
;-....,...-.·
...----..._- ...- ......- ...._..wn.-_.._ .......-_-....

;: DrRETOR �
I l

� Rubens de �
� ,Arruda Ramos :.
· �
�

,

GERENTE )

� Dominsos F. �
"� ,de Aquino, �
• _"w-.;O..-_.........__....,._,._• ..............,�_.�

1�·:::·�::·;;;:;:i .

,� rio de s. Catarina�
.

� .

XLII' "�" _.
* o DIARIO OF'IL;L4.L, de 3 do corrente, ..;uLH�oü '1

;.' Ano, �' seguinte nota:

...� N., 1 i.386
�

em ';�t:l� �;::I�::::c�:���t:::�I���í!�
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..._._"""....._ ...-_�.I·..".I"J'\I" mel}to de energja elétrica a rIorinnópu-
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lis, como sucedeu no dia :n i)l'óximo p:ti'-

__.2 __ ,. _
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...................-. tnquêrtto para apurar as causas das

"

,", . mesmas, A eomlssâo de inquérito

.
� será co.nstituida,' além de téení-

cos da Comissão dé Energia Elétrica, de

engenbe�ros de comprovada i�wneidade

em serviço em outros Estados da .Fede-

ração".
'

Uma vez que os membros da Oomlssâo de Energi:l EU-

E
trtca, para êsse inquérito, precisaram de auxílio. de "euge-

sm fins de, 19511, qunnrln a Capital do. Estado. t.eve resolvíde o problema dn
'

i\ssmnill o Ministério dn .Justiç:1 o Sr. Nerou- Hamos", luz, o. sr, Aderbal R. da Silva fez anunciar o. fato,atravég da revista "O Crnzetro", �
nheíros de comprovada idoneidade em serviço �m outros

DIficilmente· escolheria o PI' sídente d Repúhllcl 1 •

� , Estados da Federação", oportuno seria anrnveítar-Ihes .,

, �. c , \'"
. L a " LI..., j a um 10-· " sern dúvida a de maior tiragem nu Btasi�.

"

�
'" -

•. ..

ruem mais talhado P�Uá o pôsto. O novo Ministro da Jus'- " E
presença, a sabedoria e a idoneidade para um outro Inquê-

",' .'lU meia dúzia de págfnas sõbre Florianópolis; mnstrando que aqui havia
tlça I -va um lastro moral, pohtíco e intelectual' como pou- � luz, agua e.leite com fartura, o governo aníquílou a propaganda calimiosa uue 'I

rito, de natureza sernelhante, tuas de muito maior Impnr-.

. cos )10111en, públicos no Brasil jamais possuíram. • I
'I

�
tâneía,

", a guns eatarínenses faziaJitl da sua terra lá rõra,
I

.

- ,0meç:mCÍo 'a. vida como advogado e na pL'OfÜll.;ttO atiu- ..
Referlmc-nns à distensão Flot1anópolig-Jaraglli, na

.

1
. "

1 ,.' ." Aconteceu que â éponl de cumprir o contrato com a popular revista earto- ;)
qual o 'I'esouro eemeu CO�l 1-1""'1'., de FIO j'lu'l",o"es

.

g.nr o ao pmacuio, cnegr.u, pelo seu valor, ao exarcícío da G
� .. ., .. • .. " • I e a 111;lIor

, I" ea, o overnador não pode abrlr o crédito espeeíal necessárlo, pois o seu su- � .

cátedra de Direito Constitucional. Ingressando na política
.. realização. não funcion�!

e nela seguindo a tradição paterna, represeJtou, desde 10-': cessor, com o poder econômico, adquirtra .tres dejmtados e fechara a Assembléia. � Fica, aí, a sugestão ao novo Govêrno.

go, uma bandeira nacionalistn no Estado de santà Catari-
:. O pagamen tn fOi feito por conta de um depósito, a SCl' de logo reposto pelo �'a,' 'I'esouro, E a importância não passava l1e centena e meia (le mil eruzeírns.

Da, onde ;, .criminosa incúria de antigos' governos havia � Contra êsse gas.to l'evoltíil'am�Se ag udelli�tas, tachundo-o de edrrdnoso e �'
permitluo �1 formação de verdadeiros q'ui!)tos raclais de

'I... penlulúl'io.
..

alil'l,í'g;e;nas. Eleito e reeleito deputado federal, m/ma das
"II

,
,"

..

véze" Co111 a maior VOt::tÇfLO jr, obtida por· qualquer candi- .. Era demais - diziam - d,!U' (;1'$ 15Q,OOO,00 por seis p:í,ginas do Cruzeiro, I,

da to à Câmara antes de 1940, foi U!flois conduzido ao se-:: me;;lrlO ,que fosse para !111UnciI11' que FIOí'ianópolis já podia receber industl'ias �
nado. Coube-lhe, na Constituinte de 1946, o encarg'o da li- ! � novas, pois tinha energia e água com âbundância.

-

�

derança, tornando-se o elemento decisivo na feitura da I·: Por, causa dessa despesa cum pl'OlJag'anda que' todo mundo viu, o. sr, Aderbal �,
vigente Constituição. '� R. da Silva foi insultado, injuriado, caluniado.

I:

Governando o Estado de Santa Catarina, realizou uma :. x 'x
' �

abril econômi;::o-financéira, .,anitária e educacional sem � x �
p;,ralelo . .Equilibrou :},s finrütí<as do Estado, elevou o nivel::

.

Com a verba orçament.ária e mais o. afréscimo de'duas suplemeniações, uma �
sanitário, nacionalizou o ensino e pela primeira vez em.: em julho. e outra no mes passado, o. guverno. BGrnhausen consumiu, só eom pu- �

nossa história possibilitou escola a todos que desejassem � blicaçõe's, dUl'ante o. ano. de',1955, a pequenina soma de Cr$ 1.051.714,]0.
. .,�

aprend...er, pois Inai,ol' era onúmero de vagas do que o de I � E ninguem sabe nem como 11em onde!
.

.

::

Cancl!d�t_o� ,aos clll'sos.
. ., ,

. I�'. '.. �
Ire�dlndo� �e�ndo da HePubli�a, quel,como �lce-.����,_�

PresIdente clt\, Hepubhca, quer como VlCe-Presldente do Se-
' .

nado, dignificou a instituição imprimindo aos seus traba

lhos um nível de austeridade e grandeza nunca ultrapas

sado. Na Presidência da Câmara dos Deputados, para a

qual foi eleito e reeleito pelar; seus pares, também impri- I
miu a mesma elevação - moral e intelectual, elevando· o

rcmritnentó ele seus trabalhos a níveis antes inatingido..;.

Finalmente, rÍlIlua nora aziaga, quando ambici'osa e

in;::onscicnte malta tentava subverter· as instituições e apu

nhalar � regime, em obediênci'a_ aoS ditames eonstituC;lOnais I
assumiu o exercício da Presidência ela República.· I

Só mesmo um homem dE: estô:i'o moral e mental do sr., '

Nel'eU Ramos, com a trádi��� �le dlgni(jn.el� e o respeito dos

concidadãos poderia, na Colflcll emergencla que acabamos i

ele ultrapassar, levar a bom tt.:rmo'.o final de um .mandato Icuj o anteriOi'
-

ocupante expu· era à irri�ào e transforn�ara
('!TI alaV:l.llC'l:t para süciam�nt(J dos, ;,tpetltes (:8 uma mmo- I
l'l::t .�l\.l(;maJ�\ submetida a deJl'Ud,ante c�efla de um pa-

'IrunolCO'.

Tudo sacrifiGGu, 'E!l111:entou a tarefa' quase sobre-hu-

1,l:l.lJ:t de uhir 0,� bUlsilehos, ,lJeH1'lHir �tQr�l�l f\lncio.Df\,- I '

mellto das instíC'u'Íi;ues e fe!3bar.o d<.!1C d,� ave��,�:'i�;l��' -':-�h'r
nossa vida polí5ica, tl'9.nsmi:.indo fi l'l'esldencll. \..I�, lt"'!Ju-l '

bliea ao cidadão legitimamente eleito pelo Povo. I
'

Ning;uen'l, portanto: com úlaior autoridade nem mais,
imlilado nara, ocupar a Pasta ela Jtlstiça, instrumento clt.; I

ordem jl1�:ícliCO-poli('ico que permitirá o aparo de arestas,

o l](',;envolvimento de 1Jl'incípios o aperfeiçoamento 'das

im;tituicões n�honais. ,

· CO�l os ddtes pessoais que lhe n5.o poelem ser negados

e mais a experiencia de nma, lo.nga
vida dedicada ao trato,da coi�a pública, é o Sr. Néren Ramos, Sem favtll', o homem

indicado para orientar e exer:utar a obra _de ;;�nea�ento
pôlítico e elevação nacional a CjLle se propoe· o PreSIdente I

Jllscelino Kubitschek.

(De "Ultitna Hera", do RiQ, 2 Fev. 956)

Uma aquarela de Milton Gama d'Eça. .;;tgem Bl'asileira no Museu cruzeiros.

dá Costa (lo prêmio na Die" E:;b} j)ljec-iosa doação vem lb Arte de São Paulo. Tam-
Possi,velmente ainda esta

nal de São Paulo), em óleo enriquecei' bastante o patri- 'JeSm já atrae ;1 atencão dos semana, o presidente da

de Veiga Guignard (com mônio do Museu de' Arte . [ul'i�tas e pessoas d� cultl�' UCE, acompanhado de vários

quadros nos museus de Pa- .1vloJema que é um dos qua-l ra que nos visitam.
-------------.,.....,--------..,----

ris Buenos-Aires e Nova- tI'O existentes no País, che- Avl'aZ outl'ossim anunciar' . EM DEFESA DA ARTE POPULAR
YOI'k) três desenhos assina- g,mdd sua' repercussão fóra aquí que se organiza um

dos respectivamente por Vi-I do Estado a se fazer sentir. curso de artes plásticas, I Festival Catarinense de Folclore
tal' ,Meireles Portina�'i e I Ainda r�cente a direção. te", contando êste com o apoio
Ahmes - este b_elo COI1.)llDtO ve convite pelo festeJado 1 dó sr. Governador Jorge .. A ASSOCIAÇÃO CIVICO E I nifestação da a�te genuiná

acaba de ser oferecido ao critic;o de arte Sérgio Mi)- Lacerda, e mais uma doa,- CULTURAL "MON T E I R O!mente popular,

Museu pe.lo ,

conhecido ho- liet para o Museu se 1'epre- ção, em óleo' feita pelo In- LOBATO" convida todo o po-

mem de letras dr. Othon da sentar na Exposição de Pai. dw�ti'ial Luiz Battisttot!.i. oVo a comparecer aO Estádio Estende ainda o convite aOs

-
d� Federação Cata,rinense de con�unto que partiCiparam no

"CAMPOS NOV'OS TEM NO'V/O PREFEITO
Futebol, à rua Bocaiuva, no ano passado' e a todos Os ou-

,.

. -

"

.'

,

. dia 9, na próxima quinta-fei- tros que quizerem colaborar,

Campos Novos, 6 - Com a feito sr. Co'ronel Gasparino meida para saudar o sr. Au- ra, quando será realizado o' avisando-os e pedindo que

presença de grande. massa Zorzzi fez a transmissão do gusto Bresola e diversos ora- II FESTIVAL
CATARINENSE ,compareçam dia 9, na próxi

popular, autoridades civis, cargo a seu sucessor e usan- dores, que enalteceram Gl 0-
DE FOLCLORE EM DEFESA, ma quinta-feira, às dezenove

militares e eclesiásticas, de- do da palavra ém substan- bra marcante de Gasparino J?A ARTE POPULAR. I e trinta ho�as, no campo de

TUSCALOOSA, Alabama, 'das proximas 48 horas ou legações de', diversos l11unicÍ- cioso discurso, prestou con- Zorzzi quanto a pavimenta- Como o ano passado, cons- ' futebol da rua Bocaiuva, can-

a (U. P') _ Uma estudante �erá compelida a recorrer aos pios vizinhos e representan- tas ao povo ali presente de ção da cidade, melhoria 'da tará o FE�TIVAL, do desfile correndo, assim, às taças e

.

n1el'os legais". Ontem, houve tes de todos os distritos do todos � atos de sua adIT).inis- luz elétrica, abertu,ra de es- de' conjuntos de boi de ma- premias que serão oferecidos

negra, excluida, da Universl-, ' .

I

dade de Alabama, "até se- manifestações violentas con- mUl1lClplO, 'realizou-se, on- tração. Aí) terminar 10rmulou tri.,d'as, construções de, pon-:- �ão, Pau de fitas, terno de
i aos'que melhor se apresenta-

gunda ordem" informou à tra a- admissão de mis3 Lucy tem às 11 hOl�as, as solenida·· votos pelo êxito administrati- tes, e criações de 90% das es- ',reis e todas as formas de ma- rem. '.

I' e' ela espera que a nos. Em des de posse e compromisso vo do Prefeito' Bresola no
I
colas municipais. Para encer-,,{'1/ "

Escola que irá recorrer aos
. ,

'

meios legais, a não ser que Washington, o senador Kil- constitucional do cidadão Au- tra,nscurso do seu go.vê�no. .Irar falcu o Prefeito ,.BfesoJa

eeja readmitida dentro de 48 gore (democrata, da Vil"ginia gusto Bresola no cargo de Este em palavrals ll1clsivas ,agradecendo aquela ,sig'riifi-

, OCI'dental), 'declarou, ho)' e, Prefeito Munic. ipal, eleito pe- e categ,'óricas em agradeCi-I cativa homenaoo'em qué re,ce-

horas. Arthur ShoreS, rep1'e-
.

.

sentante da estudante cha- que pediu ao promotor Brow- ,Ia Câmara dé Vereadores, no menta à Câmara dos Verea- I' bia do po,vo Camponovense e

11ell P,.,r� investigar "o de-' recinto daquela casa Legisla- dores e os presentes fez cir- terminou a sua peca or.atória "''!><o,�'" ",.�".""

m.uda Autherine Lucy, fez as "

-

seguintes dcclarações aos ploruvel incidente" em que Uva após a lavratura da Ata cunstanciado re!ato ele SeU I
com as seguintes palavr:l: ':::: Recebemos e agradece- Surdos Mudos" ,cI'Ef santa Ca-

jornalistas: �"E' lamentavel Ul11:1 estudante negru foi vai- de Posse' devidamente assi- programa çle governo. Peço a Deus que me guie e mQS a- �entileza da seguinte tarina; referente·'a�. mesmo,

que a Universidade de A1u- ada e atacada com ovos, na nada pelo empossado, e pela Terminada esta solenidade, ilumine nestá árdua' tarefa comu,nicação: a,nexo .Gópia do, Estatuto em

bama se tenha submetido à Universidade de Alabama. O mesa.' povo e Prefeito dirigiram-se d� engrandecimento material '"�llmo. Snr.' 'vigor, para VOsso conheci-

deCisão imposta de fora, eX-I
senador anexou .n.a carta ao Fez uso da palavra o verea- para os salões do edifício Da- e sodal e econômico de Cam- Apraz-me' comunicar-vos menta, e se possível divul'ga-

cluindo miss Lucy. E' da atri- promotor as l}otlClas a reS- dor Sílvio Bleyer para saudar loglio onde os -aguardava pos Novos. Estas palavrás' fo- que em data de 10 de janei- ção do mesmo.
'

buicão do Estado de Alabama i peito do caso da estudante o novo EdU Municipal. E;m se-
I lauto banquete no qual fize- ram cobertas por est�ondosas 1'0 do corrente ano, foLregis- Antecipadamente, agrade-

gar�ntir a.segurança,de miss 'negra qu� ainda foi at�ngida guida, na sala de honra da ram uso da palavra'o

Depu-Isalvas
de palmas e por vivas trado nesta cidade, no Car- cido. \

Lucye ela espera que a Uili-/Por pedras! e lama, atll'fldas Prefeitura Municipal o"Pre- tado AntôIj.io. Gomes de AI- 'estridentes da enorme assis- tório de Registro de Titulas I Francisco Lima Juniot

vel'sidade a 'readmita dentro pelos outros estudantes. I, tê!lcia de C\_mpos Novos. e Documentos o "Circulo dos Presidente

Ij}cllção de hoje - 6 páginas

Um homem que
. cumpriU olseu:dever ·milbão

Museu �e Ar,fe' Catarineosei.,
•

o PRESIDENTE E OS CATARINENSES
mitiu o cargo de Presidente

da República.
Cabe ainda acrescentar:

50) - o cardeal catarinense,

D. Jaime Câmara, que lhe

deu be11ção especi:ll no dia

o "C;,l'l'eio de Lajes" obser

vou, com l'Clu(;ão ao sr. Jus-
,

celino Kubitschek, que na

sua eleição 'e
.

posse, soleni

zando"as, estiveram' pre3en�

tes: 1° - o �inistro catari

nense Luis GallQtti, que o di- da posse.

'plomou; 20 - o senador ca-

1;;\1'inel1Se Francisco Gallotti, E mais: 'no movimento de

que ,secretariou' a sessão so- 'lí de novembro, que fez frus

bne do COlwresso e leu a ata trar o golpe udimista com o

ela: posse; 30) - o senador tal goverho de emergencia

catal'inense Gome� de Olivei.,. nacional, teve papel dos mais

ra, que presidiu à sessão do il'í1Porta.l:tes,._no carIando da

Congresso e lhe deu posse; 5a: -Reglao, pao Paulo, � G�-
40) _ o senador catarinense neral catarinense OhmplO

Nereu Ramos, que lhe trans- I Falconiére da Cunha.

----.----

ESTUDANTES DE·(ôR.
Foram exduidos de uma Universidade

Nótulas

x x

x

-
* QUANDO () sr. Irineu Bornhausen inaugurou

novo pavilhão na Colônta Santa Teresa - obra feita pe

los enfermos, com dinheiro 1tderal - o sr. Jorge Lacerda

esteve presente: O diretor daqilele nosocõmio, falando na

solenidade, não o fez no tom em que o ex-governador se

habituou a ouvir dos Seus auxiliares:

Bem ao contrário disso" fez sincera exposição das ne

cessidades do hospital, mormente nõ tocante ào pessoal

técnico do seu quadro de clinicas. O discurso do diretor

não impressionou o' então OQvernaclor, mas ca.usou enor

.me surpresa ao seu sucessor, o qual já ciente de que o di

retor vinha sendo sabotado pela administração, ficou sa

bendo que para cêrca de 400 enfermos, o único médico clí

nico ali €'l'a o diretor, muito embora o quadro normal fosse

de seis profissionais.
O assombro do 'Sr. Jorge Laceroa foi tüo descomuna.,l

que ali "mesmo, na presença do sr .. Bornhausen, autorizou

o dr. Tolentino de CarvalhD a providenciar contratos com

pelo menos quatro clínicos, afim de que os enfermos - as

.

I v��d�deiras vítimas - pudessem contar com. toda· a ::tssis

, tenCla.

f A decisão do atual governante, comunicada à Colônia,

teve a melhor repercussão, t:1nto mais que sendo objeti,va

.

e enérgica na soh.lção de indjs(;utív�l necessidade, contras
tava com a farola�el11 do então Secretário da Saúde, senhor

e monseQhor P. G. Librelotto, sempre omisso no atendi

mento dos serviços públicos p que, lá mesmo na Colonia,

na mesma solenidade, sem negar as falha-s, apontadas, li

mitou-se a um. d·iscursinho de terceira classe,' tendo por'

tema central os carinhos do Governador Bornhausen pe

las questões da saúde.
.

x x

,
,

X'

" óRGÃO de oposiç:io, temos por certo que melhor

cabem os elogios �o_,GovêrHú nos seus jornais. Não nos

neg'alemos, CQJlLutlo, a 10u\I;,r . as" providências oficiais

quando JiOS; p.areceretn just:.ts � dig!las de aplausos. No ca

,''o d.a:�Q.oli?,nia o. sr. J�ge :ba�el'da agiu com absoluta 110-

�c�p'ilm�éÓrUNroERSITARIOS
A Construcão da

,

"Casa do Estudante"
colegas, percorrerá o interior

de Santa Catarina, visitan(lo

o Sul do Estado e a zona do

Vale do Itajaí,'. aonde PI'
tende dar um passQ decisivo

para a vitória da grande cau

sa estudantil.

Linés10 Laus, novo pres\:"
dcnte da União Catarinense

de Estudaptes, em declara

ções à nossa rePortagem, in

formon que a campanha vi

!'lando angariar fundos para

;1 construção da Casa do' Es'

tudante e' do Restaurante
, I

Universitário, tomou um im-

pulso extraordinário nestes
últimos di:1s, em que foram

, arrec�adados cerca de 31 mil

Mais uma vez, solicitamos o

auxílio dos poderes públicos
e do povo em geral, para que
a União Catarinense Qe Es

tudantes possa enfim, con

cretizar este velho .e. justo
anseio dos universitários bar

riga - verdes,
.

CIRCULO DOS SURDOS MUDOS DÊ
.

--.
.... ..

.

SANTA Ct\TARINA "

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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t Flerlanôpulís, Quinta-feira, 9 de E'everelro de 1956
------------- ,---------------
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-------------------------------------------------------�-------------------------------
o ESTAOO

"

ROFISSIONAL ,"�..

'D�n.is'a para ,Crianças
DR. JUAREZ PHILlPPI

,DR. ROMEU BASTOS
PIRES
l\�ÉDlCO

Com prática no Hospital Sio
Francisco de Assis " na Santa

Casa do Rio de ,Janeiro
CLINICA MÉDlCA
CARDIOLOGIA

Consultório: Rua Vitor Mei- DOENÇAS DO APARELHO DI-
,--

DR.- CJ...ARNO G.
reles, 22 'I'el. 2675.

'

G}<�STIVO _ ULCERAS DO ES· GALLETTI'
'

Horários: Segundas, Quartas e
'

'Í'OMAGO E DUODENO, ALER-
_

Sexta feiras:
.'

GIA-DERMATOLOGIA E CLI- "- ADVOGADO -

Das 16 às 18 horas NICA GERÃL '
Rua VitOI' Meireles, 60.

Residência: Rua Felipe Seb- DR. JÚLIO PAUllITZ, FONE:': 2.468

midt, 23 -- 2° andar, apto 1 -

FILHO
Florianópolis _ Terão preferência na matrícula os não repetentes.

Tel. 3.002.
,____ Ex-interno da 20" emermaria. DR. ANTONIO GOMES DE VI'a,gem lI.om segara.nça' Os sujeitos ao serviço militar devem apresentar o cer-

DR. ÍlENRIQUE PRISCO e Serviço de ,gastro-enterologia ALMEIDA " tíficado de alistamento .

. PARAISO ia Santa Casa do Rio de Jeneiro

d
" No ato da matricula pagar-se-i a CAIXA ESCOLAR e

,ProL' W .Berardinelli). e rapí ez
.

t T t I G'
,.

C s esMÉDICO .

'Curso
.

de neurologia' (Prof.
.

ADVOGADO -

.

a caderne a. ° a: masio: r '-',aO.
Operaç!ies ..... Doenças, de Se- Austregesilo). Escritório e Residência: coíégto: Cr$ 210,00.

nhnras - Clínica de Adultos. Ex-interno do Hospital mater- Av. Hercilio Luz, 15 80 NOS CONFORTAVEIS àtIORO-ONIBUS DO Florianópolis, .1.0 de janeíi o de 1956.Curso de Especialização no .iídade V. Amaral.
' Telefone: 3346.

tPIBO SUL BRASILEHospital dos Servidor�do Es- DOENÇAS' INTERNAS '.D••�E."N••T"'I."'SI�": R. _ {(, _
.'

'. 180), MINISTÉRIJoO"néAWMal'AkR!.)nINFHilAhO Diretor.
tado. Coração, Estômago, intestino, '.
(Serviço do Prof. Mariano d� .Tgado e' vias híltarea. Rins, ova- D'R SAMUE.J FONSECA d tad d S t C t

.�
• L FI

.

ÓPOll'S Ita1af JOI'nVl'Ile C 'tib Capitania dos Portos o Esta o e an a a armaAndrade). rios e útero CIRURGIÃO-DENTISTA' orl&!.!' - - - url a
Consultas _ Pela manhã no Consultório: Vitor Meireles �2.

C
.

d d
- Clínica - Cirurgia

I
· U SSU GHospital de arr a e.

. Das 16 às 18 horas. . PROTESE: _ Pontes Moveis e A
Ao � &!oa Deonoro esquíns da COQUEIROS O BAIImo Q E RE . R.E

Ã .tarde das 15,30. hs. em dían- Residência: Rua Bocaiuva 20. genela.
.... .

t t dte na consultório á Rua Nunes Fone: 3458.
'Dentaduras em

• Rua..Tenente Silveira. Durante o calor fortlssimo que es amos a ravessan 0,

Machado 47 Esquina de Tira'-,
__--------���- DIATERMIJ.: �Y,]�:tamento de

�
nada como uma-noite aprazível, gozando ainda as deli-

dei���dê;:�� 2�6Rua' Presidente DR•.MARIO' DE LAUMO canais pela al- elas dos banhos de mar.

��_4...4_.�_�_____ C:��:��O Raios X e In::a_�:r�:lli!a.
-

Evpr'as li,da ...

! n11iS�:S p�:!a�e!�e������,O�ust:o:n��:!�mve:���s\�ss.de ba-

CLINICA CLíNICO DE CRIANÇAS Consultório e Residência: R. li 11 �

\ de 'ADl}LTOS Fernando-. Jlúchado nO. 5 - Se você ainda não possue um ·terreno em Ooqueíros
OLUOS - OUVIDOS - NARIZ Doenças Interna. Fone 2225 I aonde construir sua residência ou sua casa de' praia, não,

E G��g�NTA CORAÇÃO IN:i;T1�gs- RINS
. Consultas: das 8,IJíJ às 11 ho- ENDEREÇOS ATUALIZADOS DO EXPRESSO � perca a oportunidade, compre já um dos últimos do lote",·

DR. GUERREIRO DA Tratamento moderno da ras e das 14,00 às 18 horas. FLORIANÓPOLIS LTDA. 'I menta 2, da Praia da Saudade. '

F'ONSECA
\ SIFILIS Exclusivamente com hora mar-

Projeto e vendas: Eng. Rui Soares - Deodato n. 7 -

Consultório - Rua Vitor Mei- cada.
Chefe do Serviço- de OTORI. eles, 22. Sábado _ das 9 às 12. i Transportes' de Cargas em Geral entre: FLORIANÓPO-

.

Fone 2.521. -; Proprietário dr. Nerêu Ramos.
NO do' Hospital de Florianópolis.. HORÁRIO' '. o --------

Possue a CLINICA' os APARE- Das 13 às 16 horas. DR. LAURO CALDEIRA LIS, PôRTO ALEGRE, CURITIBA, SÃO PAULO, RIO

� DO'lf DE AGOSTOLHOS MAIS- MODERNOS PARA 'Telefone: Consultório _ 8.415 '. DE' ANDRADA DE JANEIRO E BELO HORIZ_ONTE. I (lU,B \
TRATAMENTO das DOENÇAS Residência: "Rua José do Vale
da ESPECIALIDADE Pereira 158 � Praia da Saudade I I
Consultas - pela' manhã no ....:. Coqueiros 'CIRURGIÃO-DENTISTA Matriz: FLORIANóPOLIS Filinl: CURITIBA I PROGHAMA im CARNAVAL

HOSPITAL ê'ONSULTó-RTO -Edificio P P dre Roma 43 T' R V' d d R' BÀ' TARDE _ das 2 as 5 - DR.VÍDÃ"L DUTRA FILHO Pm-tenop _ 20 andar __ sala :
.na a re . orna, erreo ...ua iscon e o 10 rance PROGRAMA: Sábado - Dia 11 -- Baile de abertura

no CONSULTóRIO - Rua do! 203 _ Rua Tenente Silveira, 15. Telefones: 25-34 (Depósito) 932/36 no Clube DozeMÉDICO DE CRIANÇASILHEOS nO. 2
Consúltório: Felipe Schmidt, Atend .. diárfarrrente .dus 8 às 25-35 (Escritório) Telefone: 12-30 Dia 12 _ Domingo. BaileRESlDll:NCIA _ Felipe Sch·

) 11 horas _ C·
.

P I 435 E I T I "SANTIDR ....

m. idt nO. 11& Te!. 2365. ':S- (das 14 às 17 noras).
., 3as e 5as das 14 &S 18 horas. alxa osta,

.

n u. e ego .� Segunda - Dia 13 - Baile Infantil no
.

---- Residência: Tenente Silveira,
"' ..... 19 as 22, horas. .End. TeJ�g. "S1\NDRADEJ"_ Clube Doze

. DR. ANTôNIO MONIZ 180 (F'one 8'165).' "',
Confecci on a Dentaduras e Pon- .;' '

'lI0' es Aó.;eis de Ny:lon.·
" Segunda, - Dia 13 -- Ha i le no CoqueirosDE ARAGa DR. CONSTANTING... �," _.... Filia): SÃO PAULO ,AgêllCi,.à: IPóRTO ALEGRE Praia Clube

CIRURGIA TR·EUMAT.OLOGIA IllATOS
'

. .

O-(i)- ASSIS FILIIO
..

"R'" ID ' 'DR.fJ A' - tI, tomar 'I'erca - Dia 14 - Bailo no Clube Doze'
, ,Ortope'liia·. J

-

� RGIAO- , ,

/ I'"· Consut'tório: J�ão Hinto, 18. Ml�D1CO IRU ',... CIRURGIÃO DEN.1'ISTA Avenida do Estado 16GG 7G Rua Comendador Azevedo,' Os bailes comecarão às 22 horas e o INFANTIL se-
Das 15 às 17 diàriamente. ()oenças de Se hor!,s - .P�r�os Clini.ca de Adultos - .Cirurgia 64; > '

_ Operac.. o-es __Vias UriDarlas, ,Irá dr.s 15 às 20 horas.'Menos' aos SábaeJos J. e Protese Raios X T I f 37 06 50 T I f 2 37 33Res: Bocaiuva,135. Curso de a ..erfeiçoam�n�'J e
Rua Felipe Schmidt. 39 A _.

e e one: - - e e one: - - ! l'ItEL;OS DA VENDA DE MESAS:
,4 lon,'!!! prática' nos. HOspitaiS de

At d "RIOMAR" I
"

,

Fone: _ 2.71 . ;I
BueílOs Aires. .

salaS" 5 e 6 .' en e
i MESA.E:: NO PRAIA - Cr$ 100,00 por uma noite

DRA. WLADYSLAVA CONSULTO'RIO: Rua Fehpe Atende com hora ffiurcada End. Teleg. "SANDRADE'" Elid. Teleg. "RIOMARL1" NO DOZE _ Cr$ 200,00 1)01' uma noite
IfUSSI ONE Dar \I às 12 e das 14, às' 16W. Ih Schmidt, nr •. 18 (sobrado). F .-a-_.-_�W""""""''''J!"".....a..... NO DOZE _ Cr$ 350,00 por três noites ...
f' ;�51H20'RÁRIO: das 15 ás 18,ho-' Agência: RIO DE JANEIRO Agência: BELO HORT- CBS. _. A meó'1a por uma I1Dite só será vendida ,a partir

DR ANTONIO' DIB
- 0 ESTADO "R' " f7.0N'·rE• .'

ras· . lomar I' do dia 11, às 14 horns. Cada sócio só poderáMUSSI _Residência: Avenida Rio Bran� "Ríomal'''

ClRu'�M?lCát�NICA f�U, n
.•4�tende ·.chamadoB Reda('ãoAD������:\Ã?ua Con- Rua Dr. Carmo Netto, 99 \Avenida Andradas, 871-B

GERAL-PARTOS gelheiro 1\1afra. n .. 160 Tel. 3022 Fones: 32-17-33 e 32-17-37 . Telef.one: 2-90-27
. Serviço completo e especiali- DR.J.AtTRO DAURA - Cx. Postal 139. Atende "RIOMAR"
zado das DOENÇAS DE SENHO- CUNICA GERAL Diretor: RUBENS A. RAMOS

End. Teleg. "RIOMARLI"RAS, com modernos métodos de Especialista em mo�éstias de Gerente: DOMINGOS F. DE

diagnósticos e tratamento.
• Senhoras e vias urinlÍl'las. AQUINO. IRULPOSCOPlA _ HISTERO -

Curl\ radical das infecções Represenj.antes: NOTA: - Os nossos serviços nas pra ças '1'Ie Pôrto
,SALPINGOGRAFIA _ METABO- >.gudas e cronicas, do ·aperelho Representações A. {S. Lara.

Alegre, .Rio e Belo Horizonte, são efetuados pelos nossos I,LISMO 'BASAL
/

'enito-urinário em amboll Oll Ltda
R.'1dioterapia· por ondas curta8-

;Il){OS.
D' t'

Rúa Senador Danta's, 40 _ 6° agentes 'I'Eletrocoagulat;ão - Raiolil ,Ultra ,nóenças do apal\elho 1ges IVO andar. "RODOVIÁRIO RÁPIDO RIOMAR"-
I (l,BS.Violeta e Infra- Nermelho. e do sIstema lIel'VOSO. 'Te!.: 22-5924 - Rio de Janeir .. ,

Consultório: .,Rua· Trajano, n •. 1, Horário: 10112. ás 12 e 2'h ás 5. Rua 15 de Novembro 228 5°

l0 andar � Edificio do MontepIo. Consultól'Ío: R. Tiradentes, 12 andar sala 512 -- São Paulo. .Consultem nossas tarifas. EXP.RE8�0 FLORIANórOLIS.

H\)rál'io: Das 9, às 12 horas -
_ 10 Andar '_ Fone: 8246. ASSINATURAS

-Fones'. 25-34 e 25-35 _

Dr. MUSSI. Residência: R. Lacerda Cou- Na Capital
Das 15 às 18 horas _ Dra.

tinho, 13 (Chácara d? Espanha) Anc Cr$ 170,00
l\IUSSI _ Fone:--8248. Semestre ........•.. Cr$ 90,00
Residência: Avenida Trom- _:":':;',:'_ :::-:-:::,:,::,-;::=- No Interior

'

powsky, 84. DR. ALVARO DE !\no •... . . . . . . . . . .. Cr$ 200,00
· - -

CARVALHO Semestre Cr$ 110,00
DR JÚLIO DOIN Anúncio mediante contr�to.\•

VIEIRA 1\1ÉDICO DE CRIANÇAS OS originais, mesmo nao pu-

I
PUERICULTURA - PEDIATíUA blicarlos, não serão devoJvid�s:MÉDICO I

_ ALERGIA INFANTIL.., A direção não se responsabiliza
É:;PECIALISTA EM OLHOS Consultório: ..... Rua Tirade .. - pelos conceitos emitidos nos al'-

OUVIDOS NARIZ E GARGANTA tes n 9 -

tigos assin�dos.
.

'1'RATAMÊN,TO i: OPERAÇOES
,

Residê�cia: _ Av. Hercilio
Infra-Vermelho - NebuUzaçao - Luz n. 155 - Te!. 2.530.

INFORMAÇõES UTEIS.
, Ultra-Som Horário: _ Das 14 às 18 ho-

(Tratamento de -sinusite ..·.em
ras diáriamente .

operaçio) - .. : ._, .'

Anglo-retinoscopia - ·Becelta lie ,DR. NEWTON
Oculos - Mo4erno eq�lpall!ento D'AVILA
de 0tI0_Rinolarlnc.o1otl;la ,(unlco

"
".

ERALno Estado) CIRURGIA G

Horário das 9 às 12 horas e Doenças de Senh�ra8 - �r�cto-
d �. 16 às 18 horas. logia - Eletricidade.Medica.
a�Ollsultório: _ Rua Vitor Mei-, Consultório: RUa Vitor MeI-

reles 22 - Fone 2676. reles n. 28 - ,Telefone: 3307.
-

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

Fone -24 21. diante.
Residência: F�ne, 3.42�
.Rua: Blumenau n. 71.

,--

INOIC�DO"
MÉDICOS

DR. WAL'MOR ZOMER DR. YLMAR CORREA"
GARCIA CLíNICA MÉDICA

CONSUL'rAS das 10 - 13 ho-Dinlomadc �ela Faculdade Na
cional de Medicina da ',Unlver

sidade do Brasil
Ex-Interno 'por concurso' da' l\fa

terJlJ.dade�.EBcQla
(Serviço do ..

Prof•. ,Octávio Rc
drtgues Lima)

Ex-interno da Seniço_de Cirur
gia do Hospital I. A. P. E. T. C.

do Rio de, Janeiro
•

Médico do Hospital de Caridade
e da '}laternidade Dr. Carloi

Corrêa
DOENÇAS DE SENHORAS -

PARTOS _ OPERAÇõES
Oons: Rua- João. Pinto ». 16,

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

Residência:
Rua: General Bittencourt n.

10l.
Telefone: 2.692.

raso

Rua Tiradentes 9 - Fone 8415

DR. JOSE TAVARES
IRACEMA

.DOENÇAS NERVOSAS E MEN
TAIS - CLINICA GERAL
Angusf.ia Complexos

Insonia _:_ Ataques _ Manias '
Problemática afetiva e sexual
Do Sel'vic� Nacional de Doen-

cas Mentais. Psiquiátra do
Í-Iospital-Colônia Sant-Ana.
CONSULTóRIO - Rua 'I'ra

jano, 41 _ Das 16 às 17 horas.
RESID1!:NCIA: Rua Bocaiuva,

139 Te!. 2901

'-DR. ARMANDO VAL�:
RIO DE ASSIS

Dos Serviços de Clínica Infantil
da Assistência Municipal e Hos

pital de Caridade
CLíNICA MÉDICA DE CRIAN

ÇAS E ADULTOS
- Alergia -

Consultório: Rua Nunes MIl
ehado, 7 - Consultas das 15 às
18 horas.
Residência: Rua Marechal Gul-

,lherme, fi _ Fulle: 378'3
'

DR. MARIO WEN·
DHAUSEN

CLlNICA MÉDICA DE ADUVfOS
E CRIANÇAS .'

Consultório - Rua Jaão PIU

to 10 ...,. Te!. M. 769.
Consulta�: Das 4 às 6 horas.
Résidên'cia: Rua Esteves Jú

nior, 45. Tel. 2.812�

DR. AN1l0NIQ BA1'ISTA.
JUNIÓR

_CUNICA ESPECIA.LIZA.DA. ,DE
CRIANÇAS

Consultas das 9 ás 11 h:>ras.
Res. e COllS Padre Miguehl1\o,
i�"'"

.

DR. NEY PERRONE
. MUND

\

�'ormat!o pel;-Faculdacle, Nacio
nal '0." Medicina 'Universidade

do Brasil
RIO DE- JANEIR,)

Apt'rfeiçoamento na "(Josa ....de
Saude São Mi!;uel"

Prof. Fernando P�lllino
Tnterho porr3 an'>s do �erviço

de Cirurgia
Prof. Pedro de Moura

OPERAÇõES ,\

CLINICA DE ADULTOS
DÓENÇAS DE SENHORAS
CONSULTAS: No Hospital de

Caridade, diáriamente pela ma

nhã.
RESID�NCIA: .- Rua Dual·te

Ser. atei. ,129 - Tel�f. 3.28g .:_

Florianópoliil.

DR. I. LOBATO
FILHO·

f)..,enças do. aparelho respiratório.'
· .TUBE.RCULOSE

TlADIOGRAF.TA E RADIOSCOPIA
DOS PULMOES

Cirunda do, Tor..ax
Formad" pela Faculdade Nacio
nal de Medicina, Tisiologista e

TiIJiocirurgião do, llofipital Ne-

rêu Ramos
Curso de especialização pela
S. N. T. Ex·interno e .EI:a.asls
tente de Cirurgia do Prof. U&,o.

Guhilarãell (Rio).
Con�.: Felipe Schmidt, 88 -,_

Fone 8801
/ At.endê em 'hor·a· marcada.
He8' -.R u� K,teyes Junior,

iÓ -_ Fou: 2$ii

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

Horário: 8 às 11 - 16 às is horas
Atende exclusivamente. com hora marcaua.

�--'- -------------------------�---------

DR. CESAR BATALHA PA SilVEIRA
Clrurgtão 'DenUata

OUn1ca de Adultos e Criança.
Ralo. X

.

.; AteDde com p()ra..Marcada
l'el1pe SchDlldt 39 A SaIu 3 e •

A 'D V O G A D fi S
......................0......................1: .

�
I

F :Restaurante· Napoli II RU.6� Deodoro III,
!

fim ,LatIM, no .U! do Bru1l., " meJllorr
J.)ootl('o'Ot.o ""H�laJ l'JS&l"1I o., ••nboy." na'.n�. da

....................."••a·..·············�i
,

2.

DR. JOSÉ MEDEIROS
VIEIRA

- ADVOGADO -
Caixa Postal 160 _ Itaja!

Santa Catarina.

Atende "RIOMAR"

,
-0-

-----.._---------::.:::::.� -"'_'._-- -_

Colegiu' Coração de Jesus

�.700

, AVISOS PARA O ANO LETIVO DE 1956'
Exames de admissão ao Curso Normal
Dias 16' e 17 de feveréiro, às 8,00 boras.
his.crição para os mesmos

Dia 15 de fevereiro de 1956, das 15 às 17 horas.
Exames Ide 2a. época
Dias 17 e 18 de fevereiro, às 7,30 horas.
Inscrição
Dia 16 de fevereiro, das 9 às 12 horas.

MATRtCUL4 Mll:S 'DE !<'EVEUElRO
Mediante pagamento da Ia. prestação

Curso Primário
Dia 20 ;:_ los e 20s anos � 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 fotografià 3x4, de uniforme, para a

cader:qeta.
,

'

As alunas da Ia. série ginasial e as novatas das .de
mais séries queiram trazer 3.
Dia 22 - das 8-11 horas - 1as� séries ginasiais.
Dia 22 -- das 15-18 horas - 2as séries ginasiais.
Dia 23 - das 8-11 horas - 3as séries ginasiais.
Dia 23 - das 15�18 horas - 4as séries ginasiais.
Diá 24 - das 8-11 horas - Cursos Científicó, Clássi
co e Normal.'

O leit.ol' eneontral'á, .nesta co

luna Ínformações que 'necessita,
diàriamente e de imediato:
JORNAIS Telefone

à Estado 3.022

A Gazeta ; 2.656
Diário da Tarde 3.579

'lmprensa Oficial •....... 2.1\88

HOSPI'r,AIS .

", Caridarle:
•

(PI'ovedor) 2.314

(Portaria) 2.036

Nel'êu' Ramo-s '.. 3.831

'!\1ilit::.r 3.157
São Sebastião (Casa de
Saúde) ,...... 3.153

Mate'rnidarle Doutor Car-
lo� Co.t'l'?a 8.121

CIUMADOS UR-
GENTES

Corpo de Bom bei TOS •••• 3.313

Serviço' Luz (Raclama-
çõês) 2.404

Polícia ,(Sala Comissário.. 2.038'
Polícia (Gab. Delegado) .. 2.1\94
CGMPAiNHIAS ,DE
. rrRANSPORTES
TAC

-

: .....•
Cruzeiro do Sul .

"Panair •.....,
............•

V�.rig' . :;
.............•..

LOlde AeTeo ...........•

Real .................•..
'lpanilinavl\s .

HOT�IS
T.llx , ...•

MagE'stir ,
.

Metropol � .

La Porta· , _ .

(Cacjque •.•..... , ......•

Cpntral : .. , .

Estrela ...•........ · .

Ideal " ·,·· .

P'<TREITO
Disque: .

2.500
3,Jj53
2:325
2.402
11.377'
2.300

'Reabertina da� aul8;s .

Dia 10 de lparço de 1956.

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

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

un;forme de gala completo: blusa de manga comprida,
boüi::1, luvas, sapato colegial.

2.021
2.276
3.147
R.321
11.449
2.694
3.371
8,659

Utl

IA
!Idílal para

INSTITUTO DE EDUCAÇãO E COLÉGIO ESTADUAL
DIAS VELHO

Exame de IJ chamada e de II época -- Colégio ....!- Gíná
sio e Normal.

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

EXAME DE ADMiSSÃO: Ginásio e Normal.

nção
O aDO' �de 1956

Inscrição: 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.
.ARTIG'() 91

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

MATRíCULAS
Normal e 4as séries: Dias 16 e 17

3as séríes : Dias 16 e 17

2as séríes: Dias 18'e 20
Ias séries: Dias 21 é 22

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

,

As las séries trarão 3 rotogratías 3x4 e as demais séries

. ndquirir uma mesa.

CONVITES: - 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 todás a:s
noítes.
.Individual para uma só- noite
Cr� 200,00.

Os estudajl.tes terão 50% de' abatiniento, com

provando-o.
. A posse da mesa não dará direito à eritrada,
sendo absoll}tamen te necessário a apl'esentação
da carteira social na po�'taria.

RESERVA:
'

As senhas serão distribuidas às 7 horas do
dia IOde fevereiro e a ven da das mesas será
iniciada' às 8 11Oms.
O pagamento será feito no ato da aquisição,
não sendo permitido pedidos por escrito, te
lefone ou crianças, mas sim por pessoas au

torizadas pelos sócios.
30 -. Os convites obedecerão. às evigencias estatu

tárias e.só serão fOrllecidos até 17 horas do
dia da festa.
Os convites só poderão ser'� fornecidos pela
Secretaria.
O convite não dará 'direito a mesa que será
paga a parte.

DE rERlVHNAÇôES :

1 ° É rigorosamente vedada a entrada de meno

res nos bailes noturnos.
No baile infantil não será permitido o uso de
lança-peefume.
A carteira social ou o convite serão rigorosa
mente exigidos à entrada.
O baile do Departamento Balneário (Co'quei
ros Praia Clube') se regerá,' pelas mesmas 'ins
truções.

ôNIBUS - Para o baile no PHAIA CLUBE, haverá
ônibus e, horas e a preços a anunciar opor-'
tnnamente .

SERÁ RIGOROSAMENTE PROIBIDO O USO DE

LANÇA PERFUME"'COMO ENTQRPECENTE (CHERE
TA.

A DIRETORIA
"COQUEIROS PRAIA CLUBE DEPARTAMENTO'

BALNEARIO DO CT"UBFl"
Os s1's. associados e &uas exmas. familias procurem

passar horas de recreamento no nosso BALNEÁRIO, on

de há UM BAR E: RESTAURANTE perfeitamente apto
r,ara todo serviços, bem como SORVETERIA, UMA
ELETROLA - GABINES DE BANHOS. Local aprazivel
para passar um Domingo inteiro ...

Banhos de ,mar, Refeiq.ões lar. carte ...�..,.",."....""",","",�_""'�"""�
Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Aos que observam, inte- banas, realizados sem que a-

FIZERAM ANOS ONTEM: ressadés. pela' causa pública, Prefeitura haja recorrido a

Si'. Eponiuo Macuco '
o andamento dos negócios do meios extra-orçamentârtos .s

_ sr. Hami itcn Cardoso • Município não será, 'pcssíval sem que haja onerado em de�
� sr. João de Mata p.,_

: negar a' evidência dos gran- masla. Tudo produto de cri-

reira da 8ilva I
'des melhoramentos já íncor- teriosa aplicação dos dínheí-

__ sr. Oscar Damasce-i ,}
i parados ao patrimônio ela' ros

.

públicos, a;_'roveitaelos
C' pital pld'

,.

p "
.

dê
.

da �:;;va, ,tu comerciante , ,a .

e o marmco re- com a pru encia e vigilância
i feito dr. Osmar Cunha. Não que não devem faltar às ad
é preciso ir muito longe para mtntstrações bem conduzt
certificar-se de que, movi- das.
mentando todo o aparelha- Por eletrás disso, a reerga
menta técnico de que dispõe nízação dos serviços internos
a Municipalidade, o dr. Os- ela Prefeitura, com o fim de
mar Cunha tem conseguido desobstruí-los da exagerada
realizar, em pouco mais de praxe burocrática, racionali-

àa Rocha d d t-um ano e a minis raçao,·o zando-os em benefício dei
que o seu antecessor não fez público e modernizando-os à

Mirianl
em mais de quatro ano::;. E'--maneira dos mais adiantados
que o novo Prefeito,' a quem processos em vigor em ou

� meniní) J-aymt' Humbf�> coube inaugurar a autonomia tras organizações munici-
to Cardoso do Município de Flol'ianópo-' pais. No Brasil, como ,se 8a-
- ';1'. 0swaldo Damascf- lis, eleito péla vontade -so- be, há uma generalizada 'gri-

b:rana dos seus'
- municipes,

,
ta contra o regime do. pape

nao se conformou nunca em ; lório, qeu retarda a solução
levar as coisas ao sabor das 1 dos assuntos e custa muito
circunstâncias; mas, ciente I em dinheiro aos cofres pú
de suas responsabilidades. blicos. Se ess:;t grita é justifi- ,

púb�icas., e visionando uma I cada, necessário se torna ra

CaPl.t�l. a altura qas p�'?pri, i cio�a:izar os serviços, sem

posslblhdades e mereClmen- ! preJUl'lO de sua eficiência,
tos, o dr. Osmar Cunha me- mas sem a sobrevivência das
teu ombros à. tarefa reno�a- caducas práticas rotineiras
dora, aplicando todas as suas ainda vigentes em alguns I

. �energias na execução elo seu <servicos públicos'" ,O dr o�-
- sr. Walh�r Gústen va"t

-
, .' '-'

,

_

•
_

� O programa.. mar Cunha cUIela de elllntnal'
- sr3. Eva ·1 ;\cobehna da -

A' t
.

,
.: .

,
'" 'I

1 emas, l�or ISSO uuma os mconvementes da rotma.

SJ1I_va'D'vlUva �_o :;�UdS�so S) enorme área urbana total- com as bportunas reformas
oao amaSC"110 Oa llva e tI'

\
'

". 'men e ca çada a paralelepl- que vem executando previ-
dama de exce!s'ls vll'tudes; pedo, beneficiando o tl'ânsi- dentemente.

- sr. Egidi,) I!égis to de veículos e' ele pedestres Muito se deve esperar dês-
- sr. W li tter Jorge José e dando à cidade o aspecto se ilusti-e homem público, a
- sr. Henrique Riggem· ,moelerno que Ih!" convinha. Aí quem, em boa hora, o ·povo

back, do alto comf'rcio desta estraelas bem cuidadas, confiou o cargo de p-imeiro
praça , o aCesso ao in-- Prefeito eleito de Florianópo-
I - sr. Osnun- da Ilha e abrindo Pers·· liso
Oliveira de um centro ele' tu-

SociaJis
, ANIVERSARIOS
SHA. G umo DOTT

I associam (CID votos de pe
l'AIH'S j'.�'j;:jdades.

Na l1ata de hoje trans-

. corre o universário natalí
cio da ·0XIIU. sra. Marina
Lutt digna esposa do 'sr.
Guida Bott gerente do Ban
co Nacional do Comércio
n estn Capital.
A i lustre dama, por suas

c�ev!1das qualidades de co

l,:tção tem firmado um lar

tO círculo de- amizades nes

ta Capital onde goza de me

"(cido destaque ria socieda

de, ensejando nesta opor
tun ida de, significativas pro-'
V:I" de apreço e admiraçâo;

'

"0 ESTADO'_' respeito
<'"mel:.te apresenta felicita-

Mí'�NINO PEDRO PAULO
lVIA.GHADO FILHO

Pedro Paulo Machado Fi

.lho, alegria do lar do nosso

esti�ml\do companheiro de
trabalho jornalista Pedro
Pa:!',J Machado e de sua

exma...snosa d. Maria das
i'{eves M� Jlo Machado, com

pleta hoje o seu terceiro
aniversárío natalício.

O travesso garotinho cu

memorará tão r uspicíosa da
ta, 'reunindo em sua resi

dência; ao redor l:e uma lau
ta mesa de

í

inc s docês e

guaranás os seus inúmeros
amiguinhos.

O EST.\T 1 _'·'",.C'ita-o pr-,»
DR· zeros nnen tc, c .. ejaudo-lhe

íJ a seus -.x! l'P�110�03 pu.is
, muitas felicidades.

çéJe.1. ,

JOSlt TOl?ENTINO
�(_}UZA

.

Transcorre na data de

hoje o aniversário natalício
do nosso conterrâneo sr. Jo

sé To]entino de Souza, al-'
to funcionário do Departa
mento dos Correios e Tele

gl'afos, nesta Capital, e pçs
soa muito re-lacionada.

'

Às muitas homenag'ens. nésL, praça.

quo lhe serão trtbuta.das nos i - sra, Adélia Moritz L'l

associamos. I Porn, esposa do H. Eel lip..e
'.'

\ . La Porta

/

.J0R1\f. Jo'BEL SAMPAIO
CARDOSO

A data de hoje assinala a

ela natividade do nosso pre-
z:ldo

.

colega�de-imprensa
J ()n:ali.�t<L Jobel Sampaio
Ç"l'do.3o, alto fun,cionário da

Companhia' Naci:n:al Nave

gaç\lu Costf;ira e Diretor cTo
"Eolc-tirn Ei';�lil'jtn" que se

ediLL né'�'"a Ca}-'i1,d.
Ao ilustre aniversariante,

que pelas suas elevadas qua
liclu:l'f, goza oe destaque,

. não só na sO'cie,clade local
como nós meios culturais
destfl Capital, mótivo pelos
qunis muitos serão as home

l":-1gf:'l,� que lhe serão tribu

tadas, às quais, prazerosa
menLé, os de O ESTADO se

comerciário

'-- JOHN. JUVI�NAL MEL

l!UJADES DE SOUZA
·Passa, hoje, o aniversário

natalí::io do .nosso· eoléga-de
imprensa .JOTl1. J,\venal Mel-·

_ quiades de Souza, que nés
tü oportunidade ver"se-á
cercn,]o das homenagens de;
(j;1:11ltoS o estimam e adimi-'
1':1m

sra. Fj�s �a l'ereita;
- stH. Fral1ciseil Luz Pai·

va"
- stà Nadyra

Paiv,L;
..

-. sta. ROSD
Lehmkuhl

o ESTAD O aPF,esen ta fe- no da Silvh_ clirlaJYlÍco vil-
l··J.. ,-

:il:ila<;oes. jan te comel'cial;

FAZEM ANOS. HQJE:
- menina N, Frua Ram(,,,

de Oii"eira. :i!hinha �,l
nosso prezado (:(,nte1'râneo
dr. Moahyr (Ie Oliveira e t:t?

sua exma. esposa dO. Maria
Ramos de Oliveira; ,

- sr. Osvia.do Lehmku}:.,

t Missa de 7· dia
CONSUELO CAfELLA

A' fmnília Capella convida os parentes e pe,ssôas
suas relações para a missa que, em intenção de sua bo

llíssima alma, mandará celebrar no dia 11 do corrente,.
às 07.00 horas, na Catedral Metropolitana.

Antecipac1ame�1te agrallec'e aos que comparecerem a

êste ato de fé cl'Ístã.

Auxiliar· de E�crít,ório
NecessiLa-se de um auxiliar de es'.:ritório com co'

nhecimelltoR de conl:':-t.bilic1:Hle e com redaçãil própria, Ê

indispen!üvel dirig:il'-se à ('aixa deste jornal, por meir)
,de c:nta de pl'óptio punho, it1formando pretençõ�s_

. Roupe (tNyolird» O melhor remedlu- CI � 1'5·lO�lí�.�i"t���I� 1€�l�i�!I" ��!,a�!d,!r.!JJi uue,-
\ itor ia com o lançamento de novo tecido, cuja denomina- '.

.

L-h'!) consta dó titulo desta nóta. Trata-se de um tecido RUA ALVARO .DE CAltVAUIO 12
cila do especialmente para os climas tropicais, onde, ao Programa para o mês de revereíro:

' '

lado da "lia levez e beleza, se encontram a durabilidade. Dias 11, 12, e 14 Soirées carnavatesces-rntcto ás 22 hs.

'�em o linho e nem o tecido de nylon, ha poucos anos Dia i2 (Domingo) das 15 ás 18 horas, vesparal infnJltiL
surgido, S[tO ti;io leves ou apresentam um tato mais agra-

-

Reserva de mesas na A Floricultura, Rua 'li'eline Bch-
duve! .e frio do q u e o "nyolird". Daí a preferêncía abso- midt.

.
-

.

luta conquistada rapidamente em todos os grsudes ,cer:.. NOTA -- Se!''lir';'' de in'gressc [J.os� 51'S. associados o talã�
tros do país. do mê::; corrente. Sà<i. Vedada a Entrada ao Associado que

,"A Modelar", pioneira qUe é "da mód� em l]OSSa rã, n;;; �< AíJresentar a carteíza social e bem assim ás 'ru'stintai!
vital, recebeu uma partida desses ternos já confecciona- sanhcrrtas.
dos e o sucesso de sua venda foi algo invulgar num ates
tado e�oqúellte da elegância de corte, sóbria beleza de
padronagem,

. além das características, realmente notá
veis, da qualidade do tecido.

Quem já possue uma roupa "nyol ird" é seu maio}'

propagandista, como o remedia mais eficaz no combate
à can icula abrasadora que estamos enfrentaudo.

Além dos ternos "nyolird", possue "A Mede.ar" 1'111

estoque enorme de ternos de linho, tropical e casimira, 1° - As aulasterão inicio no dia 5 de março de 1956, ás

assim como possue,' igualmente, uma grande variedade 8 horas.

de calças e paletós esporte, camisas de verão, calções e
2° - As matrículas elos alunos, filhos de comerciários,'

roupas de banho, etc. etc., e os seus preços sempre S�IC que frequentaram o Jardim em 1955 serão realizadas nos

os mais baratos. da praça.
dias 14, 15 e 16 de fevereiro ele 1956 (das 8 ás 12 horas), 111e-

d!I"lnte a apresentação do atestado do IAPC, provando que é

empregado de firma contribuinte do .SESC.
3° - Não serão atendidos os pedidos feitos pelo telefo

ne. É necessário li presença dos pais .

40 -Os pais que não"reservarem a matrícula nos dias

acima discrlrninados, perderão o direito da mesma, após
o início da ínscríção ele novos alunos.

50 - A matrrcula de novos alunos, filhos de comerciá

rios, será íncíada no dia 17 ae fevereiro de 1956, e estará

aberta até o elia 20 do mesmo mês (das 8 ás 12 horas).
60 _:_ No ato da matrícula dos alunos novos será exigi

da a apresentação da certidão de nascimento e do atestadc

do IAPC, provando que é empregado de firma cõutríbutntr

do SESC.
7° - A matrícula de alunos filhos, de não comercíartos,

será feita, se houver vagas, nos dias 23 e 24 de fevereiro de

1956, havendo preferência para os já matriculados em 1955.

80 - Fora dos dias acima esp,ecificaelos não serão aten-..

didas os pedidos de matrículas áe novos alunos.
'

-----_._---,.----'----�-.-.

O MUNICIPIO PROGRIDE

APREENDIDOS
LONDRES, 6 m. P.)

Cairam na região londrina,
em Lewishan, Farnborough e

Pinner, tres balões que con

tinham documentos em lill-

� 9 oVO:� OU daras /,

IGO grms. de açucar
Preparar' um moJd� de pu

.' dim acaramelado e depois
: dm,!mteigado.

De antemão, façl-i 'um dô
i e d(' leite bem màcio e fi_

I
no (são muito bôàs estas

';\atás de leite condensado.

� Coloque-as em banho Maria

Os c fa d
..

R'OS'" "
'durante algum temp'o, 'isto

.' a· ma os moveIs . ;::']\.lARK ,.. . .

-

.

.

..

'
. f, o sufJ-Ciente para que o

de Blumenau, Ja consagrados nas' 1 't t f' dA
, d

. el e se rans arme em oca
grau. es praças do paIs pela ex-

'

, )celência- e pelo esmero de sua
'C1 emoso

fabrica"ão, dentro
-

em p'oucos I,'
.

dias estarão á venela em F'loria- '
MANEIRA DE FAZER:

nÓpolis, á rua Deodoro, nO 15. ..}. "

1. Bata as claras à ponto
, ;8 neve, juntando-lhes em

'::;eguida "açucar. Misture

,bem.
Ponha no molde previa

mente acaramelado e amau

'teigado e deixe cozinhar' em
:'banho Maria, no fôrno, du
r:1nte uns 80 minutos.
2. Na pr!1to apropriado,

\"oloque o docê de leite já
;'11'onto, e por cima, depois
>je haver - sido retiràdo do
molde, o pudim de claras.

J�ste deve ser retirado do
molde, quando frio. (Apla).
"Ip:�

�e Outuoro

A DIRE'rORIA
._----- ------

JARDIM DE INF:t\NCIA MURILO BRAGA

EDITAL DE MATRíCULA

Senhores Pais:

Florianópólis, 5 de fevereiro de 1955

LUIZ SANCHES BEZERRA DA TRINDADE
Diretor

Participação
.JAIME CARPES DE OLIVEIRA

:e:

VERôNICWMEDEIROS DE OLIVEIRA

têm a grata sa'tisfação ele participar às Pessôas de

SUas relações, que no/dia 29· de janeiro, ocorreu na MateT

nidade "Dr. Carlos Corrêa", o nascimento de seu primo
gênito

JAIME MEDEIROS DE OLIVEiRA

Pre_gu,iça e ftaqueza
" '

VA'NADIO.L
MOÇAS DESANIMAlD,U!

HOMENS SEM ENERGIA,
1".0 é sua culpa!
É II. fraqueza que o deixa ,cansado, pálido,

com moleza no corpo e olhos sem brilho,
A fraqueza atrasa a vida porque rouba

ali {orças para'o trabalho. ,

VANAOIOL
aumenta os g I o b u los sangui(leQS e

VIrALIZA o sangueenfraquecido. E' de gllsto delicioso e pode
ser usado em todas as idades.

Móveis Hossmar�
,

AGUARDE PARA COMPRAU o MELHOR

Uma boa notícia:

. ....
DISTRIBUIDORES E REPRESEN'l'ANTES:

Casa FERNANDO, Ltda.
Matriz: Rua Saldlllnha Marinho, 2
Edif. "OSVALDO MACHADO"

Telenofe: 3878
.

, ,

TEN. ARMANDO
LUIZ GONZAGA·
Recente át.o do sr. Presí

donte da República, assinado
na Pasta da Marinha de
Guerra, promoveu ao posto
de 20 Tenente o nosso preza
do conterrâneo Armando

Luiz Gorizag::t .

O Tenente. Armando Luíz
Gonzaga acaba de regressar

.ao Hio de Janeiro, depois de
razer sua viagem ele instru

ção no Navio Escola "Duque
de Caxins", pelos países da

Europa. e América do Norte.
"O ES;rADO" se congratu

la com o jovem oficial de

nossa Marinha de Guerra e

:Wl'esenta felicitações aos

dignos genitores.

Preceito do Dia
PROVA DECISIVA
Há pessoas nas quais o

.�xame clínico mais apurado
iu da consegue descobrir. Os

r'<'tios X, entl'etanto, podem
1'6.vel111', nos pulmões, lesões

tuberculosas, graves e ex

tensas, São casos de lesões

mudas, mais freqüentes do

que se pensa.
Quando se sentir doeu

te e o exame clinico nada

revelar, faça examinar,
imediatamente, os pul
mões pelos ruim, X,

SNES�
.

APRECIÁVEIS
RESERVAS

WASHINGTON, 6 (U. P.)
- Nos meios petroleiros se

informou que, de acol'do com

novos calculas, as reservas

conhecidas de petrQleo do

Oriente Médio são "muito

superiores as recentemente
clivu 1 g a tl a s", As reservas

mundiais, exceptuando as

da Upião Soviética e satélites

equivalem a 306.000 milhões
ele barris, cOlTespondendo
destas cifras cerca de 230.000
milhões ao Oriente Médio. O

Departamento do Interior

calculára tais }'ecursos em

D3.000 milhões apenas. Os

novos elados fOf!l_m forneci
elos pelo sr. Wallace Prat�; ex
funcional'io dã Standard.

EXD61unente boje
ILHA FLUTUANTE DE

DôCf: DE LEITE

POlque nua experimenta
::st:" sobremesa que além de

')lUito gostosa é bonita e

� origina.l'? Verá como as

'Lri::ll1ças irão apreciá-la. En
"cão, lll'ãos à obra.

•

INGREDIEWi'ES,:

O QUARTO DO DOEN'l'E

O quart-o do <;loel1te deve
Ser convenientemente venti

lado. O ar imobilizado tem,
sôbre os enfermos, ação ain

I da mais nociva do que sôbre

I' os sadios:

�������JL...LJ.;_,_=:L. ; Providencie para qUf, no

1 .1".
qJlart() em que pel'manece
aigum doente, () ar seja re

novado de modo, con�inllo
......__iõiiiii.....iiIiõiii.....iiiiõiI.....__...............�rc.&JW��=� e cauteloso. - SNES,
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"O ·Estado Esportivo".
....................• ' ...•.....•......., � �INHI................. ..' .

Em�ate sensacional aman�ã à . noite

NOMEROS DO CAMPEONATO
CITADINO DE PROFISSIONAIS

PARTIDAS REALIZADAS
10 TURNO

Paula Ramos 5 Guaraní 2

Imbituba O x Bocaiuva '

O, em Henrique
Atlético 4 x Paula Ramos 3

Figueirense 4 x Tamandaré O

Avaí 4 x Bocaíuva 1

Atlético 5 x Guaraní 2
Imbituba 5 x T--amandaré O

Figueirense 3 x Paula Ramos 1

Atlético 2 x Avaí 2
Bocaiuva 4 x Tamandaré 1

Guarani 2 x Pigueirense 1

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

Atlético 1 x Figueirense 1

Paula Ramos 5 x Bocaiu va 2
Imbituba 3 x Guaraní 1

Figueirense 1 x Avai O
Paula Ramos 2 x 'I'amaudaré O
Bocaiuva 3 x Guaraní O
Imbituba 2 x Atlético 1
Avai 2 x Paula Ramos 2

Figueirense 2 x Imbituba 1

Guaraní 1 x 'I'amandarê O
Avaí 3' x Imbituba 2
Bocaiuva 2 x Atlético 1
Avaí 2 x Guaraní 1

Figueirense 4 x Bocaiuva 1

Atlético 2 x Tamandaré 2
� TURNO

Paula Ramos 5 x Guaraní O
Bocaiuva

õ

:x Imbituba 4·

Paula Ramos 2 ·x: Atlético O

Figueirense 7 x 'I'amaudaré O
Avaí 2 x Bocaíuva 1
Guarani 4 x Atlético O
Imbituba 2 x Tamandaré 1

Figueirense 3 x Paula Ramos 1
Avaí 6 x Atlético 1

Bocaiuva 4' x 'I'amarsdaré 3

Figueirense O x Guarani O
-

Imbituba 4 x Paula Ramos O
Avaí 8 x -Tarnandarê O

Figueirense 1 x Atléticp O
Bocaiuva 3 x Paula Ramos 2
Avaí 2 x Figueirense O

Imbituba 4 x Guaraní O
Tamandaré 1 x Paula Ramos O
Guaraní 3 x Bocaiuva 2

Atlético 4 x. Imbituba 3
Avaí 4 x Paula Ramos 3

Guaraní 2 x Tamandaré O

Figueirense 1 x Imbituba 1
Avaí 3 x Imbituba 1
Bocaiuva 3 x Atlético i
Avaí 4 x Guaraní O
Bocaiuva 3 'x Figueirense 1
Atlético 2 x Tamandaré O

CLASSIFICAÇÃO DOS DOIS TURNOS
10 lugar - Avaí, 4 p. p.
20 lugar :- Figueirense, 9 p. p.
30 lug�r - Bocaiuva, 11 p. p.
40 lugar - Imbituba, 14 p. p.
50 lugar - Paula Ramos, 15 p. p.
60 lugar - Atlético e Guaraní, 17 p. p.
70 lugar - Tamandaré, 25 p: p.

30 TURNO
Imbituba 2 x Paula Ramos 1

CLASSIFICAÇAO DO 30 TURNO
10 lugar - Imbituba, AVilÍ, Bocaiuva

rense, O p. p.
20 lugar - Paula Ramos, 2 p. p.

OS ARTIl,HEIROS

Lage

e Figuei-

E'rico (Figueirense) .

Fernando (Avaí) ; .

Sombra CP. Ramos) .

Amorim (Ava,í) ,.. . .

Zacky (Bocaiuva) .

Wilson CP. Ramos) .

Lauro (Atlético) •...................

Professor (Imbituba) .

Carlito (Figueirense) o •• o •••••••••

Oscar (lmbituba) .. o •••••• o •• o ; ••••••

Jacó (Avaí) ..

Pitola (P. Ramos) .

Cavallazzi (Atlético) , .

Jair (Bocaiuva) .

Valério (P. Ramos) .

Cobra (Bocaiuva) .. ; .

Nery (lmbituba) .

Rodrigues (Bocaiuva) .., .

Armando (Bocaiuva) o •••••••••••• o

Lando (Imbituba) .

Chadéco (lmbituba) .

NQI1em (Bocaiuva) .

Victor (.�tlético) : � .. o••••••• o •• o

��zeta (Guaraní)
-

':-: 3

N iltinhf (Avaí) � � .

Ney (Tamandaré) ' + ••

David (lmbituba) , .

Sadi (Guaraní)
,

.

Ari (Guarani) o o ••••

Dedéco (Guarani) .............•......
Alemão (Figueirense) .

Bolão (Avaí) , •........• , .

Walmor (Figueirense) .

Antoninho (Guaran í) .

Zézinho (Guarani) : : ..

Vico (Avaí) .

Oládio (Tamandaré') '

.

Herci'lio (Avaí) ..

Giovani (Atlético) 2

Pacheco (Figueirense) :......... 2

Quesco (lmbituba) 2

Raul (Bocaíuva) :......... 1 Estão de parabens avaian.os e paulaínos com a sr,-

Jair (Tamandarê) . .. .. .. 1 'ução do problema da direção técnica dos dois prest í-
Dilney (Atlético) 1 �iosos clubes. Oswaldo Meira resolveu aceitar a in cum-
Alípio' (Avaí) ; .....•......... 1 bência de preparar o esquadrão do Avaí para as lutas de
Caréca (Atlético) '........... 1 .erceiro turno, em substituição a· Saulzinho, que sol ici-
'I'ião (Guarani) ; ;.... 1 .ou demissão, enquanto' que o "coach" José Ribeiro (Ba-
Lofó (Avai) ; ;�. 1 Jé) acaba de preencher a lacuna deixada há dois meses
.Betínho (Figueirense) -............ 1 relo técnico \Valdir Mafra. �lnbos já dírtgirrrm, e mui-
Adão (Tamendaré) 1 to bem, os dois clubes, sendo que Dagé retoma ao tri-
Joquinha (Tamandaré) 1 ,:::0101' pela quarta vez, numa demonstração evidente da
Toinho (Figueirense) 1 'confiança que nele depositam os responsáveis pelo clu-
Fernando ('I'amandarê) ......•........ 1 be praiano.
Carlinhos (Guaraní) :....... 1 Amanhá lutarão Avai e Parvla Ramos e a presen ca
Nilson (Guarani) _. . . . . . . . . . . .. 1 de Meira e Bagé à frente do Avaí e I'aula Ramos respec-
Morací (Avaí) ,..... 1 tivamente, será. mais um motivo de atuação do "Clássico
Armando CP. 'Ramos) 1 da Amizade".
Betinho (P. Ramos) ;....... 1

. Mário (Guaraní) , .

Osni (Atlético) '_'"

. RECORDISTA DE TENTOS NUM Só .JOGO
�

Âmorim. A}w,1), colpo' Jt. t-ento-a .._. '. t' ,�-' ""h
.

, ARTILHEIROS NEGATIVOS'
Te'Odoro,- do Atlético, a favor do Imbítuba,
Valério, do Paula Ramos, a favor do Avaí.
Bonga, do Bocaiuva, a favor do Avaí.

ARQUEIROS VASADOS
Soncini (Atlético) 30 vezes

LeIo (P. Ramos) � 29 vezes

Amaury (Tamandaré) :! 23 vezes

Domí (Guarani) '.' 20 vezes

Capaverde (Imbituba) 17 vezes

Hélio (Bocaiuva) ...........•.......... 15 v�zes
Argentino (Tamandaré) 14 vezes

Alcides (Avaí) 13 vezes

Luiz (Bocaiuva) 9 vezes

Norton (Figueirense) .. ,............... 8 vezes

Oswaldo (Bocaiuva) 6 vezes

Paté (Guaraní) 5 vezes

Walter (Guaraní) 5 vezes

Tião (Imbituba) . '.' � . . . . . . . . . . . .. 5 vezes

Isaias (Guaraní) � . . . . . . 4 vezes

Galo (Figueirense) :3 vezes

Juca (Atltico), em 56 m. 3 vezes

Almiro (Tamandaré), em 49 minutos.... 2 vezes

Itamar (Tamandaré), em 41 minutos 2 vezes

Dino (P. Ramos) 2 'vezes
Jaime (Avaí) 2 vezés
Alexandre (Imbituba) 2 vezp.s

Dantas (Tamandaré) .. o • • • • • • • • • • • • • • • •• 2 vezes
Jaime (Tamândaré) Õ'. • • • • • • • • • •• 2 vezes

Fausto (Avaí) 1 vez

Wilson (Figueirense) 1 vez

Marréco (P. Ramos), em 9m. ...•........ O
l\Iorací (Avaí), em 36 m. O

EXP'ULSõES
Do Avaí -. Bolão, Hercílio e M-orací.
Do Atlético - Sebastião, Dilney e Soncini.
Do Guaraní - Ni.lson, Fausto, Anibal e Filomeno.
Do Figueirense - Trilha
Do Paula Ramos � Sombra, Marréco e Erasmo.
Do Imbituba - Professor, Gerson e Chádéco.
Do Tamandaré - Vermelho.1-1

12
11

�� I10
10

H
7
6

PENALIDADES MÁXIMAS .'

Convertidas em gol
Avaí - Vico (2)
Imbituba -'Oscar e Nery
Atlético - Lauro e Osni
Figueirense _:_ E'rico
Bocaiuva _:_ 'Zacky (2) e Nenem.
Paula Ramos - Pitola e Valéria
Guaraní _:_ Niz_eta

Despel'tiçadas .

Paula Ramos - Leibnitz.
A'Vaí - Amorim � Fernando.
Figueirense --, E�rico.
Guaraní - DirC'eU.

(i
5
5
5

5
S
4
4
4
4
3

OS APITADORES
Gerson Demaria 15 vezes

Lázaro Bartolomeu :........... 14 vezes ..

João Sebasti'ão da Silva 12 vezes

I
Lauro. Santos � '.' . . . . .. 11 vezes

IOswaldo Meira.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 vezes

Stebail Hory (híÍn.garó) . , . , . . . . . . . . . . 1 vez'
.

3

NECESSIDADE DE MAIOR -COLABORA
çÃO DO PUBLICO AOS JOGOS DO

CAMPEONATO'
'I

]1,'1:\: i I o fl'i'CO foi ° mov imento » financeiro dos dois
tum os elo Cr.mpconato Citadino de .Futebol Profissional.

A falta de apôio do nosso público se faz sentir para
desespero dos responsáveis pela- sorte do nosso esporte-
bretão.

'

,

De acôrdo com dados f'ornec idos pelo tesoureiro da
F. C. F., sr. Ari Millen da Silveira, a renda mais fraca
verificou-se na peleja entre -Cuaraní e Tamandaré, no

.egundo turno: apenas duzentos e sessenta e cinco Cl'U

-eiros. As maiores rendas foram proporcionadas pelos
dois Josos do' clássico-rei Avaí x Pigueirenae : Cr: ....
[2.360,00, no 1° turno e Cr$ 12.070,00, no segundo turno.
2m Imbituba também não colaborou o público. O prélio
que mais rendeu naquela vila foi Imb ituba x Atlético:
o-s 9.4S0,00.

2 O Imbituba foi o campeão das rendas, com Cr$ ....
2 32.210,00, vindo em 2° lugar o Figueirense, com 79.365,00;
2 em 3° lugar o Avaí, com 63.300,00 a seguir o Paula Ra-
2 mos, com 49.385,00, o Boca iuva, com 35.460,00, o Atlético,
2 com 34.615,00, o Guaraní, com 29.460,00 e por último o

2
2
2

I'amau daré com 23.990,00.
U111 fibsurdo l

2 BAGE PARA O PAULA RAMQS;
MEIRA PARÂ O AVAl

I---�.--------------------�

1
1 CAMPEONATO AMADORISTJ\

.

Com a rodada de domingo último, QUâl1 do o Postal-
1'el:egí�?fi�.o ,;_�.ên:p-���íi... q_ �)�I_ll<::ngO �Ol� 4 'li -�' e o 'I'reze de.
Maio conseguiu f'irmar-se . .'na lideraVça "ao'sLiplaiíti:üo'O
Ir-is por 3 x 1, passou a- ser esta' �1 colocação dos concor

rentes ao titulo de campeão amadorista' de' 55:
1° - Treze de Maio, 6 p. p.
2° - Tamandaré, 8 p. p.
;{O - Postal, .10 p. p.'
4° _ Iris, 12 p. p.
5° - Vendaval, 14 p. p.
(lo - Austria, 16 p. p.
70 -- Flamengo, 18 p. p.
8° - Alvim .Barbosa, 20 n, p.
A próXima rodada será efetuadít dia 20, com os se

guintes jogos: Vendaval x Tl;eze de Maio e Tamandaré x
Alvim Barbosa.

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

HOJE, EM MONTEVIDEU:
- BRASIL X URUGUAI

,

O selecionado brasileiro invicto do Campeónato- Suj··
que conseguiu ampla reha-

r

Americano de Futebol. E'
bi1ibção, domingo último, 1 enorme a expectativa pelo
ao levar de .venci4a o Scra- II j?go, entre os ?O�S grande!"
tch argentmo, por 1 x O.

I
rivais. Na prehmlllar o Pe

enfrenta-rá, esta noite, o Si:- i rú enfrentará o Chile.
lecionado do Uruguai, líder
... _ _ .....

NOVA lUTA, ENTRE ROBINSON E AlSON
&_- W"_..-:�"O

-

A- � �:��_.1 _��.: --_ "'�·�.�·.)t�<,� -���.�NOVA IORQUE,' 8 CU. 'liBobo Olsón,f·d,ia 27- de abUo
P.) - O Campeão mundial em Hollywood, anunciou.
dos pesos médi.os, Sugar Ra

I
Jim Norris, presidente elo'

,],obinson, defenderá seu ti.- 'Internacional Boxing Club.
-uIo mundial, . contra Carl i

VETERANOS DE QUATRO ESTADOS E�/J
DISPUTA DE UM TORNEIO

PORTO ALEGRE, 8 (V. A.) _ Por iniciativa do
jogador gaúcho Nélson Adams, está assentada a vinda,
,} esta capital, do seleciona'í:1o paulista, de veteranos. Os
bandeirantes virão preliar contra os veteranos gaúchos,
cariocas e paranaenses, ?isputando Um .t�rneio. A s1gl�nda etapa do ·certame tera lugar em CuritIba, e a terceIra
em Sã-o Pal1ló, e a última no Rio de Janeiro. No selecio
nado ban.t1eiraJlte .fttuarão Domingos da Guia, Romeu,
fI61'cules� Jurandir e Lima, entre outros jogadores afa
mados do futebol brásileiro de outrora. (ASP).-

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

ASPIRANTES

/ \, Classificação
1° lugar - Figueirense e Imbituba,
2° lugar - Atlétic(j), 13 p. p.
3° lugar - Bocaiuva; 14 p. p.
4° lugar - Guaraní, 15 p. p.
5° lugar - Avaí, 18 p. p.
6° lugar - Paula Ramos, 19 p. p.
7° lugar � T mandan�, 23 p. p.

5 p. p.

CINf S,6.0 JOSE
As 3 - 8hs.

Aldo FABRIZI - Marina
VLADY em:

.

A 'IDADE DO AMOR
No Programa:
Atual."Atlantida. Nac.
Preços: 11,00 - 5,50.
Censura até 14 anos.

As 5 - Shs.
"CINEMA8COPE"

Edmund PURDON - Ann
BLYTH em:

O PRINCIPE ESTUDAN-TE
technicolor

No Programa:
Fabulosa Orquestra da

Metro. Short,
Preços: IS,OO 10,00.
Censura até 5 anos.

As - 8,30hs.
Aldo FABRIZI - Marina

VLADYem.:
A IDADE DO AMOR
No Programa:
Atual. Atlan tida. Nac.
Precos : 10,00 - 5,00.

, Censura até 14 anos.

As _ Shs,
Montgomery CLIF';I'

Burt LANCASTER De-
borah KERR em:

A . UM PASSO DA
ETERNIDADE /)

Xo Prcg rama.:
Repórter Na Tela. Nac.
Precos : ·8,00 _ 1J,00.
Cen��ll'a até 18 aI1O�.

..

As'- 8hs. \
'J Silvana PAMPA� IN[

• Yvone SANSON em:

O 13° HOMEl\'I
No Programa:
Cine Noticiario. Nac .

�
. .'

Preços: I 0,00 _ 5,00.
Cel1'sura atê 14 anos .

As - Shs.

10) Reporter Na T�l:l.
Nac.

20) ABISMO DA PERDI

çÃO Com: Mona Freeman

3°) CARGA HUMANA _

Com: Roy Rogers.
Preços: 'S.OO "_ 4,00.
Censura até 18 anos.

,

e

lnuito
bom!

Emplt:.gadd
d-omeSliciJ

Casal com duas filbas,
cheg-aão do Ria, precisa de
bô& empregada, ,limpa e de
bôa aparencia, paga-se bem.
Exige-se referencias. Tra

tar rua Preso Coutinho, 89.

Yen�e·se
,.Por motivo de viagem,
urgente vende-se 2 casas si
tas à rua Prof. Maria Ju
lia Franco n. 25. Tratar na

mesma- diàriamente.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.t-'.lvorada - lvlissas em· ação
. de g't'aças - Posse - Tramo

missão do cargo - Outras
notas

.olíola$ 4(0
.

Tu.� "".,0 CI���"!��I�a��1j:�t'�'�'�hO��"�'�'���
O"'s sole/o"ldade's �e p-osse do pre'" IIt' W Ideia "'Sal'I' S ��:ao���t��:r:r�mS��a:i�::t���:r�e!�'�:��avalescas" de 1956.

,

. ,',,' e I 11 a ' ,,' r, Sába.do - Dia 11 - Baile de abertura, com início ás 22

U horas;

Alvor,ada - Po,sse, ',-' IrO,nsmissa-O' do ca-roo.r'l- Outras" n'oI,as ��;::_Fe�:.a�'Dia �:':::. �::n:�i:o: i::i�,::
"

As MESAS poderão ser reservadas com o sr. Lídia Silva,
AS SOLENIDADES DE tário dos destinos de Tuba- Vice-Presidente da Repú- transcrevemos o seguinte luzes da sua sabedoria para no Estreito.
POSSE DO PREFEITO rao, ao mesmo tempo que blica e Governador do Esta- tópico: "Confiamos plena-" que todos, sem distinção, se-

_ Os CONVITES- INGRESSOS poderão ser adquiridos na

WALDEMAR SALLES apresentou 08 cumprimentos do recem-empossados, o que mente nos governos que ho- jam felizes na 'árdua tarefa Secretaria do Clube, até 2 horas antes da realização de ca-'
em liame da Diocese. foi aprovado unânímemente, je se instalam na Repúblí- de manipuladores da cousa da festa e mediante apresentação de um sócio .

Terminada a santa mis- Em seguidaz Usou da pa- ca. Na pessoa de v. excia., pública". Observações: - l° - Para os sócios dará ingresso o t,a-

sa, seguiu-se a .passeata até lavra, em nome de todas as sr. Prefeito Waldemar Sal- Terminado o ato de, pos- Ião do mês;
fi. Praça Centenário, sendo o oancadas, o Vereador Dil- les, saúdo a todós os 'novos se, o sr. Presidente da Cã- 2° - para' as senhoritas será rigorosa-
sr, Waldernar Sal les e' sua aey Chaves Cabral, cujo diS-1 governantes

do Br,asil, 1'0- mara convidou os presentes mente exigida a apresentação da
exrna. esposa ladeados pelo curso recebeu fartos aplau- gan.do a Deus que na sua in- para acompanharem o sr, Carteira-social;

(Reportagem de sr. Idalino Fretta, Presiden- "os, dos presentes e do qual finit� bondade espalhe as Waldemar Salles até a Pre- 3° - para os Ínhos de sócios, maiores
Jabes Garcia) te da Câmara Municipal e feitura, quando, 'então, se de 18. anos" será cobrado íngres-

pelo dr. Arnaldo Bitten- processaria a transmissão so:

Constituiram aconteci. court, Prefeito Municipal. do cargo. 4° - 1\ festa infantil será exclusiva-

mente múcante na vida so- Durante todo o trajeto, o LIRA'TENIS CLUBE mente para os filhos de sócios.

cial e polttica de Tubarão as distinto casal foi saudado A TRANSIVIlSSÃO DO , A Diretoria.

solenidades de posse do pela grande massa popular, Dia
CARGO _ �••tII w .

Prefeito Waldemar S�lles, naval
11 .:: Sábado � Grandiosa abertura do Car-'

Irm'andado 'Sr Josos dos palsos
eleit na" umas livres do A POSSE Da saída da Câmara Mu-

/

Dv • li
Dia 12 -- Domingo - Matín ée Infantil a pa.rsír das 11ÍcilJuJ até a .Pref'eítura, a-l eúltimê pleito. 17 horas às 20 e· das 20 às 22 horas .Iuvenil

'
,

parh os que militam. ,nas As 11,30 horas, precisa- D' 3 companhado pelas autorid-a-I\ S 1 D t raun iram-se os se-
Ia 1 - Se-gunda Feira - O maior Baile Carnava- " I f

.

H -, I d Ca' rldadehostes do Partido ocra .8. men .c, Iesco do ano
aes e pe o povo, 01 o sr.

OSPI a ..

mocrático, o fato constituiu nhores vereadores, em ses- Wa ldernar Sa.lles ovaciona- C
� d 8"0 extraord iná r ia convoca-

Dia 14 - Terça Feira � Baile "Até o sol raiar"
d 1 I' t t ocasiãomotivo para expansoes e .. ""'"' S
o c e iran emen e,

"1 I t a da' pela Presidência da CaA _

erão realizados por êste Clube, em sua séde social, f b
.

m os
\g�l'ande júbi o, pe a re om • •

di 11 I'"
em que os .ogos co na

�
nos 13S , o e 14 de fevereiro, grand-iosos Bailes a

da das posições de mando mura" nosalão nobre daque-
l"anta",�ia. Domingo, dia 12, haverá Matinée Infantil e (;él�s, lI�l.:ndesPdouc;�' :e;ti��.

qUe o referido Partido per- la Casa, para a �erimô�ia Iuven il, a partir 'das 17 horas. • ,At le11 'lIa
a a te elfUlt.,

dera desde as eleições de I de posse de Prefeito eleito
RE"EI"'VAS D r. pe a as c e rosas e con e is

d I 'b C
• 'i5 v v e- E ME:::;AS: As mesas serão reservadas ,

'

',.',
,

abeca do -110\70
ou tubro de 1950, quan o o ,1 3 de outu 1'0. omparece-} ,t" d 19 30 h

. . .

I
COuI11 am a c .l

h
.

1 d d' a par 11' as , oras do (lia 3 de fevereiro, sexta fei- I tá d ta comuna
seu candidate, o Engen arro i rum toe os os verea ores· as

ra, na sede" social. As sentias serão distrihuidas as 7 ho- m�\a ano

t des c

da Prefe'i
.Ttuy Ferchllette, foi. derro- I b�ncadas do �SI;>"I PTB.,

ras do mesmo dia e no mesmo local.
'

I
t

e F . cI��
a o;' t d-

ta do pelo atual Prefeito, dr. UDN e PSP. Estiveram pre- Í� obrigatório a apresentação do talão do mês de fe-
ura 'O! i o o ocumen o e

Arnaldo Bittencourt,' que 3ente's àquele ato as auto-
vereiro, do corrente ano, para o que o Sr. cobrador estará

tomada de contas.

hoje encerra o, seu manda- cidades civis, militares ,e ,presente para contrôle.
Em seguida, fez uso da

t
'

'clesia' sticas bem como o pala vl�a o dr. Arnaldo Bit-
o, '� " . , A mesas serão reservadas pelo próprio associado ou

Naquela ocasião, o P,S.D. ;10VO em, geral. A nossa re-
por pessôa de su' a fa '1'

tencoul't para prestar con-
. , .

t
. < c mi la.

d d
. .

t
-

marchou isoladal,nente, ,Ala, portagem conseguiU ano ar PRECO DE 'MESA' A
.

t ' , 3' b'l tas a sua a mlTIIS raçao,
, '.

'

t
.

t D "
. SSlTIa ula pala os, ai es, d'

, d'f'
que concorreu urllc,amen e as seguJl1 es pessoas:

r., CrS 3::000 na-o j'aven'd t' 'I
relatan o as mumeras 1 1-

'.

J
.

d
'ii u, --

"
. o reserva para a ma mee n- t

com o seu próprio poderiO Dalmo Bastos, MM. UIZ e fantil e Juvenil. culdades qu'O encon rou no

P'll·tl·da'l'l·o lutando contra l)ü'eito da Comarca; dr. Ar- INGRE"'SOS' O Cl b
-

d' t 'b
. ,

't P
SE'!! govérno, ao mesmo tem-

• • ': ',. .... -,,0' • u e nao iS 1'1 ulra conVI es. a-

uma coliga<'ão qUe reuTIlu taldo BJitencourt, Prefelto
'{"a ,"'S pes�oAas em tl,uAIISl't ]' D' t

. . po que apontou as, obras que
". • •

• u:; - o, pac era a Ire ona a seu CrI- f'
.

todos os dem�is partl?qs po· �u,nlcIPal; Monse�lhor Ber- tério, e sob a responsabilidade de um sócio, expedir in- ponde tealizar em, bene ICiO

liticos com Vida mUTIlClpal. laI do Peters, repl esentante ,n'r'e��os desde qlle' o apl'es tad a' I d
da coletividade. Finalizando,

. , .
' " •• , ,en o p gue o va 01' ' e uma

No pleito� C�Jo 'resultado de S. Excla. Revma. D. A11- anuidade, os quais poderão ser adquiridos junto à Se- ,presentou votos d� uma
tes

verificamos hOJe, deu�s� a .;elmo Pietrula; Rev. Pe. cretaria do Clube até as 18 horas do dia da realização de ,Jl'ofícu,a uclministração ao

(livisão dos campos pohE1COS, 8Jl'ico Ahler, Diretor do Cír- cada Baile, e depois de autorizada a concessão pelo Sr.
.,eu sucessor.,

com o apôio e integll.·açao do :ulo Ferroviário da E. F. Presidente. Ouviu-se, logo após, em

P.T.B. na cha�ada Aliança J,T.C.; sr. Francisco Mene- I
MENORES: Não será permitida a permanência de

feliz improviso, a falavra
80cbl Traba�ll1sta: lutando les, Vice-Presidente do Di- Menores de 14 anos nos Bailes dos dias 11, 13 e 14, Na

do Prefeito recem-empossa-

P Q D P T t.! tlnldos pela 'I,'et'O"t�I'O cto P'I'B" Seccão de M t· ,

I f t'! 'T
• ,lo, qlle disse da,s dificulda·

,.:" . e ' ...u. .'
,.

- , a mee n an I e �uvenil, somente devel'ào dancar me-

vitól'i:1. '8 assim nllOU .L1l�t' Tubarão; Tenente Lourival oores, ele 11 � de 14 anos rc.spectivamente.
. des que encontrará no ini-

nova amora pa�'� a. adm1l11S' Lopes de Freitas, Delegaoo PARADA INFANTIL : Na matinée Infantil do dia
;io de seu govêrno, mas que

tl'l:L<.;ão do mUTIlClPlO de Tu· do Recrutamento Militar; 12, Domingo, haverá um!l prlrada Infantil, de fantasia
,nviclará o melhor dos seus

barão. Sob a direç,ã.o s�gura dr. Ataliba Cabral Neves, com distribuição de prêmios. \ '

' �sforços para podel' fazer

,e firme de Waldem'1;tr Sa.H�s: P}'Q'll19,tor ,P,úb!�q9i:-,.iJ�·._:}m._�", _RAINHA DO
..,,_CAll:NÂ:V��,,�b:a_ T_êI!_i;; Club,el �Q7.

,dgum::j. C'oisa de util pelo
moço que teve a tempel.,u rico Gomés do Amaral, Ghe- mo vem fazendo todos 'os' anos, elegerá sua Rainha do mU'tlieípioi. como obras ,de

"sua vida com o trabalQo m· fe df� Agência de Estatísti- Carnaval. :i:ssistência \social, etc. Dis-

cessante e prod�tivo na con· ca; Irmã Neves, represen- A Diretoria Ro!icita dos Srs. associados a fineza' de ,e, também, qU,e não permi

q'uista de uma existência hO-1 tante do Hospital N. S. da não levarem pessô'as estranhas ao quadro social. Outros-
LÍrá atos de persegulçao po- i

nesta junto à classe operá- , Conceição;, . Irmã Marilda, sim, previne que sômente poderão frequentar as festas
lítica no seU govêrno. Ao

ria, Tubarão marchará, es- 1I'�Pl'esel:tante do Colé.gio de Carnaval os sócios quites com a Tesouraria até o
encerrar suas palavras, a-

tamos certos, na senda do Sao Jose; sr. Manoel AgUiar, mês de Fevereiro inclusive. gradeceu o comparecimento

progresso. I Diretor de "A Imprensa".; Florianópolis, 28 de Janeiro de i956. de todos àquele ato, decla-

, Sua vitória teve o cunho' sr. Orlando Francalaccl, DIRETORIA
cando que as portas da Pre·

de 'uma .popularidade ex-' Gerente da filial�da Casa v.Ja.........w�......�"..h..................�_'""".-,................__......__;,......,.-.........,.""
feitUl'a estarão abertas para

pressiva, muito bem repre- Ho�epcke desta cidad.e; sr. todos, sem distínção de cor

sentada na votação que re- Joao Pachéco dos Rms, Pre- FAR:MALI'IA D. F PLANTA0 i política, ocasião em' que se

cebeu, a qual somou 7.661 sidente do Aéro Clube de ' louviu calorosa salva de pal-
votos contra os 5.L100 sufrá- Tubarão; sr. Luzidério. AI- DEPARTAMENTO DE SAÚDE PÚBLICA i mas. Da sacada da Prefei-

gios obtidos pelo s�u oposi- ves de Souza, Presidente do
, PLANTOES DE FARMACIAS fi tura, voltou a dirig'ir bre·

tOl', que foi o sr. Clodoa.ldo Automóvel Clube Sul C:fl,ta- MI!:S DE FEVlmEIRO ves palavras, saudando a

Althoff, havencl'o uma dlfe- rinense; sr. José Freitas, I multidão que alí Se compri-

rença de 2,261 votos. Diretor do jornal "A Voz do 4 sábado (tarde) Farmácia Esperança Rua C. Mafra mia, Mais uma vez, recebeu

Povo"; sr. Miguel Xi,menes ,5 Domingo Farmácia Esperança �Rua C, Mafra grande ovação popular.
de Melo, Diretor de "Secre- 11 sábado (tarde) Farmácia Nelson Rua F, Schmidt À noite do mesmo dia, rea·
taria da Cia. Siderúrgica 12, domingo Farmá�b Nelson Rua F, Schmidt lizou-se animada soirée, com
Nacional, Setor de Bai:){o Ca- 18 sábado (tarde) Farmácia Moderna Rua João Pinto início às 22 horas, nos sa-

pivad; dr. Aníbal Costa; 19 d.omingo Farmácia Moderna Rua João Pinto Iões da Sociedade Recreati-
dr. Admar Ghisi, Advogado; 25 sábado (tarde) Farmácia Antônio Rua F. Schmidt 43: va Sul Catarínense, home-
sr. José Hülse, Solicitador; 26, domingo " Flilrmácia Antônio Rua F, schmidt' 43 nágem pres,tada pela Dlre·
sr. Joaquim August?" da I' ,

.

"
' '

.

,
'. I tori� �'associa�l,os daquela

Costa; Sl:. Manoel Fei;)O; o O EerVlço noturno sera efetuado pelas Farmácias Santo: tradlClOnal SOCIedade ao no. __��__.-................-.r""""""�w",�

autor destas notas, como 1'e- Antônio e Noturna, situadas ás ruas Felipe Schmidt 43 e i vo edil tubaronense.

presentante da Rádio Tubá
I

Trajano.'
/

." ,I E, assim; foram encerra·

A I "ee muitas outras ,pessoas, I 'I
das as solenidades--tÍe posse

-

U·ga scujos nomes escaparam à a-, ,A presente tabela não pOdelá ser alterada sem prévia do sr. Waldemar Sallesao' .,

notação do reporter. ,autorização dêste Departamento. cargo de P-.t·cfeito Municipal ,",
Verificada a experiêucia

I de Tubarão, com grande brio Aluga-se uma residência à rua Rio Grande do Sal
de número legal de vereado-I Departamento de Sáude PÚ.blica, Janéiro de 1956. lhantismo.

CQm 3 quartos, banheiro, 2 salas, cozinha, quintal todo

res, o sr. Presidente deu iní- I,uiz OSvaldo d'Aca:mIJOra - Inspetor de Farmácias. Cumprimentarrios, nesta murado, l"ancho e quarto para empregada.
cio aos trabaihos. convidan- oportunidade, o novo diri- Aluguel Cr$.,3.000.00.
ao, em seguida, a tomarem gente dos destinos de Tuba- \ Tratar a Rua Relfpe Schmidt 34 - 10 andar - sa-

8,csento à mesa o exmo. sr. _.� .. I rão, formulando os melho· /
__

la 6.
dr. Juiz de Direito da Co-

p
res votos de uma adminis- ��,�'- - --............

marca, o Monsenhor Bernar-
, � .I'"� ,l� .eOJ

tração fec�lllda e cheia de

do Peters, representante do

$'
realizaç,ões 'para o bem da

, ART'IGO 91Bispo de Tubarão e o dr.

,
coletividade.

Arnaldo Bittencourt, Pre· l/ ,II
;

�....-"... ..,- "./".."V' »...,.._•••

feiAtoI·nMdaunpieclioPaslr·. Presi'dente '/� _ I'Vlllitllll'Pll! Ti'()D"'(J��':� P-er',deu-s'e' CURSO BOSCO
Pelo povo do Bairro Ofi-

UVIU4I"{f;;
, .,.,. Habilite-se atls exames de Madureza, de que trata o

dnas, onde reside o sr. Wal- da Mesa, foram designados "'- Decreto-Lei n. 4.244, fazendo cursos preparatórios em

demar"'Salles, foi mandado .0�dverCeadtOres C
Manoel Bri- 'I ", ,*",' nos \fATieJOS ti. Uma caderneta da Caixa 1 ou em 2 anos.

rezar missa 'em ação de gra- g'1 o os a e lodoaldoAI-, Economica Federal de Santa I�formações e matrícula na Livraria Lider, telefones
ças, às 7 horas, sendo Ofici- thof-f para acompanharem o

D�'
'

R!l'-Itt
Catarina pertencente a 2316 e 3661.

a.nte o rev. pe. . Boleslau sr. Prefeito eleito até a -

� -

Gessey Marques n. 06107.
Smieleski, cuja cenmoma mesa dos trabalhos, logo r..

�

ia. � � � ;,.. � Gratifica-se a �uem entre- -�---�----
- ---------.-

foi realizada n�- Capela São, que o mesmo chegou "ao re-
'I � 'f � gar nesta Redaçao.

,�0!t�:3i':f;::�:;�l����::I� :��;�;::�;:� :�����m;:l� � )

Residen'cl·-a
' BORDADOS A MAO

fica11clo aquele Templo lite- 'demar Salles, ficou livre a S E G U R O \IS lU Ensina-se na Ruaj Feliciano Nunes Pires 1Z,

nlmellte tomado pelas, au- palavra, usando-a o Verea-
,

"

toridades e o povo em geral. dor Clodoaldo Althoff, que
. - 1 ) em Coquel·rosFoi celebrante da santa mis- reql�ereu a Mesa �ossem en-, Importante Compa�hia de Seguros, que opera 110S

Fl'l o Monsenhor Bernardo cammhados teleglamaS de: lamos elementares e aCidentes do trabalho com SllClII' a,ll Aluga-se 'tO b
P f l"t

-

"B I
,'S o Ima, em am-

eters, Vigário Geral da, e ICI �çoes �os senhor:s en� lu�enau, procura sério e ativo AGENTE-REPRE- pla e nova.
Diocese, o qual, na horà da ,Iuscelmo KubItsehek, Joao; SENTAN�E .para a Capital do Estado. étimas condições. I Vêr e tratar à Rua Jucanrática, 'pediu a Det�s que Gonlart e Jorge Lacerda, Ofertas, mdlCando referências à caixa postal 1'''1 _ 'do LOi'de o 47 'R'I

.

't' t p' BLDl\/fEN
'

, I ,n, ou a ,ua
1 umll1asse o novo manda-, respec. Ivamen e, reSIdente, ,�; AD, Santa Catarina. I Cons. Mafra 24.

•

no

MISSAS EM AÇÃO DE

GRAÇAS

VENDEM-S'E
Uma casa e dois apartamentos, sitos a Rua D, Jayme

Camara nO 18 e 20, e uma casa na Praia de Itaguassú com

instalação sanitaria completa e terr nm para Lotear. Tra

tar na Avda Mauro Ramos 266
..

de

\l'

RECEBIMENTO DE ANUIDADES

/

Previno aos Irmãos que do dia 2 do corrente à 15 de

março proxímo estarei com o Irmão Tesoureiro na Secre

taria desta Irmandade e no dia 18 na Sacristia ela Catedral

das 19 às 12 horas para o recebimento de anuidades.
Consistório 1 de fevereiro de ,1956

,

José Tolentino de Sauza - Secretario

FOTOCÓPIAS
SERVICO RAPIDO E PERFEITO

Rua João Pi�to, (altos) 18 - Floriánópolis
ORGANIZAÇÃO COMERCIAL CATARINEN�E

Aõ8Trabalbadores Das lodostrla i
,de 'Santa çatari.n8 I

Pára os devidos fins damoS ciência aOS Srs. 'contribuin

do LA.P.L do telegrama cujo texto reproduzimos:
"FTI SANTA CATARINA-FPOLI&
N 00-10/299-300156 TENHO SATISF4GAO LEVAR CON

HECIMENTO ESSA FEDERAÇÃO HAVER DETERMINADO

IMEDIATA REABERTUBA SERVIÇOS ASSISTI1:NCIA MÉ

DICA AOS INDUSTRIARIOS DESSA CAPITAL NAS BASES

VIGENTES ANTERIORMENTE PT SDS I'1'AGIDA CAMPOS

PRESIDENTE IAPI.
,

��� .....;,Io:"......_"""_""_7_""""'���� ._.;,.._"._:_ ... ..,._ . .,...�. �4',._�-

Pre,clsa-S8 Passadeiras
. "� ....- .

A Lavanderia ESMERALDA, Felipe Schmidt 160,

Tratar na mesma.

Campanha INacional
Educandários

ALVORADA

Ginásio A,ntouieta ue Barros

Exames de admissão à primeira série ginasial, ue ile

� ..mda época c de 2a chamada:
Dias: 16, 17, 18,20 e 21.

,

Inscricões: Todos os dias úteis, até o dia 8 10 corrente,

das 17 às "19 horas, na secretaria do Ginási,o, à rua Vitor

Meireles, Instituto Di:as Velho.

Desde as primeiras horas

d� mail hã do dia 31 ,de ja
neiro último, já se notava

l'egn]al' afluência de popu

lares pelas principais ruas

dü c:id�de, a e�pera do to

Cf ([(> de alvorada, que se ve-

rificou às 6 horas, pela Ban

(h, lvlusical Lira Tuparonen
se em frente da residência
(I; novo Prefeito. Ouviam�

se, também, na ,�casião, vá
l:if,S salvàs, de tiros em de

tel'minactos pontos da cida

ele. Durante todo o dia,
grande quantidade de fogos

espoucavam no ar em sinal
, i!e l'egozij9 do povo tubaro-

nense.

Agente-Cobrador
Precisa-se de uma pessôa para Agente-cobrador

nesta Praça da Companhia PrevidênCia Nacional Ltda.
Bôa comissão.

'

Tratar com Bernardino Neto Junior, àfrua Bernardi-
Vaz, 39, no Estreito.

"

.... -....-
Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



J

.!

• , '

,

I. d" f teíos do raínado da terca-feira do rein-ado de A cormssao julga.dera, se-FESTIVAL FOLCLóRICO: I mar que o, vencedo,r o, coIl- '",para" os e,s, ,
'

- 1 M'amo 'é' algo que deslumbra 'gundo nos informou o sr. Do-conürmando o 'que noti-' curso fara uma demonstração . de Momo. E provave .m,esmo,,

R M
'

lndíf rente e' um míngos F. D'Aquino compõe-cíámos sábado, em "furo" de I ao. público sexta-feira, à que o trono do . ei amo aos mais ln 1 e I_S,

reportagem, será realizado I noite, na praça XV de No- seja põsto debaixo da hlsto- espetáculo que torna o �o�so "II; •

reprcsnntuntehoje, no campo da Federac,ão !vembrô:- '

rica árvore, a-rim cle"que sua Carnaval uma festa artlstlCa se de um
- "

I h " d lh r quilate imprensa falada e escrita.,Catarlriense de Futebol, com I x x x Majestade' c espac e o ex- c o me 'o·
.

"

.

....

I
-

de um membro da Prefeiturainício às 1930 h um
I AINDi\ A PREFEITURA E O pediente com os seus súditos. ' , "

"

. oras
I'b . I

-

CARNAVi'L I xxx'· Visando estimular, estas ,e de representantes do Go-
grandioso concurso de m -�

táveí
.

d d'

de mamão", "pau de fita", Na conversa que mantive- I
duas no aveis sacie a es .

c .'

d: t 'd· 1 COMISSA6 DE ' carhavalescaS, a Prefeitura vemo do Estado e ela Asso-"eaellmbi", etc., sob o patro-· mos , ontem, com ,o. Ire 01 e
t.

"

,

,

•

cincão Comercínl de Floria-t JULGAMENTTO Muníctpal instituiu premios .,� ..cínio da Prefeitura Municipal 'I.'urismo da PrE:fCl .ura, .s.s. 'eln 'dtnrisíro para o CO!lC'Ul'- nópolís, além rlo sr. Martinho. I
d t le ue tam Plortanópolís não sómente -'e da Associação Cívica Mon- no,:;, eu con a c. q. ""

-

so de alegoria, mutação c de Haro, num total de 5,teíro Lobato. bém a secular flgu�l'a· da em Santa Catarina, mas a"
t t

'

.

nt d gora eu' todo o 1)"3..is, o desfile COI1J·unto. por an o.,Podemos, também, infor- praça XV sera orname li � L -

••

,A esperança' de uma paz' duradoura e constl'utiva ca

paz de dar ao mundo uma estabilidade permanent� e ven

turosa, firmada num princípiO de solidariedade e çle altru
ismo humano, -e que f02se, além de tudo, .urna real expres
são da vontade dos povos que a assi�asseIp e nunca um

instrumento de meta convenção entre Os sel13 represen
tantes, parece que infelizmente v.ai perdendo aquele vigor
com que a sonharam Os pacifistas deste século.

Os esforços feitos pelos grandes vultos da humanidade
desta hora, cheia de paixões tmllultuantes de lances trá

wcos, embora fossem sopre-humanos, resultaran-; infru
tíferos e improfícuos paDa conter a vasa de sangue e, de
fumo no Oriente Médio e ameaça' inundar todos os cantos

,

da terra, afogando-a numa guerra cruenta e maldita, cuja
voragem ninguém sabe até onde poderá chegar.

Reunem-se os gabinetes, trocam-se mensagens de, mal
disfarçada cortesia, enviám-se de uns e outros l?aíse� mi

nistros embaixadores e plenipotenciários, no afã generoso
de apa'g'ar a fogueira que crepita sob as cinzas das conve
niencias econômicas e dos intel'esses armamentistas de

quase todas as �ações, e no fi�n o que resta e o mesmo

lampejo sinistro, \,0 mesmo clamo de tem0r a encher as

horizonte� das consciencias u;3ponsaveis pela tranqUilida-
de e pela paz do orbe.

' .

'

......

E' em vão que oS tratados são assinados aqui e ali. Em
vão se reunem Os Chefes de Governo, os "big-shorts" I

da política internacional. O fantasma da'g'uerra caminha
de cenho cerrado e olhar durd� empunhando o rifle. mor
tífero em direção aos celeiros, às .fáfricas, aOs lares. Assim,
de há muito a Asia está sentinelQ ()s efeitos ela �ua passa-
gem .. '

'

, Daí, para a EurOPa, que em parte se acha. sôbre o fole
da "C.ortina de Ferro", não v�i senão um passo. O urso !Ver

melho, que não dorme de touca, a.fia as suas unhas em

mensagens de paz e concórdia, manténdo a des].lnião. dos
povos verdadeiramente livres e de�nocráticos, enquanto
não os Dode colocàr sob a SUa tutela. /Esta certeza está, nas
declarações recentes de vários líderes dos países democrá
ticos, desiludidos de tôdas aS possibilidades de paz entre os

homens, pois que as "Cartas" estão sendo rasgadas p@r
muitós que a assinaram, esqueCidos já dos terríveis ,efeitos
da última confla'gra,ção. E o próprio Chefe da Cristandade
externou, não faz, muito, a sua indissimuláYel tristeza por
ver' que tqdos,·os seus esforços até 'agora ,foram v�@s. E não

. só Os dele, mas também os de quantos tem procurado, com,
sinceridade e dedicação, uma fórmulà de paz permanent,e
entre' os povos de tôdas as .latitudes. f'.,

O remédio contra a gaerra, no' entanto, seria facílimo
�e a h�manidade fosse reeducada, 'se reeducados fossem OS

espíritos, ministrando-se-Ihes <> verdadeiro sentimento da Patrocinado pela Secreta- Já se póde prever o exito
fraternidade que deve existir entre os ,da espéCie humana, l'ia de Educação e Cultura, que alcançará a 4a. Exposi
identificados num ideal de respeito mútuo, irmanados pe- Associação Cívica e Cultura çao, pelo que foram as ante
los princípios do cristianismo, de mútua con'lpreenBão So- riores, que ainda não se apn
cial e de estima recíproca, sob a égide da! ,verdadeira e pu- "Monteiro Lobato" e Depar- garam da merpória de quan
ra, d�mocracia. 'I

tamento Turistico da Prefei- tos tiveram o privilégio ele
.

Com essa orientação, que terift c.)e ser empregada �tra- tura Municipal desta CapitãT; visitar e adm}rar a belíssima
vés de gerações e gerações, o mundo atingiria, por sem será: aberta, hoje, às 15 ho- demonstração folclórica que
dúvidal uma idade de ouro, com uma civilização super;hu- ras,' na çasa' "Santa Cat�ri- o consagrado artista Vem
manizada, na qual os indivíduos unidos no trabalho da proporcionando ao Povo � aos

paz que embeleza, orna e justifica a vida, expulgancló, ao .na", �à Rua Tenente Silveira
I
Turistas que nesta época a

mesmo tempo, como perniCiosas e nocivas, tôdas as do_utl'4- (Séde do In\')titllto Histórico fluem à nossa .CapitaL
nas e cor-rentes �xóti�as, que ameaç:;u� mUl:nificar a. cons-

j
e ,GeogriÜico), a 4a. Exposi- r o I

Programa,
'

prin:orosaciencia livre do cldadao,
,

" ! mente elaborado, deIxamos
Àssim essa reeducação é a única esperança para; a hu-' '

cão pública de modelagem de\ i de publicar hoje por absolumanidade'recomeçar a viver os seus dias jocundos de amor, �otivos ,folclóricos .do reno- ta falta de espaço, o que fa-
, de :ventura, d.e paz e de liberdade....

, " . '., ., ..' , {mado, àrtista catarinense remos em nossa pl'óxim,�' edi-
Rio de Jia,neiro de 95-6 Franklin Cascaés'�

.

ção.

--FJ;;;ianópolis, Quinta-feira, 9 de Fever�i;�-d;1956
_

__
o

_---_. --_ ••••

\ ACUSEM CERTO!
�.

. '''fj
A coneorrêncía para a exploração da loteria

federal processou-se no governo do sr. Café Filho.
O julgamento das propostas apresentadas foi an

terior ao governo dn sr. Nereu Ramos, que .se .ll

mítou a aprovar o parecer do Ministro da Fazenda,
por sinal o mesmo nomeado pelo sr. Café Filho.

.
,

Ao aprovar esse expediente, o sr.: Nereu Ra-

, mos determinou duas restrições ao contrato: o pri
meiro, sugerido pelo-sr. Ministro 'Mário Câmara ei

o segundo estipulando que se _a legislação sob lo

teria tôsse àlterada no lapso contratual, aos con

cessionários não caberia direito à indenização.
Face ao rigor dessas exigências, os concessio

nários estiveram a ponto de renunciar ao contrato.
Os acusadores rácsís, diante do exposto, hão

de procurar,' de futuro, melhores dados e escla
recimentos para evitar que lhes caia sôbre o no-.
me 'a feia pecha de maledicentes vulgarés.: nívs-

.

lados aos que insultam só de raiva.
Se no caso deve haver retêrno, a providencia é

lá com os' homens do govêrno que os acusadoreS de

agora tanto defendem.

NOVOS RUMOS ... ,

(Manuel Fel'l'eira de Melo)

f

H i s t ó�ir ic o"I . -'

do ro�er LegislatlvollCalarínenSe
Em apêndice, sncoutram- lho or ig in al .até a presente

se as sete consbituições do data. Consoanté informações
Estado.

'

da \Fundaç.ão Getúlio Vargas
(Rio) não existe nenhum li

Esse trabalho, será edita-
vro que se aproxima a êsse,'

do, ainda êste ano, pela As- referente a qualquer corpo
sembléia Legislativa, pal:a legislativo, seja federal, es

distribuição entre' os atuais" tadual ou municipal. '

deputados, os ex-deputados, I"
às famílias-dos parlamenta- Revela-se, com essa pro-

res extintos, os membros do vidência, o alto critério e a

Poder Judiciário e do Minis- constàn te preocupação' do

tério Público (desembarga- Presidente Braz Joaquim
dores, juízes, Procuradores Alves, em: enaltecer e dign i
e P rcmotorcs) , aos membros ficar o Poder Legislativo de

do 'Poder . Executivo, às de- Santa Catarina.

Na manhã de ontem hou
ve uma reunião, na Assem
.hléia Legislativa, no Gabi
nete da Presidência, em que

I tomaram parte os deputado.s
[Braz Jôaquim Al.ves, presr

dente, Heitor de Alencar
Guimarães Filho, '20 Secre
tário, Luiz de Souza, líder
do

.

GOVêl'l10, João Colodei,
líder do PTB, Osní Régis,
líder do PSD, Antônio Go
mes de Almeida, 10 vice

presidente,
.

José 'de Miranda

Ramos, Euory 'Peixeira Pin

GO, Estivalet Pires e Epitá
cio Bittencourt, na is Assembléias, it Câma

ra e o Senado, às Faculda
des de Direito e às Biblio
tecas �o Estado.

Nessa ocasião, a convite
do Pr-esidente Braz Joaquim
Alves, o historiador e soció
logo Oswaldo R. Cabral fez
uma exposrção do h;aballilo
intitulado HISTóRICO DO
PODER LEGISLATIVO CA-
,TARINENSE, cujos origi·
nais entregpl1 ao Presidente.
E' um trabalho de alto

INDEPENDÊNCIA

Ouvida a exposição, ma-. KIRBY, 8 CU: P.)' - O prí
n'ifestaram seu aplauso os meiro ministro' da Malaia,
senhores deputados presen- príncípe Abdul Rahman, a
tes. Os líderes Luiz de Sou- nunciou, que a Federação da
za, Osn í Régis, João Colo- MaUa obterá a Sua indepen
deI, e o:>; depl'ltados Miranéla dencia, a 31 de agosto de
Ramos, Gomes de Almeida, 1957. A Federação, de mo

Epitácio Bittellcourt e Esti- menta é protetorado britâni-"ignificação, qHe revela a
IV5! Ipt Pires! ena teceram os co, na situação de colonia. Opaciência, o esforço 'e a eru-

- méritos do trabalho do dr,. wincipe 'negociou com as au-dição de �ell i�ustre da utp'OI', Oswaldo R. Cabral. ��fidades inglesas, estas ulti-Denuncia as Ol'�ge�ls o 0-
A edição inicial será de mas 3 semanas. Abdul Rah-der Leg'islativo 'Catarinen- ,

I5.000, exemplares, em volu- man fez a comunicação da
se, em 1836, a p::tl'th' do Ato

me único de umas 500 pági- independencia, perantp um\.diciona l.
luas.

"

• gl'UpO de estudantes maÜos
Nêle se reflete o escrúpu- I E', 110 gê;1ero, um traba- 'que aqui se encontram.

'o e a isenção' de .ânimo do 1· •••S
�••'!.••Ilt�•••••••••••••••.••••�

,

;�:!��ie _:;:�?i:l�Ol:��e���� I '. er'vlços Luz e Força.formaçoes, oferece o tl'U ba-
,

I
,

lho do ac�t;1do peslluizador
. ')

1
.

tca tannense esc areclInen ,os

"ôbre' os. diversos regimell
tos internos.
Estão registrados, com os

respectiv.os da'dos biogTáfi
cos, 600 e poucos nomes de
parlamentares, desdt} a ins
talação - em 183f., até a

')resente data.

COMUNICAÇÃO AO PÚBLICO
"�

O Serviço de Lvz e Fôrça está providenciando a

cobrançã a domicílio das contas ele consumo de ener
. gia,

Esta cobnmça é feita inicialmente só em Flo
ri�nópolis, .por cobradores devidamente credenciados
IlClo Serviço, os quais apresentarão as credeI1ciais
quando soliéitados.

Grande Festival Catari
,nense de Folclóre

HOje,. às l5. horas, OH Casa Santa Catarina, íJ
4a•. Exposi�ão ,d,,, Motivos fOlclórico

\

I
Está assim o nosso Povo de j...

par�bens' pela '�presentacão I
da 4a. exposiç�o de Motivos I

.

j
Folclóricos, ensejando a to-Ido� mn.is uma oportunidade
de apreciarem o magnífiCO
trabalho do artista Flanklin
Cascaes, inc1iscutivclme n t e

uma .grn.nde· f.igura e um dos
mais abnegados entusiastas
do Folclóre c�t�ri�en�e. '1"O ESTADO" agradecendo
o convite c,Om que foi d'is
.tin�uido formula seus votos
de feliz-exíto;'

\PREFEITURA MUNICIPAL DE
FLORIANÓPOLIS

j
.

Realizacões Osmar.Cunha
.

,
.

I
•

Os "abrigos" que a População tanto ansiava e que o

Prefeito Osmar Cunha mandou construir no príneípal
ponto de ônibus, na "Praça "15 de Novembro", junto ao

"Mira-Mar". Eis uma "vista" desse, notável melho amerrto
, .

e que beneficia o Povo (b Cnpítal.
------_........_-_._-_._ .. - ,-,-

I. P. A.. S. E.
, i"

INSPETORIA DE SEGUROS EM SANTA CATARINA

pE' ordem superior torno público -qua o Senhor Luiz

Gonzaga Cooke Vieira foi excluielo do Quadro de Currato

res de Seguros dêste Instituto, não .estando autortzado,
portanto, a fazer serviços de corretagens para o 'IPASE.

Florianópolis, 9 de fevereiro de 1956
,

�cáeio Garibaldi S.· Thiag:o
INSPETOR

FACULDADE CATARINENSE DE
,..,'f"'*' -

FILOSOFIA
A Biblioteca Nacional .do I e�ri.quecido �, seu.' acervo a

Rio de Janeiro, com o maior I bíblíotaca da Faculdade de

interess� pelo desenvolvi- : �ilosoffa �a qual, émbo��
mento da nossa Faculdade de i ínstalada há pouco mnses, la

Filosofia, acab(!, ele lhe enviar conta com um fundo de cerca

a coleção dos; "Documentos de 3.000 ,volumes.
"

Históricos" e dos "Anais", . Como. a biblioteca e fran

num total de cerca de 120 vo- queada ao público, tódas es

lumes" o "Boletim Bibliogri- I tas obras se encontram à clis

fico" e OS tres volumes· já: pósiçãd dos interessados pela
publicadOS (l, II, e V) dos' sua leitura na séde da Fa

manuscritos da coleção ':De, culdade à Rua Esteves Júnior,
Angelis. ':/ 1179, das 9 às 12 e das 14 às

Viu assim nottfv:elmente 116 horas. '

,

----------------_----------------,----------

DR. BRAZILlO· C. DE OllVE!RA
ma e distinta con"ideraçâo.
Brazílio Geles�ino ele Oliveira

Secretário do Interior e

Justiça.

O dr. Brazílio Celestino d,'

Oliveira, ilustre Socretário ele,
Interior e JUf�tiÇ;] elo Est:u1[,
teve a gentileza de 11cH :;11·

����çar a seguinte romm1ÍC:1-
NOVO DIRETOn

Senhor Diretor:
Tenho' a honra de·Jcomuni- Do sr. Serafim Faucz, 1'e-

caJ' a V. S. que, tendo sido I cebemos atencioso oficio Co

'nomeado,. por ato do EXlllO Lmunicando haver assumido,
Sr. Governador, cllitado de 2: em data de 2.do corrente, a

do corrente, para o cargo de I Direçã,o da' Diretoria .de Caça
Secretário dr Estado,s do�. e Pesca, da Secretal'la de A

Negócios do Interior e Justi- gricultura deste Estado ..

ça, assumi na mesma data o Agradece(-1do a -COlULlnica-
exerCício d{)ssas fimções.. ção formulamos os melhOl'C;\
Apre'sento a V. S. os pro- V0tOS de êxito em sua nova'

testos de minha elevac:, esti- função.

c

�dTERIA DO ESTAD� /

7.325 � Cr$
2.517 - Cr$
·7..234 - Cr$
7.848 - Cr$
1.082 !__ Cr$

250..000,00 - Lajes
,

25.000.,00 - Florian'ópolis
20.00.0.,06 - Florianópolis
15.00.0.,00 - Blumenau

10.000,00 - C�iciuina

O sr. Wilfrec10 Eugênio Curlil1, depois que misturou
ós seus dinheiros com os do Estado, foi anunciado co�
mo enfermo, com i�terna.n�ento na c'o�ônia Santana.

Fôsse vel'dadelrá a moles tia, cJaro que o' nosso

sil'encio era obrigatório.
Mas acontece que o si:' Cu'rlin, apesar: de grave

mente doerite, está no pleno exercício da chefia polí-
tiC'a da u, D. N. d� Cªmb�riú, , " ,_

:Ainda no àfa 31 último lá e-steve pará fazer provo-
, cacões e procurar deso��délis. Enquanto, na Preieitura,

ha�ia um� solenidade, relativa à posse do novo Pre

feito, que é pessedista, o sr. Curlin postou-se numa

1anela á atirar 'bombinhas de paredes!! l
Com que c1iriheiro o sr. Curlin. comprou '_ tantas

bo'mbas?
Nã'ó- terá sido cO,m o que está faltanelo aos cofres

públicos?

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina


