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77'-- 'X_rmm RIO, 31 ev. A.) - O pre- pleitos, é imprescindível a
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O GOYER_800R 'CaSTIGBDO HOMENAGENSí�À MEMÓRIA DO 'DES. ��:i:�r:��e(��n���l�o a !����� ��üda:ai�ea�l1z��:s c��c:��
te circular: aos presidentes tração eleitoral; 3) - Quais

. ,
-; FLAVIO TAVARES dos trlbunaís regionais elel- as condíções para o trans-

pela pro"prl·a' adml·nl·s-traça-o Continua a repercutir do .. despedida, sob emoção geral. ������I�e,;���a�a�:::�s'.'c;��� ���t�udl�C����:�e��:iSa�f��:
iorosamente por todo o Esta- O dr. Edmundo Acácio Mo- ii. garantia da ordem no plei- tadas. Qual o tempo necessá

·0 de tres de Outubro que rio para esse transporte da
A Tribuna do Povo, .de Rio E agóra, o sr. Governador ense para que elegesse seu do o falecimento repentino reira Presidente do Conse-

U .'

elo Sul, publicou. o seguinte, estava impedido de ir a Taiól candidato a prefeito. dot ilustrado DeSembargaclar lho da Ordem dos

AdVOga-I
por f?rça' de preceito legal, capital ou sedes de comar-

,
.' ,cabe a gorca federal posta a cas: 4) - Quais os pontos ou

em sua última edição: porque as poucas águas .das
I Agóra o povó está revolta- Flavio Tavares, ocorrído an- dos, prestou ao sauaoso ma-

d'
. -

-

/d toríd d
-

d

Quando da sua recente es- chuvas haviam subido meio ia e encontra as próximas e- te-ontem nesta Cap,ital. gistrado as homenagens dos 'll�sPo�lçao I' �tS a� 01'1 � es cidades-chave em funçao 03

t
.

I 1
.

t te vnrovl
"

leí
- "

'I'rib I d d d lt d c ertorais 80 lCl o sejam pres- meios de transporte existen-
tada nes a cic ae e para assts- me ro e a pon e prOVlS01'1a, eiçoes cerno recurso para Ao egrégio n una ne a voga QS, ena ecen o ns

t d 't"d' .

iii I
a as a es a pr esi encia pa- tes para melhor localização

til' a reunião da trDN, cuja já construída pela segunda .íar vasão aos seus sentimen

-I
Justíca tem sido enderecados notáveis qualidades de cara-

ídenci bivei.
. -,

'
-

t d
.

I d de cíd d
- ra as prüvi enClas ca lvels, e locomoção da torça rederal

caravana aqui veio com car- vez com o auxílio dos ope- t03 e mtencoes traídos pelo centenas de telegramas de er, e JU ga ar e e CI a ao
- .

tI'
A

'

• • " os se'zutn es esc areClmen- e outros esclarecimentos ,\Ti-
roi de chapa branca e gas- rários da firma Schroeder, governo. I pezames pela perda irrepara- do extinto. t .

o

sando a ordem e a normalí-
tando a gasolina do povo, não estava debaixo dágua. Entre- Já é tempo mesmo ele mu- vel que acaba de sofrer. O dr. Hans Bundgens, Sub-

os

I)' Q', - 'UalS as zonas 'elei- dade elo pleito, solícito sejam
para fiscalizar qualquer obtn. tanto, isto ainda não seri3. .lar! Está na hora de aca- Ante-ontem, pelas]7 ho- Procurador do Estado, falou

-

torais dessa circunscrição em prestados como objetivo .la
mas p:J.ra fazer politicagem, nada caso houves3e outro CR- oar com. esta vel'gonheira! l'a2, rulindo o féretro da r'esi- em nome dos promoLor'],;,

l�' que, pelas circunstancias 10-- presente consulta, no mais
. aconteceu um fato que não minha para Taió, mas o cu- '••IilO;,.tsI....uu,••••••••• dência do saudoso extinto, lendo co,movido discurso e1-.;

DESA EC
cais e antecedentes de oútros breve tempo".

pode ficar esqueCido. so é que essa é a única es- i PAR EU realizou-se o sepultamento despedida. ••••••,. .
A( \ ltece que o sr. Gover- trada que pos3ibilita o trân- S. PAULO, 31 ev. A.) dos rtstos mortais, no Cemi- Na próxima segunda-feira,

O MINISTRl'\ DA AGRO�ULTURA,nadar, lá. pelas tantas resol: sito para aquele próspero Está de3aparecida há alguns tério de Itacorobi. dia 5 do corrente, na Cate - U IL
vera ir ao vizinho município mas esquecido município. dia a srta. Baby Lomani, Verdadeira l1l11ltlCL10 com- draT Metropolitana, a famí-

_ COMPARECERA'-A' CAMARAI de Taió, para, certame,nte No. ano pas;;;aclo, o -sr.. Ge)·.1 "Miss São Paulo" �lo VI Cen- parecell ao ato, p�ra: prestar Iia Tavares' � o calenda Tri�

prometer mais alguma - pedra. lern�9,õ,r pr_?m,:ote,);l
A

\ sole_��� I, ten�Eio. j\ PolisL� .�y\e�l l��- homen�lgr..m ao ,emill�nte .bunul de J'ustiça farão cele- ,

. -

' "

fi,
fundamental de qualquer '11 � .,.... I' J1.tiz, -pÍ'(!,�ent2-s o '�JJ,m��l'Qe' bt,\Ol!' nüssa'A ele '70 dia, pel,o RIO, 3I (V. A.), -.Convo- ' ta. O:SI':',Munhoz da acha

mente 5 rni lões para POl'_ ,13
•

lizanQ:o investigaçõ�s no set"-
.. � ,"'...>7"'( i-l 1 1 cada, 1)e1a, Câmâra de.�'A1l- � falarlÍ'?�

..
respeito da proje.ta-

coisa que êle não fará nU11- coisas �m órdem; mas à ver- i tido de 'localizà-la� A prOl)Ó- Justiç!l > incurp�rr.�,CiO, o Pl$fr des�anso �terno ua a ma ,co )
....,"t"-

cal Mas qual não foi o es- dade é que até o rnqrnento ',ó 'siea, revela-se que Baby não 3ide1ite da Assem.bl· ia, r�pre- saudoso magistrado,
- ta.dos� conll%ireccl'.l ao" ?.I;\-_ da. criação elo Ministério 'd�

, _�entante do SI'. Gove'rnadoI', •
- lácio Tir.1dente3 amanhã o Minas e Energia, bem assim

panto de sua excia. quand0 deu perseguições, -faUdad�s I clá notícia3 à família desde �

-

. ela 'Eletrobrás, da rede na-

lhe informaram que êle' não e enganou o eleitorado taió- janeiro do corrente ano, Juizes, 'promotgres, advo;ga.- ministro da Agricultura;,- a ciOnal de armazens. e., silos,.
poderia seguir porque o tran- :los, Secretário d'Estado, fun� -

fim de responder a diversos produção de borracha, das
sito estava impedido, pois �ionários públicos e enorme

_'.

_:-, $' pedidos de informações so- providencias para minorar
não havia ponte sQbre o rio '- '1umero de pessoas das rela-

, ADO' bre assuntos de natureza os efeitos" das geadas e ou-

Trombudo! Procurando sa-I
\

-

ções da família enlutada. So.. cf0f(.I�
bel' melhor do caso, o sr. Go- EM 4.6 MUNICIPIOS

bre o coche funebre viam-se RE�· ����:����:!:��;:!�::�.��:.�=��o;.!�:�:��::�.
}el:nador indagou se a ponte I

dezenas de coroas eras Pode-

N A bI
�.

-

ai���r���t�:ta:a p;��l:a. foi No ano passado, a Aliança Social !rabalhis- ��s'C��i������C.::el��/�as�; V.p�rL'
I

LDHAAS _

a· 5Sem e Ia
quando s. excia. soube que ta derrotou a UDN em 46 municípios.

outros, Estados .

.

-t I N ·t
- .

b
.

- Sessão do dia 30 tal, s'ob a preSidência do cje-
nem sequer o proJe o c a me.3- Em BLUMENAU, 110r exemplo, Net'êu venceu

o ceml ena, ao aIxar a

f
A I .

lt D putado Braz Alves.
ma ora feito e nem uma pe- c'om 5064 vótos. urna a sepu ura, o sr. JS. • A

eira fôra colocada, muito e111-1 O candidato mais votado dá UDN conseg'uiu Ferreira Bastos, em nome A��E������SI Lida e aprovada a ata ,ia VOTO DE PESAR PELO FA-

borf\ há. mais de um ano a

I 5062 vótos.
\ I do egrégio Tribunal de Jus- E BALSÂMICAS sessão anterior e lido o ex- LECIMENTO DO DESEM-

ponte antiga tivesse sido le- I

I tiça e da magistratura, pro- pediente tiveram início :)$ BARGAQOR FLA'VIO

I
.

h' TAVARES
vada pelas águas.. 11 iIW OM o U' I I

.

11M.. , I a ! I .RlrE n feriu eloquente oração di: tra.l?alhos, na ora regImen-
"
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"Nas interminaveis horas de vigília e meditação, nos
I G

� ·

d' b t
ra de ser recebido, -!\ssistl, estarrecido, ao para mim inédi- O deputadO Alfredo Che-

11101l1entos raros de quasi desespêro", enquanto procurava enesls e um urocra a to espetáculo de mu1tidões em busca do mesmo fim. Vi rem, do PSD, encaminhou

n_ovo em12l;'êgo, compreendia fragil consistência do ,comér-
I
.' imensa variedade hUln�ria, de todos os _matizes e em to�as requerimento à Mesa, pro-

C10 brasileiro, sujeito às vicissitudes proprias de palses em
.

as posturas, frente aos inacessiveis e arrogantes oficials- pondo um voto de pesar pelo

formação, de economia instavel, de ambições desmedid8.s.
- II - de-gabinete, cerbéros fiéis guardando as portas dos amos falecimento, hoje, nesta cf-

São Paulo retratava, com duras cores, o cenário naciom',l. ITAGIBA CAMPOS poc!erósos. Detestei, abominei tudo isso, supondo, por des- dade, do exmo.· sr.' Desem-

Terra de ousada3 inici.ativas, sem bases seguras, ou mesmo
Paulo. As grandes firmas, tradicionais, tais como Mata- conhecer os mi§.téri03 daquele novo mundo, fôsse eu o uni- bargador Flávio Tavares d�l,

inseguras, apoiadas, ao revez, no espírito de aventura, no razzo, Moinho SantLsta, Votorantin, Light, não ofereciam, co renegado, existisse ali generalisada cOJ)jura para aba- Cunha 'MelQ, 'e a expediçiio

desejo incontido de enriquecimento rápida, no absoluto como .ainda não oferecem, atraentes cqndições a rapazes ter-me e destruir-me. Ignorava que todà's que ali estavam de tele'gramas aos seus fa

elesapêgo aos riscos, expunham-se todos, empregadores f
dotados de muita ambic;;ão e alto gráu de personalidade. teriam o mesmo destino porque os e'leitos, os que iriam 0- miliares, pelo infausto acon-
Muitos anos de submissa dedicação, de lenta despersoná-

empregados, aos 8.:'::1:'23 da sorte, conscientemente admitl- cupar as vagas existentes e não existentes, seguiam outros tecimento.

d lisação, de permanente subserviência, seriam neces,sarios
os, ótimo se tudo" co lT e.2se bem >2 enquanto corresse bem. caminhos. Vivi ;semanas de inesquecivel agonia. Ouvi pro- Os deputados Estanislau

Mau se acontece:te o contrário. Lavavam-se as 'mãos, di- para alcançar posiçãb de relêvo no meio a que meus fa- messas. Recebi sorrisos e amabilidades. Tomei até uns ca- Romanowski, do PTB e Pau-

zial11-se adeuse3 e saíam para outra.
dos me habituarah1. ·fésmho.s com suas excelências. Mas continuei sem emprê- 10 Fontes, ela UDN, em nome

Pareceu-me, porém, não me convir, e nem me permi- Nêsse momento de indecisão e angústia, ao ser obriga- go. Por certo o prestígio qe minha fada protetora não ia das respectivas bancadas,
tia a ausência de qualquer apôio economico 'ou menor re- do a escolher o melhor caminho para consecução de meu>; além das soleiras das repartições. deram apôio ao requerimen-
serva financeira persistir no rumo escolhido sujeito aos modestos porém humanos objetivos, intentos de rapaz de- to' do deputado Alfredo Che-

imprevistos da inconsistente, varia e movediça economia samparado de 'fortuna, sem família rica ou de projeção so- Nesta altura da odisséia abriu-se concurso para ad- rem.

nacional. n3 anos se aClUl1ulavam, já\sentira o amargo .sabor cial e política, nêsse momento alguem - talvez a boa fa- missão de t9dos os funcionários necessário.s à nova autar- A l.\-iesa, pela palavra do

?a penuria � não gostaria, sob';pretexto algum,lde,l'etornar ao
da que permanece inv!sivel ao nosso lado, como aprende- quia a instalar-se breve. Li os editais e, como se estivesse seu Presidente, deputado

aspero caminho percorrido. A idade diminue as resistências, mos na infancia e vimo� nos cromos de folhinl'las comel'- comprando bilhete de loteria, inscrevÍ-me. Sem esperança Braz Alves, associo'l}-se, tam
agravam os complex03 e cria o mêdo. E à idade começÇlm ciai3, - sussurou-me: e sem confiança. Poder-se-ia, de boa fé, em 1937, acredi- bem, às manifestações de pe
a fechar-se as portas dos emprêgos, temerosos os homens - Por que não procura um emprêgo público? O 'govêr- tar-se na honestidade de concursos patrOCinados pelo go- sar, da Assembléia Legisla
ele negógios de assumir compromissos com homens já ma -

no jamais termina; jamais encerra negócios, jamais cles- vêrno? E os rapazinhos bonitos, filhótes de papais, onde tiva de Santa Catarina.

duros.
'

pede empregados. E lhes dá muitas garantias. ficariam? Tamanha a desconfiança que ocultei à esposa INo Brasil, sobretudo, o h:>mem quarentão não mais �om tal mosc� a,zul no. pensarl_lent? saí à' procura do
I a tentativa em :viSita. Muitas provas e cada uma delas, eli- IRREGULARIDADES PO-

e?contra, exceção nos casos de proteção' de familia ou clt) 10gaI que me convmha-.. E amda hOJe, vmte anos passado;;, minatória. Entre uma e outra sempre medeava longo tem- LICIAIS EM PESCARIA

solidas amizades trabalho inicial e condigno com possibi- ao relembrar as aventuras de então, volto-me para os céos I po para revisão e classificação. Vencidas a primeira, se- BRAVA'
!idades futuras.' e proclamo: I gunda e seguintes alcancel'o fim sem, no entanto, confiar O· deputada Olice Caldas,

Como me portaria, como reagiriam corpo e espírito se, - Meu Deus, como é dificil arranja.r emprêgo público! no bom resultado de tanto esfôrço, trabalho e sacrifício do PTB, ocupou a tribun"t,
dentro de alo'uns anos ao atingir a casa dos' quarenta, Para mim, ao meno,s. Desprotegido como disse antes,

I
à3 ocultas. Murmurava-se, diziam, que todo o aparato era em explicações pessoais, pa-

r
to ,

OS2e obrigado a enfrentar borrascas iguais às que, p,o�

I
sem relações, nos meios burocratico ou' polític9' porque apenas para despistar. Que os verdadeiros funêionários ha ra criticar veemente o Go-

duas vêzes, à.. revelia de minha vontade e ao contrário do., sempre vivera longe de ambos e somente em convivia com muito estavam nomeados, no Rio. Em vão lutavam, como verno do Sr. Bornhausen, pe
meus esforços, me apanharam de surprêsa? Enfrentaria, pessoas tambem refratárias a ambos, - indiferentes e ho;;- 'eu, em todo o Brasil, 7'.000 pessoas de todas as classes e las irFegularidades potliciais
sem danos irrepal'aveis, o risco de formar-se en1 meu sub - tís - como poderia encontrar aberta, à minha espera, va-I profissões, porque entre nós estavam "soldados, engenhei - que vêem ocorJ'endo, com

C(mscient2 canceroso senso de incompetência, de azarado, ga funcional sempre disputada por elegantes e bem apa- 1'OS, estuaanteS, advogados, médicos, professores, comer- certa insistência, em Pescn
ele frustrado? Decididamente não me seria passiveI pros- drinhaelo3 rapazes, conquant'o desprovidos de habilitaçõl's darias, datilógrâfos" em disputa fliJ mil lugares iniciais. ria Brava, no município j�

segUir em caminhos repletos de insegurança, sujeito aos pessoais? 'No entanto, para surprêsa geral, com, espanto por d�- Laguna, pelo delegado S1'.

CapriChos, às vontades às ambicões de outros homens tor- De pósse de duas ou três cartas de apresentação, com sabituado.s, o'concurso foi honesto até o 'fim. Chamaram- Orlando Joaquim Pereira,

nanctó-l11e dêles depen'dente.
- ,

I' aparencia de' ultimato aos destinatários, mas na realidade nos para as :posições em rigorosa ordem de classificação. 'contra pessedisbas e traba

l'
Quais os rumos que pàderiam oferecer relativa segu- -",convencionais e inex�ressivos papéis. que só serve,?). para Exatame�te no dia 31 de dezembro -de 1987. lhistas daquele distrito. Antes

� ança, estabilidade, que dependesse apenas de meus me- afastar os eternos e lmportunos pedmtes ele empregos, a- _Morna o ano do Estado Novo e nascia, por força das de Ideixar a tribuna leu tel�-

r. �Itos Ou esforços? Tudo no Brasil, à época, aparentava a cariciei luxuosas poltronas ele ante-salas dos Igràhdes dil circul'13tâncias, m�is um funcionário público no Brasil., grama recebido daquela loca-

Instabilidade já conhecida e provada. Pelo menos em São administração pública. Nela.s dormi horas int'eiras, à espe- ,

;-.-/
RIO, 26-8-55. lidade.
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Florianópolis, Quinta-feira, 1° (lil Setembro de 1955 Crl.101

-,
"[ram picaretas"
.' A este jornal foi endereçado o. seguinte
mentido:

RIO, ·30 - Sindicato dos Estivadores do Rio

de Janeiro, tomando conheeírnerito de telegrama
enviado ao �emanirio Itajaí, da cidade do mesmo

nonle"comentidn pm' V. V. S. S. e mais pela Ga

zeta, A Noticia, de Jeínvílle, assinado por tres in

divíduos que se dizem estivadores, protesta contra

injurrcsas e falsas acusações à administração do

dr. Francisco Gallotti no pôrto desta Capital. Acu
sadores não são estivadores e fazem afirmativas

absolutamente falsa1, podendo este Sindicato ates

ta-l' honradez, competência e dedicação do sr. en

genheiro Gallotti, que nada nos solicitou, sendo

este ditado por, inteira justiça. Pedimos publicar
nossos protestos, Saudações. Aureliano Augusto
Braz, Presídeute Sindicato.

:>

No Abrigo ela Criança Pobre" no Rio, o seu fundador c diretor, dr. Francisco

Gallotti e sua exma. esposa, no dia de Natal, todos os anos, costumam almoçar
com as internadas. O clichê acima focaliza essa visita do ilU3Ü'C catarinense e da

sua exma. sra., em 1953, qua ido serviam doces às crian eas. Candidato ao Govêruo

do Estado, o dr. Francisco Gallotti inscreveu no seu programa: A I, T R UI S M O.

des-

Na qualidade ele cidadão ministrando aulas com ple-
e morador que Elon, há mui- 'no conhecimento da Inspe-

-

tos anos, dêste municj'pio, toda Escolar.. e que lêsse a

onde nasci, me criei e pro- Iastainento foi motiv�do
curo educar meus filhos, por não ser ela uelenista!
nunca pude entender como Pergunto, agora; ao sr.

3e possa misturar política Prefeito Gerhardt Neu
C0111 funções públicas, e, ferth: os professores muni
dêste modo, venho, por es- cipais são pagos pelos co

tas colunas, formular' uma fres públicos ou pela, U9ião
pergunta' ao sr. Prefeito, a- Democrática Nacional?
cerca do seguinte: Quero, ainda, esclarecer
Atendendo a uma solici- que, quando consenti que

tação do Sl·. Gerhardt Eh- minha filha fôsse substi

lerth, filho do professor ti- tuir ó professor Ehlerth,
tular sr. João Ehlert, que nenhuma remuneração foi
se acha eloente e queria evi- estabelecida. Ela foi traba
tal' que seus alunos ficas- lhar gratuitamente sem ne

sem privados elas aulas, mi- nhum ônus para os cofres
nha filha Dorit foi substi- da Prefeitura, apenas para
tuir êste, enquanto durasse evitar que se acumulassem
3U:l licença. Assim, no dia as faltas dos alunos.
12 elo corrente, iniciou suas Como se vê, a atitude de
aulas, temporárias, na Es- sin teressada, patriótica, de
cola Municipal Almirante minha filha Dorit não foi

Barroso, em Testo Rega, bem vista pelo sr. Prefeito,__
Distrito de Rio do Testo. por não ser ela uelenista!!!
Agora, porém tive a sur- Rio do Testo, 17 de agôs-

preza de saber que minha to de 1955.
filha foi afastada da refe-I

I rida escola, onde se achava WALDEMAR SELKE .

.............................................,.

DO SUPERIOR JRIBUNAL ELEITORAL
Circular aos Tribunais

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Dental Santa Apolonia 1.

. H
.

ARTHUR ANTONIO MENEGQTTO
Rua: Tiradentes, D.O 20

.

FLORIANÓPOLIS--
.I

"

ESPECIA.LlZADA EM ARTIGOS DENTARIOS
artigos

- A ImobUiária. Miguel Da U'X
Tem a venda-
Uma casa a Avenida Mauro Ramos.
Uma casa a rua Visconde de Ouro Preto
'Uma casa a rua Deodoro cj13,50 de frente e 46,60

de fundo.
'

Uma casa e um lote a Avenida Santa Catarina -

Estreito
Uma casa a rua li! de Julho
Uma casa 'de madeira em Barreiros
Buas casas no Morro' do Geraldo-Estreito

, Duas casas e eum terreno para loteamento no Morro _

do Geraldo
Um lote na rua José Candido da Silva - Estreito
Dois lotes a rua Moura - Estreito
Dois Lote� no Bairro de Fátima - Estreito
Quatro lotes no centro da cidade
Quatro lotes em Londrtna j= Paraná
Tem compradores para casas em Florianópolis des-

de cem a quatrocentos mil 'cruzeiros.
Negócio a dinheiro.
Informações' na IMOBILIARIA "MIGUEL DAUX",
Rua CeI. Pedro Demoro 1541 - l0 andar Estreito ou

Edific,io Ipase andar térreo - Fone 3376 - Florianópolis \

/

MINrSTI:RIO DA
.

AGRICULTUkA
SERVIÇO FLORESTAL

DELEGACIA ).<'LORESTAI.
REGIONAL

.. "CORGO" COM O ESTADO o..,.

S.\NTA CATARINA
A V I S O

_......�_O·ESTADO .

o ESTADÔ' •

FARMÀCIA DE PLANTA0

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

. Viagem com "seguranç�
e ,rapíllez

so NOS CONFORTAVEIS"MICRO-ONIBUS DO

RAP-IDO ,<SUL-BRASILEIRO)
Flórianópolis - Itajaf .;:_ -jó'invUle '-;:.-:- Curitiba'

Agência:
_,.

Rua Déo4ôro: esquina:da
Rua

... Télíblite '"'Silv'eira
.,

:;�

--- Mês de Agôsto
ADllINISTBAÇAU 6 sábado (tarde) - Farmácia Catarinense - RusI Kedaçio e _Oficln.. , à rua Copo

_

aelheiro Mafra, n, 160 Till. 1022 Trajano.
- ex. Postal' U9, 7 domingo - Farmácia Catarin ense - Rua Trajano.Diretor: RUB1ilN � �. _AIlOS .

I 13 sábado (tarde) - Farmáeia Noturna ...:_ 'Rua 'I'ra,
jano.

14 domingo -. Farmácia Noturna - Rua Trajano.
20 sábado (tarde) - Farmácia Esperança - Rua

Conselheiro Mafra..
I .

-

21 domingo - Farmácia Esperança - Rua Conse.
lheiro Mafra.

27 sábado (tarde) - Farmácia Nelson - Rua Fe.
lipe Schmidt.

28 domingo _- Farmácia Nelson - Rua Felipe
Schmidt.

O serviço noturno será efetuado pelas Farmácias
Santo Antônio e Noturna s-ituadas às ruas Felipe Sch.

Ano .....••.••...•• Cl" 170,00 Imidt, 43 e Trajano. .

.

.

Seméatra Cr' 110,00 .

A presente tabela não.jioderá ser alterada sem pré ..Nr' Interior
Ano ...•......•..•• Cr' ��O,OO

I via aatorização dêste Departamento.
SemeltTe .•...••...•.. Gr$llO,OO Departamento de Saúde Pública 26 de Julho de 1955Anúncio mediante -cntrâto.

L' O ld D'A
A I' t d F ..'

'Os o-rii'in'lis, RIeRmO não pu- lltZ sva· O campora - nspe 01' e armacla.
bllcadoa, não serão de olvides.
A direção não se reaponaal iliu Ipelos conceito. emitidQ. DO. ac- I

ti,o allinado.. >

Gerente: DOMINGOS .,. D*
AQUmO

Kepreaenta>ltea:
'Reprasentaçõe. A. S. L-.r.l\.
Ltda.
Rua 3ena�or DllntAl, 40 - iO

andar,
.

'I'e l.: 22-6924 -- Rio d. Janeiro.
Rua Iii de Novembro 228 6°

andar aa)a IiII - São Paul".

\SSTNA'I URAS
-Na Capital

Raios· X

-}

------------�-----------�"�---�----�--
."",'?"

INFORMAÇOES
UTEIS
-o-

áparelha,em moderna e completa para lIaa'lIuer ex.ml
radiolórte.,

Radiografia. e radioscoplall.
Pulmões e 'coraçã.o (tora'x),
Estomago - intestinos e figado (coleclstografla).
Rins � bexiga (Pieloguafía).
Utero e anexos:' Bistero:'salpingografja com Insufla

ção das trompas para diagnÕ,.<itico da estern.;d!Ade.
Radiografias.de ossos em geral
l.\Iedidas es a-as dos díametros da bacia para ortenta,

ção (lo pa�to (Rádfa-pelvimetrfa).
Diariamente na Maternldade Dr. Carlos tJorrês .

1.111

VENDE-SE AS SEGUlNTES PROPRIEDADES
A Casa "n, 12 na Ruá dos Ilhéus (antiga Visconde

Ouro Preto).
A Casa n. 13 na Rua Silveira de Souza
As Casas nOs, 1 e 3 na Rua Sete de Setembro

Uma casa de estuque na rua Servidão Moritz, (Morro)
com o terreno 6 x 14, preço Cr$ 18.000,00

Uma casa de matéria I com o terreno.Iü x 30 no i�icio
da estrada do Pantanal (lado da Trindade), preço Cr$...
40.000,00

A tratar com o Sr. Doralécio Soares ou o Sr. Sílvio
Sonsíní

----------------_----

1.700
2.600
U;fiI
U2i
IUOI
1.158
1.600

_d

Restaurante Hapoli:RUA M&recbal DeodorQ ...
Em Lages, no sul do Br&s1l, o melhor!
Desconto especial panf 01_ aenhorel 'f1&Jante8.

H

1\

.MARIO- DE LARMO '

Dr'. Vida)' Dutra. Filho
. CANTIÇAO. I . ESPECIAUSTA EM DOENÇAS DI: CRIANÇAS

,

M É D I C o CURSOS DE ESPECIALIZACAO NO RIO DII JANEIRO /CLJNICA DE CRIANÇAS I PEDIATRIA NEO-NATAL - úfSTÚRBIOS DO R.C••-

ADULTOS NASCIDO - ASSISTi:NCIA TÉCNICA J.;SPECIALIZADA AOS
'Doenças Internas. IPREMATUROS

- TRATAMENTO r iNAPETI.:NCIA INFANTIL
(FALTA DE APETITE) - TRATAM.r.:NTO DA MNUR.IilS. NO •

.

CORAÇAO - FIGADO - TURNA EM CRIANÇAS B ADOLESCENTES _ DIS'l'Ü�BIOS
"lUNS - INTESTINOS' . PSICOLÕGICOS DA INFANCIA - .NFIilRMIDAD.S DA INFAN-

CIA DE MANEIRA GIlRALTratÁm"lnto moderno da

I CONSU.LTõRIO
� FELIPE SCHJUDT, III.SlFILIS . CONS.ULTAS - DAS 2 AS 6"" HORAS.

'

Consultório - Rua Victor CONSULT.\S C/ HORA MARCADA.: J'ONa 11811
RESID1'.:NCIA - 'l'ENENTE SILV.IRA, 118 (J'ONa '1'1�ATENDE CHAMADOS A DOMICILIO .

DR. ÀNTONIP DA1'ISTAo
JUNIOR

DR;, CLARNO G.
GALLETTI

- ADVOGADO
Rus, Vitor BeireI.. , 110.

iONJI: l,4oG8 - Florilln�oli;j

Das 13 às 16 horas.
Telefone: Consultório-

(Chácara

Lavando com Sabão

\?irgem Especlalldade
da Cla. IIIIIL' I·NDOSIBIIL-JoloyUle.- (lIarca·,eglstrada)

ecoDomiza-se tempo�e dio.belro .

. - ....._---�-----_.-------

I
I
I.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Conforme foi amplamente .noticIado,._ terá inicio

•
Raulluo Vieira de Mello hoje e se prolongará durante

-

todo mês, exclusivamente
! e sem prorrogação, a ancíósnmente esperada "Extraor-
- Oh! corno é dõce estar na solidão
•• dinuría Venda de Utilidade do Lár", mais uma hrIlhan-

A cõntemplar das matas ft verdura, _

. .. .

-

.............".,•••••: O
te iniciativa da: "A Modelar", o magaain das grandes

_Ihar o Céu, o Mar",:. oh! que aventura! realizações.
Oh! que prazer! ... Que bela sensação! Assim, . durante o corrente mês terão as donas de

casa a melhor oportunidade de fazer valiósns compras
das mais agrudaveis utilida-des para o maior confôrto e

beleza de seus- lúres,
Grandes e exepcionais descontos' serão concedidos

de acôrdo com ar descriminação abaixo:
- 10% nas tabelas de preço dos colchões e travessei-

I ros -de móla DIVINO .',
.

10% nas passadeiras congoleum
_ .10% nas poltronas - sofás-cama e grupos esto

fados

15% em todos os tapetes' e passadeiras de lã -

bouclê e' veludo
15% nos tecidos para cortinàs, decoração e estofa

mento e

20% no variadissimo estoque de tôa lhas de rosto e

banho ..

•••••••••••

Machado; ,e•••zury

ACONT�CIM_�.NIOS SOCIAIS
/

,
,

procedente do Rio de Janeiro, chegou à nOS3a Capital I ANIVERSÁRIOS
,

.ta-feira última d. Silvia Pernam Tavares, espo3a do
f

_

q�a�ál'iO Tavares. A coluna Social deseja à elegante senno-
.
SR. SINÉSIO JOSÉ FUR-

�l. feliz estada em nossa cidade

I
TADO ,

la, , X X X "
Transcorre hoje a data

Amanhã.dia (2) festej� mais �lm. aniversário .0. sr. _Es- do
_

aniversário na:talício do

tio santos- A coluna social deseja mumeras telícítaçôes. i nosso prezado amigo e con-

tev X X X [terrâneo sr. Sinésio José

Sabado. no salão do clube XII de Agôsto, apr.esentação, I Furtado, .digno funcionário

d s lindos tecidos -r Carlos Renaux S. A. em desfile de mo- . da- D. E. R.

d�:. A exibição dos modelos cabe a sra. Prof. Salvio de Oli- Pelas suas elevadas qua

veira, sra Tenente Fernando B. Viegas. Srta Elizabeth Gal- lidades de caráter e de co

lotti, srta. Mirian Nobreg.a, srta. �maculada, Gaspar, sr�a .. imprime em suas funções

JIeélia Ouriques. �esta noite estara presente a festa a M13S ?em' suas funções
Distrito Federal. Elvira Wilberg. e Cardina Bacha, a se- por certo será alvo de in ú-

gunda mais bela do Estado de Santa Catarina.' meras homenagens.
X X X

' . Às muitas homenagens as

com prazer. registro o nascimento do menino Edson 'de "O ESTADO" }

José filho elo casal sr. Alexandre Barcelos e sra. Lutércta

Barcelos ....... "

MENINA REGINA MARIA

X X X Faz ânos hoje a galante

Sabádo dia (3) grande acontecimento social na cidade menina Regina Maria queri

de Itajaí. A família Bornhausen e Lins festejam o contra- da filhinha do sr. Bento Oli

trato de casamento de seus filhos Dr. Renato Bornhausen. veira, funcionário da Faeul

filho do ilustre governador .sr. Irineu Bornriauscne d, Ma - dade de Direito e de sua ex

rieta Konder Bornhausen com a srta Rosi Lins filha do ma. esposa Mal'ia Isabel

sr. Genésio Lins e d. Conceição M. Lins. A coluna social I de Oliveira.

cumprimenta aos noivos e dignas, familias.
'

X X X 1,"AZEM ANOS, lIOJE:

Chegou hontem a nOSSa cidade a sra: Alice Fausto Gal- - Sl·:1. Julieta Vieira, es-

lotti. A ilustre dama a coluna social deseja fez estada.' 'posa
- do sr. Manoel Galdino

X X X Vieírn, do alto comércio 10-

,

Festa d� menína Tania Helena G. Fialho. cal

I
\ X X X - sr. Hubaldo Abraham,

Na residencias da sra. OtUia G. Fialho; sua filhinha do comercio local

Tania ofereceu às suas amiguinhas uma .festa no dia," em - menino Luiz Fernan--

Que tomou primeira Comunhão. c: d�o, filho do sr. Manoel Fer-
X X X reira de Mello, alto funcio-

D. Otiliaangitria de apurado gosto preparou finos do- .iárío da Prefeitura Muni

cê, e salgados Elegantes Sra. e srtas' estavam presente a ipal desta Capital
esta reunião de criança que la estavam homenageando 'I'a- -:- sr. Rodolfo Silva,
nía, eram as meninas Rita de Casia Viegas, Elza Bôos SclÚ- comercio do Estreito

mídt, Maria Tereza Cherem, Margot Paim Luiz, .Fernanda - sgt, Arí Egidio Gil,
,

G. Viégas, Silvia Hoepcke da Silva, Iolé da Luz Faria, Fer- 14° B. C. e valoroso despor
nanda Paim Neves, sandra Mara Daux, Beatriz Pederneiras .ista

Corrêa, Joice Ramos, Kátia B. Luz, Ana Lucia Fleming, - jovem Alfredo Carlos,
. Eliana Silveira Garofalles, Maria- 'Tereza

.

UUilhon, Mara filho do sr. Odoaín Schmídt
Coelho de Souza. Servida meza Para crianças, foi ofereci- - sta. Miríam Pereira,
do um fino cock-taíl as elegantes sras. sra. Dr. Ilmar C01'- filha do sr. Amancio Perei

rêa, sra, Dr. Orlando Goeldner, sra .. Claudio Vicenzi, Sra. ra Filho e sua exma. esposa
Josí elos Reis, Spa Daracy G\llart, Sra. Dario Tavares, Sra.- J. Hely Pereira, e aplicada
Du_rv:11 dos Reis, sr: e sra. Jor. Sebastião Neves, Sr. ,e sra Jluna do Jardim da Infan-'
Tenente Fernando B. Viegas. Srta-N·ice Faria, Srta 'rereza :-ia MUl"ilo :Braga '-.

Fialho, Sra, J'oã:o, Únhares, sra Olga Garohlle;; CampDJ, - sr. Aderbal Machado,
sra. Vivaldi ·ga.l'ofalhes. comerciário

X X X - sta. Maria Gomes

Na semana, que Passou o sr. Ademar Texeira frequen
tava o mtbino�:Bar em cozpp�nhia da_ .Srta 11Z2 Dami-ani.
Srta. Dan1iani, com bonito c-asado ;em tuld�.

.. .:�

XXX
Srta Heloisa Helena Gomes, foi a mais -elegante da

, sessão, chic de domingo no Cine Sãé José, quando exibia o

film Canção elo Scheik, srta. Gomes estav·a elegan·te' e bo
llita.

- "jovem Rudi-Cal'los, fi
lho do sr. Norberto Silva
-

- -sta. Eli Cunha, - filha
.lo sr. Ulisses Cunha

. - sra. Zulma Cervi Tei

,eira, esposa uo sr. Noel
Teixeira, 'funcionário' do

3erviç.o Nacional de Malá-
X X X 'ria"

A data de amanhã reg'istra o aniversário do Prof. Fla- - General José Vieira da
vio Ferrari, ilustre diretor da Academia de Comércio.. A Rosa, da Reserva Remune

coluna Social deseja -ao aniversáriante votos de felicidades. 'ada do Exército, nosso pre-
X X :x: zado eonterrâneo e historia-

"Criação Fiatece 03 tecidos que já dominaram o mun- dor
do feminino de outras capitais, agora desfi1a� em nossa

- sta. Vania Gruner, fi-
c_idade nQ Salão do Lux Hotel' dia 0:1) apresentando as lha dp sr. Willy Gruner;
mais lindas e modernas padronagem em gabardini e citi'1 - sr. OUo Schaeffer
de algodão. Beatriz Luz elegante e_ graciosa pela primeira - áa. Zenaide Marques
vez desfilará exibindo dois lindos modelos. Srta. Luz repre-

- sr. Amauri Guimarães
sentava a Casa Tres Irmãos Evanilda Maria Lenzi a boni- Born
ta Miss Charme, tambem tomára parte neste desfile repre-

- sr. Fernando M,queSi
sentando, "Modas Clipel:".. Trilha

X X X . - sta. Luci Costa, fun-

Domingo festejou mais- um aniversário a srta MarÍfL cionária da Companhia' Te7
Ligia Cabral. Srta Cabral estava no jantar. do. Lux Hotel I:efonica Catarinense
em companhia de seu noivo sr. Lêdo Leite, e o c!lsal sr. e

- mer�na Rosangela No-
sra. Lamartine Richard. I'Onha, filhinha do sr. Ivó

X X X Noronha

.

Dia (29) o academico Alexandr,e Evan'gelista, festejou
- sta. Jarina Gastão, re-

�als um aniversário. A Coluna Social desej!l v,otos de feli- sidente em 'Joinvile'
Cidades. - sta. Luzia Camili
.....J-__.wI"ra-..-..-. u _ tI.,;. _•••_ � � _.... Primeira- Comulwão

Domingo último comun

�ou pela pximeira vez, em

missa solené celebrada na

Catedral ).Y1etropolit<ina, a

:,plicada e graciosa menina
ALBA RODRIGUES NO
:{9NHA, dileta fillla do
lOSRO estimado conterrâneo
H�. Professor . Ivo Noronha
.� de sua exma. espOl'la Dna.

. Lucy Rodrigues Noronha ..

A néo comungante foi ins
truida pelas abnegadas ir
mãs dI) concéituado 'estabe
�ecimf!nto' de ensino do Co
légio Coração de Jesus' para
melhor brilhantismo empol
.gante ,e loquente cerimôbia
de fé religiosa, em que to
mou parte.

.

Bj N G O
Os prêmios da. relaçã,o abaixo, para

o Bingo da· próxima (quinta-feira), dia
lO d� Se,tembro, no Clube 12 de Ag'ôs
to, se enc.ontram em exposição em

uma da,s v'itri,nes da Cas.a Hoepck.
.

1 bingo horizontal - 1 licOl'eira com 6 calices
1 bingo horizontal - 1 Úuteira
1 bingo l(ertical - 1 garrafa Te�mica e 1 lanterna
1 bingo _vertical - 1 balança
'1 bingo T - 1 bombonierr
1 bing() T - 1 jarra com 6 copos
1 bingo � - 1 jarra com. 6 copos
1 bingo L-I jarra cOm 6 copos ,

1 bingo X -'- 2 toalhas - mesa e banho
1 bingo X-I jogo de Pirex 8 peças
1 bingo janela - 1 aparelho de, c!ifé

'

1 bingo janela- 1 aparelho de café
1 bingo· mOSCa - 1 -'estoj o de Toialete
1 bingo mosca - 1. Aparelho de jantar
1 Bingo P-esado - '1 jogo Pirex para BEBE.
Ji'ara todos os bit;lgos acompanlfa' um premio de

conSOlação. - -

CARTAO - CR$ 50,00.

Vendecse uma casa de al
venaria de tijolos, recem

:::onstruida, situada à rua

Angel6 La Po�tã nO'Í7. Tra:
tal' naquele ellderêço, diá
damente,

.

a partir das 15.
:101'a8.

I

O pôr do Sol, _ em tardes melancólicas,
O despontar da. Aurora nas manhãs;
Sentir as brisas a bailar nas cans;
Ver da Natura, flores tão s-imbólicas!

Olhar as águas mansas de um rcgnto :

A leve a.rágem a ondular as fôlhas'
Do Infinito, o'magestoso brilho! .. .'
A branca Lua, qual fulgente ornato,
E ver na espuma' o desmanchar das bôlhasl ...
Benditos sejam pois: Ó PAI E FILHO!

r�l
�),7

. ,,() por SINHÁ CARNEIRO
C.ONSULTORA DE HIGIENE INFANTIL DA JOI'INSON & IOHN.SON

"FEQUENOS

TRUQUES'/
contato com cachinhos tão

DA MÃEZINHA OCUPADA delicados e sedosos. Depois,'
(Vil" o processo de .lavar os ca-

. belos deve .ser estudado com

Hoje, queridas amigas, cuidado, em relação aos há

apresento novamente uma bitos da própria criança,
série daqueles valiosos tru- ):11'<1 que a operação tôda

ques e recursos, inventados orra com o mínimo de a

pelas próprias mãezinhas contecimentos, -assustado

ocupadas, minhas corres- res. Uma correspondente
pondentes.. conta que estava comecan-'

Do Recife, D. Clara (não do a se desesperai' com o

deu o sobrenome) escreveu berreiro de sua filhinha de

interessante carta. Um dos' 18 mêses, cada vez que ten

maiores problemas domés- .ava lavar-lhe a cabeça. Um
ticos e1:a o alrnôço de do- selo dia eh teve _ um idéia.

mingo, no que se referia a Convidou a 'fillfinha 'para.
compartilhá-la com suas pe- dudá-la a lavar

-

os cabelos

..
' quenas filhas, de 6 e ti anos de uma boneca. Repetiu o

de idade. A família morava processo durante varies

um pouco fora da cidade e dias seguidos, observando

quando voltavam da missa exatamente a mesma rotina
e finalmente iam almoçar, _que desejava aplicar na me-

� I as garotinhas estavam. can- .1Ii1a. Quando' chegou o

D
.

1 E' h . .' sadas mal-humoradas e grande. dia, a cabeça da bo-
aVlc Isen OW€I" de 7 anos, quanao subia as escadas :- ',' 'R _ "eca foi la'vada

. .

em compª,nhi:1 de seu avô, o Presidente Dwight D. Eise-
!lUO quermm tCOtmelt'

ecen prImeIro

nhower
-

e se n'
.

J l' E' h
I temente, en re an o, essa e... em seguida, a da me-

. --,-,__,_ . ..:__ U _J:<..ae, maJor o ln 'Isen ower, da Igreh! - .

h
..

t lÍn.a. 'fud() correu' às mil
Presbitgl'iana de Gottysbm;g, pará assistir áõ culto. 'Perto 11naleZI!-l aO encf�n drou umh�
d ,t 1 l' I 'd . E' h

-'
" so uçao. ca e a man a maravi1ha.·s, sem um gTito',

e" a oca 1e a e os ]Sen ower tem SU}) fazenda,. pOis "Vo- -f .

l' d
.

1 I' do Ima lá!1'I'ima, lIma esper'nea-
vô" Eisenhower é um f- d .. " lt

01 amp la o, mc u n �

.

fi. a,ap.llCU.ura... ·t
.

f t da Et t't' f't- b
'.

• �
.

iL
,

�

,_
ovos qúen es, aveIa, ru as. '. s'a a lca OI ao em

----

:
_

": �-",,;-.-,-"_-'--'�----.--'-��:-'I'E, jo:go qUI)'-a fa'míli� vol- 'nlcedida, a mãe escreve"

a
'

Ma-I�·o�·'r � 'FI'-e�� t'a- --do' "no IW::·:;�';=r;:::nF:�E= ;�ii�2.:�J:r�!;:�x;�:
, \), - J.I • ,té à hora cto',almoço. 'As- peratura d·a boneca PI'imei

sim, a família tôda conse- ['o, pa�'a que a garota perca:
Dia 3 de Setembro - Clube Doze _ Dia 3-de Setembro guiu ter uma refeição soce- o mêdo do term6metro.

. • �'ada e ãlegre.
.

Quais são QS -seus' iiregre-

U
.

d fI d
"". Tôda criancinha gosta de j-os e. truques nos cuidados

m
,

es I � e atraçoes nunc;a VIstO em dormir depois' da, mamadei- com o be�ê? Não seja egoís-
nossa sociedade ['a e do número necessário ta .. Escreva-me' o que des-'

-0- de soluços. Na v.erdade, al- 20briu e inventou..nessa ati-

1. MARAVILHOSO ;DESFILE "TECIDOS RENAUX" g-UllS bebês já adormecem vi8ade tão importante púa
Modelos inéditos de Antônio Lopes Faria quando a'inda noS braços da tôdas as mulheres. Terei o

Chapéus exclusivos de Mille. Aurea Moura mamãe. Entretanto, apesar máximo prazet' de transmi

Mane(lUins representados por Senhoras'e disto, certas crianças aCOl'- tir' SllUS 'descobertas a- ou

Senhoritas da noss:t mefhor sO'ciedàde. dam novamente, logo que tras mãezinhas, :atravez

Trinta trajes de baile, passeio, festa, �s- deitadas no berço. Umq d-esta coluna. Sinhá Car-

porte e praia. ,
mamãe encontrava essa di- neixo, 'Caixa Postal, 3925, /'

2. ELEIÇÃO DA "ELEGANTE RENAUX" ficuldade com sua filhinha São Paulo.
- Disputadíssimo pl<;!ito' de dois meses de idade'. -�---....-�-_;_-

- Valioso prêmio à vencedora Examinanao a situação e

.3. HOMENAGEM A "MISS� DISTRITO FEDERAL"

I
re'::letin,do bem, chegdu à

- SRTA. ELVIRA WILBERG.· 'conclusão de que o bebê es-

- Presença honrosa de "MISS BRUSQUE" tranhava a mudança. de

4. "SHOW" ESPECIAL COM "OS DEMôNIOS DO jtemperatura entre o colo

RITMO"

'I
aconchegado 'e morno da

Música mãezinha e os lençois frios

Car�') do berço. Assim, a mãe es-

Danças
',' .- quentou um pouco o cober-

Humorismo tor, enquanto dava de ma-

5. SORTEIO DE LINDAS PRENDAS ENTRE AS omar à garotinha ..Depois, aO'
MESAS. deitá-la, a cobriu.. com êsse

-0- cobertor aquecidó. Nunca

As Mesas já se encon.tram à venda com srtas. da i mais o nenê acoraou cho-

nossa Sociedade e na S'ecl'etaria d� Clube Doze de i rando, depois de mamar.

AgQsto I Lavar os c'abelos do be-

bê é um pesadelo' para a

maioria das mães. Natural

mente,' ·as .precauções bási
cas a- serem tomadas são
com referência' ao material

empregado. Somente sabo

e das nete ou shampu bem suave

- de preferêncIa' fabrica

dos especialmente para cri

anças - devem entrar em

•

CURSO "SANeTOS SARAIVA"
(REGISTRADO)

.

•

DACTILOGRAFIA E TAQUIGRAFIA
PROF. LíGIA DOS SANCTOS SARAIVA

.tende aos interessa.dos diàriamente das 9 às 12
14 às 18 hOlas

END�REÇO: Rua Feliciano
Tel. 3113.'

Nunes Pires, 13 -

I '�?'t'f-J

!Jt.VENTURAS
-

DO ZE-·MUTR-ETA
..

��c
I_'r
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\ . Florianópolis, Quinta-feira, l°· de Setembro de 1055

"O Estado" "Espo"rtivo .

,.

� _ ac:••••••••••••••••__ .

Embate atraente na noite "d�e h
..., \ '

Bater-se-ão, na -noíte de últhno frente ao valente ti

hoje, no' estádio da Praia' me do Guarani, ,três invic
de Fóra em continuação 'ao, tos subiram para o posto de

Campeonato da Divísãó" de líder: Atlético, Avaí e Im

Profissionais da Cidade, .os hítuba.

pelotões do Imbituba e do! O clube de Hem-ique La-'
_ Paula Ramos.

-

ge, um dos grandes tavorl-
Com a. queda do Ffgueí- tos ao título de campeão,

rense na tarde de domingo virá com a sua torça' má-
, ,

.

•_·_·.....- ..�...w.-.·.........;"..._._,..-.;aflll...-...-...�..·.w.-w....,.......-�",._·�..IM_&
'

),

. ,

NO, SETOR DA- VE�A.
Não faz muito tempo que'maior sucesso do certame,

um articulista especializa- J cujo resu ltado, se favorá

do no assuntó -'-'- VELA, - : vel oferecerá meios indis

noticiava 'em nossos jor- II-pen'sávei� para o mai01: 47"
l}ui<\ -que o GRÊMlO IATE senvolvimento do GrenH?
CLUBE era, apesar -de seus Iate Clube que, segundo
3 meses de existência, uma

: sei,
- possui enorme progra

realidade alvieareira. ma social a realizar e -qu e

Confirmand�' plenamente. está inteligentemente ela

a afiriw.-tção, vem o GRÊ- borado,
MIO IATE CLUBE de pro- O orescimento do Grêmio

mover a' sua .pr lmeira gran- I Íate Clube ímportaré, co;:
diosa reunião social nos sa- sequentemente, no e\1gran

Iões �do seu querido IATE decimento do Iate Clübe, o

CLUBE FLORIANóPOLIS, qual, por sua vez, ainda

em que compareceu a sele- mais' engrandecerá l1 VELA

ta 'e numerosa famrlia . de CATARINENSE. Daí õ al-'

gremistas e iatistas. to significado que empres-
� Sob qualquér. ponto de tamos aO G. I. C.

vista, que se. .queira encarar A diretori� do Grêmio es

a "soirée" de 'lançamento, fá empe�hada, dentre op
das candidi-ta_s, ao título de 'tras, nas campanhas pró
Rainha-do, G:/I. C. teremos, Lsócio, discotéca e bibliote

forçosfrmênté, :de aplicar �a' ,I cio De' várias :fontes tem o.

nota',lflO. Foi um -autenticõ G. 1. C. recebido generosos
, -

, ',-' ,
'

sucesso que .serviu 'plena::' donativos.
'

mente pará 'garantir o fU." Já que estamos falando.

turo brilhante do G. I. C. na ,tanto no G. I. C. falemos
vida social da' cidade. I também das mensalidades
Em 'número: de cinco Duas as formas de mensa

eram as candidatas
.

ínsc ri- Iidades i
'

o sócio do sexo

tas oficialmente para dis- masculino paga Cr$ ,25,00
puta no título ,de Rainha, por mês (vinte e cinco cru,

entretanto,· por motivos f'ar- ! zeiros)_ sendo que vinte

tamente justificáveis,' duas cruzeiros serão j)ara o Iate

,candidatas tiveram que de- Clube pois o mesmo,' pus
clinar do convite feito e

i

sará ,a pertencer,. \pO-1' obrr
tornarem sem efeito a ins- I gação estat'utária áo Qua
criç�o. Po.r êsse motivo r.e-J.d.ro do JJ,lte Clube e os cin·

solveu a ,diretoria do'G.I.C. ! co âuz'éíi'os restantes re,

distribuir na. �oite de 27, I verterão-' �ar� a me�s�lida
durante a "s01ree", 4 votos de do GremlO. 0- SOCIO do.

para cada mesa e dar aos sexo femin�no pagará ape,

ocupantes das mesmas ple- nas cinco cruzeiros por

na liberdade de apontarem mês.
.

novos nomeS 'para a dispu-.
,

lamas esquec't!ndo de fa

ta,' do cobiçado título, pro-. lar no "lçilão
'

americano'
piciando, assim, .ampla es- que foi ,realizado com o

colha de nomes e a .oportu�
I
fim de ser arrematada a

nidade as que, por um'mo- a primazia de ser padrinho
tivõ ou oíüro, não' foram ida cand:itada mais votada
convidadas oficialmente: da noite, srta. Ely Comi-
Por volta das 24 ho.ras, o cholli, bem CalCO a oportu

presidente do Grêmio. Iate nidade de com eIa, dançar a

Clube, Sr. Edgard Bonllas- valsa de ,coroação caso ve,

sis. da Silva, .no microfone, nha vencer o concurso. Não

procedeu o ,desfile das can- conseguimos anotar o nome

,didat�s 'oficialmente ins- do. cavàlheiro que venc;eu.
critas e que foram as se- Nesta oportun{dade, muit" I
nhoritas: Nivalda Terezi- colabora-ram, os srs. Dr.

nha, Ivone Ouriques e Ely Arnoldo Cuneo, Comodoro

Ôomichoj,li. Apontadas pe- do Iate Clube e o Dr. Noy
los presentes surgiram os mam e muitos outros gre
Ii'omes das' senhoritas: Ma- mistas e iatistas presentes
ria Berri'adete Cardoso, Ma- ao notável "sarau". A ideia
rize Matiólli, St�la Souza, do ilustre Secre1jtrio do
Salize (lamentávelmente, Iate Clu...be, sr. Jocy Pereic
não sabemos ,o seu sobreno- r.a, que demonstrou estar

me), Iara Melqu iades, Hele- pront6 a colaborar com o.

na Prado -e Mariza Alba G. I. C. o que permite dizer
Villain. . que existe um perfeito 'en-
Vamos dar' as votações trosamento entre as dlias

alcançadas· na noite dé 27 entidades.
pelas mais, votadas; em 10, O Diret01; Social sr: Laú
lugar a srta. 'Ely Comi- 1'0 Oliveira, bem como o Te
cholli que', obeteve 24 vo- SOlll:eiro sr. Ailton Carclo�
tos; em 2°, lugar as srtas. so, o Vice Presidente sr.

Ivone Ouriques e Mariza Alexandre, Salum, o meu

Alba .Villain com 22 votos, amigo Secretário' Sl�; Anto
respectivamente; em 3° ,lu- ninho., eram todos sorrisos

gar a srta. NivaI.da Tere- I' ao verem Ó SuC�Ss.o da noi-

zin�a ,Ca'rdoso, com 21 vo-, tada.
'

tos; em 4° lugar a srta. E esses � mo.ç'os, como se

Helena Prado com 18 votos diz ná giria:· "não dormem

(esta candidata, apontada de touca", pois juntamente
pelos presentes, já aceitou com o sr. Presidente já es

a indicação e confirmou tão anunciando para saba
sua inscrição); em 5° lugar do próximo, com início às
a srta. Iara Melquiades com treZle horas, valendo o Wa-
15 voto.s; a srta. Salize c,om to quinze cruzeiros, um de-

11 votos, ficou em 6° lugar licio.so mocotó preparado
e, finalinente, a srta. Stela pela dupla Wilson e Dna.

Souza, com 9 votos, recebeu Onete e nós" 'estaremos lá

o 70 lugar. Esperam os da debaixo da_ pitangueira. es-

'diretoria que as, senhoritas peraudo a hora..,

,

que obtiveram' tão expres- Felicidades G. L C., mui-
sivas 'votações confirmem tas felicidades.,
suas

. inscrições para o TA FURADO

Salve, Aval!. Clu�e'
..

�
... , ·t

32 ANOS COMPLETA HOJE
'o GLORIOSO-ClUBE "AZZURRA'"

Hoje o Avaí Futebol Clube entra no seu

-trigésimo terceiro ano de gloriosa existência,
sendo, portando, das mais gratas para o "as
socíation" catarínense a efeméride, poi� nin
guém desconhece o papel relevante que o clube
azul e' branco exerce na vida esportiva da terra

harriga-verde.
Nestes trtnta e dois anos o Ava] Futebol

Clube brilhou intensamente nas lides, esporti
vas, o que-é'qtiivale dizer que para ;ial�r .do
foot-balI catarinense será êrro imperdoável
deixar de mencionar o nome quer-ido 310 grêmíc
"azzurrà" , "'. .

"

," Árdua fói '3 sua' �anÚnha�a, " ma�'�;��re
pctl,tilhada de silcessos, de gh�ria:s_' l'l!idpsas, ja

�-]'na{s se afastando de trajetóría qilé .d4gnaram
traçar seus diretores para ,honra e floria de
Santa Catm;,ina e do Bl'a;siÍ!

�

,Não iremos exagerar apontando-o como um

dos clubes mais prestigiosos do sul do país.
Todos conhecem a fibra ,e a força, de vontade
que tão b(!m o catateriza. Conhecem e respei
tam, mésll10 quando o momento lhe' é adverso.
Sim, porque sabem-no um clube que sabe hon
rar e enabl'eCel; as tradIções do espõrl;� barriga
verde.

Estupendo na' vitória! Grande na derrota!
Para se avaliar o grande prestígio q�le o

Avaí desfruta em toda Santa Catarina e além
fronteiras, bastará citar os seus memoráveis
triunfos sôhre' o Esporte Clube Recife, quando o

grêmi'o l)ernamb�cano contav,a' com. o maio�'
"'ás'" do futebol brasileiro: Ademir, e sôbre o

Libertad, do Paraguai. Foram duas vitórias
que projetara-m o alvi-celeste', na mundo fute
bolístic�' n'acional. Como uma das forças máxi
nias, levantou o Avaí náda menos que sete cam

'peonatos estaduais, .dezesseis campeonatos da
cidade, diversos títlJlos de "ice-campeão e um

tetra-campeo�a:to catarinense, podendo por
isso seI'. alcunhado o maior "papão" de titulos
do foot-bulI barriga-verde.

Procópio, Tião, Galeguinho, Boos, Saul,
Fitipillho, ,Chocolate, . Loló, Lins, Zé Macaco,
Beck, I�atéco, Pernambuco, Pinh,eiro, Diamán
tino, Saul Amorim, Joel, Paulo, Godinho, Sapi
nho, Aquino, Aldo Fernandes, Arnaldo Dutra,
Celso' Ramos, 'Periquito, Acioli, AdoHinllO,
Borba, Rui, eis alguhs , dos muitos �cracks -que
glorificaram o Avaí Futebol Clube, citándo-se
entre os seus orientadores as figuras de Celso
namos, Aderbal Ramos da Silva e Walter Lan-
g-e, os quais. deram o máximo de suas energias
cOl1<d�l7.indo.o a uma sucessão de lutas glorio-
sas, sendo por assim dizer as suas -Vigas mes-

�L '�
Atualmente o Avaí atravessa fase desfa

vOl'ável, mas não tanto, pois já venceu o "illi
tium", sendo um dos líderes invictos do Cam-
peonato, •

A frente dos seus destinos, revelando notá
vel capacidade de trabalho e· invejável descor-
tino vemos a

�

figura moça do engenheiro Celso
Ramos F'ilho. Sua luta ,pelá recuperaç�o do con

junto ,é' digna dos maiores louvores e está a
I atestar o seu amor ao clube, târ 'seo 'honrado'
progenitor, cuja gestão foi sem sombra de ,dú
vida a mais profícua e feliz da existência, do
Avaí Futebol Clube, culminmido com a conquis
ta do Campeonato pela quarta vez consecutiva,
isto em 1946.

' .

Saudando () A"aÍ Futehol Clube, lidina ex

pressão do "soccer" barriga-verde' o fazemos
com entusiasmo, levando. aos s�us dirétOl'es,
jogadores e !lfeiçoados os nossos mais sinceros
votos de falicidade.

, { ,frJ'j.",
SALVE, AVAí FUTEBOL CLUBE!

. . .:L_

.'

As 3 - 8 horas.
Um dos mais divc_rtidos

filmes do impagável "Red
Skelton" !
Um espetáculo engraca_

d issimo pa rn divertir: tô'da
a gente!'
Gom: Red SKELTON_

Jane' GREEN em :
,,\

O PALHAÇb,
'I'echn ico lor-

'

No Programa:
Cine Noticiado. Nac.
Preços: 10,00 =:. 5,00..

Censura até 5 aJ10S.

CfNE SAO JOSE

Ollitl
As 5 - 8 horas.'

Richard CARLSON em:
O MONSTRO MAGNÉTICO
No Programa:
Atual. Atlanticla. -Nae.
Preços: 10,00 - 5,00.
Censura até 10 p.nos.

As - 8 horas.
Gordon MAC RAY

�(atryn GRAYSON - Steve
COCHRAN ern :

.

A CANÇÃO DO SHEll(
'I'echn icolor

A Federação Aquática sado Presidente do Clube
de Santa Catarina' encami- Náutico' Francisco Marti
nhou ofícios de a-gradeci-' nel li, declarou à .reporta
mentos por motivos de co-: gem que encomendou um
laborações à delegação ca-' "out-riggers a 4 'remos sem

tarinense que participou da timone-iro", .completan do,
negata noturna do Rio. de assim, ,a' frota olimplca
Janeiro, aos seguintes: Drs. martinelina.
Jamil Mattar," Hercílio Co

laço, João Havelan ge, CI u
be de Regatas Flamengo,
Botafogo, Vasco da, Gama e

Federação Metropolitana de
Remo.

�-.;.. * * .

As - 8 horas.
Michael RENNIE

Jeannê GRAIN em:
, UMA TRAGICA

AVENTURA
No Programa:
Cin e Reporter. Nac.
Preços : 9,00 .: 4,50.
Censura até 14 anos.

O Clube Náutico Améri-
ca' da Cidade de Blurnenau.
festejará em 20 de outubro
l11fLÍS um an ivefsár-io de sua

fundação. É pensamento da
':+ * * diretoria americana come-

O Clube Náutico Atlânti- morar festivamente êste
co, de Joinville,- .jierdoou a grande .acontecimento, pois
pena aplícàda a seu atleta o referido clube fará o 350
Guida Holf, ocorrida em 4 an o de sua existência.
de julho de 1052, sendo que ,x' * ,�

o. mesmo remador já rein i- E'dsôn e Chicão reinicia-
ciou sues treinamentos no rão seus treinamentos em

'seu antigo clube, pois é "out-r iggers a 2 com timo- I
: pensamento. da diretoria do neiro", não' só com

'

vistas

I'
Atlântico que êste clube fa- io ,Canhieonato Catarinense
ça bôa figura no CaJ'!lpeDI�a- mas' ao Campeonato Brasi
to Estadual de Remo a ...ter l,eÍl:o, É uma grande dupla
':uga1' no dia 16 de outubro do 'Clube de�Regatas Aldó I
to cOl'reJ;lte ano em nossa Luz e se 'ensaiar com von-

3'.1ía Sul. tade e disposição não tere- As _, 8 ,horas
.'

'l:' ;c, !(, rrios dúvidas que êste' con- Gi�a LOLlJOBRIGÍDA _

O industrial João Batista junto vencerá o Campeonac Martilie CAROL em:
do� Santós, recem empos- ,to Brasileil,'o Ge Remo.

., ESTA NOITE É ....MINHA '

-

.

' No Programa:
.

,••••••••&••G••••e.GI•••�."a.&ae•••••••e••GIl�13 R t N' T I N. ""epo1' er a e a ac.
,� Preços: 9,00 - 4,50.

---:-:.---------- "e \ "'\'�' . Censura até 14 anos.

1lifellfeNER6/Asl
',<; �/(/5 çt /'-,. "

5�---L7 =-?�

No. Programa:
'

Noticias da Semana. Nac.
Precos : 7' 00 - 3 1':0's' •

'I ,ü •

Censura até 14 anos.

As - 8 horas.
Suzy -DELAIR -. Fer

nand 'LEDOUX em:

MULHER COBIÇADA
No Programa:
'Fatos em Revista. Nàc.

heços: 7,00 - 3,50,
Censura até 18 anos:

-=- ='; �

.. "",c;;;:::;:. __� ....

-,='" =J
i!iill...._...

, - --_ 'S=..J�;���;�!!�� _--, ��-
-

iii r====..fiiiiE � ao 'ar �-:��,o---P4ISC ,tCUI �.dccU cidade, num
.....__ ...

'Pre�pel
..

to' do OI-a-�;;r�.o:���- � ��:. NE:VOSISMO E DI-IS) nergi.u. ' .dcWe\ COI" -- """
_ VERSõESf\O",as e

6 \ád\ c aer Ji.".

I
.c, _'�,�Ito\io\hd� �.' pOSS,

'6Ot,t'i,s'D,
'.

ti".,
'

A vida - urbana, ruidosa,

OUI"
.. VO'· atormentada por mii solici-

"
tações absorvente, via de

JD regra deixa o homem em es-

tado de superexcitação per-
rfS E' - marrente, ,determinando ir-

S E A 70 H O
,

.,

l'itabilidade, . nervosismo e,

li'e 2.5 a 22 Ii.R impaciência.' A práti,ça de
r '. - 'wl"'lW>lIie ---------- --

um exercício físico agradá-
vel e higiênico. como, por
exemp'lo, a natação, em noS

so clima constitui recurso
muito mais útil do que
'quanto �'emédio c,om 'fama'
de curar neurastênicos.

, Procure neutralizar os

efeitos .da vida urbana.
praticando uma diver
são agTadável 'e hig:iê
nica. --: SNES.

--

Distribuidor

C' RAMOS, S/A
Comercio Transpcrte!
rtu.- João piuto, 9 Fpoli

-rfffIlIGIfTtlõinfiF··
TRILHOS DEClIDVi'LLE - 8kgs., - c/ ,talas ele

e Fish-plates
'

junção
,••••••••••00•••••••••

TUBOS GALVL\NIZADOS ,- sem çostura Diametros:
1" -'- 1.1/4" - .1.1/2"
2" - 2.1/2" - 3" e 4" ,

0.fel:ecemos as mercadori'as acima á preços abaixo do
l mercado -= Matl!'rial impo.i'tado. e garantidõ em perfe,ita
condição.

-

Consultar - CIMETAL S/A- - Av. Graça Ar�nha '182il- 4° ando - R:io - Teleg. - CIMETALLIC ;- 1;'one
42 -3754.

. ,_
'

'
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.. DIA 3. DE 'SETEMBRO. - "A MAIOR FESTA DO ANo'� DIA 3 DE SETEM BRO'·�,.... ,. ,�DESFILE TECIDOS RENAUX (TRINTA. MODELOS INEDITOS) .. ESCOLHA DA "ELEGANTE -RENAUX". POSSIVELMENTE, A PRESENÇA DE

"IVúSS DISTRITO FEDERAL", SRTA. ELVIRA WILBERG. "SHOW" COM OS "DEMÔNIOS-DO RITMO". DECORAÇÃO ORIGINA�' SORr·EIO DE
LINDAS PRENDAS. UMA GRANDE NO ITE NO CLUBE DOZE DE AGÔSTO.

•••

�omentáriD �o Dia

l'mi,nuto
com

'KOLYNOS
lhe dá

es�a protecão�
contra as cárieg

'. �gsa sensa�ão extra

de frescor -

' -.

- "goro 'ombám
em tamanhos GIGAr'lTE • 'FAM{LlA

CIA. VALE DO RIO E' do Amalon3s a planta
DOCE mais eficaz na cura das

RIO, 30 (V. A.) - Cul11- '

I pr in do determinações do B RO KO U IT ESe.
presidente da-República a AFEC(ÕES CATARRAISCompanhia Vale do Rio Do- •

II ce está pondo 'em an damen- � Amazônia. é uma das regiões
l to as providencias..-iniciais do Mundo de flóra mais rica

para a mudança de sua se-' em aplicações terapêuticas. Far
de do Rio de Janeiro para a nece ii Medicina' uma poderosa

planta - a Dipterix odoráta �

cidade de Itabira, em Minas componente básico do remédio
Gerais, informou à impren-. ODaRATO�, arma de combate
Sl1 o engenheiro Francisco às bronquites agudas, crônicas

.e dos fumantes; gripes, asmas,Si Lessa, presidente da fosses rebeldes e afecções ca-
Companhia. Acrescentou tarraís. Tem ação curativa pro-
que foi providenciada a funda, g-raças à energia medi

construção de moradas, es-, camentosa adquirida por um

critórios e instalações para processo científico empregado.
':m' bem ,significativo saber-se

abastecimento e instalações, que Odoráton é um dos produ-
para abnstecirnento de água tos modernos mais recomenda
e etc., .não sen do possível dos pelos que comprovaram o

,

seu valor, inclusive membros dafixar' a data da. conclusão ilustre classe médica, do quede tais medidas. damos abaixo' um exemplo :

«Atesto, que tel1hg' empre�
gado na minha clínica 'o prepa

. rado Odoráton, em ct".s.os de
bJ;'onquites sU9-::gud�s � pl'inci
.palmente cromcas com real
sucesso, tais sâo as suas' pro
priedades f1uídificantes e- bal
sâmicas, alia,das ao seu valor
tônico, quiç,á vitamínico. "

DR. RICARDO A. WEBER;)

Muito mais
Y

saudável

para seus filhos!

G
RRaaMa

,Diario da
.'

He'ropote
o Pl{OGRE�SO J<iXIGE
Nesta' atividade de co

montador se têm, como tudo
na vida aliás, alegrias e de
silusões. Alegria, por exem

plo, em ver ser entregue
ao público fi nova' "Ponte
dos Suspiros", de cujo ape-r
lido nós fomos os autores e'

,

cuja denominação oficiali
zou-se.

, Moderna, na largu
ra das Avenidas a que a

ponte serve. E a luta durou
mais de cinco anos. La
mentavel que nosso empe
nho de que volvessem a cir
cular por a lí os bondes que
rumam ao grande bairro de
São Cristovão, não tivesse
sido levado em considera
ção. Encurtava a ligaçãodo
bairro ao centrei da cidade
em mais de meia, hora.
Desistir entretanto não

se desiste. Já certa vez um

crítico nos comparou à for
miga saúva, pela persis
tência. O que a uns pode
parecer defeito a outros
não é... Estamos vendo

ag-ora a azaf áma do P refei
to em suas derrubadas para
], abertura da Avenida Pe
r imet ta.l. E .isto corno as me

didas eh Prefeitura, ta
hoje, a sua linha democrá- parido buracos de ruas, ati
tica é a mesma. E Deus o li-

van do a' agua etc. foi um
Te de propor a continuação dos milagres do Congresso
do atual estado de coisas em Eucarístico. O Morro de
Santa Catar-in» - o que

ré

Santo Antonio cuja tabú foi
preciso ê mudar, reformar. vencido .em parte "era" o

l'eestruturar, alterar os ru-
morro . arraza Prefeitos".

mos, evitando os escolhos Fa.lava o Prefeito em der
já .à vista, de oncontro aos ruba-Io, êle derrubava o

quais a n áu estadual- amaa- Prefeito... Oxalá pros
ça esbarrnr, CO�1 �odas as sigam as obras .. Só não con
graves consequencias dum seguiu melhorar a situaçãonaufrágio de proporções ca- 'das esgôtos. Desde que pas
tastró�iras. Os

. can�!datM I sou da City para a Prefei
da. Alinncn 80:'1:\1 lra�:l- tum o serviço vem piorando
lhista, encenhnir-o F'ranc is-

e a cidade está sendo toma
�o Benjamin GalJotti e dr. da por- um mau cheiro horJosé �le Miranda Ramos.

roroso, devido ao extrava
respectivamente para Go- sarnento p-or falta de limpe
vernador e Vice-Governador;

I z:-t e de conservacão ade-
prometem. fazer tudo pelo! qua da.

'

,

_bem coletivo, a começar por I Íamos falar na

insistên-Iharmonizar os
_ Poclel�es do

I
cia nossa para a obra mais

E.stado: sem, (I que nao ,fu�- \ necessária e ul'geTtte do Rio
cronara .c?m� d.eve a maqui- i (fi que' pode 'ser concretiza
'la admll1lSha.ttva. . . I dn imediatameriteLa Avéní-Com Francisco Benjarnin da Perímetral sôbretudo naGallotti e -.J{>sé de Miranda

parte que liga a Avenida
Ramos ter;mos or�err:' tere- Presidente Vargas á Beira
mos desaf?g� e�onom�co,)e- Mar, litoràn�a. E na der
remos assistência social, em l'�bada sensacional que o
vez de arranha-céus porten- "1'. Alim Pedro vem fazén
tosos e palácios prin cipes- do para concretizàção deste
cos financiados a custo do

novo logradour� por que
não segue um nosso ,conse

lho: - Manda arrasar tam
bém o·pardieiro da Velha AI
rãndesa que está entravan
db o prógresso e que o Ins
tituto Histórico teima em
preservar como monumen

to? Arrase e depois discu
ta., Garantimos como se

• iID'ortalizará 'como homem
de pulso que colocou o pro
gresso e a necessidade da
Metrópole, acima' das vai
dades tolas de idéias "boro-
cochôs"!

. ar'

O candidato da dita fren
te popular, segundo o refe

re o matutino oficioso, an

.dou falando ao povo do Es

treito. Repetiu 'ag velhas

promessas de sempre e as

severou que é continuista,
ou seja, que continuará a

obra do govêrn o atual, 'Se

guindo, bem se depreende, a

orientação ou melhor a di
retriz polífica do confucio
nismo. Mas lá'às tan tas, te
ve uma referência 'ã flâmu
la '''desfraldada e empunha
da em 1945 pelo Brigadeiro
Eduardo Gomes", flâmula

'essa que, se eleito, êle n âo

consentirá que seja adiada
do Palácio do Govêrno. O sr.

Jorge Lacerda subestima ii

mteligência do nosso eleito
rado e.qller jv.trujá-Io. Lobo
com pés ele lã e travestido
de ovelha, o' candidato da
frente ajustou à cara a más
cara 'do liberalismo e finge
esquecer-se' dos -aconteci
mentos de 1945, que nada
lhe teriam sido favoráveis.
Os princípios por que se ba
teu o Brigadeiro se ainteti
sam naquela "vigilância e

terna" que é "o preço da li
berdade". E foi porquê os suor f) da lágrima do povo. -

Catarinenses! Às urnasudeúlstas adormeceram, a-

fagados pelo poder para
de 3 de outubro, votando

cujo exercicio, em Santa Ca-, em Francisco Benjamin
,GalIoUi, para GóVêrnador etarina, não tiveram fôleg-o; -

.�
em José de Miranda Ramosfoi porque não houve da

parte do udenismo catar-i- para Vice-Governador !

nense a: necessária vig il ân- (Lido' no.' programa "A

cia, que o sr. Jorge Lacerda. Voz da Aliança" Social
pechísbéque doutra legenda
partidária, se, insinuou na

UDN e saiu caud idato. Só
'por excesso de ousadia-pó
'de o homem, 'que nunca foi
\]111 liberal, querer agora
passar como corifeu do bri
gadeirismo, cuja. legenda,
todos a conhecem "'mca; se

compadeceu com os t otalita
risrnos da direi ta, cn quanta
o sr. Lacerda sempre foi
um integralista.
Vejam a quanto' leva 'a

ambição ou à quanto obriga
a vaidade, num homem ·que
evidentemente perdeu o sen

so ao' equilíbrio e quer o po
der a qualquer preço.
No entanto, bem livre es

tá Santa Catarina de confi
ar-se a um govêrno desper

• Sonalizado políticamen te,
espécie de cana empenacha
da 'que os v'entos de todos
-os quadrantes sacodem e re

torcem. O p/ovo de Santa Ca
tarina já te111 o seu candi
dato pàra:' Covel'l1ador •

do
Estado � é o en genheiro
.Francisco Benjamin Gallot
ti, homem de' fibra, sem as

flexibilidades do interessei
ro que não tem band·eira
pr,ópria, ou, melhor' finge
não tê-la, para' qne o abri
guem as sombras' de oub'as
barideiras secreta.men te de
testadas por êle. O enge
nheiro Francisco· Benjamin
Gallotti pode recordar, ser,n'
corar, os acontecimentos cí
vicos de 1945. Então, como

Aluga-se
Garagem para 2 automo

veis,
Tratar Hercilio Luz, 157.

-----,----------------

gostoso 'sabor "original

,

. contém realmente
o verdadeiro Guaraná Natural!

Seus filhos, como V. também, "adoram" o
delicioso sabor original do Guaranã Brahma'!
Satisfaça-os, dando-lhes sem pre Guaranã

Brahma, preparado com o genuíno gqaranã
das. selvas amazônicas, de reconhecidas 'e
saudãveis virtudes! Guaranã Brahma L,

mais saboroso', .. e muito mais refresc�nte!

Gua'laná
IRaaMa",',",

P Jl O D ti '1' O DÁ CI.Á C F. a V'E 1 .Á B I Â BRABMA"

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

Passa tempa '«O
Por ORILDO

-(4e)
CHARADAS AFERESADAS

a) Tenho ordem do' "generoso" 'e por isso "falo" 3-2
b) ,«Furtivamente" êle tirou a "vestimenta" 3-2

CHARADA AUXILIAR
ElA. Manha, solércia,

--- IAR.,Dançar,
--- JAR. Arremessar.

.
CONCEITO: Bandeira.
QUEBRE A CABEÇA.
Descubra os nomes de brinquedos nas letras abaixo

embaralhadas, e com as restantes procure formar o no

me de uma cidade de São Paulo.
OABLOB - NEACOBCAU - IBICELCATU

Veja as respostas no Passatempo vindouro.
Respostas do número 'anterior (39).

. CASAIS: a) Rio-ria; b). reina, reino .

AUXIJ_.IAR: Sabina. "

DECIFRE SE PUDER: Navio.

A L U G A-�, E
PARA FAMíLIA GRANDE 'OU CH�SCARIA

Casa ei'!paçosa. Local pitoresco. Bem ao lado do
Palácio da Agronômica. Informaçõesrna "A Modelar". TOSSIU?

----- '_----�
Néo deixe que as Bron.

quites, ou Rouquidões amea

cem sua saúde! Ao primei
ro acesso de tosse, tome '�Sa
tosin", o antisético das vias

resIliratorias. "Satosin" eli
mina a tosse, da novas for

ças -.;- 'ligor. Procure nas

farmácias e drú3uias "Sa
tosin", que combate'as hron7
quites, as. tos-ses e as con�

sequências dos resfriado�

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

Trator Hanoma��' 55
de Esteira

"7''<.0:-
Estado 'de novo com 450 'hora,s de uso, todas ;s garan-

'_

Distribuidores neste, Estado:

CARLOS HOEPC�E S. A.

PERDEU-SE,
CASA MISC.LANIA iYtt1. CAUTELA N. 833,. El.1!"

bp\dora du Rád1ea R.C.A.
TIDA PELA CAIXA ECO-
NôMICA.

Vltur; Valvlll... Dift... · -

tias de trator novo. Preço de ocasião.

Facilita�se parte. Oaixa Postal, 3872 - São Paulo ou

fone: 52�1151 C0111- SR. IGNACIO.
DIVóRCIO E NOVO CASA

MENTO

QUA·RTO sigiloso, no exterior. Con
Papaz solteiro procura suIte sem compromisso, o

quarto sem refeições. Escritório Juridico e A.dmi-
Tratar pelo tel,efône 2123

I nistrati�o. Caixa �ostal -com o SECRETARIO. [4231. RIO de Janell'O.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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PROGRAMA PARA SETEMBRO
DIA 6 -lERfA-FIIRA 'ÀS 22 HORAS "RU1 REY

"

� SUA ORQUESTRA DE DANCAS - GRANDE SHOW -'DIA 10·- SÁ BADO: ÀS.22 HO
RAS GRANDE APRESENTACAO DA ORQUESTRA DE DANCAS CUBANA FEMININA - DIA 11 . DOMINGO - ÀS 23 HORAS ,NOVA APRE-

-

,. . t •

SENtAÇAO DA OROUESTRA CUBANA - NOTA: RESERVAS'DE MESAS P,ARA O DIA 6o� CR$ 350,00 - PARA O DIA 10·SÁBADO - CR$ .. '.

'300�oo -,PARA O' DIA 11'DOMINGO - CR$ 250,00 - ADQUIRINDO P-ARA OS DIS 10 E 11- CR$ 500,00 - MESAS 4lUGARES. INGRES:
SOS. AVULSOS PARA ASSOCIADOS -'CR$ 50,00 - RELOJOARIA MULLER.

-. -------------

o ESTADOFlortanõpolte, Quinta-feira, 1° de Setembro (11) 1955
.

I

I ��'� �-.::A.-A.& L"-..o..'- � 4...�,"",,�, .....
" ..,.-:r,.""".frT����"Y""'#' r-"'.......................� ., •.•.• ,. • • • � • � .. � • ...
:+. I

••

IODE SETEMBRO �+.
-

,

"

, ..:.
A data" de hoje recorda-nos que: .+.

� �
, , -<:

,

.

- em 1.585, a Camara da Vila de São Paulo diri- ."':. �
·t

...--- giu uma representação ao Capitão-mór Jel'onimo;
,

Li:'RL 4 +:..
_ �.:it::'T�;�is��';��i�l�� : �=��jSÓS;,d:!e V��l;d�el�l:a e���� :::. .. 'I.. r_;�� � � �!_/!.t:?,,!!/�J ::::

Com o presente, são convidados os abaixo relacio- .r_.' - ..._ ------ ....
nados, para dentro em 15 dias, a contar desta data, vi-

a terra pobre e sem, escravos e ·hostilizada pelos :
' ,

:
f

.

I
.
-. indios;

'f +.+ .

'+••
rem à Portaria da Pre eitúra prestar esc areclmeutoe em .. �

, "

, em 1.645, ,l.las proximidades de 'I'eberr, afluente. +.. Dastaque o cupom âbaixocremeten do para '.' Real Aero- +••
assuntos nos quais são partes interessadas:

'

I .. �

Número'- Nome _ Assunto
do Paraíba, onde se encontravam acampadas al- +:. vias - Rua Conselheiro Mafl'a, I.) Elortanõpolís, e candi-

.

+••.
gumas tropas vindas de Pernambuco, por Vida l '1+. date-se a uma passagem de ida e volta às famosas Cata- .....

1.904/55 - João Horácio Bernardino da Silva -
.. ..

de Negreiros, 'ficou assentado para o dia seguin- ",\ ratas de Foz do Iguaçu. ......
Certidão Diversa. to o grito de rebelião contra os holandeses; I ..:. :

1.915/55 - Donatil Duarte Serra - Certidão Div�r- 1 700 D M
. .

I 1 Ab L ti:
+••

sa

- em'.' , . arra Urso a ce reu encas ra,
. .,. Nome: • .

, ,.

2.110;55 _ Hercí!{o L. Filho (Manoel P. Lopes Sil-
nascida no Rio de Janeiro, assentou praça, em ,: ..:. Endereço: , �...... :'

,
. Lisbôa, contando 15 anos de idade, sob o falso .. . .

.

A '.
• +••,

va) - Guia. I ••• A 'nova agencia da Real Aerovías em Plortanópolls, fica- �

2.148/55 _ Odilon B. Vieira (Etelvina Mafra) '--I'
nõme de Baltazar do Couto Cardoso, Destacou-se ': rá localizada a:

.
. �t"

Guia. ).
na Iln7doi�; l' d f n I I B" dei ::.. Rua: � nO. .�.

/ I L' '1 ( Ir l'
-

1)
- em . ;to, quanc o era e ene IC a pe o nga ell'O Edificio '. :. ,. . . . . .. .. .. . . . . . .. . . . . . ..

.�

.2.152 5_5 - Hercí io . FI ho w« d ir oão Aves -

.,"
'"

Sebastião da Veiga Cab.r�l" a Colonia do sacl��-I.:. .:.
GUla., . men to começou Ia ser _sltJao-d. peelos hespanhóís

Qual o último "slogam" da Real Aerovias ? , .t.
3.139/55 --: Acelon P. da Costa (Walter Bern a rdin

í

)

I
ele Baltazar Garcia Ros, resistindo até 15 de ..t. . , , '" ,.. :.

- Guia. Março do ano seguinte; I : ",,, , ,,,,................. +:.+
1.956/55 - Transcontinental Transportes Ltda .. '-I

�

1 "... ., ..

C O
.

_:_ em ,8�1" a frente de 60 milicianos,
. Bento, Ma- -;._� -�' � '-� � � � � � � ,. � .. � .. .. • • • • � ' ..

'f.
onstruções de ficinas. / \ nuel Ribeiro surpreendeu e tomou Paíssandú aos ,�.�.��.".H "." H." " � w � �),

. 2.047/55 - Rosa- Mendoza da Silva - Construções! I / / '

I
.

orientais comandados pelo .Capítão Bicudo;
..

.

' .

. \
de P�����oi55 _ Ind. Reunidas Estreito :{..td�. - Cons-

-

- em 1.842, "Caxias chega. e,m Ol11'O ,"Preto; sendo' Dr "oDstantloo E O I' T A L..""I
recebido com manifestações de .gran de l'egosijo;; ' •. "'. ... . .

trução de umGalpão.' D t- em 1.845, Caxias, por Carta Imperi.!t"l; foi designa- rma OSa2.141/55 - Aníbal Haendchen' Schl'amm ""'7 Cons-'. do Sena.dor do Império, pela Pro:<,<incia do Rio , _ JUIZO DE-DIREITO DA. COMARCA DE TIJlJCAS.-
trução ae um Depósito. Grande do Sul; _

.

".....
MÉD�CO CIRURGI.I\0. EDITAL DE PRAÇA, COM O PRAZO DE TRINTA DIAS.

2.196/55 - Osmar Sebastião Caetano - Construçã.o em 1.8G6, sob o comando do 'CoTQJilel Porto Ale- Doenças, de Senhoras

-, '_�I _
•

casa de Madeira. . gTe o 20 COr1)0 do Exércitõ Brasileiro embarcou' Partos
- OlJeraçÓes - Vias

O D t, Cl
.

A
'

, G
.

I "'

.1.987/55 - Oliveira Martins & Cia. _ Substituir o,
"

U'
, . {ou OI OViS yles ama, Juiz de ·Direito da

telheiro.
'

. I
na fo? do Paragu�i, e atacou, de;�ombinação a

.
rmarIas. I Comarca de Tijucas, do Estado de Santa Catarina, na

Esqua.,dra do Almll'ul1te 'l'amandnÍ'e o Forte do CUISO d� .aperfeIçoam�n�o ;f{)rma da lei etc ..
2.041/55 - Hercílio Luz Filho (Olara Ehlkel"Eimer) .,. C .

" e longa pratIca nos HospitaIs I
'

- Transferência de Terreno.
-

�" UI�z�i!)' S: /, 't E é �1

-

de, Buenos Aires
' F�Z SABE� aos que o presente edital virem ou dele

Certifico, outrossim que, findo o praz'o�indicado, sem I
--- em "

1 'j: n�s��u. :íll1 a� ,ose,
. nes.e li"� ,�uo,

o

I CONSULTO'RIO: Rua Fe_l�onheclmel1to tJ��rem, ex�edido .nos au.tos do inventário

que seJ'am prestadas quaisquer informações_ p'o�' parte
gel1ela ose lella'e a osa, nome con (}Cl, 0, em

l' S 1 'dt 13 ( b a
aos bens do espolIO de Llwza FeliCidade da Cunha que se

- todo o Território�l1acional; ',":: .�'. i Ipe c 1ml ,nr. so r -

I processa perante êste Juizo que atendêndo ao q''ue lhe
dos acima convocados, serão os respectivos p�:o-cessos ar- I 9 . .... .',

'

"
'

.. do). - FONE 3512. :,. ." .

.

ad
' .

t� d d'
-

'f" d t
-

te.m 1. .19., naT:.I:sdldeltelCla do SF'rl·- ••Fl�l1,. crI. co' �Ia.l- I'IORA'R'IO'. das 15 aOs 181fo,1 requend.o e tendo em vIsta ao maiS que dos autos
{}mv, os, a v. i(l ct o q. U_l.l Ispoe o pal'ag.. ra '0 'UlUCO . o ar .

'I' . '"
-,

• II1S,.U l.ua 11 a eH- _,s, e In,'
1 .0l'lallOp9 .l.ll, n,u"ceu consta, por despacho proferido aos 22 de agosto de 1955,

n. 44, da Lei n. l?J,...de 1{-1-1952".. ,/ '. t
'

f 4 'd'_/' I I horas, I"

um. pUr o enomeno, ·c.o�1;-' l'\er:n�g.I' &Bl1:, u �.U:C1S' C e autorizou a v'enda em hasta pública, do imo'v'el abal'xo /
Em 29 de� agôst6 de 1955. I h

' t . I
_Diretoria de Adm.inistração' '1

_

ga ll1 ;a e dua� �e .pe��: .,:., . "'-ró'�, '

' i des�rito, �?� suas r�sp-e�tivas avaliaçõ�s, 'p�i:�elicente.s
.

Natércia Lemos Müller �. .

em .1.939, a �ol?n_Ja. �Ol l11vadl,da. p�f.IS tropas. Ito d d
- ,ao. de CUJUS supra menclO'nado, que serao levados a pú�

Pelo Diret;i: de ·Administração.
! nazi�ta�.alem.aes� 11!,)lnanOO-s\ .SSIT�, p, 2a Gran- '

r a el'ras hllCo. pl'egão. de yenda'-é �rrematação, a quem)nais_ der

______________ ..,,_::----.---....,�-__
I de (Juel la Mllndlà_l.

. j,
-

"". _ I· -' malOrrhmço oferecer, aCllna ;<las respectivas avaliaçõés,

I-oubores IDdu.�trl·gis�'.dp' JIIadel·r� I _._.____
.

.' .Andre ;l!íI0 'f'1t�asco . oordadei,ras _ p�ra bor- elo .porteiro dos al:ditóri�sJ ou quem suas ve��s fizer"
II

.

8.. . RI U� 1'1 q I 'p. _,.' "C ."" '_' _

dnd.os a-mao,' poden,- iO dJa 30 de setembro p. VIndouro, ás 10 horas, 'no local

VEN'DE Se
..

E'-
.... scrlfor:lo onfabll do trab,a)J;l.ar na Fabri- :n: que se re:'l.lizam .as �endas em hasta pública deter-

� .- ' >1

I 'be ..... �,' ...... n '.' ca OH em, .

casa. Empre- (1)nada� �)or este JU.IZ_?, a porta do edifício da Prefeitu-

1 -1 LOCOMOVEL, marca "Wolf" novo tipo AHF-3 mo Illar o rerrone .

go garantido. 'a MUl1Jclpal. Descrlçao e avaliação dos imóvcis que se-

com 27/39 HP. V. 8, não precisa mais incomodar-se 'çom a -admi- Tratar á rua Salda- 'ão levados á praça: -' "Um terreno urbano, medindo

2 - 1 PLAINADEIRA; de 6 eixos, com pouco uso, nistração de seus imóv�:js! O Eseritóri(_i) Contábil-Imo- nha ,Marinho 129.
, ; ;,30 metros de frente a Leste na Rua 13 de ma,io, com os

com boca de 125 x 60mm, c0!1lpl��a com motores aclopa- i biliário Perrene, recém-::'ínstalad.o nesta,.Oa'pital estã
'

o

'Ul1 dos que se acharem. em terras de Ovídio Andriani;
dos (liretament.e- aos eixos; um alternador de frequencia, 'apto a prestar-lhe êste serviço, bem como servir de in-

CONr'ADoR;
.larga no fim de poucos metro's, "na extre�a í'ul para.

um' a:rmario-painel de ligação e acessorios. termediário na compra e venda de imóveis e hipotécas, [uarenta � sete metros e trinta centímetros, extremando

3 -'1 SERRA FITA Brente Resow, com volante de
I

encarregando-s-e também da 'legalização c

e í'egistro de
' Norte Com Benjamim Gallotti Junior e a Sul com Ma-

1250 mm sem motor. Nova. todós e quaisquer papeis ou documentos. Além de efe- Precisa-se de um conta- lOel Olímpio Bastos, avaliado por Cr$ 8.000,00. - Uma

4 -- 1 QUADRO TISSOT, novo, fabricação Hugo \-uar escriturações contál;>eis ou fiscais, o Escritórie ac�f- dOl" com i8 a 22 anos para asa de madeira, em mau estado, construida no terreno

Neumann, eixo de 120 mm, mancais de rolamentos. ta procupações para procedimento junto a, repútições exercer 9.S funções de �hefe .cima descrjto, av.aliada por Cr$ 2.000,00. "E para que

5 --:- 1 QUÀDRO TISSOT, usadQ., fabricação Hugo ou estabelecimentos. Para maiores esclarecimentos, di- de escritório. :hegue ao conhecimento de todos· e ninguem possa ale-

Neumann, eixo de 110 mm, mancais de rolamentos, carro rija-$..e ao ESCRITóRIO" CONTÁBIL-IMÓBiLIÁRIO Procurar Carlos Adauto,· ;'ur ignorânCIa, mandoll expedir o presente edital que

cO,mpleto, inclusive polias e tra.nsmissões. PERRONE. à rua Tenente Silveira, 15, erá afixado na sede dê'ste Juizo, 110 lugar do costume e
�

6 - 1 TERRENO, sito á rua BJ.umenau, cidade de Rua Deodoro, nO 11 -'- Caixa Postal, 350 _ Floria- sala 202.
'

101' cópia publicado uma vez no jO)'nal "O ESTADO'" d�
ltajaí, com 39 m�tros dê frente num total de 5.000 metros. cópolis.

.

0-------- �lori�nópolis. Dail0 e passado n�sta cidade de, Tijucas,

qUad�:d'�I�te�:::���s,f�����ã�O�ir�g:!.�s;ta,�aíE!;��'tadora Csu'tro A'"ade�m''I-Co-:-V l-l-I de -S"�t'imbro PEL . ���.e���:\e :���u��tad: ::;��O�eE��o�!� �e:;yO :;sml�j:��
de Madeiras S/A ..Caixa Postal, 142 Blumenau. - li'

.

J U U .' Compro automóvel OPEL, �scrivão, o datilografei, conferí e subscreví. (a). Clovis.
da Faculdade CatariJlense de Filosofia 10limpia ou Kapitan, em .\�l'es ?ama - �uiz de Direito. É a cópia fiel do original

, CONVOCAÇÃO, bom estado de conservação. (fIxado na sede dêste Juizo, no lugar do costume sübre o
Convoco os sócios do C. A. VIII .de Setembro, da Olertas para C a r los lúal me reporto e dou fé.

F. C. F., para a Assembléia Geral Ordinária pe eleição Adauto, pelo fone 2471,' ou Data supra, Q Escrivão: Gercy dos Anjos.
do DIRETÓR_IO A-CAD1!:MICO a realizar-se no dia IOde à rua Telfente Silveira, 15,
Setembl'oj quinta-feira, com início às 17 horas ·'encerran- sala 202
do�se a eleição às 21 horas.

' -'--
Solicito' dos senhores associados plena atenção ao'QUARTOSdisposto n.os artigos 43 e 46 das Estatutos.

'

,-J
Florianópolis, 22 de agôsto de 1955 Aluga-se par� senlior�" ..:

Luiz Adolfo Olsen da 'Veira, • moças na Av. Trompowsky,
Presidente 44.

Prefeitura do Município de.
Florianõpolis

.

EDITAL

Plr-VESTIBULARES ..

� ..
.

- . - '-

PARA AS. FACULDADES DE DIREITO, FILOSOFIA,'
MEDICINA, RA,RMÁCIA E ODONTOLOGIA.

CU'R,SO B.OSC,Q
Matrícula: Livraria Lider, atê .:Ü de agôsto.
Informações: Loc�l acima ou pelos telefones 2316 e

8661.
Início das aulas: 1 <te setembro.

Loja à Venda
Vende-se por motivo de mudança uma loja situada

no \,ceutro desta Capital já, bem ·conhecida. �

Informações nesta Redação ou n� Rua Oswaldo
Cruz nr. 406, no Estreito.

A,gradecimento
José Meneláy),Nieira e sua esposa 'd. Herondina Viei

ra, residente #.(m Jl{)invile, tornam público, os seus agra'
decimel1:�S-a.o culto e hUJ\l::w itário j médico e cirurgião
dr"'/'ü.uerreiro da Fónseca; pelo seu elevado espirito de

'âbenegação profissionàl, retirando uma moéda' que fôra

ing'erida por seu filho José Ca,rlos, de 7 mêses, qlíando
já não mais havia esperança de vida.

No agradecer querem formular ao dr. Guerreiro

da Fonseca muitos anos de vida no seu sublime e edifi

cante apostolado humanitário e que :Dells o abençõe rica:
mente"juntamente c-em ,os da Exma. Família, para que
continúe a ser a �sperança salvadora dé quantos bus-

h
.

""t f' I.
.

quem seUi. c,on. eClmeu ·os pro iSSlonal8.

--- -

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

Expresso Florianópolis Lida.
I ransporte de ca_rgas �m geral entre

FlORIANOPOUS,' CllRITJBA �E SÃO' PÂUlO •

,

"1

'1
,-, -

..

COM. VIA.l>.F.:lIS Díft'f;'I'A,:, I!: P.t�RM'A �ENTES EM CARBOS PKOPBI08

\

rn.lAJ.: IiIAO PAULOMA'i'RIZ: : FI,m�.l,<\"SÓP()U�
Escritório:

Rua Padre Roma 50 - Terreo

DepoSÍto:
Rua Conselheiro Mafre. n. 131S

Fones:
.

2534 - 2,535
Caixa Po.'�tlli, 435

Eno1. TpJegrufico:
Sand radp. f! 1'ranspol��

---0--

DR. LAURO CALDEIRA DE ANDRAD:A
CIRURGIÃO-DENTISTA

CONSULTÓRIO --:- Edificio Paternon
sala 203 - Rua Tenente Silveira, 15

Atend� diáriamente das 8 às .11 horas.
3as 'e 5as das 14 às 18 horas.·

.

.__ Em Capoeiras atende áos sábados á
c t�rde

..n.u'.. : ,CUBIT))S4

Visconde do Rl0 Bran('.o
(8a2/J.,

Avenlda do JlJltado 1488/78
2° andar

Telefone: 37-30-ln
-

São Paulo - Capital - 8.• ,

Elldereço . Telegráfico'
8an�ade e Tl'anspollA'

--{}-

fi:nrli'Tt>Co 'f,,!pgrll.l'!C).
SantiQra e Transoolu .

fAlênchl nb Rio de JI1""'''''' � ......... 8,.10 ROI"I"ont,,· co", tr'f�,.n <nbt.on .U·

Sb Paulo eODJ a Emlire.••de Tr"QIIPort� ann ... Geral. SIA.)

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Para Governador: '
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Francisco Benjamin Gallqtti
.
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José Miranda Ramos
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ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



"Apresento a V. Excia. sinceras felicitações e voto:!> cor

diais para que o Brasil querido possa ter um tão dig'ull
Presidente. Pois eu acredito que V. Excia. quererá e pode- ,

rá. realizar quanto promete. Que Deu;!>' Nosso Senhor aben-r

(}Oe a pessoa de V. Excia., sua nobre família, o gloJ,'ioso ES'I Desembar.-gadortado de Minas e, particularmente a eandidatura de V.

-Excia ... " FI'· T
.

Palavras de Frei Eliseu Von de Veyel', Bispo - Prelado av10 avd res
de Paracatu:

h M II"Que Nos:sa Senhora do Carmo pI'oteja V. Excia, nessa da (.;UD ê:I e o
campanha eleitoral e o conduza à vitória".

De Dom José Ha,as, Bispo de Al'açuaí: u.-ssa de 7°
.

dl-a
..... "Peco à Providência Divina intervir em vosso favor

.

l� .... .: • .

'h le'l·toral" O Tnbunal de JustIca conVida colegas e amIgos de
na campan a e .

-

,

D D J. Bispo de Barra do Piraí (Estado do Rio):

I
saudoso Desembal<gador FLAVIO TAVARES DA CUNHA

e om ose, .

'b 1 f'
-

_ "Faço votos a Deus pelo êxito vitória sua camlida- MELLO para, a �lssa que fara ceIe rar segunc a- eIra, �1

tura futuI'a sucessão presidencial". .

do corrente, as Olt.O hora3, no altar ele Nossa,SenhOl:a, na

Catedral Metropolltana,
"
- O JORNAL palaCiano nio se pejou ontem ele dar

,

-

G
I ,

O T VARES'

honras de manchete a uma c!!:slavacla e grosseira men�ira: DESEMBAR ADOR FLAVI A
a de que o· sr. Gallotti, em Tijucas, prometera persegUIr os /,

'

que não votássem no seu nome. O mais 'Pacóvio dos ino-
; t D'A CUNHA MELLO

centes não acreditaria nisso, partindo de um candidato! "

,

que abre o seu programa com � palav:a JU�TIÇA. O, que I Djaura Fonseca Tavares Aspirante Raul Tavm'es da RIO, 31 (V. A.) - Ao can-

A GAZETA quis, na verd�de, fOI .expenment�r o sr: Bayer : Cunha Mello, DeSel)'lbargado; Francisco Tavar"es da Cunha
trário do que foi noticiado,

Filho, velho lutador udemsta, cUJa aversão candIdatura, Mello SobÍ'inho Renato Tavares da Cunha Mello Dr. Djal-
não pretendem os ministros'

J L d' p'u'blI'C'a e notória I' 'militares lançar manifesto
orge acer a e '. ma Moellmann e senhora, CeI. Luiz Tavares da Cunha

I às (orças ãrmada, para ori-

d I d ,Mello e senhora, e ,filhos, Mario Tavares da Cunha Mello,
':'

:-, ALÉM
de várias cole�Ol'i�s, de .inúmeros e eLga,.�s senhora e filhos, Dr. Paulo Tavares da Cunha Mello, se-

entá-las no ,prÓXimo pleit'J'
de pobCla, de outros tanto!> fiscaiS de Impostos_, da egl,lQ, nhora e filhos CeI. Decio Gorrensen de Oliveira senhora (

eleitoral. O vespertino ofiei

Brasileira de Assistência transf�rma:da em ,s�c_ursal políti-
I

filhos: capitã� de Fragata Carlos Natividade; �enhora e
ál "A Noite" informa base

ca da U. D. N., de carros e maIS carros oficiais com (l,ha- filhos Dl' Arminio Tavares de Mello senhora e filhos Ca-
ando-se em dados colhidos

pas particulares, de coacções do poder econômico, dos ,�i- 1 pitão' 'de Frag'ata George Cals de 'Üli�eira; senhora e fllhOS, no Ministério da Guerra, que

lagl'es das cegonhas que lhe trazem propaganda no biCO, I
Adelaide Dias Barreto Arthur Fonseca Dr. Gilberto Guer-

o �it�lar da pa�ta: general
etc. etc., o sr. Jorge Lacer�a ainda está precisando da so- Ireiro da Fonseca senhora e filhos Dl:. Pedro AlexandrE' relxelr� Lott, dara apen�s
lerte campanha de difamação contra o seu opositor. I L b h 'f'lh C ·t-' T' t R fIG

. mstruçúes aos seus subo1'dl-
o o, sen ora e lOS, apl ao enen e a ae uerrelro

d b d tQuem se julgasse vitorioso não precisaria desses expe- da Fonseca senhora e filhos Dr. Rubem Nogueira de Fran-
na os� so 1'e a con �_a qu�

dientes, tO(los contrários à hipocrisia udenista de regenera ..

ça, seúhor� e filhos, Dr, Luiz Nunes �ibeiro, senhqra e fi-I cle�e�ao ter .po:' OC�SI�O das

dora de costumes! Ilha esposa filho pai irmãos cunhados' tia sogro so� e�eIçoes. Tal.s mstI uçoes se-

O sr. Lacerda tem tudo isso a seu favor. O que lhe b
.'
h d'

" , ",
Clam de rotIna, semelhantes

I rm os o , , ,

tA'd f·ttem faltado é apena,s o Pov!l. -

DESEMBARGADOR FLAVIO TAVARES DA CUNHA MELLO,
as que em SI o eI as em

,

dA' D'
,

, d N t I d
.

f
- - toda véspera de eleic,ão.

. Dai. o esesp�ro. a.I.�ssa alVore e a a _,e I� raçoes proful'ldamente compung'idos com o inesperado e prema-
eleitorais! Tudo ISSO sana, a,3 de outubro. Nao ha, para, turo desaparecimento de seu querido Flávio a'gradecem a
tanta mancha, benzina 'melhor d� que o voto secreto. I

todos quantos ele qualquer forma manifesta;'am o seu pe-
zar, e em éspecial aos colegas do Tribunal de Justiça, ela

............................................ Ordem dos ,Advogados dó Brasil e do Ministério Público
S1's. Desembargador FeiTeira Bastos e Drs, Edmundo Acá-

L' t -a'"cio IEstado _! cio Moreira e Hans Bundgens, pelas confortadora3 p�lavras
O .r., ' pronun,ciadas á beira túmulo, interpretàndo o's sentimen·

HOJE ; tos de
<

todos os seus colegas e amigos, convidando-os .fl

.
'

: assistir a Santa Missa de sétimo dia que em intenção á ,sua

CR $ " 3OO 00'0' OO alma bo�íssima, farão c�lebrar SegUnda�fe�ra, dia f) de Se-

,

• "" tembro as. 8 hora.s, na Catedral Metropolltana,

TIJUCAS VIVEU, NA NOITE DE ANTE-ONTEM, HORAS DE EXTRA:ORDIN]\'RI]\ VIBR1\ÇAO, OJV1 � CONVINÇ�O DO P. S. D.r aUE sro
LHEU PARA FUTURO PREFEITO'DO MUNICIPIO O VALOROSO CORRELIGIONÁRIO SR. WALTER VICENTE GOMES. VÁRIOS MILHARES DE
PESSOAS ASSISTIRAM À CONVENCAO, QUE SE PROLONGOU EM COMICIO MONSTRO - O MAIOR ATE' HOJE REALIZADO EM TIJUCAS. O

, )
"

DR .. FRANCISCO GALLOTTI, POR DUAS VElES, TEVE QUE FALAR AO POVO, QUE O CARREGOU TRIUNFALMENTE. VÁRIAS A,DESOES ASSI-
NALARAM O DIA�POLlTICO. OS CHEFESALlANCISTAS, SOB O VAlOROSO-COMANDO DO DEPUTADO VALÉRIO GOMES, ESTIMAM QUE

-

'A VITÓRIA 'DE Gt(LLOTTí E MIRANDA RAMOS SOMARA' NAQUELE MUNICIPIO MAIS DE 3.000 VOTOS DE DIFERENCA.., ,

r- v- � a._ ---; .- "..... ..- ". ,
_ -. r.

..__... ._. ·.·.·.·_-.w.-.- .,-.·.·.·.- · ·.· _
. .,...- _._...-.-__.,. ._,....-� _ __�,..._.. �

.e - .." ..

---. ,� -��: - '�2 r W' CINE DOZE II mal·or Festa do a
.

�rJf).; ""-� - _ .... �- � -"

)��� .. 1:es�eleCidO o CINE N noAcordosecreto. A começar d� próxima se- Finalm�te, sábado, dia 3, no Clube D"e de AgÕ,to.
5��ela-fella, teremos no ho- Um desfile de atrações, nunca ViStO em FlorianÓPolis:
:ano d�s 19,45, novamente "Desfile Tecidos Renaux" - Eleição da "Elegante Renaux"
as sessoes para os garotos Homenagens a Miss Distrito Federal e Miss Bnuque .,
filhos dos associados e para "Shaw" com os Demônios do Ritmo - Sorteio de prenda�
)S adultos tambem.,. entre as mesas _;_ Dancas

'

À entrada há que 'apre-
-

.

sentar as respectivas cartel-

Florianópolis, Quinta-feira, J_O de Setembro de 1955

NótuJas
'!'
- O GAL. TÁVORA, sm Belo-Horizonte, repetiu à

Imprensa o que já .atírmara em São Paulo, em relação ao

apóio dos eomunístas:
- "Não tenho o direito de recusar que 03 comunistas

votem em mim". '

Se fôsse um pessedista que dissesse isso, o' senhor e

monsenhor Libreioto botaria a boca no mundo e sairia
,

por aí, em carro oficial, a exorcismá-lo.

*
- TODA ou a grande maioria da imprensa carioca

publicou o seguinte, ante-ontem:
O SENHO� Juscelino Kubitschek, falando ontem à

imprensa, negou mais uma vez a existência 'de qualquer
acôrdo ou de compromisso de qualquer natureza de sua

candidatura' com os comunistas, lançando, mesmo, um so

lene desafio aos seus inimigos políticos, para que tragam
a publico, para .julgamento do povo, o tão falado documen

to secreto largamente' anunciado por alguns jornais.
,

\

_ "Solenemente, na consciência de quem realiza umlato de suprema responsabilidade, lanço, um �esafio para

que se publique, para que se, divulgue esse tao falado do

cumento comprovador de um acôrdo secreto com o Par-
tido Comunista, que esteja assinado por mim ou por quem

qUE' que seja, com autorização minha. Faço êste desafio

com firmeza e segurança, para esclarece», de uma vez por

tôdas, essa intriga de bastidores, j á agora insidiosamente

lançada até na tribuna do Senado e da Câmara".

Afirma o sr. Kubitschek: a "calunia do documento

secreto apenas faz parte do plano de' meu inimigos, para

íncompattbíllzar-rne com os eleitores não comunistas, ou

para criar ambiente propicio a atentados contra o regime
objetivo que não conseguirão nunca, em face dessa Iorta
leza da conscísncía civil e militar da nação em que se

apoia, hoje: a causa da legalidade e do nosso sistema de-

mocratíco".
•

Concluíndo suas declarações, afirmou:
_ '''Vamos esclarecer, de uma vez .por todas, o caso

decse suposto documento secreto, à luz do dia, -na maíe

-ampla publicidade, perante o 'povo brasileiro, pois nada,

tenho e esconder. Nada tenho fechado em conciliabulos ou

documentos secretos".

':' _ AINDA será interessante saber elo pensamento do

senhor e monsenhor Llhreloto em face dos seguintes pro�
nunciamentos a favor do sr. Juscelino, católico praticante,

Palavras de D. Pompilio Matioli, Bispo _:_ Prelado dr

Brasileia (Ter. do, Acre):

SRTA, ELVIRA WILBERG
MISS DISTRITO FEDERAL .(MISS FLAMENGO)
A cidade se prepara para recepcionar a' encantador

Srta. Elvira Wílberg, Miss Distrito Federal (e Miss Fla
mengo,) que vem a, Florianópolis prestigiar o grande acon
tecimento social intitulado "A MAIOR FESTA DO ANO",

O programa de recepção e homenagem, por nós já pu
blicado, resume-se no seguinte: Recepção no Aeroporto,DESAFIO ENTRE pela Comissão Organizadora, Elementos da nossa socieda

CAVALEIROS. . .
de e Torcida do Flamengo; Coquetel no SABINO'S BAR,

Ontem pela manhã, pas- por gentileza daquela casa e do Sr. ELPIDIO MACHADO'
savámos pelo Largo 13 de representante do Rohn Merino, em nossa Cidade; Janta;
viaio e como havia certa a:" no LuX' HoJel, oferecido pelo Sr. Prefeito Municipal e Sra.

;lomeração, parámos para Dr. Osmar Cunha; Homenagens no Clube Doze de Agôsto,
ter o que era. no transcorrer da "MAIOR FESTA DO ANO",

Dois propríetártos de cava- No dia seguinte (4), Miss Flamengo será apresentada
os discutiam e pelo geítn ao povo dê Florianópolis, .no Estádio Adolfo Konder, às 15

ueriam ir as vias de fato, horas, durante uma das partidas do Campeonato da Cidade.
nas ali tambem estavam al- O restante das horas que passará em nossa Capital será

;uns policiais que natural- ocupado com, passeios pelos arredores da Ilha,

nente, com suas presenças, A Comissão Organizadcla da "I-. MAIOR FESTA DO

i'lfundi,ram respeito.
'

ANO" e patrocinadora da vinda de "M:rSS DISTRITO FE
O caso não passou,' porém, DERAL", agradece, por nosso intermédio, a todos quanto

Ie discussões, conversa fia- cooperaram para o grande acontecimento, salientando-se
la com alguns galopes do, I a Diretoria do Clube Doze de Agôsto, a Cia ele Trans

.avalos que aliás gordos e: portes Aéreos Cruzeiro do Sul, Transportes Aéreos Catari

{em desempenhados... nenses, Sr. Oswaldo Machado, proprtetárlo do Lux Hotel;
......._.11.......... Luiz Fernando Sabino, proprtetárro elo Sabino's Bar; Sr.

Elpídio Machado, representante do ROHN MERINO; e,
LUMINOSOS muito éspeclalmente, à Prefeitura Munícípal, à imprensa

S, PAULO, 31 (V. A.) - O,? 9 rádio locais.

3FT...!!���������!!���!!!!!!!!!!!�Sapateiro José Gomes Perei�

:�:��::�;:r�':d:tp���,:r�; ··tãõ·iãoaiCiiiÂiõ"iÓ··Mlsiâ"
ampadas elétricas, aCiOl1't- � ".,�

,

jas' por pilhas coloc�das no
--

Felicíssimo Rodrig'uês Sobrinho e filhos, agradecem os
salto o� na, sola. O

mvent?r'j
votos de pêsar, enviados pelo falecimento de Sua espôsa e

que :eslde" a ru� ConselheIro mãe, D. Emilia de Oliveira Rodriguês e, convidam os pa

��falete 1,,36, _VIla Barce�ona, rentes e pessoas ami'gas para a �issa de mês qU,e será ce
::lao Caetano tio Sul, pIOCU- lebrada _no dia 15 de Setembro na Matriz ele UI' b'

,

·t I' t I
U lC1.

l'a capI a IS a para a exp 0-

('ação da novid'ade, que - "8-
------'-------------------

gundo afirma - simples, re

B" I, 1\T' G Q-l;istente e prático para cine·
,

ma, para entrar em casa à

noite, para andar sem ilumi-

nação (impermeável e de Para o Bingo que se realizará, hoje, ás 20 hora,s, lIO

custo módico). Cl�e 12 de Ag9sto e cujos prêmios se encontram em ex-

....._••w __•••••••••••__• posição em uma das vitrines da Casa Hoepck ainda so

bram alguns cartões que poderão ser adquiridos com as,
senhora:s e senhoritas' encarregadas e na portaria do Clu
be 12 de Agôsto,

'

Por todos os recantos do Estado por onde re

centemente andou em pregação política, valendo-se
do cargo' de Secretário d'Estado, usando carro of'i
cial e gastando gasolina paga pelo Povo, o senhor e

monsenhor Librelotto martelou numa só tecla: os

católicos não deviam votar nos candidatos alíancís
tas por que aliados dos comunistas.

Para maior' enfase da sua propaganda lacerdis

ta, o senhor e monsenhor chamava a atenção do po
vo para a sua qualidade de sacerdote, cuja palavra
deve estar acima de explorações e tricas partidárias,

'Negará porventura o senhor e monsenhor Li

brelotto que os candidatos alíancistas sejam católi

cos?
Se o fizer, estará pecando perante Deus, como

já está falhando perante os homens, pelo uso inde

vido do cargo e de bens públicos, em campanha po

lHicà.
�""!o nos surpreende, por outro lado, essa técni

ca de nos acusarem até de comunistas, em vésperas
de eleições.

Em 19116, quando da campanha do dr, Aderbal
n. da Silva, êsse expediente 'foi muito usado. Por to

da Santa Catarina espalharam boletins acusando
nos de' unidos aos comunistas, por u,m acôrdo secre

to.

Mas, passada a eleição, não só de dentro das ur

nas, 'como nas colunas do órgão oficial do Partido
Comunista do Brasil surgiram provas esmagadoras
de que o aliado secreto dos vermelhos era precisa-
mente r:i candidato Irineu Bornhausen. ,

No �ia 22 de janeiro de 1947, o jornal TRIBUNA
POPULAR, órgão oficial dó Partido .Comunista Bra

sileiro, publicou a seguinte nota:

"O sr. Írineu Bornhausen, candidato da

U. D. N. ao Govêrno de Santa Catarina e que

-conta com o apôío do Partido Comunista do Bra
sil naquele Estado, endereçou ao senador Luiz

Carlos Prestes o' seguinte telegrama: "Agrade
cendo as saudações e votos pela vitória de mi

nha candidatura formulada pelo Partido Comu

nista do Brasil, aproveito a oportunidade para
ressaltar que a orientação da campanha neste

E�tadó norteou-se pelo objetivo de concorrer

para a efetivação do verdadeiro .reg'ime demo

crático, ainda não atingido em sua plenitude em

nosso país. Saudações.
(As.) IRINEU BORNHAUSEN".

Tanto O ESTADO como A GAZETA, aquele em

sua edição de 24 de janeiro de 1947�e esta um dia. an
toes, deram publ icidarle à nota do jornal" comunista,
prova irrefutável da aliança secreta do sr.d3ornhau

sen com os vermelhos, Outros fatos, afora a compro

vação d�s urnas, vieram positivar esse acôrdo secre

to. Voltaremos ao caso.

O telegrama do sr. Carlos Prestes ao sr: lrineu

Bornhausen, por 'êste respondido, nunca virá ao co

nhecimento do Povo.
-

A história não se estará repetindo?'
Que dirá disso tudo o senhor e .monsenher Pas

coal Gomes Libreloto?

ras, sei:n o que não será per
nitida a: frequência,

' ) .

REAJUSTAMENTO
RIO, 31 (V. A.) - O ante

projeto de aumento de ven

cimentos dos militares, ela
borados por uma comissão

designada especíalmente pa
ra êsse fim e que' foi entre

gue ao presidente da Repú
blica pelo ministro Teixeira

Lott, desde o dia 11 do cor

:ente acha-se em mãos dos
ninistros da Marinha e da

\eronáutica, para que emí
.am sua opinião sôbre o as ..

unto.
Acredita-se que no despa

,ho· coletivo de hoje dos mi

nistros militares com o pre
sídente da República, o au

mento dos militares fique
iefinitivamente resolvido e

ieja ridigido o texto definiti-
o do anteprojeto de lei que
) executivo terá que enviar

LO Congresso Nacional.
.......•.••••.... ,....

,

MANIFESTOS

Acabo de ler na Gazeta, na coluna ocupada por
um dos três catões do Govêrno, ataques ao PrefeitCl
por haver inaugurado, sem um centavo de despesas
para a Prefeitura, o primeiro trecho asfaltado ela e:;
trada que demanda a Base.

-

Para,marca de fábrica não faltou ne'sses, ataques
a clássica mentira, assim redigida:

"Como remate lamentável de fim de festa - afi
nal todos contribuimos paTa pagar aquilo - surge a

notícia constr'istactora: 48 horas após a espalhafatosa
inauguração dessa obra, vedaram-na ao tráfe'g'o, tais
,os' defeitos que ap.!lreceram"!

.0 que, ven_?aram, não foi a estrada, que alí está
aberta desde que entreg'ue ao povo. Vendaram foi a

compreensão de certos moralistas, que reclamam ha
ver contribuido (sic) para êsse' real melhoramento e

nao reclamam o desperdicio' de dinheiro público 'em
banquetes, uiscadas e champanhotas agronomicas,

Entre a megalomania do dr. Osmar Cunha em as
faltar aquela estrada e a cleptomania que anda pDr
aí não há escolher.

GUILHERME TAL

ELEVOU·SE
NOVA IORQUE" 31 (U, p.)

- ,Duas das principais em

presas de torref!:J,ção do ca

fé, nos Estados Unidps, ele

varam, os seus preços Ipara o

consumidor em 3 cents, pOl'
libra. O novo preço foi fixa

do em 91 cents por libra.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


