Força de Floi-ianópolis S/A - "ELFFA" - a compa-

130/1956 _ Blides E. Neves Segui _ Consto de Ran- \.J III
recer a rua Saldanha Marinho nO 2, séde da Bolsa Oficial

cho de Madeira. ele. �alores �e Santa ?atarina, nesta cielade, no dia 30 do

3.070/1955 _ Mariano Agostinho Vieira _ Solicita �'
TôNICO DOS CONVALESCENTES'. conente mes e ano, as 8 (oito) horas a fim d d l'b .

favores da Lei n. 42 de 16-5-1952.
'.

.

'TôNICO DOS DESNUTRIDOS sôbre, a �valiação dos bens' ofel'ecidos pelo Esta�o c�eI ;:��
Certifico .outrossim, que findo o prazo indicado, sem

-.;, contém e)(celeõte� elementQs· tÔnicos' ta Cat.a.l'lna para integralização do Capital Soel�l e tratar

que sejam pi'estaelas quaisquer informações por parte dos· Fósforo. Cólcio, AfSe�ilfo e'Yãi1âdâj� çle 01.lt1·OS assuntos referentes à organização.

acima convocados, serão os respectivos processos arqui-
de sôdio, Florianópolis, 27 ele janeiro de 1956

vados, à vista do que dÍspõe o parágrafo único do art. n. OS PÁLIDOS. DEPAUPERADOS, Abelardo de Assunpção Rupp

44 da Lei n; 127 de 17 de janeiro de 1952. '

E S G O T A DOS, MÃES QUE Roberto Waldyr Schmidt

Diretoria de Administração, em 28 de janeiro de 1956.
CRIAM, MAGROS, CRIANCAS Incorporadores

Natércia Lemos Müller _ Chefe do' Exp. e Pessoal.
RAQUíTICAS. receberão a t�ni
fjcação geral do organismo. com o

Com o presente, são convidados os abaixo relaciona

dos, para dentro de 15 dias, a contar desta data, virem à

Portada da Prefeitura prestar esclarecimentos, em as

suntos nos quais são partes interessadas.

.Número Nome Assunto

·2.421/1955 - Acelon P. da Costa (Dorval Cesário

dos Santos) - Certidão Diversa.

2.547/1955 ---: Lindolfo José Luiz - Certidão Diver-

sa.

FOTOCOPIAS
SERVIÇO RAPIDO E PERFEITO·

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

FÁBRICA DE TECIDOS
'CARLOS RENAUX S. A.

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

séde social, á rua l0de Maio n. 1.238, os documentos ele

que trata o arti,go n. 99, do Decreto-lei n. 2.627, referen

tes ao exercício encerrado de 31 de dezembro de 1955.

Brusque, 26 de janeiro de 1956.
Guilherme Uenaux - Diretor Preseidente

Dr. Erich Walter BuecJrmann - Diretor

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

CENTRAIS..ElETRICAS DE
SANTA CATARINA SIA

"CElESC"
Assembléia Preliminar

São convidados os subscritores do 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 elo

corrente mês e ano às 8,30 boras a .fim de deliberar sôbre

a avaliação dos bens oferecidos pelo Estaelo de S'anta Ca

tarina para integralização do Capital Social e tratar ele

outros assuntos referentes à organização.
Florianópolis, 27 de janeiro de 1956

Abelardo de Assunpção Rupp
Roberto Waldyr Schmidt

Incorporadores ,

Tele-

Aluga-se
Casa nova. Primeiro inquilino. Entrega em 15 dias.

Varanda, Sala de Jantar, Três. Quartos. Casinha e insta

lação sanitária completas. Agua quente e fria. Quarto
de empregada independente, com WC e chuveiro.

Ver e tratar à rua Almirante Lamegu 157

fone 2818.

Agradecimento/
.

Egidio Amor!m, tendo se restabelecido COrIJ.Pletani.ent;
do mal de que fora acometido e da intervenção cirúrgica a

que se .Submetera no Hospital de Caridade, vem, de publi
co,. agradecer, �o competente médico Dr. Newton Avila, ns

abnegadas Irmas, enfermeiros e demais funcionários da

quela Umanitária Instituição de Caridaele, o tratamento
Que lhe fora dispensado. .,

Outrossim, agradece de modo especial a todas as

pessoas que o visitaram ou de qualquer modo se interessa-
ram Pelo seu estado' de saúde.

'

FABRICA DE TECIDOS
CARLOS RENAUX S. A.

Assembléia Geral Extraordinária
Ficam convidados os senhores acionistas a Se reunir m

em Assembléia Geral Extraordinária, na séde social á l�a
1°. de Maio n. 1.283, no dia 15 de fevereiro de 1958 à� 9 110-

ras, par8 deliberarem sôbre a seg'uinte:
'

ORDEM DO DIA

a) - Aumento dei capital social

b) - Alterações estatutárias
c) - Outros'assuntos de interesse da sociedade:
Brusque, 26 de janeiro de 1956.

Guilherme Renaux - Diretor Presidente
Dr. Erich Walter Bueckmann - Diretor

,
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tudo da literatura do Novo

Testa.mento, do ponto de
vista judaico, serú publica
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te.
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to", é de autoria do Dr.
Samuel Sandmel, profes
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IIelênic3, elo colégio de Cin
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IVIm!D o 18 en�lvo
Florianópolia, Qulnta-fei,a, ;-;kl'e>ere�o ;e 1.5� Numeros que bem" ( dizem' do, alio
(�üP.a!�d�! pá�� ",,��ee!��t��!! padrão dos Correius e lelégrafos

das formaram' em uniforme·1 dente Juscelino, já no pleno RIO, 1 (V. A.) - Os, bra- Ihões, em Hb<l," verincando- .cá-se logo depois dos Esta
de rg'ala, defronte dó Palacío domínio da sede do governo, síleíros, em 1954, usaram se uma dimlnutçáo Je 1.7%.' dos Unidos (151,7 mühõss),
do Catete, para prestarem passava ao salão de dsspa- mais os Correíos, e menos oS Em consequência, o deficit Japão (91,5 milhões) e Reino
contínencías ao novo chefe chos, onde o aguardavam os telégrafos do que' o haviam elevou-se de 1'297 milhões Unido (36,4 milhões); reiati-
do governo, autorídades e jo�'nalista� d,O país e estran- feito em 1953. O tráfego po�- �ara 1330 I?i1hi:íes �,�. crUZei-j �ament� a.� vOl�me. cle_ co�'- C6munican�os aos senhores comerciantes e a quem in-
missões estrangeiras. geiro, radialtstas, fotografas tal aumentou, de um pala ros, no penado mencíenado. . respondêncía (� bílhôes ae. teressar nosso novo endereco: .

.
Quando o representante do e·ci�egrafistas.

.

outro .ano, de cerca de 10%, , Nos�o. m�V!:llen.:c p.J:lt'll.e cartas), f:cam?s em_:, oit�vo I' RUÃ SALDANHA MARIN,HO, � (EdifíCi,O 8cheideman-
"Correio do Povo" chegou ao AlI o novo chefe do igover- no conjunto, tendo a corres- telegráfico e o maior da Ame- lugar, precedidos .ae,o ESL8.- tel) 2� andar _ TELEFONES ,_ 3228 _ 2908

._

Palacio do cateto. cerca das no devia posar para os foto- pondêncía sem valor decla- rica Latina e um .dos maio- dos Unidos (50,9 bílhõ-s). .....;. .... .-.. ............!.-..-..J".-.._......_.......,.;__...._.--- - - ""'.

15 horas, as emissoras come- grafos-e cinegrafistas e man- rado Para dentro do pais res cio mundo. Nas estati,:U .. Reino Unidd (8,7), Alema

çaram, a' irradiar a solenída- ter sua primeira palestra, crescido d� 2.�88 mílhões pà- Cg'S r in:tf.i,ila�'i?ii,�iS de

"')NU'I
nha (5,3), Japã� (3,5}, Fran

de do compromisso ccnstitu- depois de empossada com- os .ra 2.233 mllhoes; entretanto, com 30 mílhôes. de tdegrt'- ça (3,4), Canada l2,<i) e In- De 'acôrdo com entendi
cional do presidente Juscalí- jornalistas. Foi, 'porém, _

ím- o número de' ttilegrarnas mas ",xpeJic!(v; 'l' Brasil colo- dia (2;7 bilhões de curtas). .mentos havidos entre um re-

na Kubítschek e do víca-pre- possivel porque estouraram, transmitidos baixou à,� 31' ---------'---------------�
....., _

���::;��:��:��::{tO;: ���:::��::�::E�����;:: ;:��:�;::�l:��:�':������ I CO ai G RATU L'AÇ o'" ES
����:���os �����a!�lmc:.mo t:se t��t:;r:�Osn:s �:::t���s� I ���ç��t��e:9��, :������:cb�:

n '

. _. _

No salão nobre do Palaeío pulavam para apropria me- onde há concorrência de 'en- Alvo de slgnlflcanva homenagem
do Catete rícaram as altas' sa de despacho, tudo deba�xo tídades privadas o servíco U· .. 6 II ••-

auterídades e os membrns. do de uma desordem. Para ter I público está perdendo ttrr�� O l",..lns.ro a 0.11
governo que terminou o man- fim, obrigou o sr. Juscelino I no. .' 'RIO, 1 (V. A.) - Um voto cessão "foi realmente um ato "Agradeço, profundamente
dato; nos dois outros salões ], desistir de seu intento de-' Apesar da dtniírmícâo do de congratulações pela re-

í
de honra ao mérito", a prof. sensibilizado, as pa.lavras t::tr.

os convidados de diversas sapereeendo quasí carregado. número de despachos, a re- cente concessão ao ministro I Valadão disse que o mesmo generosas com qlW me sau

classes sociais e no salão de pelas autoridades e SeUS au-l ceita de taxas tele:grâf, icas Lúiz Gallotti, . preside:t:lte

dO" "r,epresenta
o reconriecírnen- daram os meus eminentes f

despachos os representantes xtlíares já em exercício, [SUbiU de 251 milhões pará Tribunal Superior EI.eitoral, to público que o Brasil' taz prezados colegas e desejo .� M -.. 'Y.

d'a Imprensa escrita e falada, Debalde os jornalistas e�-1235 milhões de l!rUZei�03 r, da Grã .. Cruz da .Ordern Na- das altas qualidades d" ínte- acentuar aquilo que disse ao

f'êltografos,' cinegrafistas 'e )el'ava.m a volta do prssi-] naturalmente, com a íntonsi- cional do Mérito, contcrrne ligencia, de caráter e �le l:Í- ser �jgrac.iaçlo: recebi esta
.

operadores de televisão. ·Tu- dente e ,s. excia. preferiu, en-I ficação do tráf.�go PO,Jstal decreto dó Presidente da Re- ,vismo" do ministro Gallottl. distinção como,., homenagPJ�
do, assim, pareCia bem 'dis- tão, tomar contato com as hOuve tambem aumento do pública, foi proposto àque�a I AGRADECIMENTO DO, pre!ltada à J;vstiça Eleitor:..]
posto, de modo à ser cumpri- .pessoas que estavam em to- produto das vendá,; de ��e!Qs, alta côrte de justiça pelo MINISTRO do meu país, especialmentf:' a

do sem irregularidade ·ou �-
.

lós os salões do Palácio e, de 371 para 397 milhões de prof. Haroldo Valadão, com' Após Os discursos promm- esta Alta Côrte, a que tenho

tropelos, o programa 'orga- depois passou ao jardim on- cruzeiros. Somando-se as apoio unânime de todos es ciados por todos os ministros a honra ele presidir".
nizado pelo chefe do cerimo- de uma banda de musica, de rendas de todas as esPecies. ministros presentes e do p1'o- e pelo procurador geral, as- __.W'- _ •• _

nial do Itamaratí. elementos civis de Belo Ho- tem-se para o conjunto dos curador 'gerai, dmD.nte a sociando-se à homenagem, o

CHEGA O NOVO PRESI-. cizonte executava dobrados serviços postais e telegrafiGos sessão realizada pela l'eferi- ministro Luiz Gallotti re" I ROBERTO PALOMBO
DENTE DA REPUBLICA' je seu repertorio. Aí o chefe. a receita global de 712 ;Jlli- do órgão. pondeu em agradecimento,

Precisamente às 16 horas lo governo recebeti cumpri- lhões, em 1953, 'e de ';flO.;,mí- Acentuando que tal eon- com as seg'uintes palavras:

�u�5c:��:�:'o °p::S���n��c::� :u:n���e�::��s;l�:ss�On:�v:� c·
·

O·
···

IVI·
··

..·o····,r"'·.··F··
·..

A
..··

-L-A·
..

····R·······A········M··
'!' __ .

cem-empossado, sr. Juscelino lacio, palestrando, democra- �:�
Kubitschek; tirado por bate- :icamente com todos, .

�

��:�õ:s p�� u��d:����:nc�: t:':sOjO:��i���s�:� S:���h��
OS 'Pr'e'Xs'?� l·den·les�.NereA,u e' J'u,scel'J-o'o'entrou na rua Silveira Mar:' 'Iam mais. proximos de sua

.tins, seiguido do carro do vi- =xcia.· ouviram dele, em .su-

ce':'presidente . da República, Jstituição da anuncIada en- ror ocasiho da transmis- <;!-O'néJllziu .trnnsitoriamente ruI, impõem a revisão do a-

sr. João Goulart, e de muitos ;revista que não pudera con- são do 'cargo ao Presidente ao' exercício da mais alta tual çf'quema político para o S u t' d
'

h
.

A d' t· t '..
e en erro ar-se-a oJe,

outros em que se transporta- ;eder uma simples, t:nas in- Juscelir)'h, (j 'Sl', Presidente magish'atura 'do país. A IÉ)-
.

estabelecimento de um regi- o IS ln o �mversarlan- a' s· 9 h d h-' dY
te que é pessoa muit r _

oras a man a, sam o

vám aS missões estrangeiras, �isíva declaração: "E' de que Nerêu. Ramos, pToferiu às �ddade r.om que procedemos: me E"m que o governo se tOl'- o e
f 't dI' .

, lacionada em nos C ._
o ere 1'0 aque e nosocomlO.

autoridades civis e milita. - trabalhará, sem desfaleci- .seguintes palavras: é da sinceridade da nossa ne mais eficiente e capaz, o sa apl 't" M
. '.

II I talos sincer s t d para o cem I eno Ul1lClpa.
res, parlamentares das duas mentos, pelos direitos do po- "Com a realhação deste atit'Lde, o dia de hoje é a homem mais livre e respei-' o voo os e

I A- fam'l'a 1 t d

i fe�i,cidàdes dI! "0,' Est.ado" e
. .. '

1 I en li a a, noss.o
casas do Congi:esso, 'lO, e pela justiça>!. "to, encel'ra"'se um d:üs mais melhor (:lonfirm�ção. tado, a ordem �collomica

feliz estadia entre nós. PlOfundo pezar,
Ao s,ilvo das motocicletas ·;ignificativos episódios dà Ao transmitir a:cl'lefia 'do Í'nais Justa, compni'ensivel e

dos batedores, o presidente NOMEAÇÃO DOS MINIS- .'icht J')olítica na.cional. Elei- Ei'taào a v. excia., -sr. rresi-I a ign�idadé sücÜ.; mais' g·e.. ('a.�••••w� _._ _ __ .-..-.-.-.r.- -...-.- �.� D-{'>o

�:r:o�:�I�:�, ��������a�� Retorn::C�S ,do jardim, .��.:.�e�oj:���â�ii:1:0:�e�!1�le�· ��;)��� �:ee;l�í�'��:·:r:�::�e �: I �le�a�i��!:S�i���'j'��,��i:��ià. Lote -. d "I t' dseus gabinetes militar e civil, Jntre aclamações, e passando ) CO..(lgresso Naci'onal acaba O!'()'F�ii'itos m�nif�stados pe- <\i·
.. pn�sidente" � exercício da I ri o s a o

enca.minharam-se à
I porta 'to seu gabinete, o presidente ..le empossa-lo, sr. presidell- lo Poder LegIslatIvo e pelas pnl11elra magl.stratura do'

RE "'"tTADOSprincipal do Palacio do Ca- Juscelino assinou os decretos :C', !le altissimo cargo, cujQ '�lasses ..�rm�d.as: �_ C?I1Sta-JI- país, �o�'muJo Vl/(.� .sincelo�,· �1I DE ONTEM
tete e, instantes depois, rece- �ompondo assim, seu minis-· :X(!I'I:ício agora lhe trans- te· respeIto a Op1l1la? do po.. 1;e10 eXlt� 1

do (�u:n�u�lll�) 7.088 - Cr$ 300:000,00 _ FlorianópoUs
biam o novo chefe do gover- tério: Justiça, Nereu Ra- n:t "

. I
!. vo brasüeiro,

-

1't'c3.IdenC1::l.' hc:J_Je I!1lcIado, e 2.699 '- Cr$ 40.000,00 _ Florianópolis
no. lUas; Marinha, Almirante AI':. A complementação de 'Ca- dA 'Col1stitúição foi decre- rogo a 'Deu:; '·llit' ilu,mine e' 4.367 _:_ Cr$ '20.0ÓO,oo _:_ Itajaí

A enorme onda de povo, ves Câmara; Guerra, gene_- ela ;nua des_sas etapas, "este- tadf" paTa organizar um re' iaça desc,�_' ,� 187.. sobre (IS 10.434 - Cr$ 15.00000 _ Joinville
que se adensava nas proxí- raI de Exército Teixeira mun };a ·a nOSsa fide\idade. gimu dem�crático, e a' de" h\:"es do Bn:;,,i" - 5.368 - Cr$ 5.000:00 _ Rio do �ul ,

/

midades do Palácio do Catete, ! Lott; Exterior,. José Carlos a'us ideais demócráticiJs .. A mocracia é sempre um si" Proferlc1as Ú'l últimas 1�'l· � .

e outra que refluia do inte-I Macedo Soares; Fazenda, Jo- ;) opuganda: partidária mo- tema de convivêneia social. lav:· as, o �,T. N':1'(:!u Ram!'s �
...rior do Catete, numa preci- sé Maria Alkimin; Viação, )Jl;z','.l Ior�as e energias, em que·o povo é que' se .'','1)- l�;i) QU a faixa P' esidenciaJ, ,.

pitação coletiva tU,rbaram a comandante Lucia Meira; A- .lue· superara:1'j �s r.ificuld� ;:ema a si me�mll. que ('SH'l1tava, e colocou-a à
.

ordem. A custo oS srs. Nereu grictiltura, general Ernesto ies opodas à efetivação do Asseguran c::) s posse do� tiraeol0 no presidente Ju'>
Ramos e JuscelJ.no Kubits- Dorueles; Educação, Clovis pleito.' '.\ cannirlatos eleitos, temos a celino 1<, ubit.schek de Olivei-
chek com os que, na forma !3algado; Trabalho, Parsival Manifestada nas urnas cOl1sciéncia tranquila, pois ra, entre ;'Jclamações da as-

protocolar, os acompanha,- Barl'ooo; Aeronáutica, briga- vontade popular, cum- com esse ato, a um só tempo sisténe:a.
.

vam tiveram acessO ao salão deiro Alves Seco; Saude, Jria apurá-1r. e obedecG- cumJ1l'imos o maior objetivo A PALAVRA DO PRESI-
nobre. Mauricio ��deiros. Tod�s os 'a. Nenhum �.( ontecimel1- e con'espondemos aos ape- DENTE JUSCEJ,INO
FALA O SR. NEREU RAMOS novos mInIstros de Estado,. () llOVO e Sl1wr;ul' ·in�J" los da formação democrâti- Ato contínuo, já investido

Cuml)rindo, então, sua ul- foram logo depois" empossa.. I'
.

-

b
.

dI" V' cI' f'
-

d h f d.' Ira so re a
.

!Clft. o pai:�. ca (O pais. .·eXCla., Sr. pre- a::;, ,ullçoes e c e e o g'O-
tima missão, com a maior elos. 1110e\'0, portanto., seria: bas- side:lte, assume o gdvêrno vêrno o presidente Jusceli·
celeridade como convinha pe- O preSidente da República tnl1LP para alterar à.decisão da Hepúbliea, .em hora de no .!\'ubitschek pronunciou
la pressão dosimprudentes, o nomeOU em seguida, chefe 'ivJ'(�mente tomada pela c.o- gnmdes transfol'macões e as ,;egui:ltes palav'ras: "A
sr. Nereu Ramos transmitiu de sua Casa Mil.itar o general !('th'idade, de que emana to- nào mEnor expectativa de to- gra'c!eço �I honra imensa e o
O governO da, República ao Nelson Melo, e chefe da sua I I d
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(O PO( er e em nome do qual a 11fo<;ao, ge� o I;l'O .oco ar e v. exc!J. ,

sr. Juscelino Kubitschek, pro- Casa Civil o escritor AI,varo tO(:o poder é exercido, -. i NJS dez anos de vigencia t·�an:.;m;tindo-me h faixa da
nunciando discurso que pu- Lins. Soh a i!l spira ::'io de �ã) \. do presente ciclo constitu- r pI'esidêneia da República"
blicaremos noutro local, co- Pouco minutos depois, o nobI'e� principias, o egrégio einnnl a experiência acumu- i Sua llassa;;'el1l por esta casa
mo tambem, a resposta do professor palJlo Lira, em So- C f'

.
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ougresso Nacional e as glo- lada e:v\ ide:ricia a necessida- . H?hrá :'F;"�na a a nos anaIS
Presidente Juscelino. lenidade simples, transmitiu I l' t

- .

) ic ,:�I� forç.as armadas a-gi- de de reformas profundas c lJ 1m; Ol'l3 do Brasil, come,
RETIRA-SE O SR. NERtl:U a chefia da Casa Civil ao .seu mm a 11 e 2.1 'de novembro em .r:cssas imtituições. um do:; j'lf'tantes mais alLos

RAMOS substituto o mesmo fazendo·
último; esse' () real e verda- Imr;erativos da sobl'evi- da V:d.l .dvica .deste país.

general Lima Brayer, que en-
àei)'o 'n( t

.
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f 1 Sna haci.-.ão ficará. imor-
tregou a chefia da Casa Mi-

movI. sn o qUe, me \ Pllcla a' l}ossa ul11ao 'ec e- "

.................__ ........-.,p,.� --.,......__......--....,...,...;........ ----- redoura nos' fatos.da vida

-;RÊ�;À��e��:;o' Moiuel's',' H' O.S' s'ma', ri�-,� f�r����;�::���}�:?1�, 1\ d(J-i11B c(J;il o Brasil por este

FLORIANO'POLIS ato. em "ue Se consolida d�-
finihvamf'Jlie 11 democraci3.

O C h
AGUARDE PARA COMPRAR O MELHOR

neal"lzaco-'es smar lln a
em nossa r,�ltria, quero sr.

N
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Pl'""jorntl':, trazer-lhe, neste
Uma boa no,tícia: >

i m:t::mtc" a l1íllavra de agra-
der'irllento dE> milhões d:e
brasi.t!!rc.;, que viram na

sua. H',uaçãt) a garantia mais
eficDzr ]):na, a consolidação
da paz, d·a 1iberdade e da
d'emocr:'( ía.
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Terminada ,a. transmissão
do poder, o sr, Nereu' Ramos
e todo o seu ministério, se

I
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Os afamados móveis ROSSMARK,
de Blumen;Lu,' já consagrados nas

grandes 'praças do país pela ex

celência e pelo esmêro de SUa

fabrlca,Ção,' dentro em poucos
dias estarão á venda em

� Floria-
o TEMPO

Pre.visão do tempo até às
14 horas cjo ,iI J, 2.

Te·mJ'.lo Instável, 'eDm
chuvas e trovoadas.

Temperatura - Estável.
Ventos ,-..:. Variáveis,.,raja':'

das frescas.

I· Tempera.turas - Extremas
,

\. �.de ontem: Máxima 32,1. MÍ-
.•

". nima 25,0:,. :.. .'
.

,......�...,...,__"

nópo!is, á rua Deodoro, nO 15.

DISTRIBUIDORES E REPRESENTANT�S:
."

Casa FERNANDO, Ltda,

'!ll;tatriz: R�la Saldanha Marinho, 2

Eqif. "OSVALDO MACHADO'.'
'I1elellofe: 3873 t

FILIAL: Rúa Deodoro, n, 15

:t<'I,ORIANO'POLIS·,

PREF. VIDAl RAMOS JR .

Em Lajes, em empolgantes festividades popularasl
'assumíu ante-ontem o exercício do cargo de Prefeito Mu

.

nícípal, para o qual foi 'eleito em 3 ele Outubro último, o

nosso ilustre conterrâneo sr. Vidi:d Ramos Junior, que, pela
segunda vêz, recebe elo povo lageano a missão de dirígtr
lhes os destinos admínístratívos,

Associando-se as manifestações de regosíjo pela posse
do ilustre conterrâneo levamos-lhe nossos votos de feliz

adminitração. .

....................- ,...••.-.

FEDERACÃO DO COM'ERCIO E CONSE-
LHOS RE'GIONAIS DO SESC' E DO SENAC

'

EM SANTA CATARINA

CONCURSO "MISS SANTA CATARINA"

Fãlecimenlo

prssantante dos "Diários As

sociados," e diretores ela
Transportes Aéreos Catarí

nanses, esta Companhia pre
tende patroçínar, novamen-

te, o Concurso "Miss Santa
Catarina" que no" ano passa
do alcançou grande êxito. As

demarehss para a realização
do referido certame já estão
bastante adiantadas, acredi
tando-se que venham ter um

desfêeho satisfatório ..

No Hospital de Caridade,
onde S'Ü encontrava em tra
tamento, faleceu, na manhã
de ontem, nosso conterrâneo
sr. Aquino Tomaz de Lima)
antigo contador e atualmen
te servindo na Diretoria de
Obras Publicas.

;Z
.
O extinto, pessoa. de lar-

.

gas relações nesta. Capital,
deixa viuva d. Adelina de
Oliveira Lima e duas fi
lhas stas. Maria Zenaide e

Zenilda' Maria de Lima.
. "

A data de hoje, assinala
o. aniversário natalício do
senhor Roberto Palombo,
figura. ele }lro.jeção nos se

tores comerciais do país.
Palombo acha-se em nos

sa Ca.}l-ital, procedente de
São Paulo, e aqui na terra

catarine,nse trauscol'l'C seu

natalício.

O maior shaw do shaw das festas de ante-ontem,
nesta Capital, foi dado pelo Chiquito I,;Iacana, da Rádio
Sem Prefixo.

O velho seresta perdeu o' contrôle e no palanque
fez uma conferêncla sôbre a escuridão da cidade, atri
buindo-a sem mais nem menos a sabotagem.

Mas sabotagem de quem, Chiquito?
° Govêrno que estaJva era da U. D. N.! Se sabotou

a luz ... 'foi de ciumes. Aliás o sr. Bornhausen, desde
1951, vinha sabotando a linha Florianópolís-Capival'l.
Sempre quís, vê-la igual à Jaraguá-FlorianópO]is.

O Chiquito' queria era qüe os responsáveis pelo
black-out fossemos nós.

Não, Chiquito! Tenha coragem e diga: ar culIla é
do h'ineu! Só dele!

X. x

x

Depois que passou o cargo, o sr. Bornhausen, se

Igundo o protOColo, devia ser levado a casa. E aí.acaba_
.vam as suas funções públicas. Não se explica, por isso,
que o ex-governador, ainda ontem, quando já cidadão
como qualquer outro, estivesse sendo comboiado, em

Itajaí, pela ,cavalaria da Força PÚblica.
A listinha de donativos deu para pagar também

essas despesas cavalares?

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina


