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QUAT�O JORNALlST .' PB�S}k�I:R�.S-·.!�om.i!ss�n�!:,�,i:J ESTAO EM VISITA IN.G����A' . _

� I· I' LON1}�ES,.l1 (U. �.). - ,va, ��.'.',c-;�-)/jh�?�i1.i��.: .._
I A n O X L II Quatro [ornalístas brasíleíros lo. �_. '''''' =s: '" . .�"

. � proeminentes chegaram bOje
:: N 1!.43 J

� à Inglaterra para uma visita Os jornalistas. visit:n},o fa-

<' � de 4 semanas, a convite do brícas cujb� produto: são ex-

.. � . Ministério' do Exterior. São portados para o Brasil, Iabrí-

...-_<,- .............- ...................,.................,.......... .".._.._.. eles: João de 3cantimburgo, cas ele aviões e ,ex:lln�l1:1I'::io
diretor elo' "Correio Paulista- projetos de novas constru

Mo"; Luis Baía, chefe de sec-

!
ções. Tambem visitarâo re

cão do exterior do "Correio partições 'publicas e serão
da Manhã"; Barreto Leite Fi- homenageados com

.

uma re

lh a, editorialista político de cspção oferecida pelos mem

"O Jornal"; e Valter Cenevi- ! bros do Parlamento.
.

.

-
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Vencendo' o
-

candidato de· Lott
Sob ameaca uma filhinha do

). ,

RIO, 11 (V A) _ pel�V� ,,2!!'paÇ�!!!n-��!o J��dr!! ç_����,��!I!a ,�!�!�o�!,itOV!!l�! _Ng��n:�R��:��;�����OI�����'����e;�a������:i;:�:
tos até agora apurados no in- cia do Clube Mílitar.: No Rio: tá vencendo em todos as O mesmo vem acontecendo saram a atuar tambem entre Gouthier declarou esta noite vidências. Explicou que, se

terior do país, o general Se- Grande do Sul, .onde se en- I. guarnições, sendo que em' al- em São Paulo e Minas Ge- os oficiais da ativa, Entre que recebera pelo' telefone a; gundo o acôrdo que mantém

gadas Viana vem obtendo., a contra um terço do Exército, I gumas delas com mais de oi- rais. Os oficiais do Exército esses oficiais encontram-se ameaça de uma pessoa de, com as companhias de nava

.vitóría sobre seu� opositor na o antigo comandante do Re- tenta por cento, inclusive en- que se encontram na reserva numerosos generais que sen- atirar ácido no rosto de sua' gação, nenhum automóvel
., I

estão trabalhando a favor da tiram' a influencia maléfica filhinha de tres anos, caso pode ser embarcado para o

chapa Segadas Viana, Muitos I da política partídárta n� seio não termine com as restr�çõ�s Brasil sem autoríazção con

deles, além do trabalho pes- da agremiaçao, que sara ba- ao embarque de automóveis sular. Declarou que centenas

soal que vem realizando jun- I nida Pelo general! Segadas 'para o Brasil. Gouthier dscla-
I

de autos estão esperando 01'

to aos colegas que resídsm I Viana.
\

rou que não tinha nada a te- dem de embarque. Gouthier
I declarou a um jornalista:

No início, o cancer é···
uma doença local: con- ...

sulte imediatamente o :" / .iÇ:,'�' Ir.w;-(�:�;t.�!J!tse�u����coa campanha ::i'·· ��. -".� :;

cOlitra.;_o �apcer.Jia' A,s- " . ..;
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• I·
I . N� defesa que o j��!!alista Jai�e A,rruda Ramos ensaioJ, do <rt>vêrno, do seu I
• ex-hder na Assembleia e do seu p.R.r., há muita semelhança com certa decisão •

I de um tribunal do juri, verificada há muitos anos, numa comarca do Contestado. I
I O reu, armado de fuzil, num só tiro, varara o coração da ·vítima e ainda ferira o I
• braço de um terceiro. O' conselho de sentença, abstraindo do crime o percurso da •

I bala. que liquidara fulminantemente a vítima, condenou o acusado apenas nos I
I ferimentos leves, constátados no braço do terceiro. Assim, l:I<em assim, a teÍltativ.a I
: de explicações, ontem inserida na GAZETA. O advogado do situacionismo argu- I
: menta como se a última partida do futebol político fôsse jogada lá na varzea das •
• Campinas, com bola de pano "plebéia e �roletária", com atletas descalços e o de- I: putado Volnei no apito...

...

•
I Esqueceu·se, para armàr .seu 'arrazoado, de que () jogo era oficial, en- •

I tre «:ntida�les oficiais, em contrato oficial, assinado oficialmente, entre represen- I
• tantes ·credenciados por ofício. .." •
� .
• Na verdade, para poder tIrar pela garupa, o Governador, e os outros, o jor- •

Financiamento de café I nalista esqueceu-se:. .
'. IRIO, 11 ·CV. A.) - O Ban- • 10 - de que os PARTIDOS e as BANCADAS da. •

co do Brasil expediu jnstru- I oposição foram solicitàdas pelo líder do Govêrno, depu- I
:i�-�!���·���C���f�W�_�ffl�*�·�!���·���_-�����=_���._"�t��_�����r�=������-�5��I�'�5�������7������lçõ�.àssuas Ag�nc�s no : ' t�oLUnDESOUZ���R�p�aumen�nilime�o I

A � IsentIdo de deferir financia- : em tôrno da Mesa da Assembléia; I

..s·se·nta ·a a . ma·11o·.·r·lla· a�s 1 luta'
,

i:��:i��l�;re:n�:e-:::�.acu��: i con:a:am dc::!U: a:r::::�C�:S ::e:�d:��: �:te;����t� IIi culturas sofreram danos e DE REPRESENTÀÇãO POPULA,R, que é o partido do •
com a geada e não puderem :.. Governador;

I
•

. apresentar produção na pró-
.

3'0 - de que o líder do Govêrno fez absoluta.. ques-

RIO� 11 (V. A.} - Erp de-' indica,' porém, - disse Ne-! sente .ano a reforma estará
xima safra, terão direito a : tão de informar, nas reuniões havidas, que estava ,J

cla�açoes p�estadas, na. ma.! reU - que até o fim do pre-I concretizada". financiamento até o máxi- ! devidlllmente autoriiado, PELO SEU PARTIDO, a pro- •
'

nha de hOJe, aos jornalistas mo de 500 mil. I mover os entendimentos, anunciandó ter no' b�lso a ata :
credenciados junto ao gabi- ----.- • que lhe dava essa autorização; :
nete do mini'stro da Justiça, Te_:nentes do Diabo .1 40 - de; que, ainda por exigência <10 mesmo deputa- I.o sr. Nereu Ramos, após ma- Haviamos acolhido a infor- do líder do Govêrno, foi firmado um pro.íócolo, com às
nifestar'absoluta tranquili- Será aumentado o pessoal das mação de um amigo e incan-

• assinaturas de 21 deputados - maioria absoluta na •
dade sobre a marcha da pro- . ;

savel elemento da brilhante e
: Assembléia - e dos presidentes dos Íl'es partidos ajus- I

jetada reforma constitucio'- tradicional Isociedade Carna- : tados.
.

•

I
nal, informou que algus pon- verbas um e tres· valesca, quando a· luta inter.- I Diante desses fatos iriegáveis e il1egados, até mesmo o mais distante e in- •

tos vÍ'�ados já contavam com
....

na dos componentes 'da dia-
.

I gêllUO dos observadores acudirá de imediato com a pCl'gunta fatal: _ E O GO-
.

I
• o--ássentimento prático de to- bada, o que tinha causadO' a I VERNADOR NãO ESTAVA NISSO? I.dos os partidos. E acrescen- RIO, 11 (V. A.) - Os

tra-,'mando
·a redação do decreto disSOIUçã? 9a .Soci e d a d e, I :

A resposta só pode ser agressivamente afirmativa. Estava, mas recuou, com •
tau: "A reforma

constituciO-,
balhadores das· verbas um e que concederá. imediato au- quando dIasegumte outra in-. o' seu Partido e COirn o !1eu lidero O drama desse recuo alg'um dia 'será contado,' I

n.al: no que se refere ao prin- tres vão ter seus direit03 :e- I mentq de vencime�os àque� .formação surgiu promissóra-: para constituir o r�mallce trágico e humorístico do sr. Jorge Lacerda a fazer •

CIPI? da. '�1�l.ioria absoluta, já conhecidos
..
com o dec.re�o ,le:s serlvi�o.res �a.base do fu- menté de que a diretoria, de- I pa�ses �e. mágica e transferir o Ilobre do seu líder, das bemaventuranç'as' pre- I

esta praticamente assenta-I que o presIdente da RepublI- I turo salano mmImo. O de-' pois doIS debates acalm'ados, I sldenclaJS para �s ch�ma.s de.voradol'as do escárnio público, infetado, ainda Ilor Ida". InIormou ainda que há: ca assinará, concedendo-lhes creto entrará em vigor logo chegar a bom termo, se con- I azat-, de uma amIgdalIte .lotaJotabal'reteana: Com os trabucos da tirania mIe- •
pontos que tambem já con-

:
o aumento de venciment::Js ã

.
após a publicacão oficial e f�aternizando· e acertando a-..

nista às ilhargas, o Goverll.ador teve, eUÍl'ctanto, um gesto. de rara piedade: I.

ta�1 COlJl o assentimento ele
I
que fazem jÚ3, Cumprindo o : visa repar·ar a �ituação que çoes para o futuro, com .pro-. para que seu. lider ,não "iajasse sózinho, pediu e obteve licença para fazê-lo Iquáse todos os partidos, ne-' que ficou estabelecido na I se criaria para os traba:lha- messas de uma Campanha I acompánl}.ado· seu partido, o clol'ofílico P.R.P. •

. gan�o-se" porém, a declarar grande ass�mbléia realiazda I' dores de obras públicas rlian- carnavalesca de úandes pro- : �uscando a velha e �esmoraIizada'tática de elefcnd�r atacando, o jOl'na-lj�ta· :
quaIS eram esses pontos, Per- em Porto Alegre com· os tra- te do veto ao aumento do porções. I ci�a, fatos que não se ajustam à procurada semelllança com- o qUe pnetende ex. :
guntado 'Se a reforma cons- balhadores' de obras .do Rio

I
funcionali'smo - se o 19over- Assim; felicitamCG aos que- : phcar, �orq�e neles houve sempre ação e atitudes públicas, declal'pdas, aber- Ititucional já iria atingir as Grande .do Sul, Ü' deputado· ll'(), ao mesmo tempo, não to- ridos Tenentes e almejamos • tas, mUlto dlf;rentes daquelas que, no ú!timo pleito presidencial, levaram a •

pleições estadu,ais e parla- Fernando Ferrari tem manti- maSse ·proyidencias que am- que muita CaUsa apareça pu-' I u. D. N
.. c?tarmens� a jurar fidelidade aos SI'S. Juarez Távora, Ademar de-Bar- I-mentares de 1958, Nereu Ra- elo permanente contato com parass�m � situação finan-. ra gaudio do público em ge- :' ros e Phmo Salgado, sem desprezar o sr. Juscelino. '

•

mos nada respondeu. "Tudo os ,d·iJ:et9res ào DJ\SP" ....l!lJ:l.=.. c.eira daqueles servidores.·
. I ral..

'

..' )

.

:
. ..� ..•.•• ····················.ft � o••�••••••••

����������������������'�I

Nota.Oflcial
4f!õ

Os presidentes em exercício do PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO e do
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO, de Santa Catarina, face aos acon

tecimentos que envolveram a eleição da Mesa da Assembléia Legislativa, sen

tem do seu dever :
l° ,- tornar público o inteiro teor do documento que encerra a presente

nota;
2° - dedurar que êsse documento consubstanciava entendimentos, de

partido para partido; solicitados pelo deputado Luiz de Souza, então líder do

Govêrno na Assembléia, aos presidentes e aos deputados que o subscreveram;
3P - informar que muito �mbora o protocolo fírmado o fosse entre par

tidos, o de Representação Popular, decidindo rompê-lo em data ignorada, fu
giu ao dever de anunciar essa atitude aôs presidentes que 'esta assinam;

-to _ esclarecer que os 15 deputados ,Pessedistas e os 4 trabalhistas fiéis

às legendas partidárjas, deixaram de sufragar o nome do deputado Luiz de

Souza para a Presidência da Assembléia, tão s�mente em virtude de êsse re

presentante perr'epista, à véspera do p1eito, depois de anunciar a deputados
a fuga ao compromisso assumido, haver-se licenciado do Legislatívor

5° - informar que os 19 deputados trabalhistas e pessedistas votaram,
para suplente de secretário da Mesa, no Deputado Livadário Nóbrega, subs

. cr itor do protocolo, não só por estar êle presente à sessão, como, ainda por
haver sido Indicado para êsse cargo, nos entendimentos que contaram com a

.1
sua aprovação:

PROTOCOLO:
"O PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO, neste ato representa-

do pelo seu presidente em exercício e pelos Deputados que integram
a sua bancada na Assembléia Legislativa; o PARTIDO TRAB�·
LHISTA BRASILEIRO, representado pelo seu Viee-Presidente, em
exercício, atualmente na Presidência, e pelos Deputados que a êste

subscrevem; e o PARTIDO DE REPRESENTAÇÃO POPULAR, re

presentado pelo seu Presidente e pelos Deputados que a êste subs

crev;em, DECLARAM que ajustaram para a ccmposiçâo da Mesa da
Assembléia Legislativa, na sessão legislativã, de 1956, o seguinte,
�umpromiss{): 1 � suf'ragur para a' Presrdêneía da <A'sse�éia':l) nu- o"� :
me do Deputado Luiz de Souza� do Partido de Representaçáo:'Popú:

-

.

lar; 2·- sufragar para os cargos de 10 e 2{) Vice-Presidentes, nomes
de Deputados·d.o P. S. D. e P. T. B., indicadas pelos res!)ectivos Par
tidos; 3 - sufragar para os cargos de i'o e 2° Secretários; J!iIOmes de , ..

DelJUtag,os elo P: Sf D. e do P. T. B., indicados pelos respectivos Par

tido� -.sufragar para os cargos de 1'0 c 2° Suplentes de Secre

tários, nomes indicados, um pelo P. R. P. e outro de comum acôrdo
.

pelo P. S. D. e P. T. B.; 5 - os nomes a serem indicados pelos r.es

pectivos Partidos para as fU�lções a. que se referem os itens 2, 3 e 4,
serão comunicados a'os Deputados do P. R. P., no mínimo, duas ho-
ras antes da eleição; 6 ....:.. comprometem�st', pela presente declara·

ção, os Chefes de Pa"rtido a fazer valer o presente acôrdo. no caso

de substituição'eventual de qualqtler dos Deputados signatários por
seus suplentes. E, por assim estarem entendidos, .firmam o presente
protocolo em caráter irrevogáv�l, em três vias, ficando ,'Cada Par
tido com uma. Florianópolis, 16 de janeiro de 1956. (ass.) Celso Ra-.
mos, Presidente. em. exercício do' PSD; Braz Joaquim Alves, Pre'Si
dente em exercício do PTB; Archimedes Moúguilhot, Presidente do
PRP; Luiz de Souza, João CoIndel, .Tosé de Miranda Ramos Olice
Caldas, Osní Medeiros Régis, Alfredo Cherem, Orl�ndo Bert�li, Pe.
dro I(uss, Heitor Alencar Guimarães, Estivalet Pires Ivo Silveira
Jos'é Bahia Spinola Bitümcourt. Antônio Almeid.a, Lenoir Vai:ga�
Ferreira, Epitácio Bittencourt, Valério Gomes, Paulo Preiss, Oscar
Rodrigues da Nova e Lecian Slowini;\lcy. De acôl'do. (as.) Livai:lário.
Nóbreg'a. 7-3-56".

.

CELSO RAMOS � Presidente em exercício do P. S. D.
BRAZ JOAQUIM ALVES - P�esidente em exercício do P. T. B.

Cr$ 1,00

------------------------- _____. "Não tenho medo, absoluta
mente. Vamos apenas cuidar
de nossa fllha.·Vivemos numa
zona boa, em Park Avenue.

I Estou certo de que nada vai
acontecer". '

FACULDADE CATA
RINENSE DE. FILO

'SOFIA

Canonizacão dos tres martires
,

Rio-Brandenses

O'RJSO DA CIDADE

I._..
COLÉGIO DE ESTUDOS

CLÁSSICOS
CIDADE DO VATICANO, 11

(U. PJ - A ,Sagràdà Con

grt1gação de Ritos do vattca
Recentemente criado pela no se reuniu hoje para díscu-:

nossa Faculdade de Filoso- til' o início da canonização
fia, e sob a direção do Pro- dos beatos Roque Gonazlez de

I fessor 1!:udoro de Souza, com Santa Cruz, Alfonso Rodri
a colaboração dos 'Professo-

gues e Juan del Castillo, os
res Cônego Antônio Water- martíres riograndenses per-
kemper e George Agostinho tencsntes à Companhia de
da Silva, vai o Colégfo de Jesus.

'.

,-

.

-

Estudos Clássicos, a par de Os tres sacerdotes traba-
suas atividades junto ao en- lharam nas missões sul-ame-

I
sino da .Faculdade e quanto rícanas, tendo astabslecldo
a .p:sqUl�as de alta Cl:lt.u�·a, as primeiras missões no Pa

,a?rlU dOIS cu�·sos. de Il1ICla-
raguaí. Foram sacrtrícados

çao, um de Llngua .e Cultu-] pelos nativos no interior do
ra G1'eg� e õOl�trO de Língua; Rio Grande do Sul. O Papa I
e Cultl�la Ldtma.. I· Pio XI os beatificou em ja-'

.

Destinam-se os dOl_:; cur- neiro de 1934.
sos a pessoas que nao te-I

. . I
nharn conhecimentos. da ma- !
téria e desejem preparar-se .. '

para outros mais edianta- o':'

dos. O .de Língua e Cultura ,',

Grega e o de Língua e Cul- *

tura Latina, diretamente *

!:�spe.�i911ridf.s Pla S;.cr�ta-- *

rra ete �uCll'§:ã, .. }''\!ÚÍiZtfl'- .{
se-á às quintás" iras e sá: '",
bados, na sede da Faculda
de de Filosofia, à Rua Este
ves Júnior; o de Língua e

I
Cultura Grega funcionará
às 18,20 horas e às 16,20 ho-

Iras,
1'especti,vamente às

quintas e aos sábados; e de
Língua e Cultura Latina, às
17,20 horas nos dois dias.
As inscn'çoes são feitas

na Faculdade, com o Dire
tor do Golégio de E::;tudos
Clássicos, até o dia 21 do
corrente, das 9 às 10 e das
15 às 17 hora&

.

O Colégio está atualmen
te elaborado o programa do
seu Curso de Estudos Clás-·
sicos, que dará direito a di
ploma.especial e él'e que 0-

pprtunamente se dará notí
cia pormenorizada.

•

,".'ú-�
Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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INDICADOR PROFISSIONAL',_;.------
Dentista páril

crlaDçd�
DR. J tJAREZ PHlLIPPI
Edifício João Alfredo

MÉDICOS,
DR. W_t\LMOR rlOMER

.GARCIA

DR. JOSÉ MEDEÍROS

•

-Dinlornudn pela faculdade Na
clcnal de Medjrin� da UniVer- D0ENÇAS NERVOSAS E M:::;�-

sídade do Brasil TAIS - CLINICA GERAL
E'll-intei'no por concurso da Ma- Ang ust i a Complexos. _;_

ternidade-Escola Insonia _ Ataques -: Manias _

'(Serviço do Prof. Octávio Ro-' Prob lsmática af'etiva+e sexual,
drigues Lima) Do Serviço Nacional de Doen-

Ex-interno do Serviço de, Círur- ças Mentais. Psiquiátra do

gia do Hospital I. A. P. E. T. C. Hospital-Colônia Sant-Ana.·

do Rio de Janeiro CONSUJ:t�RIO _ Rua Tra-

Médico ·do Hospital" de Cavidade jano, 41 --"'-'li.f,as 16 às 17 horas

e da ltlaternidade Dr. Carlos. RESI:tlÊNCIA: Rua Bocaíuva,
Corrêa ! 139 Tel. 2901

DOlmçAS DE SENHORAS - jt -D·'R AR-MANDO VALÉPARTOS _. OPERAÇÕES, .

.
•

Cons: Rua João ,?into n. 16, \ RIO DE ASSIS
das 16,00 �s 18,00 hor�,s. 'Dos Serviços de Clínlca Infantil
P,ela manha aten?e ��a- da Assistência Municipal e Hos-
rIa�ente no Hospital de .

pi tal de Caridade
. �arl?ade. ! CLfNICA MÉDICA DE CRIAN-

Resí dência :
o I ' . ÇAS E ADULTOS

Rua: General Bittencourr n. _ Alergia _ \

10� lefo . 2693 -, Consultório: Rua Nunes M&-
e cone. . . [chado, 7 _ Consultas das 15 às

RO E STOS Il�l horas.DR. ,M U BA Residência: Rua Marechal Gui-
PIRES jlherme, 5 _ F0ne: 3783

I\�ÉDICO i
Com prática no Hospital São! DOENÇAS DO APARELHO DI

Francisco de Assis e na Santa GESTIVO _ ULCERAS DO ES- A D V O G A DOS

Ccsa do Rio de Janeiro TOMAnO E DUODENO, ALER-
�

CLINICA MénCA I
GIA-DERMATOLOGIA E CLI-

CARDIOLOGIÀ N�CA GERAL

Consu ltór'io : Rua Vitor Mei-' DR.•i-uLlO PAUPITZ' VIEIRA,
reles, .2�, T.el. 2675. r I. FILHO

x,
- ADVOGADO -

,

Horarl?s. �egundas, Quartas e
i Ex-interno da 20" enfermar.a Caíxa Pos�al 160 �_ Itajaí -

Sexta felr�s. 'c Serviço de gastro-enterologia

I
Santa Catartna,

Das. I? aos 18 horas.
. da Santa Casa do Rio de Jeneiro

- ---

.

Res idência :
°
Rua Fehpe Sch-

(Prof. W. Berardinelli). ,L'R. CLARNO G.
midt, 23 _ 2 andar, apto l-i Cu,,:so de / neurologia (Prof., ' GALLETTl
I'el. 3.002.

,_,_.
Aust"agesilo). _ ADVOGADO _

DR. HENRIQUE PRISCO "Ex-interno do Hospital mater- I Rua Vitor Meireles, 60.

I
nidade V. Amaral. FONE:: 2.468

PA"RAJSO DOENÇAS INTE8NAS .'
Florianópolis _

I\dlDICO Coração, Estômago, intestino,
Operações �,Doenças de Se-

,
figado e vias biliares. Rins, ova- DR.,ANTONIO GOMES DE

nhoras - Clínica de Adultos. i
rioc e úter� .. ALMEIDA

Curso de Espeeia.lieaçâo no

I
Consult<>:r'o: Vitor Meireles 22

Hospital dos Servidores 'do, E3- Das 16 as 18 horas. - ADVOGADO -

tado.'
- Reaidêncie : Rua Bocaiuva 20. Escritório e Residência:

(Serviço do Prof . .Mariano '1c Fone: il!58. Av. Hercilio Luz, 15
.

--

Andrade).·
----------- Telefone: 334C.

Consultas Pela manhã no DR. MÁRIO DE LARMO •••••••••••••••••"'••e.

Hospits l de Caridade. CANTIÇÃO
À tarde das 15,30 hs. em díun- M É D I C O

D E N TIS TAS
te no consultório á Rua Nunes CLíNICO DE CRIANÇAS DR. SAMUEL FONSECA

'Machado 17 Esquina de Tira- .

ADULTOS CIRURGIÃO-DENTISTA _

Coutinho 44. Tel.:� 3120
Residência _ !!ua PreSIdente Doenças Internal Clínica - Cirurgia

Coutinho 44.
CORAÇÃO _ FlGADO _ RINS PROTESE: - Pontes Moveis e

_ -INTESTINOS Dentaduras em

CLINICA. Tratamento moderno da Nylon.',
d

SIFILIS DIATERMlh: _ Tratamento de -�''''''-------------------

OLHOS _ OU�IDOS _ NARIZ Consultôrto - Rua Vitor Mei- canais pela al-

p.��$
'.

oJ'E, GADRoGANT.A
eles, 22. ta freqnencia.,

•

,:e"� ,."

CHORÀRIO: Raios X e Infra-retmelho

$GUER I Das 13 às 16 horas. Consultório e Residência: R.

,
DR. RE RO DA Telefone: Consultório·- 3.41� Fernando Machado nD• 5

FONSECA Residência: Rua José do Vale Fone 2225

l/AChefe do Servico 'de OTORI- 1 Pereira 158 - Praia da Sa-udade

f
.�

NO do Hospital de. F'loriunópo li s.

/
_ Coqueiros . Consultas: das 8,UO às 11 ho-

*
"

Possue a 'cLINICA os APARE- ---.,. '- • ,

ras e das 14,00 às 18 horas ftlnu� Ti'ODO ftljI

LHOS MAIS MODEHNOS PARA DR. CONSTANTINO Exclustvamente com hora mar-

/ ,

� UVIUU"�"""
-

TRATAMENTO das DOENÇAS, DIMATOS .�cada. -, nos 114T)FJO�da -ESPECIALIDAD�. MÉDICO CIRURGIÃO Sábado _ das.9 às 1�.' "" c , """, ... I-IHL J_
Hq�����ts

_ pela manhã .no

�)e�i)��a:�e!Íse?h��:s Uri�����: I
DR. LAURO. CALDEIRA·

•• t)-ft-�,.'*A TARDE � das 2 as 5..
Curso de aperfeiçoament-".. e DE ANDRADA '

o

�_'���H�g�S�L�oRIO
_ Rua dos

longa prática nos Hospitàis de CIRURGIÃO-DENTISTA �
?, " ,

RESID;NCIA _ Feli e Se!! Buenos Aire�.
'

o I CONSULTóRIO Edificio -;' � ,

-,

»- � � :$- �
. o _

p CONSULToRlO:. ,Rua. Fehpe . Partenon �!l0 andar _ sala '" �

mldt n . 113 Tel. 2365. Schmidt, nr .. 18 (sobrado). FONE 20;J _ Rua Tenente Silveira, 15.' 'l' � ,

.

DR AN'l'ôNIO MONIZ 3512. Atende diáriamente da's 8 às
�

.' o o

"!:I
'_

"

•
_ ,HORÁRIO: 'das 15 á� �8 ho- 11 horas,

,

' . .J

DÊ rtRAGAO '

ras '"j 3as e 5as dafl, 14 as 18 horas. I ':""'"'----r----�---......_--....:-----.---...

CWURGIA TREUMATOLOGIA -} Re�dênci: lAvenida R1 �raÍl- _ 19 &d f;.2 hol'Jls. Ex .J..', �'FI
·

;
"

1"-
�

Lldg��s��tó:��I:Of:t&!r:!,�net��e.18, '1 �o�:ef:���nd� c�:��d08 te;����:i�o�� �e;1���uras �::_n-
,

. pr,l:�so orlanopo IS. a ..

Men'Os àos Sábados I ENDEREÇOS ATUALIZADOS DO lJ;XPRESSO
Res: Bocaiuva 135. DR. LAURO DAUR/\ O ESTADO

.

Fone: _ g_,_71�. CLíNICA GÉRAL ". ADMINISTRAÇÃO
FLORIANÓPOLIS LTDA.

DRA·WW.LMAUDYSSSILAVA Er.peciali'sta eJll
. JlIo�éstias de Reda.;ão e Oficinas. ii rua °Con_

I
Sen'.lOras e vIas unnánas.,

_ "'B<';heiro Mafra, n. 160 Tel. 3022

e Cura. radical das lllfecçoes _ Cx. Postal 139.
. ag·lidas· e cronicas, do aperelho Diretor: RUBENS A. RAMOS

DR. ANTONIO DIB' genito-urin4rio
.

em ambos os Gerente·: DOMINGClS F. D1<�
MUSSI sexos,· AQUINO.
MÉDICOS Doenças do aparelho Digestivo Representantes:

CIRURGIA PLf.NICA e do sistema nervoso. . Representações A. S.· Lar_a, Matriz: FLORIANóPOLIS

GERAL-PARTOS Horário: 10% ás·í2 e 2% ás fi.· Ltda Rua Padre Roma, 43 Térreo
Serviço completo e especi/d i- Consultório: R. Tiradentes, J � Ru'a Senador Dantas, 40 _ 50 ,Telefones: 25-34' (Depósito)

zado das DOENÇAS DE SENH(J, o_ 1° Andar _- Fone: 3246. andar.

RAS, com modernos mét\)dos de Residência: R. Lacerda Cou- 'fel.: 22-6924.. Rir, de Janeir,' 25-35 (Escritório)
diagnósticos e tratamento. tinho, l� 3(C2hbácara do Espanha) Rua 15 de No"embro 228 5° ',Caixa Pcstal,.435
SULPOSCOPIA _ HIST�RO -- F,?ne: 40. andar sala 512 _ São Paulo.

SALPINGOGRAFIA _ METABO- ' ASSINATURAS' End. Teleg. "SANDRADE"

LISMO üASAL Na Capital
R"\dioterapia, por ondas ("urtns- D,R. ALVARO DE Ano Cr$ 170,00

Eletrocoagulação - Raios Ultrl\ CARVALHO
Semestre , .. Cr$ 1l0.00

Violeta e Infra Vermelho. No Interior .

.

Consultório: Rua Trajano, n. 1, MÉDICO DE CRIANÇA� Ano Cr$ 200,00
10 andar _ Edificio do Mor:tepioo PUERICULTURA _ PEDIA'Ill.lA SeJ;nestre Cr$ 111),00

Horário:' Das 9 às 12 horas _

I
.

'_ AI;E.RGIA INFANT.�I� '4 Anúncio mediante contráto.

Dr. MUSSI.
' Consultorlo: _ Rua Tlradeh- Os originais, mesmo não pu-

Das 15 às 18 horad _ Dra. ,tes n., 9. ..

.. blicados, não serão devolvidos.

MUSSl
.' I Residência: _ Av. HerclllO ·A diTeção não se responsabiliza

Residência: AvenIda Trom ... · Luz n. 155 _ Tel. 20530. pelos conceitos emitidos nos ar- EnfI. Teleg. "SAND,RADE"
powsky, 84. I tI o rá}'io: _ Das 14 às 18 ho, tig-o,s assinados.

.

--
. 'j_'as. dlal'lamente ,/

DR.. JÚLIO DOIN 'I _-_
-------

INFORMAÇõES- UTEIS
VIEIRA O leitor encontrará, nesta co-

MÉDICO
DR. NEWTON luna, informl\�ões q'lle n.;.cessita,

I
EHPECIALISTA EM OLHOS D'ÁVILA· dià,'!amente I! de imediato: .

OUVIDOS, NARIZ E 3ARGANTA CIRURGIA GEltAL !JORNAIS Telero�e
'fRATAMENTO· E OPERAÇÕES Doenças de Senhoras _ Procto- ./0 Estado "............. 3.022

Infra- 'v t:rmelho - Nebulização - lo·gia _ Eletricidade Médk'a Ao.G;'lzeta .. ,'.............. �.656
Ultra-Som COllClltõrio: Rua Vitor Méi-· Dlarlo ,da 1 �rode :J.579

(T>:atamento de eiilusite sem l'eles n. 28 _ Telefone: 3307. Imprensa OfICIal 2.61\8
.

operação) Consultas: Das 15 horas. em HOSCPI-X:!l�Anglo-retinoscopia - Receita de diant>e.
a1'l. a e:

2.314'
Oculo8 ...:. Moderno equipamento Residência: Fone, 3.422 (Provedoor) _...

2.036
de Oto-Rinolaringologia (únic(), Rua: Blumenau n. 71. ,(Po:tal'la) o ..

3.831
no Estado) oi

' Nereu _Ramos .

Horário das 9 às 12 ,horas e .

Militar 8.157
dae 16 às 18 horas.

. .' DR ANT0N10 ,BATISTA São .Sebastião (Casa de
3.153

Consultório' _ Rua VItor Mel- . 1 Saude) .

reles 22 _ F�ne 2676. I JUNIOR M!tternidad.e Doutor Car-

Res. _ Rua São Jorge 20
)

CLíNICA E8PECIALlZ,ADA DE lc" Correa .

Fone 24 21.'
.

1 CRIANÇAS CIIAMADOS. UR-
.

_I Consultai das 9 ás 11 horas. GENTES
.

--D-R--.-M-A:-'-R�I-O--W-E-N-.- . Res. e Cons 'Padre Miguelinho, CSorp.o -de LBombe(l�os la'��'
3.J13

'. 12.' ervlço uz ac -

DHAUSEN ções) ••........... :.... 2.4ú4

CLlNICA MÉDICA DE ADULTOS Po!ícia (Sala Comissário.. 2.038'

E CRIANÇAS R I LOB�TO
Polícia (Gab. Deleg:!;a:::d:_:0.:_.)..:..:._2_.5_;.9_4

Consultório _ Rua João Pin- D... COMPANHIAS DE

to, 10 _ Tel. M. 769. _I :FILHO I TRANSPORTES
Consulta�: Das 4 às 6 horas. O.'enças do aparel'ho respiratório I TAC

.

Residência. Rua Esteves' Jú-
.

TUBERCULOSE "Cruzeiro do Sul .

oior,.. 45. Tel. 2.812. RADIOGRAFIA E RADIOSCOPIA 'Pan�� ' •.. : .......•...
DOS PULMõES

'

Varig :, .......•...

Cirurgia <lo Torax .Lói<!e Aéreo .

Formado pela FaculdaJe Nacio- Real .. ·············0·····

nnl de Medicina, Tisiologista eScandinavas .

.

fisi.ocIrurgiáo do \Hospital,' Ne- HOTÉIS
,

nêu Ramos Lux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.021

Curso de especialização pela M�gestic ...........•. ;.. 2.276

S. N. T. Ex-interno 'e Ex-assls- Metropol 3.147

tente de Cirurgia ,do Prof. Ugo La Porta » •• 0, . . . .. 3.321

Guimarãl)S (Rio). Cacique :.. : , 8.449

Cons:: Felipe Schmidt, 38 Central 2.6114
Fone 3801

' Estrela ..•
' '0 . . . . . 8.37,.1

Atende em hora marcada.
.

., Ideal.:
.. o ......•....

1.
. . . 3.659

Res·.: _ Rua Esteves Jumor, ESTR,EITO
'<o _ Fone: 2396 ,

,
Disque : _ _ .. , _ 06

DR. JOSÉ TAVARES
IRACEMA

10 andar.
Salas 1 e 2 - Rua Jerônimo

Coelho, 1

Horário; $ às 11 - 16, às
·18 'horas

Atende exclusivamente com

hora marcada,
DR. CESAR BATALHA DA

SILVEIRA
Círurgíâo Dentista

Clínica de Adultos e

Crianças Raio X
Atende com Hora Mar-

cada. -

Felipe Schmidt· 39 A Sa-

las.3. e 4.
'

• Com tste valoV' V.S.
ab�ill'ã uma cdrlta que
lhe I'enderá juro com,
pen�o� �

·e

lev61"�, p6..a SU6 ..es·id�,,-
.

,
eie, um lindo e útil presente:

.

umBEUSSIMq eOFI?Ede J4CO eI?OMADO.

Aprocure hOje <' NOVO '

NCO GRiCOLA
.�r7�,16n.ORIANOPOLlS - .SANTA CATA�

�c�__� ___

I

�

,, Restaurante NapoU '.
I Rua �arechal Deodoro 50. .. .11: Em. Lajes, no Sul do Brasil, o melhor! .,
I Desconto especial para Os senhores viajantes. •
•••••••••••••••••••••••••M••••••••••••�.....

Viagem' com seguriloça
,e I rapidez,

so NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS:.01
.,

. ·IAPIDO ,<SUL-BRASILEIRO)
Florianópolis, - Itala! - Joínvllle -- Curitiba

l\.oalDeoooro esquina' da:�
Rua:Tenente ,Silveira:d ii �·Agência �

•

Transportes de Cargas em Geral entre: FLORIANóPO�
LIS, PôRTO ALEGRE, CURITIBA,' SÃO PAULO, RIO
DE JANEIRO E BELO BOR!ZQ�JTE.

CtJRITIBÀ, 'Filial:
Rua Visconde do Rio Branco

.932/;;6 '

Telefone: 12-30
Endo. Telf'g. "SANTIDRA"

Filial: SAO PAULO AgênCia: . P.ORTO ALEG.RE
"Riomar" �

AVf�hidá do E�tado 16G6/76 Rua tómendador Azevedo.

, 64
'l'elefon-e: 2-37-33

�Atende "RIOMAR"
Elld:.Teleg. "RIOMARLI",

'Çelefone: 37-06-50

Agência: RlO'.DE .JANEIRO Agência: BELO HORI·
ZON'l'E"Riomar"

Rua·Dr: Carmo Netto, 99
Fones: 32-17-33 c 32-17-37

Atende "RIOMAR"
End .. 'relego "RIOMARLI"

"Riomar" .

Avenida Andradas, 871-B
,

Telefone: 2-9'0�27
Atende "RIOMAR"

,
'

'NOTA: - Os nossos serviços, nas praças de Pôrto

Alegrt'. Rio e Belo Ho:rizonte, são efetuado::! pelos nossõs�
agentes

"RODOVIARIO R'APIDO RIOMAR"

Consultem nossas tarifas. EXPimssó FLORTANóFOLIS
.3.121

I -Fones: 25-34 e 25-35 -

DR. JVO VON WANGENHElM
IS'])

-_,_._�/-

DR. NEY PERRONE
MUND

Form�do peia""1'ãculdade Na�io
nal . de Medicina Universidade

do Brasil,
RIO DE JANEIRO

Aperfeiçoamento n� "Casa de

Sauda São Miguel"
Prof. ,I."ernand,. Paulinó

Interno por 3 al'-o,; do Serviço
de Cirurgia

Prof. Pedro de Moura',
OPERA(;:õES

CLINICA DE ADULTOS
DOENÇAS DE SENHORAS
CONSULTAS: No Hospital de

Cari'dade, diáriamente pela ml'

nhã
..• j .•.• IÚ1SI�r�;N,ç.I
"13éh'ut!lf. 'fl1�'

EMPRESA NACIONAL DE NAVEGACAO
,

HOEPCKE
NAVIO-f40TOB «CaRL

1

I,
80IPCI('I..,'

1.700
2.500
3,553
2:32� .

2.402
2.377
2.300

ITINERA�IO
SAlDAS DE

I D A V O' L T A

PpoHs. Itajaí Rio, Santos

15/4
27/4
10/5

16/4
28/4
11/5 ;

8/4
20/4
3/5

10/4
22/4
5/5

o horário de saída de F�rianópolis será. às 24,00
horas e do Rio de Janeiro às 16,00 horas.·

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

portos de São Sebastião, Ilhabela e Ubatuba.
Para methor!,!s informações, dirijam-se à sédeo da

.. Emprêsa. -à rua.

OCÔtt:elJ1éil'Oc°M.Mra;
30 - �elefoI1'e �I'

.

.

-'�'::�{�/::��

- �

o .STAOO

das Esquadrias
DE ALBERTO híCHTER

Rua i!1 de Maio, 612. - Estreito ....:.. l"lorianópol1s
.
'

I
Portas, janelas, caixas,.meia-caixas, vistas, etc., C0111

"",tóque para entréga imediata,
Execução aprimorada em C'anela da melhor qualidade.

e sem defeitos.
Pdeços baixos - Examine e compre o que está pron;

to para entrega imediata
•

Férro - Tubos - Sanitários e Azulejos para importa
ção do Rio dJ Janeiro da Cia. Americana de Intercambio
(Brasil) CADIB.

..

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

'

-

.

FARM-ACIA DE PLANTA0
PLANTÕES DE FARMACIAS

MÊS DE ABRIL

31 - Sábado (março) -: Farmácia Santo Antônio
- Rua F'elipe Schmidt, 43.

1 - Domingo - Farmácia Santo Antônio - Rua

Felipe Schmidt, 43.
.

7, - Sábado (tarde) - Farm'ácia Catar.inense
Rua Trajano.

8 - Domingo - Farmácia Catar inense '0- Rua ,Tra

:ano .

·14 - Sábado (tarde) - Farmácia Noturna - Rua
Trajano.

.

15 - Domingo - Farrnácia Noturna - Rua Tra

jano.
21 - Sábado (Feriado) ._:_ Farmácia Esperança -

Rua Conselheiro Mafra.
22 -:- Domingo -, Farmácia Nelson - Rua Felipe

Schmidt.
'

28 - Sábado (tarde) - Farmácia Moderna - Rua
João Pinto.

:29' - Domingo - Farmácia Moderna - Rua João
Pinto.

o serviço noturno' será efetuado
.

pelas
_janto Antônio e Noturna, situadas às ruas

midt, 43 e Trajano.
.

'A presente tabela não+poderá ser alterada sem' pré
,'ia autorizacão dêste Departamento..

\
D. S. P., em março de 1956.
Luiz Os'V�ldo 'd'Acâmpora � Inspetor de Farmácias.

Farmácias
Felipe Sch:

ALUGA- SE NO CENTRO
Um belo e espaçoso palacete, para, residência clube

ou Repartição Publica. • .

TRATAR NA
"A MODELAR"

Je o•••••••••••i
\

'

Diatribuid�r

Comfrcl0 Transportét
HUl1 Joio Pillto. g.)'poli!

C. RAMOS S/A

BORDADOS A MAO
Ensina-se na RUi! Feliciano NI'�es Pires 12.

.. :--

FOTOCÓPIAS
SERVIÇO RÁPIDO E PERFEITO

Rua ,João Pinto, (altos) 18 --: Florianópolis

A HORA
DE PôRTO ALEGRE

Um novo jornaí realmente novo.

Constante noticiário a respeito de Santa C::l.tarina e

particularmente de Flprianópolis.
À venda nas principais bancas de jomais.
Para maiores informações procure o agente· e "oi'

'esppndente,' ii. praça 1�, na 27-,............__...........
,

'

�

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianóqolis, Quinta-fei "a, 12 de Abril de" 1956���-o:\'{}";
_. --- •. �"...�--

_;O:.,:.S::.,T:,:A:DO:;::;:._,..;;;;.' ..... ......:-. • -:-
__�._ �._ .

,

"�.CIIC'$ ••••••••••a •• •••• ••••..••••••••••••••••

• •
• d

•

! Zury Macha o,' e... !
. / .
G •

! ACONT�CIM�NTOS SOCIAIS i
$ •
e •
- .

•••••••Oê -a.·� .

·ULTIMA MODA

ACÁSIO OURIQUES
E

ROSETT SOLANGE OURIQUES
Participam aos parentes e pessôas de suas relações

() nascimento de sua primogenita, ocorrido na Materni
cl3,de "Dr. Carlos Corrêa" dia 9 do corrente, a qual na
;jia batismal receberá o nome de FATIMA MARIA.

Florianópolis, 9-4-56.

! PISO DE ASfALTO PARA 1
:: ARMAZE,NS -E FABRICAS ::
� ��> Sua- mercadoria está se estragando devi-
I ?
" do à hun- idade :

o: O piso de seu armazem não está resistiu-

I� do ao trafego de caninhas?

� "ECOPEL" Empreza COhüessionaria de

� Produtos S/A. •

� };,ua Libero Badaró, 346 - fo,le: 32-629,3 ,.

" '

S. Paulo

I
"

,� Queiram enviar-me, sem 'compromisso, 'deta.-

� lhes e prospectos
� ENDEREÇO :- ..

� CIDADE , .

" \
.

�� NOME
, �

.1
.. III _ 1&1. � .l" � � A�.'lII _ ·_..·.J5./
•• 111-"-·-· •

Chão Amargo�
Hélio C. Teixeira

A sol idâc-rne envolve o pensament0.
neste

-

pêso de angústia que me oprime,
qual se eu tivesse, no maior tormento,

o remorso fatal de horrendo crime!

Vende-se um alambique
cóm capacete de cobre em

perfeito estado, com a eapa
cidade de 165 litros de cal-

1 do. Preço de ocasião; tra-

E no silêncio frígido, o lamento,

q�le surge do meu peito, enfim redime

tôda culpa, lançando à voz do ven.to ,
a contrição que torna o mau subhme.

Mas o passado, ó solidão, renasce,

com renovado anseio, no' tumulto

que revela descrença em minha face!

Pois, no febril desejo antigo, exulto,
embora meu caminho, após, não passe
de amargo chão, por onde irá meu vulto!

.

E o· Frio. Chegou•••

MARIA HELENA
•

�
· ...

Y""'.,�-l'l-r,
...

� -�

Por NICOLAU

MARIA HELENA és tu .a minha inspiração
A rmando com suaves melodias, em flor
R asas, ideadas pelo coração;
I nhabif, comó o Caos in'ej:te
A você tudo isso dedico; Amor.

Hauriu todas as taças da morte
E sta ternura incomparável;
L ubrigo, das canções e dos amores

E' s o Eros; existente e incoável.
N obre paixão que desfila em côres'
A grUJlando mui amores s�dutores

\

AVENTURAS DO ZE-MUTRETA

\.

•
OAPITAL INTEGRAUZADQ Cr$ 20.006,000,00

•

TECIDOS POR ATACADO

PERNAMBUCO - PARAIBA - SÃO PAULO

Inaugurando a sua filial de
São Paulo, à rua Barão de
Duprat, 115 (perto do Merca
do Municipal), vem expor aos
comerciantes de Tecidos em

geral o seu sistema .e condi
ções de vendas, únicos no

Brasil.
Todas as mercadorias ad

quiridas em :nossas casas,
gozam do privilégio "SEGU
Ro CUNHAREGO", isto quer
dizer: V. S. terá o direito de

'\ DEVOLVÊ-LAS EM TODO E

!==�==�= QUALQUER TEMPO; quer

============= pelo motivo de não agradar
,

-em SUa região' o padrão com-
prado, quer I:lor liquidação do seu negócio, quer por baixa
de preço no mercado, quer por qualquer motivo, e" além
destas vantagens, V. S. receberá o frete que pagou quando
recebeu a mercadoria, como também o que pagai: no caso
de 'devolução. Os pagamentos das devoluções e fretes são
feitos imediatamente, no ato da devolução, antes mesmo
que seja feita nova compra. Todas estas vantagens impor
tam em dizer que comprando a CUNHAREGO o comercian
te não pode' ter prejuízo, a mercadoria goza do "SEGURO
CUN-HAREGO".

As nossas vendas 'são exclusivamente a dinheiro, Nos
sos preço� são marcados no mostruário, bem legíveis, em
CRUZEIROS; não usamos código. Não fazemos díferenca:
nosso negócio é um para todos. Não trocamos padrões sem
ordem do treguês. Não temos viajantes, vendemos exclusi
vamente no balcão, o que nos proporciona meios de poder
fazer os melhores preços da praça.

'

Os comerciantes de Tecidos terão ampla liberdade de
entrar na casa CUNHAREGO, examinar os preços das mer
cadorias SEM QUALQyER OBRIGAÇãO DE COMPRA. As
sim, quem compra fiado ou a dinheiro na praça de 8'. Pau
lo e quem preza o.seu negócio, tem agora aonde se orientar.
Faç;_:t.-nos uma visita e constate a verdade que acima está
.escríta.

As nossas vendas em ,1955 montaram a ' .

Cr$ 126.412,000,.00, sendo ors 36:832.300,00 por correspondên
cia, o que prova a confiança em nós depositada.

CUNHA REGO S. A. não tem Iigjiçâo com outra qual
quer firma comercial existente no Brasil e é._,dirigida desde
1947 pela seguinte Diretoria:

Diretor-Presidente (Fundador) - J1)&o da Cunha Rego
Diretor-Gerente - 'Dr. Joaquim da Cunha Rego
Diretor-Secretário - Antônio da Cunha R�'o Neto
Diretor-Comercial - Jnsé da Cunha Rego
Diretor-Técnico - Luiz E. Fajardo

CUNHA REGO S.A
QO'i seus freguêses

(STE lj�O IEGU1U A

I
ESTE A(urOU

NOIIA OR1ElnA(ÃO, NOIIO (ONIElHO,
(OMPROU fiADO COMPROU A DUlHE1RO
VEND!U FIADO VENDEU A DINHEIRO

fRACASSOU I VENCEU I

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

,
- '

\

Estádo

miudo com Trezentos mil
cruzeiros em 6 de março pp.
-ao dnra. Malfada Ropelato,
residente em Joinville.

LÃS CHARME DESFILANDO PARA O INVERNO • I FAZEM ANOS, HOJE.
DE 1956 :' - Sr. Zenon Bonassís, al-

Os tecidos preferidos entre os costureiros parisien,: to funcionário da Penltan
ses'para os vestidos de inverno mudaramrnuito. Os teci-: ciarra do Estado e pessoa

dos de aspecto sêco, como a1paca ou tropical, cederem lu-: muito relacionada nesta Ca-
.

gar aos tecidos 'leves e também aveludados. :' pital;
Assim, em a noite de sábado, no Lira Tenis Clube,: - Sr. Antônio Lopes Fa-

em elegante soirée, os afamados tecidos Charme, desta-: rias;

ea ram-se num deslumbrante desfile de modas com as. --:- Sr. Miguel, de Souza

mais lindas cores, tecidos e padronagens para o outono! I
ReIS; I. '

.•

e -ínverno: 8
- Sra. Alice Carpes ASSIS,

, XXX • - Sra. Andreza Gonçalves
Desfile: - convidada especialmente para abrir esta! I da Silva;

,'_

parada de elegância, a Rail:ha do Charme, San.dra Co�lho: -:- �rt�. Irene Cristovão de

de Souza, desfilou com muita graça, num conjunto cll1za. Oliveira:

(, amarelo - Norma Couto - .Evan ilde Maria Lenzi -: - Srta. Maria de Lourdes

:sgdá Lino - Wa.leska Viégas - Walma Borges - Iná: Ferrari;

Machado - Rosa Maria Lehmkuhl e Arlete Gonçalves. - Srta. Dalila Luz:
,c'om muito gôsto e graça souberam exibir as �oi�etes que, I - Sra. Ceci Gonçalves Po

sem dúvida mereceram os aplausos que os distintos fre-I!) voas;

quentadores do Lira muito aplaudiram. O pianista Mi- I' - Menina' Lenir, filha dia
1 andinha, acompanhou o desfile com músicas suaves do: sr. Jorge Tonera;
seu vasto repertório. E assim o Lira mais uma vez, des-,,' -'Srta. Maria Nicolich.

tacou-se numa parada de elegância. Aos tecidos L. Cal-I
d:IS S. A" os cumprimentos da Sociedade Florianópolita-: - Vva. d. Tereza Ramos da

I • r Silva Carvalho;na.
XXX : _ Vva. d. Odete Natividade

Noivado: .,- Com a bonita. Srta. Celina Alice Doitl:, da Costa;
Vieira, ficou noivo o sr, Hamilton Ferrari - Festejou: - D. Hilda da Silva Hoes-
ma.is um aniversário no dia 8 a srta. Zulma Meira - A: chel;
sociedade está em grandes preparativos para o casamen-O - Menina Elizabeth �uz C.

to no próximo dia 5 -do dr. Lêdo Leite com a srta. Maria: Andrade;
Ligia Cabral - Casaram-se sábado dia 7, o sr. 'Dalmo: - M�nino Ivam Brasil.

Biobál, com a srta. Sílvia Brasil. : x x x

• XXX : ZENON VITOR BON-
Durante a festa do Lira - "Lãs Charme" - nota:=e NASSIS

v a-se a elegância dos casais, dr. Cláudio V. Ferreira�: Transcorre na data de
Dr. Fúlvio Luiz Vieira. Bastante comentado pelas moças: hoje o aniversário natalício
da cidade, e a presença .do dr. Marcelo Roberto, pessol:l.: do sr. Zenon Vital' Ban-
do "grand mond" social carioca. : nàssis, alto funcionário pú-

XXX .

• blico estadual, e mestre de
Domingo próximo, será estampado neste jornal a-s: oficinas da Alfaiataria da

fotografias dos modêlos do desfile das "Lãs Charme". ' : Penitenciária do Estado.
.�.4tO*••9.8•••00••••,.•••••••••••••••�••••• · • Com uma fôlha de rele-

_ Desde ante-ôntem, à noite que o tempo mudou. Mu

deu brusca e violentamente. Na mesma hora em que o

"Reporter Essa" das 20 e 30 horas noticiava ter na �r
f!'e'ntina, durante o dia, caído a temperatura para abaixo

vantes servi�os prestados �

d dde zero e da movimentação para as nossas ban as, e
ao Estado, grangeou de sole li.

di
.

há muit�
,

grande cículo de uma, grande massa de ar frio na mesma. hora, izramos,

amizades 'nos meios onde mi: já se percebia ,em Florianópolis uma radical mudança de
·_�W "".h,'_·_·�,." Iita, tendo assegurado igual- tempo�'

.

;::c;,;:::::i:::::;:;,<X �\",,�, ;ffi'é1rte h'fgttl' tIe ae's-ta-qht(t�": -4'?�r,�4ta.e�rn'nI�h'ã .lá' el1Q:ontr:a�íó� .

"ti-ansformada-: a
sociedade local. fisionomia da Cidade. Capotes, malhas, etc. etc., foram

.

Por certo, na �ata de

hO-1 retirados dos guarda-roupas, ainda com o cheiro, da

I j e, dadas suas elevadas uaf'talina e vestidos às pressas.
qualidades de caracter e de Encontramos todo mundo com ar 'espantado como

coração, ver-se-á cercado I c uem 'é ,desagradavelmente surpreendido. Parece" real
das mais carinhosas ,provas mente, que ninguém esperava, tão cedo, a vinda do frio.
de apreço e regozijo. Ningu ern ... proprIamente .. , não. O frio já estiva

I Os de "O Estado",. que o I tendo aguardado pela "A Modelar",l cujo in_te�ior to r
tem em grande conceIto, as- Ylou-se agor!l. pequeno para guardar e enormlsslmo sor

saciam-se às. homenagens, tImento de' ag'asalhos de inv'erno. As peles, os sobretudos,
augurando-lhe votos de fe- :-.5 capas de gabardine, Os manteaux de lã e nylon, os

licidades, c�saquinhos para menjnos e meninas, os cobertores, fi-
x x llalmente tudo que o frio impõe ao uso ali Se encontra.

P'rece-Ilo do 01-8 Com' �ste é o primeiro inverno que pega "A Mo-

delar" nas suas novas e moderníssimas instalações, resol-
\ eu a fü"n1a proprietaria do estabelecimento denominá

AR LIVRE E RESPIRAÇÃO lo C01110�0 "inverno ,da A Modelar".
Na preocupação de emprestar uma caracteristica

O ar livre tem influência
mais util aos interêsses da freguesia, resolveu ainda "A

benéficà sôbre a respiração Modelar", vender, neste inverno, por preços altamente
porque provoca o relaxa-

convidativos. Afirma-se mesmo por aí que serão de
menta dos músculos respi- f

.

causar sensação os preços dos agasalhos para o no ...
ratórios. Dentro de casa, por
causa do ar' quente parado
e úmido, as vias respirató
rias conservam-se retraídas.
Daí, a sensação de mal-es
tar e a deficiente renovação
do ar nos pulmões. ,

Procure renovar o tal'

dos.lpulmões, permane
cendo tanto quanto pos
sível ao ar livre.
SNES.

Na Administração da Lo- polis, extração de 6 de mar
teria do Estado, Rua Tra- ço pp; um decimo mesmo

.,iano 23, foram pagos os se- bilhete a Mario Moura,
gu,intes premias maiores: Agente, por conta de tercei
Duzentos e cincoenta mil 1'08; Cinco decimos bilhete
cruzeiros ao sn1'. I)ániel Rei-
nert, residente em Blume- 10730 extração de 22 de fe
nau, bilhete 4829 extração vereüo pp. premiado com

de 28 'de fevereiro pp; Vin- vinte e cinco mil cruzeiros
te e cinco mil cruzeiros ao :10 sn1'. Aldo Kloch, l'esiden
sm. José Pippi, residente te em

. Florianópolis; Dez
em p, Alegre, bilhete 11915 mil cruzeiros bilhete 1529,
de 15 de fevereiro pp; Dois
decimos bilhete 10739 pre- ao Agente Sevel'ia Correa,
miados com vinte e cinco mil de Tubarão, por conta de
cruzeiros ab snr. Virgilio do terceiros; Cinco decimos bi
Nascimento, bilhete 10739 lhete 7300 premiado com
de 22 de fevereiro pp; Vin- Qui!1ze mil cruzeiros ao snr.
te mil cruzeiros ao snr. Dur- AbJ:aão Paes, resicleHte em
vaI José de Souza, Lajes,. Barnnca, Municipio de Ara
bilhete 4453 de 28 de feve- l'ang-mí; extração de h de
reiro pp; Dois decimos bi- março pp; Cinco decimos
lhet� 9920 premiados com do bilhete 6033 premiado
vinte e cinco mil cruzeiros com Duzentos e cincoenta
em 28 de fevereiro pp. ao

. mil cruzeiros, extraç.ão de
snr. José Navarro Lins, resi-

1113
,de março pp. ao snr.

dente em Joinville; Oito de- Tancredo Dias dos Santos
cimos ?ilhete �920 pr�miado residente em Caçador; Cin�
com vmte e cmco n111 cru- co ·.!ecimos oil,heie 7171 pre
zeiros ao SI]1". Mario Eda, Yiliado com 15 mil cruzeiros
residente em Caçador; Cin- em 13 de março pp. ao snr.
tração de 28 de fevereiro Lizerio Gomes da Silva, �'e
pp; Um decimo bilhete 1983 sidente em Blumenau;' Doi�
premiado com Vinte mil cru- ,decimos do bilhete 2398 pre
zeiros ao, snr. Genesio Nu-
nes, residente em Florianó- miado com duzentos e cin-

----------------------------------�--------------------------------------------------------------------------------------�---------------------------- coer.ta mil cruzeiros em 20
de março ao snr. José Perei
ra' Velasqui, resi,dente em

'Ul1ião ,da Vitoria; e dois de

)- dm0d do bilhete 3443 pre-

I :!: �o in�:io, Ô ��ance: é :
* um� doença locai: con- *

,* :suIte imediatamente o ,�

:;: 'Seu médico :!:

'" Auxilie a campanha *

'" contra o cancer da As- ...

'" sociação Cátarinense '"

'" d� Medicina. '"

* * * '" '"

Loteria do

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

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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SEGUEM ,pAR4 O RIO, OS' REMADORES r

. J

f Deverão rumarhoie para a Capital Federal, aonde vão juntar-se- aos cariocas sob gS ordens de Rodolfo Keller,
f ós remadores calarinenses Çordeiro, Edson, Sadi, SchmiUão, o timoneiro EI po e o reserva Vilela, representantes
:t do Brasil no próximo Sul·Americano de Remá no Perú. Bôa viagem e Que voltem vitoriosos para honra e glória
*'. .

de Santa Catarina e do Brasil, são os nossos valos! J, ' ..
.

., ?�,.
,
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- S'anl8" Catarina no Sul-Americano �B Hem� •.
Cata.rinenses e cariocas Como é sabido, dlias I conjuntamente

com 'o rema- entrar em entendimento com 12-4 - às 8,55 hs. - Par- tida' de Milão. Vôo 416 da
serão os representantes do guarnições catai-irienses irão dor 'Vilela (reserva) e o sr. o sr. Presidente da nossa tida de Zurique. Vôo 242 da L. A. Italiana.
Brasil no Campeonato Sul- ,concorrer a êste campeona- I Heitor F'érr'ari, como delega- Federação, e' si passivei fôr Swissair. Às 10,5 - Chegada a Ro-
americano de Remo, à rea- to. O quatro "com";e o dois' do. .No 'entanto, estranhamos os mesmos não deveriam re-- Às 10,50 hs.-- Chegada a 'ma. Hotel Quirinale.
lizar-se ern abril, no Perú, ; "sem", que seguirão dia. 14, a n�.o inclusão do técnico presentar a C. B. D. Viena, Park Hotel. 28-4 - às 8,05 hs, Parti-

do Aldo eda seleção catari- 15-4 - às, 16,00 hs. _ da de Roma. Vôo 264 da Pa-
nense, Sr. Adolfo Cordeiro, Assim agindo, estaremos Jogo: Austria x Brasil. Es- nair do Brasil.
Haja visto,' que no úlcímo dando ao nosso veterano téc- .ta.dio Nacional. Às 14,00 hs. _ Chegada .a

ESPORTE UNIVERSITAR'10
/

campeon�to realizado no nico ,o nosso estimulo, a nOs- 17(4 - às 12,00 hs. _ Istambul. Hotel Divan.
,

'

", Chile" tanto' o ,técnico das sa gratidão pelo muito que Pari ida de Viena. Vôo espe- 1-5 -;:::- às 15,30 hs. _ J0-
- Torne'lo de Abertu, r,a,,' guarnições cariocas, Sr. Ro- já tez, pelo nosso esporte, cial da Swissair.

'

go: Turquia x Brasil. Es-
r dolfo Kelly, como o das nos- levando 10 nome ,deJ Santa, Às 13,00 hs. - Chegada a tadio Municipal.

,

\
SêTS, s1'. Adolfo Cordeiro, es- Catai.. ina, por diversas ve- Praga. Paris' Hotel ou 2-5 _ às 9,20 - Partida

PorArna Ido 1 SHvelra tivé�m presentes 'a tndo o ves, dentro e fora do país. 'I Alcronh. -

'

de Istambul. Vôo 325-104 da
, . ..' ,desenrolar elo campeonato. Vamo� Sr. Pre�ident� da Fe-' 21-4 -;- às 15,3? h�. swissãir. "'Por Arnaldo J. Silveira :na�la-Od0r;.foló�la,. fOI pre- Essa"riâp' participação do deraçao Gatarmense de Re- Jogo: Techecoslovaqula x Às 17,20 hs. _ Chegada aFinalizando o torneio de Ju,dlCada-p�la peSSlma �tua�; nosso técnico '1lO' campeona- mo, vam6s incentivar aque- Df"àsil. Estadio Municipal. Londres. Parc Lane Hotel I

Abertura dos IX Jogos Ca- ção .do. JUlZ. ql1e 'f,acclDsa- to ca�so)!f-nos surpresa; Es- les que trabalham pelo 'es- 22-4 _ às 11,40 hs. _,.... (26 pessoas) Stratfordta6nenses Uiliversitái'i<ils mente, torclfF ,o rItmo do
tran hamós ainda mais a do porte, ,sem :I:/-�d� .

ganharem, ,Partida de Praga. Vôo Court Hotel (19 pessoas).tive!l1os, na tarde de. s�bado, jôgo e� favOl: d'a. e�uipe d� 'Presidente da, Fed�ração apenas com Il1tUlto de tra-I'221-300 da Swissair. 9-5 � Jogo: Inglaterrà x
no eampo da F-ederl'l�:;tq, Ca- 'FHculdade 0.e Dll'el�o, apl- Cata rin;ens e de Remo, ql1e bal�arem para �ue Sa�1ta ,Ca- I As 16,45 hs. _ Chegada, Brasil. Wembley,Stadium.tarinense. d� Fu.tebol, o tor� ,.tundo peI).:;tlt1s e �u�tas ou- dev�ria e ,deve ainda se ,co- tarll1a se pr9Jete la fora, à Mílão. Hotel San 'Marco 10-5 _ às 16,50 hs. _

naio fut�l:lo[ís�ic?, 'no .... qu�t. tras coi�as, .e:n preJu,lzo, que municar com Q pl'esidente como até aqui vem aconte-- (3o-.p,essoas) Hotel Francia Partida de Londres. Vôo
pnr,i:icipara,.� à� eguip'es ré- Dão se J l!stlflcava,. dos �9r- ,da Confederação, Brasileira cen,do com o remo. Co]a):>ore,. Cl.5 pessoas).

'

'

261 da Panair do B"rasil.prese'ntativa:s d:;1;s, Facul'da� mo@,ontos. },I{as nem ,por ISSO
para que' o mesma se,expli- Sr. Presidente da Federaçã_o' '25-4 � às 16,00 hs. Jogo: 11-5 _ às 17,00 hs.-des de ;"Gí�JlCl��);·conôrnica,s,. deixaram." d:o:i rü.pa�es da .F�-
que, 'porque llão foi o técni-Ide Remo de Santa c;atarin:;t, ltalia x Brasil. Estadio San- Chegada ao Rio, ,de Janeiro.Direito'e Farmáofa�.o,d(jJl1to· culdade ,de 'Farm.áeia;Od0B':- 'co de �ant..a C'atarina inclui- assin;t fazendo, l.@vará. o 110.;;- ciro.• '

, rVÔO 261 da Pana,ir do Bra-logl'a, e'sta ·l'll·t'-l:m'ã,,' �a'm.peã tO,lógia ,d'e'"'p''r0�s�e';'uit: haY'sua ,'t o 1 d.,u. 5 do 'na embaixada, que irá a SO esporte, 9 eSRor e n e 26-4 - às 8,00 hs. '_ Par-, sil.do referido ton}:ei2; {-'" luta, -uma vez que êles, os
capita do Perú. noSso Estadp, á melhor�s ,

'. I '

.7' .1,:'J''Õgo',S,.,..J Farm�dontos,
.

eram os ,do- Acnamos mes'mo, qUe 0S dias que irãol'de v1}r. .'
"

,_-"-, � _

DIRElTO:"1 X CIJ1.:NÇIAS nos, da cancha, dbininando
nossos remadores, 'deveriam Oscar Vieira Filho

:ECONÔMICAS, O�< 'amplamente todo o trall'scor-
'Coube as ·Fàeulda.des de' :rer "da, partida

'

até o ,seu

Dire,ilfü. e Giê�ciJs" 'Econ9�' término. ," ,',
f

I .

micas abrirem o torneio fu':. .,Na ia. fase, houve um em- ANIVERSA'RIO DA FEDE,RAÇ.A-O'

tebl)lístico, na tarde de 'sá- oáte por um tento, gols de

bado, colhendo a primeira Paulo de penaltFi, e Zedno;t'ês, CATARINENSE' DE FUTEBOl
'

,ROMA, 10 (V. A.) '-..:--A'uma vitória que não estava te para os armo on os, _' ,

imprensa italiana tecê hojenos cálcu].os" dos Economis· �,essa fase, 'ao reclamcal,' a
"d' d h' .

dO futebol b.arriga-�erde tem no Ia e oJe uma as comentarios sobre a atua-tas. J'á que êstes durante o marcação de um penalti,a,b- t
.

d l' •
'

suas datas mais significativas, com O' _r,IDscurso O' an -

ção dos jogadores brasilei-transcorer dos 40 minutos surdo marcado pelo .Juiz, F t b I f d d' versário da Federação Catarinense de ' u e o, un a a
1'os que milltaram em agre-de partida, viram seus es· foi expulso de campo o cen-

d L' S tno dia 12 de abril de 1924 com, o nome e Iga �n a miações peninsulare� nosforc'os tTlll1cados pela má a- tro-médio Nereu, da equipe '

.
, Catarina de Desportos Terrestres. encontros da 9.a rodada do,�ua'cão do J,uiz, que os pre- da Farmada-Odontologia. . t' d" , I.

Entidade que tem sJlbido se lmpnr no erreno es- returno do campeonato ita-,judicou de maneira notória. Mais 2 tentos �foram as_' -

IA' d dl}Ortivo do país, gl'aças aos esf.tlrços de uma p ela e e liano.lVIas nem por isso os comaD- sinala.dos na segunda fase, b d t'

a nega os, en re os' srs, A 'proposito de Julinho"dados de Landico deixaram sendo que Genarino, de, ma-
Ad b'I R d S'l" er a amos a I va" ','La Gazzetta dello Sport'"de acatar qualqilel' decisão 'leira espetacular,

, marc,ou C d t AI P'oman an e varo ereI- acentua: "Magn,fica a at'ua-,Por parte de um Juiz. que, para os Farmodontos, e Pau�
C b G I V'

•
,

ra dO' ' a 0', enera .Ieua ;ão de Julinho. O brasilei-tira. do, ,d,o"rÍie, io,,rla,_.torcida' lo para a' Fac, ,de Direito, d/ R O' M 11 'W I
'

t"'
, • a 'osa, SUl e o, a -

1'0 teve momentos lindis-alí p're<se'l1te; p'ÔS 'um apito num,a jogada 'onde a sorte
ter Lang e outros, a F. C,'F.. simos oferecendo bolas pre- A

.

d t
-

dna Meá·, 'coin�çahdo, daque- roi o fator pri:r{cipal da
desfruta !,!ssim de grande e ciosas".

'

Dino r�:p��t:t� �L: l�;:�ett: U� ,V�)"�UI.'i1le I11Çlm,'ep,to até 'o térmjno marcaçãb dêsse t,ento. merecidO'" conceitO' entre as "Tudo Suart" de Turim; delh Sport" frisa. q.ue ,"o' I �. ,l
Ado torheió; a faz"er as maio- .

,-

'_. _demais entidades despO'rtI- ;lfirmà, por s,eu lado: "Ne- ataque, do Roma eXlblU so-
I _ . :. __ , ." .•res ai?neiras possíveis, den- NA PRORROGAÇÃO FAR·

,vas espalhadas pelo Br,a- :1hum defensor de Novara, mente algumas façanhas I
..

�l'O do campo da F. C. F. MACIA-ODONTOLOGIA si!. poderia realmente cogitar isoladas de Dino da Costa"., As _ 8hs. '

Após a marcação do 1° ten- CAMPE.-\ ' Na' presidência· dilo F. ,de deter Julinhp ou Mon-, O "Corriere dello Sport" Mark STEVES - Jean
to; a equipe' da Faculdade ,

Em face ao empate no 'jô- C, F. 'encontra-se ti sr. Osní cuori, ontem como sempre. acrescenta: "Costa lutoll KENT. em:
de Direito, melhorou 'sensí- 150 'regulamentar, as equi. 1\1 II f" I b t Ih NÃO ME CONDENEM'

I e o, in aÍlg�ave a a a- 3xcepcionais". -constantemente na tenta ti-
"

_,velme;rite, che�ando a se pes das Faculdades de Far- d d b
'" .

No Programa:01' as oas causas, que O "Corriere dello Sport'" va de, organizar arrerneti-·iQ"ualar técnicamente a'o seu mácia-Odontdlogia e Direi; .

b I Fatos em, Foco. Nac.VIsam o em estar e o. pro- :Ie Roma, afirma que o Fio- das mas não encontrou ,aOD,oS,itor " tento êsse ,marca .. to, foram decidir a/quem' d t,;: l PI'eços' 1000 500gresso os espO'r es. r-'ua rentina "encontro.u em Ju-, colabora,ção dos companhei- .

., -, .

do por intermédio de, Paulo caberia a supremacia ,do t� t 'd \ '

't I'OQ", 0ensura até 14 anos.' ges aO' em SI o proveI oSa tinho e Montuori dois as- ,.,aos,7- minutos da 2a.-1'ase. :uteból Universitário, POJ OSNÍ MELLO, ATUAL para O' futebO'I' \ catarinenseAs equipes: intel;médio ,de penalidade MAIORAL EFECEFEANO que nele vê um orientador.DIREITO - Jaime, E'ri- náximas. Coube a Geral:dc
co e Ney; Rául, Dedéc0 e a cobrança dos penaltis,' pe- intelig�nte e conscio das suas res,ponsabHidades. Auxi
Brun'o; Carminatti, Paulo, los Farmodontos, e Raul pe- I liam-no com capacidade e a melhor boa vontade,' entre
Carlos, João Afonso (Rogé- Ia �aculdade ,de Direito. ontI'os os 8rs. Humberto Machado, vice-p'residente; Jú
rio) e Vergílio. Depois de 5 tentativas de lio Cesarino da Rosa, presidente do DepartamentO' de
CIÊNCIÀS ,ECONôMI- cobrança de c3ida parte, I:utebol; Rony Zaniboni,' superintendente; Arí �illen da

CAS _ Amilcar, Hilton e num total de 30 pemtlidà- Silveira, tesol.lreiro e Waldemar Nazário.
,

Belmonte; Vico, . Âmante e

I
eles l)fláximas, cOtlbe' a Fa-, "O Estado", noticiando o transcurso de mais um

Andrade; Barbato I, Cleto, culelade de Farmácio-Odon- ano de profícua existencia: da entidadé máxima 'do
Hernani, Landico e Barba- I tologia o título de campeã foot-ball catarinense, aproveita a opórtunidade para en-

to JI. .. I do::; Jogos de Abertura, pe- dar aos que a dirigem os seus cum.primentos cum votos
-:0:-' lo escbre de 2 tentps a 1, re- de muitas prQsperidades.,
2°, Jôgo sultado ês'te da 5a. tentati- ---,-----�----------------

FARl\fÁCIA-ODONTOLO- va de cobr�nça das penali-
.

Ex� integra.nte da Sel'ec,ão, Catar�nense\ GIA 2 X DIREITO 2· dades. I

A par.tida qüe decidiu a 4 equipe CAMPEÃ: Os- tara' testes no Cor'nt'anssorte do torneio de abertu- !
m::tr, Rui e Geraldo; Mario,

',' I 'I
ra _dos IX Jogos Universi� Neren e Jair; ZÓ, Amante, CURITIBA, 11 (V. A.

-I
que será submetido, assinan-

tários Catarinenses, foi, re- �eno, Cali:!. e Cacaco CGena O medio Bequinha, p�rten- do compromisso com o clube
almente, o mais interessan- dno!.. ;. ' , I cente ao plan�el do Coritiba -do Parque São Jorge.
te, chegando mesmo a des-

I
DIl'elto:.Talme, E l'lCO e F. C. e valor destaca,do do I

pertar ,um maior interesse N;ey, Raul, B'runo e Linha- futebol paranaense, viaJou- '* * ,� *
I
* *

por parte do ghnde PÚbli-1 rés; Paulo, Gavião, Dedéco, ,com destino a São Paulo, '!' No iníciO', o cancer.é' '"

,�o alí presente" ql!Ú� aqsistiu Carlos Costa e Virgílio. nas horas recentE}s, sabe'ndo- "," uma doença local: con- '!'

os últia).0S lances dê pé, tOl�- I A.os farmodontos, cam- Sef qtle reaIizará )�estes n<o. ',' suIte hnediatamente O' '!'
{ . I --.. .

.
<

cendo ardorosamente. " I peões de futebol dos JogOS IS. C, ...Corinthian,c;' Pauljst:;t. '" seu médico '!'

No período 'r.egulriI1'I,enta:r l,de Abertura, os nossos pa- l.13eq�iinha, pelas virtudes '" Auxilie a càmpanha "

ele '10, mi-nutos, em dois tem- ,ri1bens. por e�ta con��lista, I tecnicas que ,revelou, env:er.
.. contra o cancer da As-

'

...
,

P,
Os de' 2(}, empataram por' que velO premIar o malDr es- ; ga,�dO a <:amlseta do- quadro .. sociação Catarinense '"

2 x' 2. Injustamente a equi- for'ço e Ma-vontade elos coritibano,' está em condi- ... de Medicina. ..

pe (�a Faculdade de Far- sens integrantes. <;LíE' de 'vencer n"à,i! :p,r.oy_as a
'* * * '" " "

, ;l:.

;', ,

De 'acôrdo com a .. decisão do Conselho Administra-
tivo desta Caixa Econômica Federal, em Sessão de 6 dês- L I V R O S
te mês, (orno pú,plico< que, a partir de 16 de abril cor- .I

lente, 2a feira, no'hqt-ário.:'das 14 às 17 ho�'as, a Carteii'a - O Snr.,não os encontrl
dé' Hipotécas atendb'á a inscrição de tndos os

interes-r,a
'ma livraria? Pois peça

!;ados em empl:éstinios imobiliári,os, nesta' Capital e. ci:-" Al, gua.isquer que sejam.
!Jades visinHàs, parÍL aquisição, financiamento da' �ol}s; ,Jara::',

'
"

1rução ou reforma e; ampliação da casa própria, e:l):l'!hisÍ''':�,; uaixa Postal - 511. Fio
\:a e única" bein 'corno p'reEitarã tôda e qualquer infoi..ma;�� '�ianópolis - Santa Catari�
�ão ao assunto, quanto à data da' entrega, da proposta' e I.na.,: "

"-

documentação, que, ,constituirão o, Process.o respectivo. --: E rec.eba-os, sem mais
Z. 'É condição \,;ss.encial;e irrdispensável para operai', ser ""'�ba,lhos, pelo, Reembols(
r.6lpositante da Cadxa Econômica Federal' de Santa Ca- i Postal.
1arina pelo período núni,mo de doze (12) me,ses. "I -;- 'No Sel} pedido não es-

Secretaria' Geral ,da Caixa �conômica FederaI -de' "uecer seu end,ereço e Dr"

Santa .Catarina, em 'Florianópolis, !) de abril de 1956.·"': ',_ me de autor da opra solici.
,

, w.
Ari Mafra,

Secrefá:�' o ·geral.
"

.':. i!�'

..

Florianóqolis, Quinta-feira, 12 de Abril de 1956
, .

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

I

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

•••••••••••r , • • ••••••••••••••••••• liíill•••••••••••_ .
,

j , ,

ROTEIRO DA SElECÃO BRASIL.EIRA
1

NA EUROPA

. !

\
JUlINHO CÚNTINUA "ABAFANDO"

NA ITAUA
tros de primeira grandeza.
Quando os dois avantes en

traram eJll ação, o "Novara"
não teve armas para contê
los".

.

O "Corriere dello Sport",
a respeito de Dino ressalta
que o notavel avante b'rasi
leil'o "com as suas tramas
sutis em vão tentou 'armar a

ofensiv-a. do Spal, que não

compreendeu as suas suges'
tões".

----------- - _'------

CAIXA�.ECONOMICA FEDERAL DE
SANTA CATARINA

Carteira de Hipotécas
'E:DI'l'AL

I·

,JiI. /

li I!:STAlJU

•

In�mi�
CINE SAO JOSE

As 3 .....:..... 8hs. -

Broderick GRAWFORD
_. Barbara H.ALE - Lloyd
BRIDGES em:

O SABRE -E A FLECHA
technicolor

No Progr'ama ,

Repórter Na Tela. Nac.
Preços f 11,00 - 5,50.
Censura até 10 anos.

" ••·.4
As 5 - 8,15hs.

Brodei'ick GRAWFORD
- Barbara HALE - Lloyd
BRIDGES em:

'

O SABRE E A FLECHA'
technicolor

No. Programã:
Reporter Na Tela. Nac.
Preços: 11,00 � 5,50.
Censura até 10 anos:

As -!. 8hs.
,

1°) O P-ROMOT'óR 'DE
ENCRENCAS
20) O QUE O DINHEIRO

NÃO COMPRA
N o. Programa:
Cine Noticiario .. Nac,_
Preços: 10,00 '- 5,00.
Censura até 14 anos.

As - 8hs.

Glenn FORD _ Anne
FRANCIS em:

,

SEMENTES DE VIO.
LENCIA

No Pi'ograma:
Sul em Foco:" Nac.
Preços: 8,00 -'- 4,00.
Censura até 14 anos.

As - 8hs.
.José MOJICA em:

O PóRTICO ,DA GLóRIA
No Prõgrama:
Fatos em' Revista.. Nac.
Preços: 8,00 - 4,00.
Censura até 14 anos.

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CLUBE DOZE DE AGOSTO
UMA NOITE EM SEVILHA

REPETINDO O SUCESSO DE "UMA NOITE EM PARIS", OS "ACANHADOS" PROMOVEl�AO, COM O CONCURSO DA
CELEBRE ORQUESTRA DO CASSINO DE SEVILHA.

A MELHOR NOITE DO ANO
MESAS: CR$ 200,00 � CONVITES: CR$ 100,00 - RESERVAS DE MESAS NA SECRETARIA

A PARTIR DO DIA 16 ÀS 8.00 HORAS

H O J E NO, P A S S A O O'

------------------------------�--------------------------------�-------------------------------

A data de hoje recorda-nos que:
em 1585, frades franciscanos desembarcaram em

Recife com 00 propósito de fundarem conven�s
Pernambucanos;
em 1812, quando se lutava pela f ixação de nos

sas fronteiras no Extremo Sul, o Coronel Tho
maz da Costa repeliu n o Tapibe Grande, terr i

tório Uruguaio, um ataque de tropas de Buenos'

Aires, sob o comando do Coronel Soler;
em 1825, assumiu o comando das armas desta

então província de Santa Catarina, lo coronal

Joaquim Soares Coimbra;
em 182'7, o Coronel de Milícias João Ramos, . à

frente .da Guarnição da Colônia do Sacramento,
surpreendeu e derrotou os sitiantes const.ituidos
dp. tropas de Buenos Aires. Foi ferido em Ação,
pelas 5 horas, falecendo à tarde;

,

• -- em 1840, nasceu' o 'Marechal 'Carlos Machado

Bittencourt, cognorninado "Marechal de Ouro",
morto em 5 de novembro de 1897, quando de- Ifendeu a vida do presidente da repúbllca, Pru
dente de Morais. E o patrono da intendência do

Exército;
em 1867, no Rio Grande do Sul, faleceu o briga
deiro David, Martins Canabarro, nascido em Ita

corobí, Trindade, nesta Capital, em' 22 de agôsto
de 1796. Era um dos veteranos da guerra dos

"Far-rapes" e Paraguai;
eni 1869, o 110 Batalhão de Infantaria, sob o co-

manJo tela .t�nente coronel Manoel José de �e- I •

nezes, auxiliado por 160 homens de .cavalarta,

I
«NO

derrotou uma fôrça paraguaia que manobrava

no vale do Rio lnhanduca; .

.

em 1870, foi inaugurada, a linha telegráfica en

tre Itajaí e Joinville, numa extensão de 120 qui-
lthrtéin'os" c:

em 1879,' re�lizou-se pelo interior a -ligaç'ão te-

legráf ica, entre Joinville neste Estado e Santos Em verdade, �m verdade vos digo: Quem ouve a mi-

no Estado de São Paulo ; nha palavra' e crê naquele que me enviou, tem a vida eter-

em 1908, foi inaugurado nesta capital o trecho na, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida,
compreendido entre "Rua Maria e o "Largo 13 (João 5:2/1). Ler II Cof. 4:13-18. _

'

de Maio" servido pela companhia "Carros Ur- CERTA MANHA, na hora do exercício, notei da mu

banas 'e Suburbanos" com os célebres e saudo- ralha da prisâo. que nos separa do mundo exterior, a cas-·

sos bondinhos puxados ]101' três muares; .

1':1 sêca de uma cigarra. Estava ao lado da forca. Quanto
em 1945, aleceu o presidente dos Estados Uni- tempo teria a, cigarra �sfado prisioneira na casca antes'

dos da América do Norte, Franklin Delano Ro- rie sair para a luz do di�?
osevelt;

I

Enquanto olhava para a casca deixada pela cigarra
em 1946, foi dissolvida a tradicional liga das a esperança da vida eterna. em Deus me foi revelada. A

Nacões;' vit:�t não termina neste.mundo. Só Deus pode dar ao ho-
• t:

em 1948, no Rio de Janeiro, faleceu o Gener.al rnerrr o poder de viver em paz com coração sincero e ver-

Gustavo CordeIro de Faria, de quem era' Aju- dadeíro.
dante de Ordens o nosso conterrâneo Major Até um' assassino condenado, pela fé no v'vdeI' .re-
Newton Machado Vieira. dcntor da Cruz do Filho de Deus pode nascer do Alto.

André Nilo Tadasco
. I EI'J ressurge da vida. de luxuria e de vaidade, da irnun-

..••o w•••a o....................... elide da carne e da morte para a luz da eternidade, en-
.

PAA RENDE HOMENAGEM A CORRES' trando -tr iunf'almente nas mansões celestes e sendo rece-

".
. .

. -

bido c�m alegria por uma. inumerável companhia rle an-

,

PONDENTES ESTRANGEIROS

12 DE ABRIL

Jules Dubois, veterano tre seus companheiros de
correspondente dos serviços viagem no VÔ0 'de regresso a

de imprensa do Chicago Tr i- Panamá, depois de cumprir
bune na América Latina, foi sua missão. em Managua, se

homenageado pela Pan A- encontrava o grande humo
merican World Airways por rista e artista norte-ameri
haver completado 25 anos cano Will Rogers, que havia
como passageiro nos servi- chegado a Nicarágua um dia
'ços internacionais da PAA. depois do terramoto.

Dubois será presenteado Dubois observou o vigési-
corri uma placa cornernorati- mo quinto aniversário de
va pela companhia, cujos seu primeiro vôo pela PAA
serviços tem utilizado quase em São José, Costa Rica, de
.que exclusivamente em suas

numerosas viagens pela A- onde partiu no dia seguinte
mérica Latina. até Bermuda para assistir
A inscrição da placa assi- como delegado .à reurnao a

nala a da�a da primeira via_lnual
da Junta de Diretores

gem realIzada por Dubois da Associarão In terameri
num Clipper da PAA -- a 3 cana de Imprensa.
de abril de 1931 - de Co- O veterano jornalisba, que
rínto (Nícaragua) a Mana- nos últimos 25 anos tem re

gua. para onde foi enviado sidido em diversos países da
)1.1]'8, informar sôbre os es- América do Sul, está proje
tragos causados pelo terre- tando transferir sua base de
moto que acabava de açoitar operações a Miami, de onde
a rapi tal nicaraguense. continuará dirigindo seus

""'rcol'da Dubois que en- trabalhos informativos.
.

ORAÇÃO
"() Senhor, dá-nos paz (pois tu nos tens dado tôdas

as coisas)"; a paz do descanso, a paz .do Sabbath, que não
tem anoitecer: Sim dá-nos descanso em ti, o Sabbath da
vida eterna. Porque tu descansarás.' 'em nós como agora
obras e em nós; e teu descanso será através de nós; como
através de nós operas. Amém". (Agostinho).

I
ElOGlt\ O GOVERNO DOS EE. UU. TRA� I DR.r.it�i'2!�����A

Tomarei ��à�!�����Or!:h�Acl�zD��Ul�II�em�nte '

BAlHO HUMANITARIO DA P-AA
CONSULTAS -- das 10

,
-

,
às 12 e das 14 às 16 horas.

trilharei os caminhos preparados por Deus. Rua Nunes Machado 17.
HISAO KITANT (Japão) Fone 2911.

_-- ..... ...,.------------__
O Depnjtamento de Esta- dade com que a companhia

do dos Estados Unidos aca-
.

atendeu- a essa necessidade
oa de dirigir-se elo'giosa-' do povo argentino poude
mente à Pan Amer ican I sal;ar muitas vidas e aliviar
Worl d Airways.: por sua'muitos enfermos" disse 11

,

contr-ibuição na campanha mensagem oficial:
anti-pólio na Argentina, ao

transportar gratuitamente

que .•.

,

__;

"

voe
25° /0 de desconto*

...no .rriga Verde

----�--------------�----'�-------\
i

,� :

./ ,;
o peitilho verde dos valorosos soldados do

Império, que popularizou os catarinenses,
inspirou também êste vôo-homenagem da
Real-Aerovias : o "Barriga Verbe"! Viagens
diárias para Curitiba, São Paulo, Rio e Pôr
to Alegre, em confortáveis Douglas DC-3 com

25% de desconto ". 2 horários ,Ja escolher ...

tripulantes, atenciosos... impecável serviço a

bordo. Faça a melhor escolha ... faça a melhor
• A "B' V d" Iviagem .... voe no arnga, er e .

* Deseonto upt'uvado pela D. A. C, sõbr« OI tarifa. do. l"xl.l()�o, Super-Conoair Jt,(J,

Escalas cio
"Barriga Verclel•

•

Pôrto Alegre
Florianópolis
Curitiba
São Paulo
Rio

l,eOr\CUiO')

Com a Biblia n-a Mão

.' � - ":..,l< • ,.
'

• , ,..., • :'
'

•

,
I,.

,
'

'-;G;' �.:. ;e_EIOVIA$,;�,�;�'::
\ .

""l
� ���·,t

.

I.jos :

Preguiça e fraqu�za
VA,'NADI,OL

lO anos

de real serviço
ao Brasil

. MOÇAS DESANIMADAS f
HOMENS SEM ENERCIA.
Não é sua culpa!

,

É a fraqueza que o deixa ,cansado, pálido,
com moleza no corpo e 'olhos sem brilho.
A fraqueza atrasn a vida porque rouba

as forças para o trabalho.
VANADfOL

aumenta os g I o b u los sanguineos e

VITALIZA o sangueenfraquecido, E' de gosto delicioso' e pode
ser usado em todas as idades,

Passagens e encomendas : R. Coas, Mafra, 6· Tel. 2-35S

/
I

Se Você usa Óculos
p,ARA CORRIGIR A VISÃO

,

A 16 de março a Pan A
merican transportou vôo es

pecial 5.909 quilos de gama
globulina de Miami para

.sôro suficiente pa rn inocu
lar 500.000 crianças.
"Este gesto da p,ui Ame

rican - disse o Departa-
I mento

de EstE,ldo - é visto
com sirnpa.tia pelo nosso po
vo e evidencia nossa preo

cupação por todos os povos
irmãos. A rapidez e efetivi-

Buenos Aires, levando no

dia seguinte" outro carrega
mento de 1.363. quilos do
mesmo sôro, que tinha sido
obtido em laboratórios de,
Chicago e Califórnia
/

.

------------------�--------------

PARA HIGIENIZAR OS (l'I-'''')

Lavando .com Babao

�irgem ESJ;>ecialidade
da' Cla. IIIIIL II�DBIBIAL-JoID,lIle. (1IIroafreglstrada)

.

-,
,_- \

�
economiza-se .empo�e dinbeiro

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianóqolis, Quinta-feira, 12 de Abril de, 1956

Prefeitura Municipal de Floria
Diretoria de Fazerrda

------------�--------------------- -_._-_ .. _--- --_._--

Alzira V. Rodrigues, filhos - Rua Buicão Viana, 13-A.
Alzira Vieira - Saco dos Limões.
Alizio Torquato - Ladeira Luz.
Amadeu Ferreira e Outros - Trindade.
Amália Alves Cardoso - R. Francisco Tolentino, 6.

Amaral Bonifácio dos Santos' _: Ladeira Santa Clara.
Amaro Antônio de Oliveira - Caminho da Cruz.
Amaro Idalino Soares - Nova Descoberta.
Amaro José Cardoso - Trindade.
Amaro Luiz - Lagôa,
Amaro Mário da. Conceição - Lagôa,
Amauri Cabral Neves
Amélia Rosa - Trincheira.
Américo Santos - Rua Silva Jardim.
Américo Vieira de Melo - Rua Uruguai.
Amin Abrão Salum - Rua Conselheiro Man-a.
Ana Brasil Maciel - Vila Berreta.
Ana Clara Pires - Trindade, 23.
Ana D. Michels - Rua Rafael Bandeira.
Ana Dutra - Rua Bento Gonçalves, 10 .

Ana, Fermanis - Rua Francisco Tolentino, 8.
Ana Maria da Costa - Rua Naya Trento.
Ana Maria das Dores - Beco Boa Vista.
Ana Maria Homem - Distrito de Ratones.

r" Ana Maria Rochadel - Rua Presidente Coutinho, 91.
Adelina Sardá da Cunha - Canasvieiras. I Ana Maria Vieira - Saco dos Limões. .

Adelino Jaques dos Santos - Lagôa.
.'
Ana Nunes Suenes - .Rua São Joaquim. .

Adelino Machado - Ruá Antônio C. Ferreira. l1.ui.a Paulina Vieira - Saco dos Limões.
Adernar Gomes - Servidão Furtado. Ana Rosa da Concelção - Rua Frei Caneca.
Ademar da Luz Andrade' � Av. Hercílio Luz. An âlía Maria Cordeiro - Saco' dos Limões.
Adernar Machado - R Gen. Nestor Passos. Anália- Vieira Berlinck _. Rua Mons. Topp, 27.
Adeodato Patrício Ferreira - R Delminda Silveira. Anan ias de Sá - Rua NOva Trento.
Adilio Valdemiro da Silva - Lagôa, Anastácia, Evangélia Kàlaf'atás - R. Esteves Júnior, 188.

.

Adilson e Itamar Vieira - -Ladcíra Luz. Anastácia Nicolau A. Savas - R. Rui Barbosa 120.
Adernar América Madeira - Rua' Crispim Mira,' 77 I tá F

.

'.
,

. �nas amo ortunato .Machâ.do - Saco dos Limões.
Adolfo Boetcher - Distrito de Santo Antônio. Anastácio Katcipis - Praça Lauro Müller, 1.
Afonso Laguna - Rua 'Delmínda Silveira. .

Anastácio Kotzias - Rua Felipe Schmidt, 17.
Aforiso M. Cardoso da Veiga, ..dr. -- Distr. de.Canasvieiras. Anastácio S. Pacheco da Costa - Trindade.
Afonso de Souza - Rqa Delmin.da Silveirac . Anastácio Tomás Maria - Rerituba.

-

Afonso Travasso - Rua Curitibanos, 80-F. André Francisco Corrêa - Avenida Hercílio Luz.
Agenor Fortkamp - Rua Gen. Rosinha, 189; André Korenchutz - Rua Sete de Setembro, 1.
Agenor Higino Vieira - Trindade. André Sabino ....:...... Trindade.
Agenor Manuel Alves -- Rua Mons, 'I'opp, 18. Andr-é Vilain - Rua Rui Barbosa, 130.
Agenor -Nicoiau Pacheco - Rúa Lauro Linhares. Angela Machado - Saco dos Limões:
Agostinha F. de Souza - Servidão Furtado. Angelino Souza - Servo Formiga.
A"ltFipa'd�' Castro Faria - Rua' Perr'eíra Lima, 31. Angelo Apóstolo Kominos.
Aguinaldo Costa - Saco Grande. Aníbal' Antônio de 'Souza.
Adelaide Pedrini Pessoa ::._ R,' Delminda Silveira, 166. Anilson e Maria da Graça - Trindade.
Alberico Talarico - Rua Deodoro, 3e; , Anísio Rocha - Servo Raffs.-
Albertina Maria da Cunha - Rua Lejes. Anísio Vicente - Rual Lajes;
Atberto Beck -- 'Rua Presidente Coutinho, 37, Anselma Paulina Silva - Morro do Govêrno.
Alberto Henrique Riggenbach - R. Alves de Brito. Antenal' Morais, Herdeiros de - R Padre Miguelínho, 6.
Alberto Henrique Schutz -- Rua Alm. Lamego, 59. Antenal' Pamplona - Saco dos Limões. '

Alberto Julião da Luz - Canasvieiras.'
,

Antenal' "Pedro Eliel' - Trindade.
'

Alberto Müller - Rua Alm. Lamego, 178. Antenal' Silvestre da Silva - Distrito de Inglêses.
Alcides Acácio Lima. Antenal' Tavares __ Rua Alves de Brito.
Alcides Bernardes - Trindade. Antero Adolfo Aguiar -- Saco dos Limões.
Alcides Dias - Servidão Schweidson Antero José de Freitas - Rua Nova Trento.
Alcides Fernandes Pereira - 'I'rtridade. Antonia Cardoso - Ruà Fernando Machado 26.
Ale-ides José da Silva - Rua Araranguá, 18. Antonieta Marra Corrêa - Dístríto de' Caiacanga.
Alcides de Lima -- Rua Álvaro de Carvalho, 67. Antonieta M. Sevali Garcia - ,L. Benjamin Constant 11.
Alcides Rosa -- Rua Tiradentes, 7. Antônio Amâncio da Silva - R D. Jaime Câmara, '7.
Alcides Vieira - Trindade. Antônio Augusto Aguiar :..._ Distrito de Caiacanga.
Alcides Vieira - Avenida Mauro Ramos, 237. Antônio Borges - Rua Bocaiuva.
Alcina Moreira de Almeida. <Antônio Calixto - Rua Cruz e Souza.
Alcina Moreira Carreirão.

.

Antônio Carlos Werner - R Francísco T I ti 42o en mo, .

Alcino Caldeira e C. Taulois - R. Esteves Júnior, 126. Antônio Clara - Ladeira Santa Clara.
Alcino Millen da Silveira - Alameda Adolfo Konder. Antônio Ferreira da Silva - Rua Lajes, 165.
Alciomar Barcelos -- Distrito de Caiacanga. Antônio Floriano Coelho - Distrito de Recanto.
Alcucio Caetano Gouvêa -' Córrego Grande. Antônio de Freitas Moura -- Rua Álvaro Alvim.
Alda, Aldo, Hercília e Hercilio Luz - A. M Ramos, 197. il,nt?n�o Francisco Bastos - Distrito de Canasvieiras.
Alda Cherem - Rua Conselheiro M�fra, 41-B. Antomo F. da Silva Júnior - Rua Menino Deus 5
Aldo Almeida - Sambaqui. A,nt?n�o G. de Carvalho Filho - R. Angelo La P�rt�.
Aldo de Brito - �RlJla Pe.' Schrader. Antomo Gonçalo Maurício - Distr. de'Santo Antônio
Aldo Broering - Saco dos .Limões:, Antônio Gordiano Cabral - Rua Curitibanos 89-F.

.

Aldo Corsini - Rua Rafael Bandeira, L.-13. l\ntônio. Hilário Martins - Saco dos Limõe;.
Aldo Fapriciano Queiroz - Sambaqui. .

Antônio Jacinto Souza - Rua No�a Trento, 132.
Aldo José Lobo - Praça General Osório. I Antônio João Peres - R. Clemente Rovere, 54-F.
Aldo Prazeres - Rua ItajaÍ. Al}t?n�o Joa�uim Fialho - Saco dos Limões.
Aldoir Costa - Rua Silva Jardim.

I
AntonIO Jose Machado - Canasvieiras.

Alexandrê A. da Conceicâo - Saco dos Limões';'· ,� Antônio Machado - Servo Costa, 13.
Alexandre Manoel da C�sta - R. Esteves JÚt1!p.r..... 198.,. I Antônio Manoel Francisco - Pantanal 119.

.

Alex;andrina J. Gonçalves - Rraça da Bandeira:' : Antônio Manoel da Silva - Carvoeira.
'

AleX!andrina V. de Jesus.
.

\
Antônio Mar-i-a. da Cunha - Canasvieiras. .

Alexandrino S. Lopes - Rua Cruz e Souza, 92. Antônio Melo ....:_ Rua José Veiga, 27� . T ";-' r"il"L

Alfeu, Regina, Beatriz M. Ruiz -- A. Mauro' Ramos, 319. Ant?n�o Melego -

Rua. Felipe Schm)!lt, 69.
.J ,,'.

Alfredo Costa e C. r. de Melo - Rua Deodoro, 13. . AInt�n�o Moreira Borges _: R. S. Vice.nh de Paula. 14.
Alfredo Lemos - Servo Pedro Neto.

,

. 'l.ntolllo Muniz Barreto - Canasvieirãs.
Alfredo N. 'Jorge e Outros - R. Conselheiro Mafra, 54. Al1.tônio Pedrini - Vila Continental.·' ..... � � ,

Alfredo Rafael da Silva< - Trindade. Antônio Pedro de Lima - R Antônio C, Ferreira.
Alfredo Richt�r :- Rua 'Rui Barbosa, F. Antônio Rodolfo Paiva - Servidão Raffs.
Alfredo Taranto e Outros - R. Conselheiro Mafra, 111. Antônio Rosa - R, Ferreira Lima.
Alfredo Zangerl -- Saco dos Limões. Antônio Rovel'e - R. Ferreira Lima 32.

"
.

Alice Dingee. Antônio dos Santos Moreira - Nov; Descoberta.
Alice de Carvalho F. Rosa - Rua Vidal Ramtls, 16. Antônio Santos da Silva - R. São Vicente de Paula
Alice Goeldner - Avenida Mauro Ramos. llntônio Sbissa - Avenida Mauro Ramos 117

.

'Alice Gonzaga Petrelli -' Rua Martinho Calla.do. Antônio Sprada - Servidão Costa.
,.

Alice Silva - Beco Boa Vista. Antônio Umfbelino Fernande - Saco dos Limões
Alice Silva Amodm - Canasvieiras.

,

Antônio Vicente Bulcão Viana - R Álvaro Alvim' 16
Alicia OUmpia e Irene V .. Moers - R. Crispim Mira, 31. Antônio Vieira - Distrito de Canasvieil'as.

,.

Alipia Lira Seára _..:. Rua Bocaiuva, 89. Antônio Vieira - Rua Curitibanos.
Alpio Adolfo Calazans - Canasvieiras. ,A ntônio Viríssimo da Silva -' Rua Curitibanos 75
Almerinda de Assunpção Rupp - Av. Rio Branco, 147. j�nún,c�os Brasil Ltda./.- A/C. de Osny Gama"e c'ia.
Almerinda S'.· Trindade - Av. Rio Branco,' 166. HpanclO Ramos CordeIro - Saco dos Limões. .'

Altair Odail Rodrigues - Saco ·dos Limões. Apolonio Gonzaga - Rua Felipe Schmidt, 31-F. '

Altamjro D. Bernar,di - Praça General Osório. Apostolo Paschoal e Irmãos - R. Padre Roma 58-F
Altina Carpes - Rua Nova Trento, 94-A. Aprígio Meneze's - Rua Ferreira Lima

' .

Altino Dutra Filho - Av. Rio Branco. Aquiles Atherino - Rua Rui Barbosa, '128.
AlÜno PadUha - Servo Ferreira. Arací Maestri Vieira - Trindade. /

AlvaTo 'Dias - Rua José Boiteux, 35. Arací Nunes P,ires Schmidt - R Conselheiro Mafra, 1,43.
Alvaro Felisbino Nunes - Trindade. Arantes Gonçalves de Araújo - Servidão Faria.
Álvaro Francisco da Luz - Servo Furtado. "�rcânjo Ferreira - Saco dos Limões. \.

Álvaro Nunes da Silva -- R Bento Gonçlaves, i4-A. Arcânjo Libano - Servidão Franzoni.
Álvaro P.linio Alves Camargo - Canasvieiras. .A rcelino Medeiros - Distrito de Lagôa.
Álvaro Rovere - Rua Ferreira Lima, 51. Arcidília Gonçaives Fernandes - Trlndade�
Alverissimo M. Gomes (D. Silva Lino). Argentina Vieira ,de Brito - R. Sf(o Vicente de Paula.
Alvim José Henrique - Distrito de Inglêses. Al'gino Cândido Machado - Nova Descoberta.
Alvina R. Medeiros e Outros-- R Fernando Macha.do. 41. Arí Borges dos Santos - Saco dos Limões.
Alzinoia Vieira Cardoso - Saco dos Limões. Arí Cioffi Pires - Bêco Tupi.
Al'Úra lnáda Vieira'� aco dos I3imões. Aricomedes de SjLv:a - .sc.anto.
Alzira Morei ea Fernandes '-'Rlra Curitibanos. i\ ri J 01'(1:10 ctf. iiva' ---' E'j�tJ�sé Boiteux.

'r��f'

A

l __ '.:�.

ATENÇÃO

Pedimos às pessôas abaixo relacionadas, comparece
rem à Diretoria de Fazenda da Prefeitura Municipal, a

fim de tratarem de assunto de seu interêsse.
'

Abelardo Manuel de Paula - Distrito de Inglêses.
Abelardo Sérgio Ferreir� - Sambaqui.
Acácia Nicácio Raupp - Rua Tiradentes, 44-A.
Acácio Ou riques.
Acarí Silva - Saco Grande.
Acelina da Silva -- Trindade.

Acelino" Pinheiro - R. Laura Meira, 80.

Acelino dos Santos Martins - Rua José
Acelino da Silva - Trindade.
Acelon- Pacheco da Costa - Trindade.

Boiteux,

. Adauto Alves - Saco dos Limões,-33.
Adelaide K. Freitas e Filhos - Rua Álvaro Alvim, 5.
Adélia Amaral Filha -- Nova Descoberta.

Adelina Estelita da Silva - Servo Carvalho; 48.
Adelina Lima - Saco dos Limões. I.

.

r •

OI
Arí Ladislau Linhares - Rua Laura Linhares ..
Arí Machado - Rua Tenente Silveira, 29.
Arí Nicomedes Lentz -::- Rua 'An ita Garibaldi.
Arí Oliveira - Avenida Hercílio Luz, 55.
Ariosto J. de Carvalho Costa - Rua Rui Barbosa.
Arí Silva:

'

Aristeu Carrninatti __:_ Rua Ferreira Lima.
Aristolino João Dias -. Rua Pedro Ivo, 1.
Aristotelino Costa - Vila Continental.
Arlindo Isaac da Costa - Pantanal.
Armando Firmino Cardosor-c- R. São Vicente de Paula.
Armando J. de Brito - Rua Tiradentes, 9.
Armando S. Dutra - Morro do Go êrno.

,F
Fernando Félix Vieira -r--e- R Duarte Schutel, 92.
Fernando .F'iorenzano - R. Silva Jardim, 256.

Fernando Francisco Coutinho - Av. Rio Branco, 99.

Fernando José de Deus _:_ Distr, de Inglêses.
Fernando da Silva Milles - R. José Maria da Luz.
Fiel Freire Fontes - Servo José Luiz, L-25.
Filomena Antónia de Brito - Pr, General Osório, 29.
Filomena Caetana de Souza - Nova Descoberta.
Filomena Silva Rocha - R. Clemente Rovere.. F.
Firminá Costa - Caminho da Cruz.
Firmino .Amaro Vieira - Saco dos Limões.
Firmino Hemenegildo Santos - Saco dos Limões.
Firmino M. Zeferino e 'outro - Dístr. de Irig lêses.
Firmino Rosa Biorr - Av. Mauro Ramos, 10.
Firmino Santos - Saco dos Limões.
Firmino Vieira - Av. Mauro Ramos .

Fiuza Lima e Irmãos - Pr. General Osório..
Ffausino Manoel da Silva - R. Silva' Jardim, 252.
Flausina Manuel Siqueira - R Silva Jardim, 252.
Flausina Marques - Alam. Adolfo Konder.
Flávio João Félix - R. José Mendes, 113-F.

.

Flodoaldo Ávila -t--r- R. José Boiteux.
Flora Pinho - R. Duarte Schutel.
Flora dos Santos - R. Silva Jardim, 277-F.
F'lorenço Tiago da Costa - R Álvaro Alvim, 15.
Florinda Di Monaco Ganzo - R Saldanha Marinho.
Florindo de Andrade - R. Silva Jardim, 189-F.
Florindo Andrade Filho - Trincheira -.

Florindo Manuel da Silva - R. Lages.
Fnancelino José Demétrio - Saco dos Limões.
Francisca Clara da Silveira - Distr. de Lagôa.
Francisca Cunha - Distr. de Canasvieiras,

Francisca Dias Antunes - Distr. de Caiacanga.
Francisca Dorotéa da Silva - R' Rui Barbosa.
Francisca Falcão - R: Josá Boiteux.
Francisca Gregória da Silva.
Francisca Júlia da ,Silva - Distr, de Caiacanga.:
Francisca, Maria D. Lecarozo - R Bulcão Viana, (l-A.
Francisca Santos -- Beeo Santana.
Francisca Wessel -- R. Anita Garibaldi, 30.
Francisco A. L. de Andrade - Distr. de Canasvieiras.

� Francisco Albino Teixeira - Distr. de Lagôa,
Francisco Andrade Filho - Av. Mauro Ramos.

Francisco Bernardino Silva - Distr, de Canasvieiras.

Francisco B. da Silveira - Saco dos Limões.

Francisco Campos Sobrinho � R. Frei Caneca, 74.
Francisco F. Breigeron - R Curitibanos, 37.
FranciscoFerrar! - R. Angelo La Porta.
Francisco Germano. da Costa - Distr. de Canasvieí-

raso

Francisco João Bastos - Distr. de Canasvieiras.
Francisco João Cardoso - Nova Descoberta.
Francisco,

. João, Cléa Pereira - 'Rua Làges.
F�ancisco L. da Silveira -- Distr. de Rio Vermelho.
Francisco Luiz Pereira - Distr. de Caiacanga.
Francisco Lui da Silva - Distr. de Caiacanga.
Francisco Machado - Vila Célio Veiga.
Francisco Magno Vieira - Rua Rui Barbosa, 48.
Francisco Malaquias Ávila - Saco dos Limões.
-Francisco Manuel de Souza - Distr. de Ratones.
,Francisco Mirallda Vieira - Servo Formiga.
Francisc:o Pedro dos Reis - Distr. de Canasvieiras.
Francisco Reis de Menezes - Pantanal.

Francisco Romão· dos Santos - Distr.· de Canasviei

'raso
Francisco dos Santos - R. Rio Grande do Sul.
Francisco da Silva Cardoso - R Frei Caneca, 122.
-Francisco Tomé de Borja "7 Pantanal - L-22.
Francisco Treska -- Rua Deodoro, 20.
Francisco Vitor dos Santos - Servo Ferreira .

.Francisco Xavier 'M. Vieira.
Franci$co Xaviú Pinheiro - R. Si-lva Jardim, F:
Fra11cisco Zeferino Vieira - Sáco dos Limões.
Francisco Zenf r- Av. Mauro Ramos.
Frederico Cândido Véras - Servidão Ferreira.
Frederico 19i Bernardi - R. Frei Evaristo.
Frederico Ma'nuel da Silva - R Silva Jardim, 250.
Frederico M. da Silva Filho - R. Silva Jardim.

, Fritz Goferge, Vva. - Dlstr. de Canasvieiras.
Frontino Pacheco - R. Lauro Linhares, 77.
Fúlvio Luiz Vieira, dr. - R Jerônimo Coelho, i6.
Fortunata Andrade.

(CONTINUA)

FEDERACAO DAS INDOSTRIAS DO ES-
, .

TADO DE SANTA CATARINA
EDITAL DE CONVOCA'Ç.\O

Assembléia Geral Extraordinária
O Presidente da Federação das Indústrias do Estado

lle Santa Catarina convoca os senhores membros do Con
relho de Representantes 'desta Entidade. para a reunião
de Assembléia Geral Extráordinária, a realizar-se no dia
10 de abril corrente, às lO. horas, em sua séde à Praça
Pereira e Oliveira, Edifício Ipase, 4° andar, para o fim

especial de r�alizar as eleições para a escolha dos Juizes
Classistas, representantes dos Empregadores e respecti
vos suplentes, junto ao Tdbunál Regional do Trabalho
da 4a. Região para o triênio 1956-1959, na conformidade
('om a Portaria n. SCM-338, de 31-7-1940.

Florianópolis, 3 de, V;!ril de 1.9[:í6.
. Celso Ramos Presidtcnte.

O ESTADO
'

..

�

VENDEDORA
Procura-se moça apresen

tavel e .desernbaraçada para
vendas a domicil íd, Traba
lhará com elegante mostruá
rio e, se quiser receberá
diariamente as. comissões
das vendas efetuadas. Tra

tar com o 'snr, Pasteur, nas
horas da manhã, do próxi
mo sabado, na rua Esteves'
Junior n? 62.

DR. ANGE:LO' FONSECA
e

SENHORA
'Participam aos parentes

e amigos o nascimento de'
seu filho Celso Francisco
ocorrido dia 2 do . cOrrente
na Maternidade Carmela
Dutra.

Florianópolis, 2-4-56.

Vfagens> DIHÉTá's
fl:ORIAN6rOllS: '.�. RI1)· ÁS, 3a•.
FPOUSf:";'S. PAU�O�RIO-�' 4as.
�P9l1S.!. ÇURIT.IBIi-'-RIO AOS sAas.

,,"/'$ERYfÇOS AÉREOS '

CRUZEfR ;00 SUL

4BRIl E O MÊS DAS
HORTAlICAtS

,

( ,

Se' você ainda não
.

prepa
rou a sua horta, aproveite o

mês de' abrjl que é a época
ideal para as sementeiras de

hortaliças. .

Adquira as sementes de

sua preferência nos Postos
de Venda de "G. A. CARVA

LHO" - Rua Estev�s Júnior,
�.58 ou no Balcão instalado,
bem no centro do Mercado
Público.

/
.).
,

DR. EWALDO JOSÉ RA
MOS SCHAEFER

CLINICA MÉDICA DE ADULTOS

i E CRIANÇAS - REUMATO
LOGIA

Consultório - Rua Nunes Ma
chado. 17.
Horário das Consultas - das

17 às 19 horas (exceto aos sá
bados).
Residência: Rua Visconde de

Ouro Preto, 123 - Te]. 3559.

PRECISA-SE
De uma empregada. Tra

tar à Rua Conselheiro Ma

'fra, 145.

VALDA
A PROTEÇÃO

DA '

GARGANTA

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina



verãe da
•

Liquidação total de se das e retalhos de seda, por rnenr s da metade do preço
fi

do custo, atual.

Acontecimento sem pre cedente' no comércio de te

Sedas a começar de """",'""""", , .

Sedas astampadas e xadrez"" .. , , .

Sedas estampadas e lisas .'" - , , , .....•..........

Sedas estampadas, Iarg. ,90 .,. ',' ; , .

I Sedas estampadas, larg. 90 , .. , .. , .

Tafetá xadrez , .."., .. -, ,
, .

Seda tafetá estampado ,.",,'.
'

.

Faile escocez, .larg. 90, i' , ", , , .

Nylon liso' da Rhodia, largo J ,00 , .

Langerie ",:" , .. ,. ,'. ,
.

Tafetá f'a ile, artigo bom .. "
.

Tafetá faile, artigo superior, largo ,90 , .. ,.

Faile superior, largo 90 .. , .. ,

'
, .

Nylon salpico da Rhodia, largo 1,00 " .

Organdy suisso branco, largo 1,15 .,., ,.: ".

Organdy suisso em cores, larg. 1,15 , .

Tule de nylon, Americano, largo 1,40 ' .

'Brodery, auisso, largo 90 ,' .

Organdy estampado .. , "", .- ,.... de 25,00' por

Organdy permanente Bangú, largo 1,00 ! de 70,00 por

Puro linho pI vestidos, 'larg 90 , .. '.......
de 160,00 por 98,00

Linho especial, p/ ternos ,
:.,;. �,.... de 85,00 por 60,00

Puro linho branco _larca 3 zeros, largo 2,20 "...... 210,00

Puro linho em cores marca 3 zeros, largo 2,20 230,00
Aproveite-se desta opor tun idade e seja o primeiro para escolher o melhor.

Casa Oriental - Rua Conselheiro Mafra, 15 Florianópolis' - Telefone

349:�,

-
----

- ._-
-_._--

O ESTADO Flo'rianóqolis, Quinta-feira, 12 de Abril de 1956

""",.""_��_...--"_""_=�_."",=""_=""""""_"'_-__."'_""--�"""_-""-"".'"_!!!I!!!!!""""_C""_"""""""'.....""_""_""_""......._,..,..........._......""-�""""'__.",--""_"""'._""'_�...._""._",;_;",."_..,_�:._""-.;,;;.;,,....;;��;,;,_..,;_;;_�_;,;;_�:,;_;,;;__;;_;.;�.. �_�_.,,_,::.:::.:��""._"""".. _""_""__...",__ eeee.. _.,;,... ...,__ ,..,.. ""'.. _'_�.��

Arrazadora queima de artigo de

CASA ORIENTAL

etid"s desta cidade.
C r� 8,00
de 25,00 !;or 1P,00
de' 30,00 por 13,00
de 30,00 por ,25,00
'de 65,00 por. 35,00
de 20,00 por 12,00

_ de 2&,00 por 15,00
de 50,00 por 38,00
de 70,00 ;;01' 52,00
de 20,00 por 10,00

30,(Jo
44,00

de 75,00 por 60,00
85,00.
100,00
110,00
100,00
25D,00
18,00
48,00

Organização Juridica,.,
\;ontabil Ltda., ..

DE

Ih. Ney
Onof re

DoúgTa� BeBo -- advogado
Alves Pereira - contador

-:0:-
\

.

Prefeitura Muo!cipal de FlorianópoUs
.' \.

e
r •

: LOTEAMENTO DE CANASVIEIRAS -.

•
•

: A T E N ç A O I
• •
• l •

:
.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO'POLIS COMUNICA AOS INTE- :

.= RESSADOS QVE JA' _ESTÃO ABERTAS AS INSCRIÇÕES PARA RESERVA DJ!: ,.
TERRENO NO LOTEAMENTO DE CANASVIEIRAS, MEDIANTE DEPO'SITO DE

: CR$ 2,000,00 (DOIS MIL CRUZEIROS)" , :

Ii' TODAS AS INFORMAÇõES SERÃO PRESTADAS NO DEPARTAMENTO

DE',••.
...

FAZENDA DA. PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO'POLIS, DE AcoÍmo

: COM o DECRETO QUE REGULAMENTOU O MENCIONADO LOTEAMENTO.. ,
'.9••Ci••!'"��e.eoil...,;ee6-••••••••••••� O••�••••.•

'•••.:a"••••••l !
.

.

.

.

I
Vende-seI
Duas casa situada à rua'

, Souza 'França n. 46 _:__ Per
to

..
Campo <!_-a. .Liga�, Preço a

tratar na mesma.

Séde : Rua Trajano 12 - Edifício São Jorge, sala 4,

10 �·ndar.
Florianópolis -:0:- Santa Catarina

Escritas comerciais e fiscais - Contratos' - Dis

tratos - Organização de Sociedades Anônimas - Peri

tagens - Cobranças amigáveis e judiciáis, etc.

NOTA: Atendemos todo e qualquer serviço do in

terior junto às repartições públicas, desta Capital.

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

OPERARIO
.

A' VOSSA DISPOSiÇÃO
CÚNSERTA-SE FOGõES ECONOMICOS. SER-

VIÇO RAPIDO E GARANTIDO. ATENDE-SE CHA

CHAMADO A DOMICILIO.

OPERARIO - VÁLDEMAR POSSAS - RUA 3

DE MAIO (Beco), NO ESTREITO.

PARTICIPAÇÃO
BENTO AGUIDO VIEIRA

E
CELIN-A DOIN VIEIRA

participam aos seus parentes e pessôas de suas re

lações de amizade, o contrato de casamento de sua filha,

Celina com o sr, Hamilton' Fi'gueira Ferrari, filho do sr,

Henriqu., Ferrari Junior.

LIRA TENIS CLUBE
.
PROGRAMA DE FESTAS (M1;;S DE ABRIl>

Dia 15-- DOMINGO - Brilhante MATINÉE IN-

FANTIL das 16 às 20 horas,

Dia 28 --'-o SÁBADO -:- "BOITE DA COLINA" _....

Mag�ifica noitada � às 22 horas.

DO�ES E TORTAS
Doceira especializada em

Pôrto Alegre, aceita enco-:

mondas de doces, enfeites,
tortas e pudins para casa

mentos, batizados e aniver

sários. Rua Feliciano

Nunes Pires, 12 "

.

'QUARTO COM
PENSÃO

Procura-se um emcasa de

famílIa para senh�r' que'
-trabalha fora, De preferen
cia perto da cidade. Boas re-.
ferencias. Tratar com sr.

WILDE __:.' Hotel La Porta,

.

O MELHOR JURO .

/

·5%
�

DEPOSITOS POPULARES
.. ,

BANCO AERICOLA
. .

.
'

..
�

lIUA lRAJid(O; \��'j,:
"nOIIAN6POLis' ",::)iJ:�

•
.

_, �:�': --_{.-, .,:,\,�,:.�:"��;j{.��:

.VUni,ca Noturna
OH. SAMUEL FONSECA

Dr. Samuel Fonseca, ci
rUl'gi'ão Dentista, comunica

a sua distinta clientela que
at_eaderá às quartas e sex

tas-feiras das 19 horas' às
'�1.30 horas.
ExclusÍ\.amente. com hora

marcada.

- ...:----------
- f

/0 ESTADO
q mais antigo Diário de

,Sa�ta Catarina leia e as

'li:!f:.
I

, ..mas O malhor da festa

é o aromático e purfssime

rahma Chopp
Para o seu ,paladar apurado,
não resta a menor dúvida que
o saborosíssímo Brahrna 'Chopp
.é mesmo uma festa! Ê' rico ...
saudável. .. porque conté� o melhor
malte! É aromático ... aperitivo .. :

,

porque possui 'o melhor lúpulo.I
'

.
Ê puro .... saboroso.". porque é feito

corn o melhor e mais selecionado

f::.rmentü i Eis porque Brahma Chopp
{: cada vez mais desejado por você ...

..: por seus' amigos também'

- nao pode haver melhor!

I

OUÇA pela RADIO GU4RLqA
fi Moment9 'Espo'l"tivo H1'ahma)J

de segunda a sábado às 19 ho

rns, tios domingos às 1930 hG)

rns, com o mais amplo serviC:o
informativo de todo, os (Sportl!s.

. , .

PRODUTO DA COllU'ANHIA CERVEJARIA BRAHMA S. A.
>
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16a. CIRCUNSCRICÃO DE «PABA TODO 01'1111'81»
,

RECRUTAMENTO

NOTA IMPORTANTE

(UM HOMEM CHAMADO' PEDRO) ','

Em aí de abril de 1956,
Do Chefeda16a. C. R. M.
Ao sr, Diretor.
Assunto : Publicação de Nota (Solicita).
Of. n. 180 - J. R. A.
1 '-,- Esta Chefia, apelando novamente para va bôa

vontade e cooperação que a Direção dêsse Jornal tem

p�'estad� aos assuntos atinentes ao Serviço Militar; so li

!:Ita_ a fineza de ser mandado divulgar nêsse prestigioso
orgao fie Imprensa, a nota que se segue:

com)
. JEAN PETERS
RICHARD TODD

e um grande elenco.

�SOTE MARAVILHOSO FILME FOI SELECIONA
PARA COMEMORAR O 130 ANIVERSÁRIO DO

CINE RITZ!
S. JOSÉ, DOMINGO

. A METRO GOLDWYN MAlr,ER
, ,APRESENTA EM

METROSCOPE e TECHNICOLOR

,

A Chefia da 16a. C. R. 1\1, avisa' aos convocados' das

c�asses de 1937 e anteriores designados para incorpora
çao no 1 ° Batalh�o, d,e Polícia do ExérCito, � Rio, per
tencentes �o mumcípío de Florianópolis, que a data de

�ipres�m taçao no 140' B. C., prevista para 31-5-1956 foi
antecipada para o dia 30 de abril corrente, sendo decla
rados INSUBMISSOS os convocados qUe deixarem de se

apresentar no 14° B. C" na referida data: 30 de abril d
195u.'

.
e

2 - Esta Chefia serve-se da oportunidade para re
i-ovar Os protestos de estima e consideração,

Henrique Marcos Rabello de Mello

Coronel Chefe da 16a. C. R. M.

PROGRAMA PARA O M1;;S DE ABRIL

DOMINGO - bia 15 de' Abr-il '- Tarde Dançante
(Na sede Balneár-ía): _

SÁBADO - Dia 28 de Abril Grande Soirée (A
cargo do Bloco dos, "Acanhados") .

Escritório, de representações e conta, própria po _

.

d
.

s

,sum o �precIavel número de importantes representaeõ'es
e pp�feItamente a:parelhado para grande e compensãd '

d I
'

,OI

esenvo vImeI1to, aceita sócios com algum capital ob
ond'

-

b'
,

" _s
C IÇO�S a se com marem pessoalmente. roeIe"se tam-
bem vender.

Cartas para a Redação deste Jorna! endereçadas á

BRAZILI� ; REP.RESENTAÇÕES, devendo os· inte
ressados llldIcarem nomes e el1derêços para sêrem procu-
rados pelo anunciante.'

'

((ATRAICOADO»
.,.

.

. com

CLARK GABLE
LANA TURNER
VICTOR MATURE

QUAL DELES ERA o
TRAIDOR? d'

FILMADO EM CÔRES N'A EUROPA!

A CAIXA VAI ABRIR!
.

CHA'-CHINES

PARADA' DE GRANDE ELEGA:NCIA
,

Em benefíc.io da nova séde do Veterano e e� homena

�,e� a SS, EXCIas Dr, Jorge Lacerda, digníssimo Uoverna
cl?l .do Estado, e sua Exma Esposa; Dr, Osmar Cunha, dig�
ll1SS111lO. G?velnador da Ciqa.de e Exma Esposa,

,

Sera apresentado. pela prjxrlêIlã 'c,"l;,nesta Capitàl o
COIpO Coral do Educandárj.f'J Santa Cata+'l.., ,

, ta.

Mesas a Cr$ 100,0� .
...re�ervadas ,a partil' do d' 5'

I
7,,, la· do

corren�e na' Secreta)'j:;. do Club,e.. _

'

Apos o Chá/Ílavera uma SOlree,

���������.T.�.,-�-������� � � ��J� �__��

Por motivo de mudança,
.

nitária completa.
vende-se uma casa de ma- Alén1' da .

t ,.' I "

c agua torrente
eIJ:! em perfeito estado de tem ainda uma l·t'
co' "

-

D·t·

I
' exce en e

,18e1 vaçao, 1 a

.

casa fi- água própria de f t
it d

'
., on e ar-

ca 1':1 ua a a rua Lauro Li- teziánà. '

nhares - 13, nesta cidade,' ,

e
A tc� as seguintes depen- Tudo isso só por , ..... .'

de�clas: 150.000,00. '

Are:t fechada e envídra- Aceita-se .

cad: o ,. 't
.

.
,negocIO com

,< .1, ... qual ·os, sala de terrenos ou c
jantar, cosínha ampla e mo- ocal 'n e t .�sad e� outro

dé 'h
'

c, s a CIua e.
ernr oan erro com água ' Informação á Av H '

'

� 'l 'l il • e f I'i R
'

t I
_

. eI c1-
<. ....

• InS a cao �Ul- io Luz 155-A (aptQ 1),'
'

ClUBE. DOlf DE AGOSTO

'ClUBE D,OlE DE AGÔSTO

DI,A a AS 17,00 HORASSÓCIO NEGOCIO ÓTIMO

Acervo Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ASSOCIAÇÃO DE
CULTURA FRANCO
BRASILEIRANa 'Assembléia
Cursos de Francês

Eleiaa a Mesa.,: 'Refôrno aos (foguetes
e 'banquetes. Quase desmaiou

um deputado ':!!:-.� .. _"��:-:�.-

0.3 deputados situacionls- I
tas, antes -do pleito, foram \obsequiados pelo Governador F'lor-ianóqol is, Quinta-feira, 12 de Abril de 1956

GRANDE REUNIÃO ARTISTICA NO
CLUBE DOZE DE AGOSTO "

, RIO, 11 (V, A.) � O gover- 'em Ouro Preto, no día 21' de
no e 0 povo de Minas Gerais' abril, quando, se comemora

estão. se preparando para' em todo o país a Iriconfiden
prestar ao' general Teixeira I

cía Mineira. O general Tei

Lott, filho daquele Estado,
t

xeira Lott, acompanhado de
varias homenagens quando seu ajudante' de ordens, capí
da estada do ministro da tão William Stóckler, seguirá
Guerra em Belo Horioznte, on para Belo Horizonte no pró-

I
.

de vai inaugurar o Colégio xímo dia 20, passará dia 21

Militar, criado na capital em Ouro Preto e' dia 22 re-.

montanhesa. O programa já
I
gressará ao Rio, C:JTI10 convi

foi elaborado,. dele constando dado acompanhará o titular'
solenidades civicas que o mi- I da Guerra o sr. Clovis Sal
nistro da Guerra presidirá gado, ministro da Educação:

ATOS DE PERSEGUIÇãO DO SR. IRrNEU BOR
NHAUSEN, NOS PRIMEIROS MESES DO

SEU GOVi!;RNO

28 - NO MUNICIPIO DE LAJES

596 - Otavio Stumph - Demitido - 24-4-51.
597 - Aurélio Branco da Rosa Damitídn

26-4-51.
·59S - José Barbosa da Silva

27-2-51.
Removido

599 -

_

Cécilio Rodrigues Barbosa - Removído -
27-2-51.

600 - Anisio Pereira Velho - Demitido - 31-5-51.
601 - Paulo Cevey - Demitido - 31-5-51.
602 - José Antunes de Córdova - Remcvído

.

31-5-51.
603 - Marília Cunha Pratt - R�movida - 17-2-51.
604 - João' Camilo Peraira - Demitido - 24-2-51.
605 - Francisco Fogaço de Almeida - Demitido -

24-2-51.
Demitido -

•

606 - Waldemar Inácio de Lis
24-2-51:

607 - Veridiana Passos - Demitida - 17-2..51.
608 - Anastácio da Silva Mota -' Removido

27-2-51. ...

609 - Marilia Cunha Pratt - Rêmovida - 16-3-51.
610 - Antonio Xavier Osório - Demitido .- 8-6-51.
611 - Anastácio da Silva Mota - Removido

27 -2-51.
612 ..:_ Cecilio Antônio Varela Demitido,

,

24-2-51.
_ I

613 - Abel Ribeiro Delfes - Demitido - 8-2-51.
614 - Antônio José Mattos - Removido - 27·2-51..-'
615 - José Vitorino da Silva ---, Removido - 27-2-51.
616 - Alcides Rndrígues Ferreira - Demitido
,\ '

24-2-51.
617 - Osvaldo Machado - Demitido - 24-2-51.
618 - Dorval Aleixo Munis - Removido - ,26-2-51.
61'9 - Pedro Nunes - Removido -,26-2-51.
620 - Juvenal Calistro Medeiros - Demitido

24-2-,51.
621 - Basilio Steffeu - Removido - 26-2-51.

'622 - Diomedes Waltrick da Silva -- Re�o�ido
.

26�2-51.
623 - Amélia Ahees Rocha - Demitida - 30-3-51.
624 - Walmor 'Antunes Lima"":" Demitido - 24-2-51.
625 - Mário PamplGna - Removido - 26-2 51.

626 - Àrnaldo �chneider Pereira da Luz - Remo-
vÍdo - 26-4-51.

.

'627 - Dóralice Schneider Perejra (la Luz - Remo-
vida - 26-4-51.

' .

628 - José Mariano da Silva - DéÍnitido - 24-2.51.
629' - Prudente Amlrade de Lima - Demiti�lo

24-2-51.
630 - Herotides Vieira Lemos '- Demitida

31:"8-51.
631 - Mailte Ah;nJlilL">N,etto - Demitida - 18:'6-51.

632 - Juveraí Pereira d:h Liz - Removido -

26-t-51.
_ VValdemiro Gonçalves
�

vido - 26-2-51.

...

de-- Arruda
\
\

Remo� .
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Acelerados os estudos sobre os novos

Salários Mínimos'

"Segundo informações que
conseguimos obter, e de acor
do com calculos sobre a ele.
vação do custo da vida reali
zados pelo IBGE e pela Fun
dação Getulio Vargas, o sala
rio minimo proposto' não po
derá sar inferior :o, tres mil e

quinhentos cruzeiros:

Missa de 30· dila
FABIOLA RAMOS MAY

,

Dr. Moahir Thomé de Oliveira e família convidam
os parentes' e amigos para a missa de 300 dia que man

eiam celebrar, por alma de sua _inesquecível irmã Fabiola,
sexta-feira, dia 13 às 7,45 horas na Capela do Colégio Co-
� ação, de Jesus;

-

A BRILHANTE EXPOSICÃO DOS MES-, ' '

TRES DA PINTURA HÚNGARA

Natureza Mo�ta, de Fried- -000-

linger Jeno. São organizad_ores da ma-

Livros antigos, de Irsai Mu- ra';;ilhosa exposição' de arte
rin. hungara, os srs. Ernesto
Descendo da Cruz, Carre- Klein e ROdolfo Schaffer, a�

,gando a Cruz, de Mihalovits

I
quem feli�itamos pelo. que e,s

Miklos, artista pt;emiado em, tão apresentando' à nossa So-

I
Paris. I ciedade, que por certo não
Mãe e filhos, de Naray

AU-I
deixará de adquirir tão lindas

reI, pintor oficial do Vatica- telas; de tão famosos pintores
: no, tendo varios quadros nos europeus.

Ao ráblloo
O Loteamento de Canasvieira-

OCORRENCIAS
POLICIAIS

-x-

Fdi recolhido à D. R. o in

dividuo Manoel Melo, natu

ral deste Estado, solteiro, com
19 anos de idade, engraxate,
residente em Barreiros, por
ter se apropriado de 1 litro
de vermouth,

'

-x-

O sr. Norberto Kuhnen, co
merciante, residente à Rua I
Major Costa: 54, queixou-se '

de que foram roubadas de

sua casa, uma lata de banha
e 1 dúzida de ovos, as qua-is
já foram recuperadas por'ele
mentos da D. R.

-x-

Foi remetido ao Exmo. Sr.
Dr. Juiz de Direito da 2a. Va

ra, o processo referente ao

roubo efetuado na Oficina
"Irmãos Amim", do qual �
acusado João Frederico· de
Souza.

Ouem
.. Perseuuiu�1�"ti RIO, II (V. A.) - Informa Grande do Sul acham-se es-

NereAu ,OU I'rl-ueu 1m �e;e��:rt,��� �!����� ��b�t� �:�i��u���ese:��::������:-
,

'

•

'II
salano . mmimo, por ordem ções das grandes industrias

,

. . ,)
•

direta do pr.esidente, estão - asslnala "A Norte" _:_ o
. sendo acelerados no Minis- novo salario mínimo já se.

(continuação) I térto do Trabalho, Desse mo- acha mesmo superado pela
do .:._ prossegue � muito em- realidade. E adianta;
bora geralmente se admrtlsse
para sua conclusão um prazo
que vai de noventa a cento e
vinte dias, a verdade é qJ�e 03

dados obtidos permitem adi
antar o seu termino para pe
riodo muito mais breve.

Os" estudos sobre os nonos
salaríos em São Paulo e Rio

N�L mesma hora e dias se

fará .a inscril_ão para o cur-

• so de iniciação à Língua
F'raricêsa, para crianças en- Francisco Bitencourt Sil-

t 10 '14 velra, natural dêste Estado,Morreu' ex-Ministro Te e anos, que; pro-
movido pela Secretaria de com 46 anos de idade, resí-

Português Educação, se realizará no dente à Rua 14 de Julho (Es-.

LISBOA, 11 (U. P.) - ,O Instituto às quartas e sex- treíto), apresentou queixa
professor Serras e Silva, tas-feiras, das 17 às 18 ho- contra o sr. Vespesiano José
uma figura das mais pres- ras, a partir de 16 de abril. de Souza, . Mestre da Banda

tigiosas da medicina e do Além destes' cursos, e pa- de Música "Amor à Arte", o

ensino português, falecéu ra pessoas que já dominem qual vem provocando íntríga
ontem com 89 anos de ida- ! suficientemente a língua .com todos 013 associados, in
d.e O falecido era autor de I f'rancêsa, se fará às quar- clusivs o queixoso, o que po
vastíss ima bibliografia e

I tas-feiras, às 18 horas, de derá resultar em conflito en

militou no tempo da m�nár-I quinze em quinze dias, sen- tre os mesmos.
guia no 'Partido F'ranquis- do a primeira reunião no -x-

ta e foi ministro da Justiça dia 18 de abril. , Procedente de São Bonifá-
por duas vezes, uma, das Brevemente' serão anun- cio, Munícipío de Palhoça, foi
quais a chamado do presí- ciados Os cursos de terceiro.- apresentado à D. R. o índíví
dente Salazar. grau.

. duo Artul' Garcia, por desor-
dem e desacato às autorida-

.....,x-

Foram recolhidos à D. R.
os indivíduos Frederico Mul�
ler, Sebastião Manoel de
Souza, Ivo'Seb,astião de Sou
za, Ilton Sebastião de Souza,
Pedro Sommer, residentes em

Passo Fundo, distrito de San
to Amaro, e Antonio, Raulinb
e Maurino Jo'chen, resídante:
em Queçaba, por terem agre
dido o soldado do

-

destaca
mento de Queçaba, Germano
Amorim, e o civil Augusto
F-rancisco Kulmen, tendo este
último saído ferido, sendo en

tão submetido a exame de
corpo de delito.

Sé, anteontem, eu estivesse na Assembléia e sesse
deputado, haveria de proferir, mais ou menos, o se

:guinte discurso:

"Senhor Presidente e senhores deputados.
Muito embora, nesta .sessâo, destinada tão. apenas

� eleição da Mesa, seja usança ou preceito regimental
a ausência 'de proposições, entendo que leis sociais e

principias de cavalheirismo exigem um pronunciamerr
to nosso.

Sabe V. Exa., sr. Presidente, e não ignoram Os srs.

deputados, que o nobre e digno representante do Par
tido de Representação Popular, 'sr. Luis de Ceuza foi
obrigado a deixar nosso convívio, acometido ele molés-
tia, de mau caráter,

'

Triste carreira, sr. Presídsnte, a do político.' O
ilustre deputado parrepr.ta, justatnente quando ia
receber b prêmio de tantos anos de lutas e sacrificios,
na oporturiídade mesma em que o seu Partido alca.n
caria projsçâo ímpar pa vida política do Estado, enfei
xando em mãos correligionários as chefias de dois po
deres - é rudemente golpeado por essa moléstia terrí
vel, que tantas vítimas tem feito e que tanto trabalho
tem dado :is Iavadeiras.

Sim, SI:O. deputados, não escondamos o nsgrejar do
quadro clínico, Tenhamos por piedoso o atestado do
eminente Prof. J. J. Barreto, que não 'quis ser desu
inano e cruel, com este Poder, escondendo-lha ,
verdade e o verdeiro diagnóstico. Dizendo-o doente de

amigdalite, o abalizado ortalmolartngologista fez per
fumaria. E o mal do líder do Govêrno nesta Casa É'J
bem de contrário, um mal sem perfumes. Não é mortal
- graças a Ormum - mas é aniquilante. A enfe-rmi
dade de S, Exa. saíba V. Exa, sr. Presidente, é diarréia
emotiv� .

Mais não preciso dizer" para propôr que esta Casa
constitua em Comissão, sob a presidência austera de
V. Exa., O'S sr:s, deputados Volnei Oliveira, ladislau
romanowski e Livadário LObrego, para levarem ao in

sígne deputado enfermo, saudações,-conforto e água da
colonía".

Conforme noticiamos

on-l
museus da Europa. . POBRES E RICOS Na'-o haveré alterscões no MI'niste'rioI tem, a linda e admirável EX- Dançarina, No Jardim, Pss-

,

I POSIÇãO
DE PINTURA de' cando, Balet, No Jardim, . RIO, 11 (V. A.) - Um ma- tando-os sobre a oportunída-. I Uma publicação -nos dá 1 .

'

famo'SoR artistas hungaros, Dançarina, de Kompoci Ba- tutino divulgou hoje que o de de seu afastamento.conta que temos 2.400 mu-
. que ora se realiza nos salões Ioy Endre, pintor .que ' viveu nicípios e os de maior re-

sr. Juscelino Kubitschek te- I Iritarrogado a respeito, eS-

I do Clube Doze, teve um êxito varios anos na França e da ceita orçamentária são São ria manifestado ao general ta manhã, o general Lott, que
. brilhante desde sua abertura. Escola Francesa. Teixeira Lott o propósito de I se achava irritado com as" Paulo, Pôrto Alegre e San- ISão 31 quadros que ali es- P�sagem, de Nengradí realizar profundas altera-

I versõss a proposíto, declaroutos. Os três, juntos,
,-

fazemtão expostos, a 'saber: LaDszlo. d
40% da receita das demais ções no Ministério, com a o seguinte: "Devo informar

-000- escansan o, de I{omazo- id d
...

-

.' substituição, inclusive, dos I
que não tem o- menor run-,

.
UnI a es mUnICIpaIS e qua-Interior, de Apatvalvi Ce- mi Kate Endre Rodeo, No

I se 80 % da arrecadação das ministros- militares. Segundo damento tais noticias. Não
ne J. . Bebedoiro, Disparada, 'de Vis- capitais e t 't" S- a mesma noticia, o ministro houve tal consulta por �arte.

. '. '. errI OrIOS. aoPaisagem, de Barsi Bela. ln Jane�s, c�nslderado o �e- I Paulo arrecada màis de 17 da Guerra teria pedido ao do presidente, nem se reali-
Menina affIôr, de Bendene 11101' ammatIsta da atuahda- i Estados Pôr-t AI _

.

. presidente um prazo até se�- zou a reunião de generais de
F d 'k 'd h 1

., o egI e maIS
're erI a. e ung-ara. ,de 11 e Santos tem arreca-

ta-feira proxima, para sua que falam. Parece que ha em
Rosas MI'xtas na Ce ta Ro D d

'.

F'-I
' r'e''3posta, pois considerava detnrminados setores o firme. ,s <,

- ançan o na rua, Im de 'dação superior a 9 -únida-' C"-

'sas, Cravos, Rosas, Rosas, Feira, Mel'�ado, de Vizkeleti des. necessaria uma consulta aos proposito de intrigar..rme, com
Rosas, de Henzne Deak Adrie- Eta.' O g'enerais, sobre a convenien- noticias tendenciosas, Espe-reverso da medalha: ..

ne, eonsiderado o melhor fIo- ,Mercado, Mercado, de Zo- cia de sua permanencia trno cializaram-se em mentiràs eMarcelino Vieira (RGN),rista da Hungria. rad Erno. F Ministério como, fizera ao .meu respeito".ronteiras (Piauí) e Sam-
baíba {Maranhão) são os

iniciar-se o atual governo.

mais pobres, e' em 1954 ca-
Tamberil queria proceder da

*
mesma -forma agora, consul-da município acima citado

I
* No início, o cancer ,é ",

não arrecadou 100 contos. '!' uma doença local: có:g.-
Fro_nteiras, o maior d:les, I .

.

" :su1te imediatamente o
entao com 13.315 habItan- cluindo-se que o fronteiren- .,. seu médico

..tes, e com uma superfície- de se é o contribuinte de mé-" Auxilie a campanha '�.

:1..618 quilometros quadra- nor índice -aquisitivo da n�-' * contra o carrcer da As
dos, a receita se identifica ção ou "o menos atingido * sociação Catarinense
com PO\lCO mais da quota! de . pelos impostos em todo o til de Medicina.
5 cruzeIros P(!)l' capital, con-lpaís. I 1*.

"

* * *

*

'"

*

*
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