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G�RENTE,

F I Ano XLII I , Num/destes marcantes contl'aste� da vida, o pobre

i °dmlnsos.. • I
Barnabé olhava maravilhado aquele luxuoso palácio -cíntí-

• e Aquino di
N. 1!.!70 Jante, rico, imenso e murmurava a mêdo da preporencía

:....................
elos senhores da aí.ualtdade que nada perdoam, empolgados

'-:-:-:--:-'--:--:---:--7-':';:;-=--��--:--�----------_:_"';"----��:--::--:-:=---�------:--�=='=.=.:!.�.�.�.�.!!.�.�.�.�.�.!.�.�..�. pela" grandezas terrenas de que se cercam:
'

.

J!,'dição de hoje _ 6 páginas
.

I Florianópolis, Sábado, 10 de Setembro de 19.55 I
'

-

," O que vae ser de mim. quando tiver de trabalhar
-Cri. 1.. I'? f1 ta 1. oom es a m!nha roupa desgastada pelo tempo, surrada,

����_���:�I�••••••••••••••••••••••�•••
qU� �furra�?N�; N�é��cl;�u��,�-
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. milde, mas tenho vergonha; Ainda si o governo tivesse da-

·

A d d
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x elo um abono pará nõs, um� melhoria' qualquer ? Mas o

��.;.' ve·r . a e', e; . uma 50;' ':�:.' eca O' ao Sr. Se·creta' ri·O governo sã interessa fázer faustosos palácios, obras não

dispensáveis, quando o funcionalismo passa fome, a mlsé-

"
.

d
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-

rla campeia em todos os lares, quando não há um hospital

� � a . Beaç'aO para crianças ou mesmo uma casa para abrigar tantas me-

:f
Homem de aprimorada formação religiosa, na expressão �.

ninas que perambulam pelasruas, até altas horas d� noí-

de ,S. Eminência D. Jaime Cardeal Câmara, seu antigo colega � Flol'ianÓIJoHs, 9-9-55.
. te;'

'

d G'
,.de'

Senhor e Monsenhor Secretário. O, pobre Barnabé olhando aírída uma vez aquela e-

e InaSlo e e . ongregação Mariana, o dr. Francisco Benja- � Bom dia.
norme casa, feéricamente iluminada, atonito ante tantas

min Gallotti, no Senado da República, foi o mais intransigente:: Informaram-me, agora à noite, que o Senhor e
lumínarías, ante tanto esplendor, novamente exclamol�

e desassombrado batalhador anti-comunista. � Monsenhor Secretário ele Educação necessitava, com a
baixinho:'

�

'.
' � máxima urgência; ele localizai. a Sra. Diretora do, De-

� "Meu Deus: livrai-me da vergonha de ter que tra-

:: Somente os que estão vendo a derrota dos candidatos go- � partamento de Educação.
balhar com esta única roupa, dentro deste J;1alácio que é

:: vernistas cada dia 'mais perto e mais fragorosa, � que fingem ig-:: Venho; solícito",Jlrcstar-lhe noticias a respelto des-
uma louca fantasia. partida de cérebros de gente que vive

, _'

d
' •. sa sua zelosa tuncíonárta. 'Em Carro. ofícíal, consumín-

na riqueza. quando há tanta miséria pela cidade! Já não

:,' norar a açao sempre ecididamente enérgica do ilustre catari- � d I' I
basta aquele outro maravilhoso pala'Cl·O. para a realízacâo

;O
o gaso ma paga pe 0., povo, anda a sra. Ondina Gon-

'

� nense contra OS adetos vermelhos.
'

< ,zaga pelo sul do Estado, promovendo reuniões pedagó-
dos festins nababescos, que ali bem perto de um hospital,

" O d J
' 'd M' dR"

, bl' , .. gicas, de propaganda das candidaturas Jorge Lacerda
como que afrontando o sofrimento dos infelizes enfermos?

.: r. ose e 11'an a amos, como e pu ICO e notorio, � "1 íb ' H" "Deus há de olhar por nós e fazer' COl11 que este amaldícoad.
I .,

e:c. eri eno üíse. Nessas ocasiões, além de distrair as
- . '-'

:: ainda recentemente sacrificou vários dias da sua campanha pa- I' professoras do seu mester, ainda lhes pede todos os es- : vendaval de orgias e desatinos, que dura quasí cinco .anos,

I:: ra ir ao Rio de .Janeiro assistir ao grandioso Congresso Eucarís- � forços no. sentido de ampararem as aludidas candida- I' passe
de �ma vez para sempre e o, sol de uma nova aurora,

• turas, ameaçando as que porventura reajam. Ontem,
volte a ralar na querida gleba "barriga-verde"... . '

':',' tico Internacional. :." d' s t o I I
"Chega dé miséria e sofrimento, Chega meu Deus!",

.• Ia, es eve em l' eans e Lauro. Müller, onde efetuo.u

� A verdade é uma' só: os srs- drs. Francisco Benjamin Gal- � reuniões com as revoltadas 'professoras locais. Desne- I I
EL IWBAR.
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'
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O ASSUMIR M
- 1- cessárío dizer que tais reuniões constituem crime elei-

.- - •••-..- -.- .-...-.._-..-.--- ._••._._----....

:: O 1 e ose e· iran a amos, A A " NAO AS- � toral, definido como tal pelo Código. Assim também o
. MANIFESTO A' 'CLASSE DOS

.

� SUMEM E NÃp ASSUMIRÃO_nenhum compromisso, seja de � uso de veículo e gasolina pagos pelos cofres públicos,

.

,'.

:: que natureza fôr, com os correligionários do sr. Luís Carlos � �o��� ;el�:�ho.r e M�nsenhor não ignora, atenta contra MOTORISTAS
:: Prestes. � 'Na certeza de lhe haver prestado Senhor � Mon- A 'soluçâo do problema das justas reivindicações dos

� Essa verdade desafia contestação honesta e válida. 'i:: senhor, a tão procurada informação sÔbre uma sua su- .profíssíonaís do volante, sempre foi a grande luta das íns-

" balterna, aqui estou para renovar-lhe minha modesta tituições representativas da nossa' classe.

�����_� c�ab�a�o., Pclaprimehav9.nah�Mriac19���,um�Milicla�

a'fmaS, 'do' . ,(xe',rC·llo·,· desvl·a·das'
.

\ RUBENS DE ARRUDA RAMOS !1!:�S;:,ê���:s dr�i�:��!�;es�o�=�a�����i���:�����i�a��:���
_

i!·�7��7�--�r�·_�w���;��!�'�m�T�'�'�·�tr�t�)�.,�-�U�?�'r�l.IiiI1li..�����·�S�F�·n�m���� com os motoristas, as soluções propostas.
;

---.......---- Esse candidato" é_ o Sr. JUSCELINO KUBITSCHEK que,

Aot ad d -III'
-
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O MINISTRO
em Assembléia Geral da classe, onde estavam representa-

orl a. es . mi' ares e CIVIS em IIguDCI8S v .' DESMENTE das as entidades co-irmãs de todos os Estado.>, demonstrou

RIO, 9 (V. A.) _ Publica ) comando dum tenente que,. dêncía. teriam sido apreendi-
conhecer protundamente nossos problemas.

"O Globo". que "amplas in- após parlamentar com os po- das metralhadoras. RÍO, 9 (V ..A.) - Falando à da discussão da cédula ofici- Assumiu S. Excia., neste contato com os motoristas, so-

vestigações_ que se vem pro- Iícíaís, convenceu-se de que 1 Em novas diligências fo- imprensa na manhã de 011- al" - disse o ministro da Iene compromisso de que as reívíndícacôes da classe seriam

cedendo em todo o país. '\e J assunto estava na alcada
I
ram detidas três mulheres I tem, o ministro da Guerra, Guerra. Naquela ocasião en- atendidas por seu Govêrri.o. Afirmou, a'indá mais, qúe todos

muito particularmente em da poli�i� Civi�. _

..

I qlle no momento, estão s(m� general Lott. desmentiu, as contrei-me, entre outros. com os seus atos relacionados com a classe, somente teriam exe

Minas, Goiás e' Mato Grosso, O oflclal fOl, entao. leva- i do ouvidas na Divisão de Po- notícias publicadas peia im- o' sr. Jo"é Maria Alkimin., cução depois de nos ouvir e consultar, salientando, 'neste

conduziram as autoridàdes do para a Delegacia elo 30 llicia Política e Social. Tam- prensa matutina; segundo as Quando ao sr. João GouLart, particular, que as nomeações dos titulares da Diretoria de

militares à descoberta dum :listrito, e dalí para a polícia, I bém se acham comprometi- quais êle teria procurado O disse ainda o gal. - eu não Trânsito e IAPETC. seriam feitàs por indicação da cÍasse.

grande desvio de armas tam- l)reso. TamlJém em sua resi- ! das no eles'lio de armas, sr. João Goulart e outros 'o encontro desde abril ou Estes dois setores de sua administração sofreriam radi-

b�m no Rio. próceres do PSD, e do PTB à maio, quando êle foi à minha cais transformações que, de acôrdo com seu programa, tra-

Há dias, o serviço secreto:..;;i.....iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíi.ii•••••••iiii.l,
'••••

fim ele concitá-los a manter residência: E com os candi- riam a solução justa de nossos problemas.

do Exército, através do gabi-- sua cnmpanha pÕlítica em datas à presidência o meu

.

'Nunca um homem público soube conhecer e compreen-

nete do ministro" da Guena,

ola DI IMPREIS
termos e-levael03 •. evitando a- últim_9' cOUt,_a_ctq}e deu mai�, de� tão ?,em 110��as'a!,pir�ç?es. "

::;_ .

>,

SOliC)tOll à DivLão de·· Rolí-"
'

.' - <' • " ltlsúes:às fOrçâ.fi.��'nlada§. "O' ou menos na meSma oca'sião, Eis, meus companheiros, os motiyos porque vel1há con-

cia P'olítica e Social, a prisà'o" :,.
r

,

.

_ � 0_, ':N .

" : ú'ltWne '(loiüaetÓ�lile' tive com tl'tl�hclb me·-encontcrei. i11C�ll� clamar a Classe dos .motoristas para cerrar fileiras elÍl torno

de elementos tanto civis co- os··próceres políticos de vári-I siv.e, coill o general Juarez da chapa '� JUSCELINO-JANGO.
.

1110 militares que estaria� Hoje é O dia comagrado à Im!)l''ensa. as corrente_;; deu-se, quand-o Távora".
'

.

A vitória de "Juscelino-Jango" será também a nossa

envolvidos no sensacional
,

E', tambem. o cÍia do Jornalista, d'o profissional
vitória.

desviá. de imprensa. do homem que' se dedica"a esclarecer 'I

Será a garantia da realização de nossos anseios.

Entrando imediatamente a, opinião pública, através do notlciàrio, do artigo .' .' Se o companheiro deseja um Govêrno democrático que

em ação, o comissário Rober- ele tese, do comentário, da critica e do aplauso. I·-..-..---..-..·
...· ...-·!".··�._"'"-·"'"··....!"-_.·........._._._._....._··-·-·......·.-...,.",..·.·.·.·.·.·.·.·.·.·�pr.oteja.e defenda a causa dos ,motoristas, só terl) um ca-

to Freire e o inspetor'Mar- Defendendo ou -contrariando idéias e iniciati- � R
·

d
\

I
�mmho:

�tl;:;i��F.�flt;:,��; �;l��;Si���f��!�I�i��E�f{t:l�J�� � ,nt,�������o�oU����aq��O��n���:'���·!
.

:10 ii:;rEfJ�i�i.:��::::::::��:: Chaufi,U<s

dên'cia e maior êxito e rapi- de servidão.
-

.. ao dono do negócio, levanâo-o para longe dos circuns-
" ••••••••••••••••••••••••••••••••••

'

•••••••••n
•

dez das diligências, conduzia Eis porqí.le o (lia ele hoje não pode ser, e jamais � tantes Disparou então a pergunta' "Se f' ).'

.eonsigà uma metralhadora. será, d.os fabricantes de mentiras eS'eritas dos ca-

'>

� fiscal de fazend�, como' o senhór me' l�eceb:�a?��� ��. � O GRANDE ROUBO D'E U'RU.SSA· ·NG'A
Levado a, sua residência'lI luniadores, dos insultadores, dos imorais �ue abu-

1
gociante, imperturbável respondeu-lhe: "Os livros estfíü �

foi ali çlada busca e numa
;

sam da liberdade para darem vasão aos instintos
à disposição, Quer que vá buscá-los?" MaiS blandicioso � U�USSANGA, 30 (Corres- da em um milhão, cento e

mala do ci vil, os policiaiS en- mais torpes ...

ainda" o homepl descophecido mostrando suas creden- � p�ndente) - Este�e. �esta I no.
venta

e. dois m.i! cruzeiros,
contraram oito fuzis-metra- Não é tàmbem' a data dos sem validade moral,

ciais ,dê fiscal de fazenda, falou: "Posso multá-lo, sem � Cidade. o nosso dmamICO e e. que graças a ação eficaz e

lhadoras que foram logo a- elos pseudonimos des,conhecklos, dos testas-de-fel'- � mesmo vêr os seus livros. Tenho jeito para tudo. Mas !. ilustre Coronel Trogilio- ��- segura do CeI. Delegádo da

preendictos. 1'0, irresponsáveis. dos que querem ver nomes sa:" ) se o senhor votar no Govêrno, firmarei um documento � lo, acompanhado do Escnv:;lO Ordem Política: e Social de

Conduzi'do à Policia Cen- cli03 encobertos nos seus desejos ...

. � de que a escrita está em ordem". O comerciante im- � Antônio Gomes de Miranda, nosso Estado, aquem felici-

traI e alí submetido a rigo- A data é e deve ser de júbilo apenas para aque- � passível, aCendeu um cigarro de palha, jOg'OU o fÓsforo :: que abriu um inquérito a res- tamos pelo êxito de sua espi-

.roso interrogatório, o civil, les que integram uma nobre e sacrificada classe � num gesto lento e respondeu: "Môço, nasci 'e me criei :. peito do vultu�so roubo ha- nhosa missão, já"está em vias

que já estava pronto para muitas vezes incompreend'ida. muitas yezes vítim; � aqui. Sou cOJl,hecido çle toda a gente. Sigo a política de � vida ?OS Escr�tórios_ da Com- de completo esclarecimento.

deixar o Rio com destino a de violências, por não patuarelil com a "odiosa � .
meu pai e êle nunca.se virou. Acompanha o dr. Np.rêu � panhla de Mmeraçao Brasil.

Bahia, fez revelações que conspiração elos que silenciam na idolatria de ído- � ?esde a Aliança-Liberal. Onde êle fôr, meu pai está com � .

Do r�sultado .de3te inqué-

permitiram novas e impor- los de barro ...
� . ele. E eu tam]:)ém". Após úm instante de indecisão o .' nto, fOi requenda a prisão

tantes Qiligências. Fest,ejemô-la nas posições que ocupamos, com :. a<gente d? Govêrno falou grôsso: "Então) vou multá�IO, � de Ary Silva, Guarda-Livros O r'EMPO'
Outra turma de policiais, .

a tranquilidade de não fazermos de nossas penas � Pra começo de conversa doze mil cruzeiros. Está bem? � da referida. Companhia, sen- '.

já na·madrugad� de onte�l, ' o

t t d h .•••• Dou-lhe quarenta e o'ito hOI'a's para recoll:ler a ga'.I·ta". E .: d.o que este pedido foi rati- --

um ms rmnen o e vergon a e opróbio, antes dig- .,
,,'

após às re,velacões do civil. 'f'
.

d d
. I abriu a pasta, retirando'um talona'1'1'0. Sem pe'staneJ·ar'.

;} fIcado peld dr ..Juiz de Direito Previ's,ão do .Tmpo, até 1.4
• III Ican o, ca a vez maiS, a ini�iativa de Jeronimo /-

' ..

dirigiu-se a Botafogo. Alí' foi C 'h P
.

d d
. , ;} o pobre comerciante', avançou um pas'so, J'og'ou a,' bag'a- ':. em exercíc.io. ,

horas do dia 10

oel o, ara maJOr gran eza a terra "barriga- .. ' '.

detido um oficial reformado verde\ e maior glória do Brasil! .. na do'palheiro nos pés do fiscal e falou cal,mo: "Se 'YO- :. Com este resultado está as- Tempo Bom. Nevoeiro

do Exército, de nome Pena- � cê. ,enrras,se aqui, não falasse em política, examinasse .: sim bem encaminhada a so- Temperatura: Estavel

,forte. A detenção não se fezm1 52 -n?" " _� mmha escrjta e.me multasse por haver encontrad0 1'a- �lução des_te c3:so,qu'e tanta Ventos: De NE a SE,

fàcilmente. O oficial tentou
.

. �
zão para isso, eu fic,aria até envergonhado e paga�iá a ,�repercussao teve ,não só nes- frescos

reagir e foi mistér chamar a

'DO
'

/
.

..
multa sem dizer nada. E lhe respeitaria, como sempr'e � t,�' cidade, �6mo também em;

,._

T!')mperatur:a.s extremas

Rádio-patrulha. GAL GOMES SAPUCAIA AO � respeitei aI> autoridades". .,' :.todo 'sul. do ES�ad?, dado o de hOJe: .

.

.

Penaforte, por sua vez, te-
I .

....' . . :: Depois, .ergueu a voz e, face a fàce, com � fiscal:, � yulto;da lmportancla que an- Maxima .21,3 Minima 12,9

lefOl;.lOu-Para a Policia Espe- / DR. GA.LLOTTI ....'.
"Mas multar só por política, isso não! Se você é' homem �..

j•••�•••••••••••••••••••••••�•••.••••••••••••
eial do Exél:cito, alegando

tire a multa, seu patife! Encha o papel, seu vigarista! ;
"

sua condição de oficial. om- Ao .dr. F�ancisco Gallotti ciado minha correspondencia � Vamos, seu sem-'vergonha! Dou-lhe um tiro na car� � ACUSADOS DE CONSPIRACA-O
pareceu um contingente sob endereçou o sr. ,General Al- junto parentes amigos. ten,':' .. seu assaltante. Vamos! Comece!'"

'

�
�••••IIl•••••fI••••••••• fredo Gomes Sap,ucáia o se- eionandÓ 'setembro proximD � Estai'l'ecido, o fiscal· de fazenda, não esbocou rea- ",' C1"nco'a It t t d' A

'

'o

CEDULAS
guint, t",.<amao cheg., no,t, E,tado p,nna- r ,âo. D,po!, d, algun, "gundo" ,um'u, num;.conida �, as pa en es a. rgenflna

/
Tijuca _ Rio - 31 _. necendo até' pleito outubro � louca até o jeep, que O esperava à distância, Mas deve � BUENOS AIRES, 9 CU. cado 'tem a assinatuTa do

J ELEITORAIS Acusando telegrama il.us- localizado Rio Negrinh�. Gen, < �er ouvido: "Vigaristas! Miseráveis! Desta vez vocês � P.) - Cinco oficiais do e- generál José Márid Sosa

RIO, 9 (V. A.) :__ Falando tre. amigo participo ter im- Alfredo Gomes Sapucaia. � vão de grota!" '-
'

:: xercito de alta graduação ,da Molina. Simultaneamente o

ante ontem à inipresa, o Bri- � xxx � base do.Rio Quarto entre os ,dep'utado radicàí Maud�io
gadeiro Armando Perdigão, 11 _ I � O fato acima descri,to, acont_yceu num dos muni.cí- j quais figura um general, fo- Yadàrola exigiu, na Câma-

chef'e d d d
• pios vizinhos de FlorianópoUs e está seNdo mill·t·O c'0- .' ram acusados de "onspl'ra I'

.

e comaI} o os trans-
"

• /
f'" - ra exp Icasse o O'ovêrno o

�O�t:is�!���sd;nl���nO����! EM 46 MUNICIPIOS I t �::,t.';:':.d;!�� �!�otu��t�'��_::i:u�.:: :';;"��::�i� �cãp A notid," foi publicada r:'���;;�,;,o,,�::;�:;a�!�::
está se empenhando em 'I' �. er:cla ranqmla �m respeJ-to.' paz, harmonia, govêrno ,:: p�l? Jornal "La Epoca", adu- 'ceu há dias do posto de co-

prestir a ma'xI'ma colobora- N dAI' S
..

1 T' b' Ih
.. de todos os catarmenses!�' O povo já está fá1'to dêsses ,,� zmQo que os cinco foram -CÍ- mando" 'Os convo d -'

o ano. passa o, a ,lança oCla ra a ista I., 1 b' d
. . .�'

<. ca os sao

ça-.o à Justiça Eleitoral e que I t UDN 46
.• , '. go p�s'. alx�s, essa pollücalha sórdida. O povo quer e i,tados, devendo apresentar..: o general Dalmiro F r V'-'

\7
(erro ,ou a em mUl1ICIpIOS. � precisa respirar o ar pUl:O de um govêrno, decente .. Onde .' se dentro de três, dias para dela Balaguer co ellxJ I

I?te e sete aviões da Força Em CAl\'IPOS NOVOS por ex'emllIo Nere�'l-l ven- .'. as perseg
. - _.

t-
'

. ;}
d

) rone uan

Aer B '1'
.

10. .," fI- u.lçoeS,,. coacçoes, sejam ao sãmente uina re- ;O epor. no processo "por Balltl'sta PI'cca t t
.

ea tasl eIra terão a seu
ceu com 2 945 votos � cordaçã di' d·

. �. -

' < , enen e-co-

cargo a responsabilidade de
.... .40. •

.. o o Olosa e um passado que não voltará. Nem .' ,conspu'açao em prol duma ronel Raul Ad lf P'

,�r�nsportar cedulas .. eleito- 2 1530 c�ndidato mais votado da UDN conseguiu � a'go_�a nem em 1960. Para felicidade de todos os. catari- � l�;belião". Tiveram eles, as- tenente-corone� °Cal�f�:s���
aiS para todos os recantos

.. vo os. � n�n es. :. Sim, ordem de apresentar-se, berto Maria Cárabba e ma-

do Brasil: .

.. -

� sob pena de serem declal'a- jor Jorge Manuel F' d
...._.....-..-."'<I .......-..��"V".....F� �......_...........-..�_.,.................-.................._._....J.dos "rebeldes", O comuni- Funez.

-
elnan ez<

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Floriàriopólis, ábado] 10 de Setembro de 1955
•

'Estreito
Uma casa a rua 14 de Julho
Uma casa de madeira em Barreiros
Duas casas no Morro do Geraldo-Estreito
Duas casas e eum terreno para loteamento no Morro

do Geraldo ".

'

, ifJ, IP�lltU.ll
Um lote na rua José Candido da Silva .:_ Estreito

Dois lotes a rua Moura - Estreito
Dois Lotes no Bainro de Fátima - 'E&treito

Quatro lotes no centro da cidade
.

.Quatro lotes em Londrina - Paraná. , .

Tem compradores para c!1sas em Flonanopohs des-

de cem a quatrocentos mil cruzeiros.
Negócio a dínheiro. ,

Informações na IMOBILIARIA "MIGUEL DAUX"
Rua CeI. Pedro Demoro 1541 ..:_ 111 andar Estreito ou

Edificio Ipase andar térreo - Fone 3376 - Florianópolis
,

Uma confortável .casaj; Rua Presidente Coutinho..
Um terreno deI 15x27 no Estreito, junto à Rua prin-

cipa�
16 lotes no Bairro Butiá.
Uma confortável Casa na Avenida Hercilio Luz.
Dois apartamentos (p::rte financiada).

A Delegacia Florestal Regional,
no sentíd« ãe coibir, ao máximo pos

sível, as queimadas e derrubadas de mato, afim. de ímpe
pedir os desastrosos eteítos econômicos e ecológicos q�e
acarretam tais práticas, torna público � chama a atençao
de todos os proprietários de terras e Iavradores em geral.
para a exigência, do cumprimento do Código F\ort'..stal
(Deer. 23.7!J3 de 23-1-19�4) em todo o Estado.

QUEIMADAS E DERRUBADAS DE, MATO
Nenhum' proprietário de terras ou lavrador poderá

proceder 'queimada ou derrubada de mato sem solicitar,. r
com antecedência. 1\ neeessária licença da autorídade no

resÍà.l competente, conforme dispõe> o Código i"lorestal em

seus artigos 22 e 23, respectivamente, estando os tnrratores

sujeitos a penalid::.des.
-

,REFLORESTAMENTO

MINISTltRIO DA AGRICULTUkA, O' ESTADO FARMÀCIA DE PLANTA0'SERVIÇO FLORESTAL IDELEGACIA )"LORESTAI,
.

PLANTõES DE FARMACIAS,
REGIONAL

.

.
ADMINISTRAÇÃO Mês de Setembro

. Reda"io e Oficinal, à rua COD·' '

, .:
M d R J-'''<\CÔRDO'' COM O ESTADO Dr; illelheiro Mafra, n, 160 TeL 1022 3 sábado (tarde) - Farmácia o erna - rcua oao

SANTA CATARINA - Cx, Postal' 139. Pintá.
'

A V-'I S O Diretor: RU:BlilN:3 J.,. _AMOS. '

4 domingo _ Farmácia Moderna - Rua João Pinto,
7 quinta-feira (feriado) - Farmácia Santo Antônio

- Rua Felipe Schmidt, 43.
10 sábado (tarde) - Farmácia Catarinense - Rua

Trajano. ,

11 domingo - Farmácia Catarínense - Rua 'I'ra

[ano,
,

17 sábado (tarde) - Farmácia Noturna - Rua 'I'ra-

Garente : DOMINGOS r.�D.
AQUINO

A Imobiliáriá Miguel Daux
Tem a venda
Uma casa a Avenida Mauro .Ramos
Uma' casá a rua Viaconde de Ouro Preto
Uma casa a rua Deodoro. c/13,50 de frente e 46,60

de 'fundo.
Uma casa e um lote a Avenida Santa Catarina

Esta Repartição, pela rêde de viveiros florest.ais, em

cooperação, que mantem no Estado, disl)Ôe de mudas e se-

I/mentes de espécies florestais e de ornamentação, para for

necimento aos agricultores em geral, interessados no reflo
restamento de suas terras, além de 'prestar toda ,0rieMiàção
técnica necessária. Lembra, ainda, a possibilidade da ob

tenção -de emprástímos para reflorestamento no Banco dD

Brasil, com juros de 7% e prazo de,15 anos.

Os interessados em assuntos florestais, para a onten- --0-..
(ião de maiores sclarecímentos e requererem antorizaçãe 'II O le,it�r enco_ntrari, nG8ta.i��·"

'una, inrormaçoes que nsc _.de Iieençapara. queimada e derrubadas de mato, devem diàriamente e de imediato:
,

I dirigir-s'e à,s'Agências Florestais Municipais ou diretamen- I JORNAIS "

'r.l.fun•
. -

lt d" S t O t o 6 o Estado .........•... •. 1.022_�'---"'e....---------------- te a está Repartição, SI ua a a rua an 03 . nmon n.

I
A Gazeta .........••

,
... ,. 2.666

P�5.1' -. !"">: eOJ1em
..T!I<'IUll"if��Ó�12�70 -- Caixa Postal 395 �i��:d!deT����.:::::::::: ::�i�

$
e e one t • .",. Imprensa .)flClal •..•.... 2.688"

,Endereço telegráfico: Agrisilva _. Ploríanêpells, S. C. HOSPITAIS
.

� -__ Caridadnt

,�/ .III!A'
._""

:V.f1agem com seguraD�a ��iI:������:::::::::::: HH
, r" ouRAIfTE TO!JDDIA' ." v' �l�it�:b��tiã�' �. {ê���' d�

1.117

/
I� '''--.- nos V!lPCJOS .

-

·e rapidez�. IM�t�����ad�··ÍJ��t;)�,'·c��� �:�::
,

Mb·ft�"\ t �o NBOSApCIODNOFO��SAUVLEI_SBMIBACRSOIL-�IIBBOU�
DO !:��?�W�:,�::;��:·:::: ..11

� ,
"

'

,'O,: ." D" I Serviço Lus' (Recl&ma·
,oS � •

", � k � ções) ' 2.404" .,.

Florianópolis - Itajaf ...... Joinville - Curitiba I Po-lícia (Sala Comísearto 2,038;; �I � ....J .
\ Polícia .(Gab. Delegado).. UIl4.

<'

• "'&oa Deodoro esquínade l'c9r��t��b�T�l------------------- Agência. Rua ,Tenente Silveira AJ!JREO'
TAC •......•.•.......••• 1.700
Cruzeiro. do Sul 2,1500
Panafr ••....•.•......••• I.fifil
Varilt �.. 2.121
Lóide Aérei> 1.40!
Real , ",. !.lfi8
candinavas .•. '......... :I.iOO
HOTi!:IS

ILUX
............•.•.•.... 1.021

Magestic ' 2.276

Metropol '.. 1.14.7
La Porta ,......... 3.321
Cacique _. . . . . . . . . . . . . . • 1.44.'
Central '"

'

.• : ...... ;. l!.694
Estrela . . . • . . • • • . . . • 1.171'
Ideal :............... 1.111'
ESTREITO

I DifJqu!,_ ", ,

..

llepre8entalltel i
Representaeõee A. S. L�rA.

Ltda.
Rua 3enalor U6nta•• 40 ,- fiO

andar.
Tel.: 22-6924 -- Rio ii. Jan.iro.
Rua 16 de Novembro 228 fiO

andar laia 611 - Sio Paulo.

lSST'NA1URAS
Na C2J!,1ltal

Anc ... ,.

'

.• � .•• ". •• Cr$ 170,00
Semestre . ,.. Cr$ 90,00

Nr hi.térlor ' pelas farrnâcias
Felipe Sqh-

INFQRMAÇOES
UTEIS

Restaurante Napoli
RUA Marechal Deodoro H.
Em Lages, no sul do Brull, o melhor I

,

Desconte especíal para oa �:nhorN l1aja.nwa,

VENDE-SE AS SEGUINTES PROPRIEDADES
.

A Casa n. 12 na Rua dos Ilhéus ('antiga Visconde
Ouro Preto).

A Casa n. 13 na Rua Silveira .,de, Souza
As Casas neis, 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 material com o terreno 10 x 30 no inicio
da estrada do Pantanal (lado da Trindade), preço Cr$...
40.000,00 _.- ,

A tratar com o Sr. Doralêcío Soares ou o Sr. Sílvio
Sonsini

PRE' -VESTIBULARES
··Raios X

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

....parelhlL(em moderna \II completa para cua.'41uer exa...
radJolópe•.

Radiografla& e radJO!lcOpla\l.
Pulmões e coração' (torax).
Estomago - intestinos e fígado (eolecistorrafill).
Rins e bexiga (Pieloguafia).
"Utero e anexos: . Bístere-salptngograrta com Insufla.

ção das trompas para diagn6stico d& esterUidl&de. /

Radiografias de ossos em geral.
�edidas. exatas dos diametros da bacia plllra orienta

ção do parto '(Rádio-pehimetria).
D1àr1amente na MaternIdade Dr. Carlos Corrêa.

PARA AS FACULDADES DE DIREITO, F�LOSOFIA,
MEDICINA, FARMACIA E, ODONTOLOGIA.

CURSO BOSCO-
Matrícula: Livraria Líder, até 31 de agôsto.
Informações: Local acima ou pelos telefones 2316 e

3661.
.

'-.//"'.

Início das aulas: 1 de setembro: II

INDICADOR PROFISSIONAL\ DR

RO�t�rST05 �IAR��ç��RMO-, Com prit4ca no HOllplta.l 81" M É D I C O ,

DR. I.' 'LOBATO DR. WALMQR I ZOI4J:R FranCci8co de Assl.. e na "uta
CLÍNICA, DE CRIANÇAS

j
_

•

'GARCIA ali') do Rio de JaneiroFILHO., .

CLINICA MÉDICA ADULTOS DR. MARIO WEN-Doe.çaa do aparelhO re.,lratórlo

I
DI,loaad. pela ....eu!.... Na· CARDIOLOGIA Doenças Internas DHAUSEN• I TUB1!lRCULOSB cio..) •• Medici.. .a Ualy",r· Contultório: Rua Vitor ••1.DR. ANTONIO DIB IRADIOGRAFIA:I RADIOSCOPIA Ildade .0 Braln reles, 22 TeL 2676. 'CORAÇAO - FIGADO.,..- CLíNICA MÉDICA DB ADULTOS

MUSSI I DOS PULlIIõJlS I EJ:.I..terno lIor,c:onc.rllo .e .a·
I Horários: Segundes, Qu..l'tu • xINS

.

_ INTESTINOS E CRIANÇAS
Cirurgia do ToraI ternidate-E.eola. Sexta feiras:, . Consultório - Rua Joio Pin-- ItpIC,?S -

Formado pela Ji'aculdad. Natte- i (Benl!:o do Prof. OetAno
_

....

1 Das 16' às 18 hora.. Tratam�nto moderno da

-I'
to, 10 - Tel. III. 769.

.CIRURGiA ...UNICA ! Dili de M�drclna, Tlliolog!lta,.! drlcuel Lima) .

ResiMncia: Rua F'dip. Sell- SIFILIS
Vi t

CRoenSI�due}ntacsl'a: '. DRau1a 4.!tl�_'••hor:.::.

G.RAL-PA:&-'l'OB
'fi.loclrur"lio do HOI!llU.1 Na- ; Ex.l.terno do Serviço .de ClrlIr- midt, 23 _ 20 andu, �pt. 1 _ � � ., ••Serviço completQ • ••p.cla!!·

rêla IlaILJII' leia •• HOlplt1:1 L A. P. li. 'T. C.I Tel. 3.002 ConsultórIO - Rua c, ar nior, U. TeJ. 2.811.udo da. DO.NQAS DB SBNHO- 'Curlo de el eelal1uçle ".Ia I
••

' 110 ,Rio d� JaDelro
.

-

, , MeireJl.es, 22.�AS; co!!, moderno. m6todol ••
S. N. T, Ex-lnrerit., e .x.unl. MedlC(� do Ho�pltal de. CarIdade DR. HENRIQUIl PRISCO HOHAH.IO:diagnósticos e tratam.nto.
tent tle OruEls til. PrAí ulÍ'iI e da Matermda'!,e Dr. Carlos,

PAR" ISO
'SULPOSCOPIA - HIST."O - e

" I '" Correa. I ' .fi Das IS às 16 horas.SALPINGOGRAJ'IA - .B':A·' O· ".Gulmulea \lil",,:.
_

I
DOENÇAS DE SBNHOltAf - Mti1?;ICO' Telefone' Consultórl'o _;., DR. ANTONIO BATISTALISIO BASAL Conl. F.lipo Sehmldi. U I PARTOS - OP.lRAOOBS O õ D . d 8.- •

I UNI Rda ta Fone 1801 I,

I
peraç ,e& - oençal e

,

3.41ó. .. J O I
.. Radlotel'a..III"el!' O. II c·�l II- Atend� "m laora ml:lr�da

ICOU:
.Rua João Pinto n. III, nhoru - Clínlca,de Adllltoll.

R 'dA• R J' ... d I CLL�ICA 'J:SP,ECIALIU.DA DI!J!:letrocoaraJaçlo - �a lMl ... arll
R .

_ R • t • I�ni()r da. 16,00 la 18,00 ho"s.. Curso de Eapeciali3llção no SI encla: ua 08" O

I CRIANÇA!!!Violeta � Infra Ver...ellll..
80 �'F . �:1I1 ••". .

Peln manhi atemf. di.-. fIospital' do. S.rvidor.. do •••.
V I p"erelra 158 _ Pral'a' Con!lultu da. 9 i. 11 hora.,

CC;:illlu,tÓl!O: RUJII Trajano, n. 1. one.
. riament. no Ho.pltal d. 'tado. • .

I
a e •l° andar: _:_ .difício CIo Jlonteplo.• DR YLMAR

CORRU'I .

Caridad... I (Serviço' do Pí'of. Iariallloi) ". da Saudade _ Coqueiros. I oRes.• C�nll. Padl'. 1I1&,u.Unlao.HorjÓrlo: Da. II li 111 bor.c -

'. • ,

. Residência: Andrade) _ I /

11
....

-{)r. 1I.0SSI. CULINICSAd MtlDoICA 1" ,_ Rua: General .Bitt.ncoan n. c,on,sultal
- Pela manlal. DO

I DR ANTONIO GOMES Dl]
ADVOGADOSDaa li la 18 !tora. - Du. CONS LTA aa -" ..o· 10i. Telelone: Z.61l1l. Hospital de Caridad.,' DR. JOS� MEDEIROS.USSI rIO..

< '_ A- tarde da. 1610 hl em dian-I ALMEIDARelid�nci", J.v.ni'& Trom- Rua Tiradente :;i - Fone 11411> DR 'NEWTON te no consultório li KUlI Nun�n ADVOGADO VIEIRApowckJ', 84.
_.____ DR. JOS� TAVAP..ES D'AV1LA Machado 17 ;Jsquif111 'fI Tlra- .ffiaeritório e Reaic"nci1l! - ADVOGADO -

_ II'CIRURGIA G....... ,dente�. Tel: 2766 Av. Hercilio Lus, U �aix8, Postal USO - Haja!JOLIO DOra IRACEMA. ....lUl

I ReSldenCI8 - na Prui4enta Telelona: Ill,!6. Santa Catarina.DR.
j MOLE'STIAS NlIRVO"SAS :I Doençal de Senll.or.. - Prodo- Coutinho 44..

/VIEIRA M:&lN'fAIS - CLINICA GLRAL lô&,la -:",�Ietrlcldad� HUlca CLINICA DR. NEY PERRONE Dr.. Lauro D-aura•...DIOO D S
. .., i I" '..... ConsultoTIO: Rua VItor .••i" de..

! r erVlço "ae ona •• uo.n- I Z8 T I f •.
-

1107
'

MUND.SPECIALlSTA •• OLHOS, as Mentai.
�e el n., - • e on . . OLHOS - OUVIDOS NA:aUOUVIDOS, NARIZ. GARGANTA I

ç
Chefe do Âmbulat o:, lIir!:- .

Consulta.: Da. 11 .or...m • GARGANTA

I For�ado p'll�. Faculda�. �aeir Clínica GeralrRATA••NTO B OPJlllQ!'\!::3 ne Mental I dIante:..
'

DO nao. d. Ledlclfta Um eUldad.IDfra-V.l1IleJllo - N.blllU.atl. - p'
.

t a do uoepltaI -
Resluencla: Fone, I.,UI DR. GUERREIRO DA rONSJ:CA do Bras;! Especialista em moléstias de Senhoras e vias uriná-s

'

I �l�ula r , Rua: Blum�nau n. 71. .

.

'C
.

. RIO D.' JAN.ldO rias.(Traua••t�ltr:; ��••I" celll C°l:����l�:�:r!:�1 pelo 3l.tro-
I Gfs���8��DJt�i�f:Llg �J= NO h:!eH����t��VJ: FI��i����; Aperfeiçoamente na "Ca.a d.

Cura ndical das infecções agudas -e crollicalJ, do' o.eraçAo)· ! choque 'ii cardiallol.,Innlin ,ra-:
G D ODI! O OT._ .'?ossue a CLINICA O. APAR•• " Saude São JJ:iru•1".

,AD,10-retl.ole9,la - :aecelta ,.' iá. Maiarioterápia. Pmico ..... ra.,!.::;. i TOMA O 1!1 U N,.IU.!"-, LHOS MAIS MODJIIRNOS PARA Prof. Fernando· Pauhno aparelho genito-urináI'io em Ilmbos os '8exos.
,

OCO!OI - M�er•• , .,...... ,P CONSULTAS: Merçac c Qw"- GIA,DERlIfAT.OLOGIA •

CLI-ITRATAMENT(\ da. DOUNOAS I' In.terllo
por I �"loa. do S.rviço· Doenças do 'aparelho Digestivo e do sistema ••rvOIO •

•• (a,..IU.olal'lqol.1. (ame. ta. da.' Ui b 15 b.ora_ �:::" I ,

NICA ,GallAL
da ESPECIALIDAD. '

de
_
CIrurgia

, .

l' _ ,
.

•••&14.), (manhA) I DR. JULIO PAUPI'l'Z ' Consulta. - pila manlll 80 Prof. Pe�l:'o dv I!:!lu:.a. HOrarlO! )0 YJ as 12 e 2YJ ás 5.HorArio da. • à. 11 .eras. �ua Anita Garibaldi, alIqUA�_ ; FILHO IHOSPITAL.
',' IEst.agio .�(lrd ' .•n� nf ,;,.lIter. Consultório: R. Tiradentes, 12 _ 10 Andar _ FOlie:ela. 111 '1. 18 aora.. ,de General Bittencoort. , 8 Ã TARDE _ daa • III' _

OI B � -

,�ao 11
,

•

I
Con.ultório: - Rua Vitor iI.l· RESIDENCIAl )tUA .Roe, l(ITa,! Ex l!lterno, da 20 .nf.rma�1I no CONSUL'l'OltIO .

Prof, OtáVIO ROOrIItUe.' LIn1& 3246 _

"r.l.. XlI - J'on. ICl71. 139 '1'el.2901

le
ServlCo' d. ra8t�0-.entaroIOgla i CONSU,LTORIO -)tu '08 I

Interno por ! "no do ,p n,to Residencia: R. Lacerda Coutinho, 18. _ (Chácar.R.... - Rua 810 lorr. II -
, da Santa ,Casa do ,:Ibo �1t Jan.iro IILHEOS nO ! Soco�o o -'- •I'on. UJl. DR. ARMANDO VAL:JB.. (Prof...V'I", BllrardlDel�). RE�IDENCIA ,. J',UPGl SCh-, I

OP,ERA ...CE",
, ,,40 Espanha) Fone. 8248.

.

ASSIS
Curso de neuro,10e1a (Prof. I 'dt ° lI3 T I �65 CLINlCA ,De ADULT '

.DR. SAMUJl:L FONS.CA RIO DE
,

I Auªtr,egesilo). .. ,mi n e.
DOENÇAS DB JlilNE:úiU.S· �""""""�-"'''''' �''-'''''''''''''''-''-''''''''''JICIRURGIAQ-DI!NTISTA, DOI Servlçol ,de CUnie. IafutU I Ex interno dO' HQlPlta! mater·

ON'tO MONIZ '
CONSULTAS: ·�o, Jloapital ó. I ",Clinica - Cirllrcia - Prote.. da Ali', latência Municipal •

B(I!!-l nida,d.e
V. Am.aral." ' DR.ANT.

"

i.Caridade diátiamente p�la ma.
Dentiria pltal de Carlda.l· DOENÇAS INTJ:IlNA8 DE ARAGAO' .' nhã.

,

' '

Dr. Cesar Batal,ha da Silveira
Ralol X • lafra-V.n.Ul. CL1NICA I�DICA, DB C:&u.N·

.'
Coração .. 1iJI��maeo, lute.Uuo"

CIRURGIA TRBUJílA'l'OLDGIA I 5",s 6".s Sab., das 9 às 11 hotas. Cirurgião DentistaConnltório '. :a..i.'JlciCI ... QAB • ADU�TOS If�llad,O
,8 via. bIUarll�. 1!l.n., (I...a-

,

Ortop.dia
"

,. 2" S8 48 das 14 às' 16 horas. i .

lt 1rernaudo .aclw4!o I. '.
- .u.rria - r;o., o útero.

. !.,
'C ltó .. J lo Pinto '18 no Consultório à Rua Joio Pinto Clinica de Adu os e Cr anças

Telofon.: IUI ,Con.ultório: Kua NlIn.. 1IIa- . ,Conaultório: Viw:r '''uel'l D:!8�6 à:1Pi7 d�iriam.nt�.
.

rir. 16 (l0 andar).'
, ,

I Raio �Con.ulta.: ela. 8,00 i. 11,11 ehado, 7 - Con..ltell !I•• 11 .. ' ��. 16 àa 18 'Jaora..
'--

.

Mell08 ao.' Stbadol RJi.:SIDENCIA: - R'.. Duarts Atende com Hora Marcada• �::I;:i��m�'nt�8 c!:-a:ora mar- 18R!:f::ncia: Rua .arealaai úlll- Residência: Reza BMal.."a 10. :es:. Boca�u;�4 lal. �f��;�nó:02l�s -: Telef. 3.288 -

I { Felipe Schmidt 39 A Salas 3 e 4.....
.

,lbll'm�, I - I'one: 17&1 Fona: &"8.
\:'

on.. .,

',\' "\
....

DRA.�YSLA.A
W.IlUSSI

DR. CLARNO G,
,

GALLETTI
- ADVOGADO-

Ru.. Vitor Ieirelu, 110.
iON": %.4.68 - Florian6polh

DR. VID.AL DUTRA FILHO
MÉDICO DE CRIANÇAS

Consultório: Felipe Schmidt,
38 (das 14 às- 17 horas)
Residência: Tenente Silveira,

130 (F"'ne .\lJ.65)

'\_

f
I
i
I
j
I

I,
I

Lavando com Sabão

"'>irg_1'e,.",m.. ESheciali,d,adev
.' f' sr--af.O V1FiCt,

da Cla. IIIIIL �IND1JSIBIIL-:-JoID,ln8., (lIarcaIreglstrada) ESP���tlDt.,��
: � .ec�omb�se�mp��e�d_�_b�e_k_.o������������ "/

, \
I

./
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oje_o .iluei�9ft$e x Atlótloo
VOLTARAM ATRAZ OS DIRIGENTES DO DEPARTAMENTO DE FUTEBOL, RESOLVENDO A REAlIZACAQ, DO PRELlO 'FIGUEIRENSE x A-

o •
., •

TLETICO NA ,\ TARDE DE HOJE, F.ICANDO A RODADA DE AMADORES PARA A NOITE. AMANHÃ JOGARÃO PA JLA R A MOS E
BOCAIUVA

, ,

QUARTOS,
.

Aluga-se quartos e vagas com ótima r'efeição.
Álvr-lro de Carvalho n. 2.

' Rua

Boletim Oficial n. 13/55 I Na data de hoje, hã p,.-. Seu, diretores todo, In-

O Conselho Administrati- 'dois do corrente, com falta cisamente 31 anos, em f'un- cansáveis' e batalhadores,
vo da Federação Catar ínen- de (1) um bolonista. dado por um punhado de es- esperam ver concretizado o

se de Bochas e Bolão, reuni- Registrar em ata � apre-
I portistas abnegados o Im- grande ideal do clube; qual

do ordinariamente aos (5) var a opinião do snr. Hélio I b!tuba Atléti?o Clube, da seja, alcançar o titulo de

cinco dias do mês de setem .. ' Monteiro, com relação a i Vila de Henrique Lage, o campeão do maior certame

nro de um mil novecentos e torcida "L1VRE" nas com- [qual há vários anos vem regional. já efetuado em

cinquenta e cinco, resolve�: I petições �ficiais d� entida-I t�isP.l1tando o Campeonato da Sauta Catarína.

Aprovar a ata da sessao de, respeitando somente o 'CapItal, alcançando boas

anterior momento do arremesso da colocações. . Saudando o querido clube,
Aprovar as sumulas das bóla pelo bolonista. Valente e aguerrtdo

'

em enviamos aoaseus paredros,

partidas realizadas em (2) Indicar para represen- f orlas as jornadas
:

em que jogadores e entusiastas os

dois do corrente, marcando tante da F.C.B.B. nos jogos tomou parte, o Imbítuba I mais ardentes votos de feli

(4) quatro ·pontos ao "Bola a serem r�alizados em (9) Atlético. Clube destaca-se

I
cidade e pr?speridades.

Preta" Bolão Esporte, por nove do corrente" nas can- na atualidade como uma das Salve, })OIS, o Imbituba

ter vencido as duas partidas chas do Coqueiros Praia I forças mais pujantes do Atlético Clube, orgulho do

contra a "Ford-Esperidião Clube e A. A. Barriga Ver-
I foot-ball catarinense. soccer barriga-verde!

Amin, pelas contagens de ele, os sn rs. Osmar Régis e

470 a 346 e 461 a 442 pon- Mario Abreu, respectiva-
tos. mente.

Marcar (4) quatro pontos Marcar nóva reunião para
ao Grupo "Dragões da Ilha" o dia (12) doze do corrente,
por ter vencido· as duas par- r « inicio as 19,30 horas,

Itidas contra o "Unidos da

I
nos salões da A. A. Barriga- .

Ilha" pelas contagens de verde. I
559 a 545 e f>77 a 548 pon- Florianópolis, em 5 de I SANTIAGO DO CHILE, g tre as equipes do Palestino

tos. 'I Setembro de 1955 ' (Un ited Press) - Vitimado e o Magallanes,
Multar em c-s 10.00 (déz P jFederação Catarinense por um colapso cardíaco, fa- Haviam transcorrido 40

Icruzeiros) o Grugo ."Ford" 'de Bochas e Bolão leceu ontem, reperitinamen- 'minutos do primeiro tempo
Esperidião Amin, por ter se Egon Olínxer - 10 Secre- te, o arbitro .prof'issional de

I

e o Palestino havia aberto o

apresentado no jogo de (2) j {trio f' t· f'oot-ball, argentino, Raul escore, quando Iglesias foi
.

Iglesias, no momento' em fulminado pelo colapso.
que estava atento a uma jo
:;-ada no encontro oficial en-

,,-.() I��stado -E-sportiVO ";s�����C!���ex_
) !I!I.� ,.. ,. 111

i.integrante do famoso OITO
... "GIGANTE do Clube de Re-

I gatas Vasco ,da Gama e

i atualmente pertencente ao

: Botafogo, ouvido pela re-
Em sensacional partida peso I . I

d "D'" C
.

revanche. entre as equipes Anteriormente havia o po;;tagem o :arlo ano-

do Caravana Futebol Clube Major .Costa vencido o Ca-
ca

�
fez as seg.ulJ1tes decla-

M' C t F t b 1 Cl a' I t d 3 raçoes a respeito do remo
e ajor os. a u e. o u- r va�a p_ea con agem e

catarinense:
be, voltou a vencer o se- a dOIS, nao se conformando

, "Sinceramente, acho que
gundo pelo escore de 2 a 1, os comandados de Thiago atualmente

'

o clube que
tentos de Cabeça

-

e Alcides com a derrota imposta pelos:
para o vencedor enquanto pupilos de Alcides, pedindo

mais evolução demonstrou
em matéria de remo' é o Al-

.Culica marcou o gol de

I
revanche que foi concedida, do Luz, de Florianópolis,

honra dos vencidos ao co- tendo a segunda partida si-
brar uma penalidade máxí- do realizadá 4a feira com o

porquanto tem demonstrado

ma. resultado acima. isso nessas regatas nacio
nais ou ainda em internacio-

Partida esta que agradou O quadro vencedor jogou nais pelo valor de seus re-
1 todos quantos afluíram assim constituido: Augus- madores, e isto é sem dúvi
.10 gramado da Escola In- to; Lenio e Mascarado; Ita-

. . da decorrência de uma coisa
dustiial, pelos seus lances cyr, Cabeça e Silvio; Elzio que se chama organização e
sensacionais e a, rivalidade (Jairo), Alcides, Baduga,

, planejamento".existente entre as duas equi- Sebastião e Eurides.

. FEDERACAO CATARINENSE DE
•

BOCHAS E BOLÃO tuba Atlético Clube
31 Q' aniversário de fundacão do Imbia

,
Voltou a vencer o Major Costa F ,I C.

·x· .Y.. ;c.

Um alto dirigente do Clu-
be de Regatas Aldo Luz,

I

ouvido ontem sôbre o Cam
: peonato Catarinense de Re
; mo a realizar-se .em 16 de

MORREU ENQUANTO APITAV.A
O JOGO

•
•

outubro do corrente ano" de
Com ês�e vAlol!' VoS. I elarou O seguinte: "A� nos-

ó.b .. iY'b. umA C6nfó. que sas guarnições estão todas

�����íi.r!::"
lhe ..endel".í. ju ..o com· 'organizadas e vêm treínan-
Penso.dor 'e do diàriamente, com exce-

lESl""'��lE�§������ levó.r';'pó. ..e sue ..esidin..
;
cão do "dois sem timoneiro",

i eie, um lindo e útil p ..esente: entregue aos cuidados _ .dos
um BELJSglMO COFREde AÇO CROMADO. irmãos Boabaid (Kalil e

.

'A'Pl"ÓCUI"! ho]e o NOVO Kalifa) que não têm com- ,

NCO GRICOLA 'parecido aos treinos, e, no

espaço de um mês apenas
1lu.c c/-u:u:a.-"IO, 16 MF'1.0RIANÓPOLlS -' SANTA CATARINA ...:"...,:.1'. i remaram

uma vez. as se

I
nesta semana estes dois re-

madores não voltarem a

treinar constantemente se

irão substituidos por uma

i nova dupla, já em. vista,
porquanto o nosso objetivo
é conquistar o Campeonato
Estadu;l,. ora em poder do

11\rI-artinelli".
e das

�OS JOGOS PROGRAMADOS PARA A
TARDE' OE HOJE:

O jogo foi suspenso.

,•••c.....áGe�••ft•••eea••••••o•••••••••••••••
,.

- CURSO "SANCTOS SARAIVA"
Em beneficio de Heleno de Freitas (REGISTRADD)

O Campeonato Amadoris
ta terá prosseguimento esta

tarde, estando programadas
'duas partidas, ambas fada
das a ser das mais renh�das
e empolgantes.
Às 13,30 horas jogarão

Áust.ria e Treze' de Maio e

às 15,30 horas travarão os

conjuntos do Vendaval -e do
Tamandaré a luta-reomple
mento da rodada:
Espera-se uma bôa assis

tência no estádio da, rua
Bocaiuva. '

Preço Unico: Cr$ 5,00.

BELO HORIZONTE, 8' fogo, cio Rio de Janeiro, cu- D'ACTILOGRAFIA E' TAQUIGRAFIA
V. A.) - Noticias prpce- �a renda seria revertida em

'

PROF. LíGIA DOS SANCTOS, SARAIVA
'lentes de Barbacena, reve- beneficio do antigo jogador latende aos interessados diàr iamente das 9 às 12

'am que se cogita naquela de foot-ball Heleno de Frei-,
14 às 18 horas

.

:ielade da realiza,ção ele uma tas, que se encontra hospi- ENDEREÇO: Rua Feliciano Nunes Pires,
,eleja :trnistosa com o Bota- ,talizado�m Barbacena. Te]. 3113.

-------- - -- _.--�--------,-' -_.__ .: ----------,----,---

Há dias que se vêm có-
13 - mentando nos meios remÍs

ticos da Capital sôbre a se

paração da nova dupla mar

tinelina do "double", Silvei
ra e Alfredinho, ,Porém, ou
vimos ontem o Manoel Sil
veira, 'voga do conjunto, que
a respeitó dêste assun to as_- ..
sim se manifestou: "'J.'uclo
não passa de boato,. Temos

Doenças de Senhoras -

I eleixado de treinar ultima
Partos - Operações - Vias mente porque o Alfredinho

Urjnárias '" está com uma das mãos ma-
Curso d� .aperfeiçoam�n.t.o chucadas e dentro de poucos

.! loaga, pratICa nos HospItaiS dias reiniciaremos os treina�
de\ Buenos Aires. mentos, pois 'temos que en-

.

COL�SULT()'RIO: Rua Fe- frentar neste campeonato
Ipe Schmldt,

.

m, 18 (SObra-I fortes adversários; a dupla
lo). - FONE 3512. do América e double do AI-
HORA'RIO: das 15 ás' 18100 Luz, com COl'cleiro €i Vile-

;loras. !::L".

-

Dr. _ Cfto.stantino
_Dimato.s

.)C•• :f .;.:.

Confraternização esportiva entre bra·
sileiros e argentinos I �ilÉDICO CIRURGIÃO

.

RIO, 9 (V. A.) -, Tele- • nem sequeI' agradeceu a

gramas procedentes de Bue- I a.iuda recl!bida ...
nos Aires informam que o I "

Nenhum' desportista de

presidéite da,· Associação

I
bom senso poderá ser, contra

Argentina ele Foot-ball jul,� a confrate�"nização conti

ga que elevem 'ser' reatadas nental. EVldentemente, so-
I

.

as relações com o foot-ball mos do,s que a prestigiamos:
brásilei�'o, a bem da confra- e por ela temos trabalhado

I

temizacão continental. Mui- e sempre trabalharemos com

to bem"! Está tudo muito toda sinceridade. Na rea-
.

certo e todos devem ficai: lidade, não se compl�eende
muito contentes. por que brasileiros e argell- :
Entretanto, S01110S dos tinos, que constituem duas'

que entendem que' issà grandes potencias no espor

só não basta. Palavras te sul-americano, não pos

!t]V::l-ítS o \lento. E.' neces- sam defrontar-se em prelios
saria uma dem01lstração esportivos. A verela-i:le indis

cl::n·a·, sem subtedugios, de cutivel é que o�esporte apr.o

que o foot-ball, ou melhor, o xima e forja Jortes elos de

esporte brasileiro, nada, ab- simpatil'). e amizade,. e ne

solutamente nada, fêz para nhama razão 'existe para
que os mentores 'do esporte que esses êlos não unam,

argentino proibissem' a pa,r- brasileiros e argentinos.

ticipação de seus patricios Não será um soco ou um

·em competições a serem rea- pontapé que por vezes sur

lizadas no Brasil. Nenhum ge num jOgo de foot-ball, em
motivo existiu para tãcJ toda parte do mundo, que

dl'astica medida;- prejudique a obra benefica

Qual a razão' ele queixa do esporte e, muito menos,

q�le os esportistas argenti- j o fator eugenico .que encer-

nos tin ham de Sb'LlS colegas

'I
ra.

brasileiros par:-, procederem
da forma insolita e anties- . Prontifiquemo-nos a a

pOl-tiva por ,que procede-
I plaudir o reinicio das com-;

ram? O motIvo ihicialmente petições esportivas, de todo

invocado foi, ílepois, s'il�n- genero, 'entre 9J-'asileiros, e
ciaelo :, tf'o tolo e ridiculo argentinos, mal) as autori

era. Ó' maniaco navegador dades esportivas' brasilei

IFwlit.:1l'io argentino, ao che- ras estão no dever de exigir
gal' com seu bal'S9-avar,ia�lo i úma pública' demonstração
nU1)1 porto. ao norte do PaIS, I

de apreço por part� das au

não tivera qualquer auxilio t ,Loridadcs esportivas' argen
A1élll',de o es�orte na_da ter ; ti�as. Após uma bofeia.da, ..

,com o caso, ISSO nao era' nao basta ao agressor, pas- ,

vel'd�de, _P0rqlle es�e so�ur-: sado �lgum' tempo, d!zer ao ;
no Cldadao teve ImedlRta, agredIdo: vamos dIsputar.
assistencia por p:ll:te da l\la- ; i1,OVamente? Há uma coisa

I

l'inha de Guerra do Brasil e . que se chama brio. J,

,
"'I

.:

"SINDICATO DOS CONTABILISTAS
OE FLORIANÓPOLIS"
EDITAL -'DE CONVOCAÇÃO

Pelo' presente, convoco os senhores .

associados do
SINDICATO DOS CONTABILISTAS DE FLORIANó
POLIS, em pleno gozo de seus direitos para a Assembléia
Geral Extraordinária, a se realiz-ar no dia 12 do corrente
.1S 20 horas, à Rua Trajano, 12 - 10 andar - sala nO 8:
nesta Capital, com 'a seguinte 'ordem do dia.

única - "Escolha de membros' da representação à
Assembléia Nacional que se l'ealizárá no

Rio de ,Janeiro, dia. 27 dêste mês, para
apreciar e del�berar sôbre as l:enúnçias de
membros efetivos e suplentes do Conselho
Federal de ,Contabilidade".
João Momm - Presidente

em 8 de setembro de 1.955

------------------�-------�-----------------
I

.

!,DR. LAURO- CALDEIRA DE ANDRADA
..

. CIRURGIÃO�DENTIS1'A
.

CONSULTóRIO - Edificio Paterllon
,

sala, 203 -- Rua Tenente Silveira. Ui
A tende diádamehte das 8· iJ,s 11 h'ora�,

-

sag e 5as das 14 às 18 horas.
Em Capoeiras atende aos· sábados á tarde

2Jl -andar

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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J. G. DE ARAUJO JORGE

Nosso amor é uma página esquecida
de/um livro que nós lemos certa vez ...

Um romance que a viela já desfez
como todo o romance desta vida ...

Aquele' nosso amor, - minha querida,
em que não creio mais e em que não crês

morreu.corno a esperança ele um "talvez"

Numa grande ilusão, hoje, perdida ...

Quando a sós, ainda o sinto na memória,
e leio inutilmente, uma outra vez

a página amarela dessa história ....

. .. Aquela que deixamos esquecida,
- num romance que o tempo já desfez

Como todo o romance desta viela! ...

ULTIMA MODA��

Vestido esporte para SU:1S compras. na cidade, Em

fazenda quadriculada, tem mangas curtas e uma gola
não muito grande, formando um pequeno decote' em V.

A saia é rodada com bolsos laterias, presos por um, bo

'tão igual aos do vestido. Viés preto no decote e nos bol

sos, ·que são também pespontados. Cbto q,scuro.

ANIVERSARIOS. FAZEM ANOS HOJE:

.'

'1
- sni TeIma Knoll Schae-

'VERA LÚCIA DE MEDEI- :er, esposa' do -dr:- Felix
. ROS VIEIRA

- 3chaefer
- Major. Jubal Coutinho,

Aniversariou-se· ante-on- la Policia Militar do Estado

tem, dia 7 de Setembro, a in- - sr. Al,fredo Ju.venal da

teligente e vivaz menIna Ve- :ilva

ra Lúcia, encanto do lar do - sr. -Tolentino Sant'1\!la,
sr. Jon'e Vieira· e sua exma. dto funcionário aposentado

esposa d. Antonieta de Me- ia Capitania dos Portos;

deiros Vieira. - sr. Aureliano stuart, in-

Na oportunidade 'a galan- dustrial

te aniversariante recepcio-
-

- sr. Hercilio Simõel'>

nou, na resiâência de seus - sr. Pedro Card030

dignos genitores; o seu ele- - sr. Daniel Lopes Mafra

vado número de amiguinhas :omercial'io

e admiradores; oferecendo _:_ mepino Aldenor Sena,

lautas mesas de doces finos �ilho do .';1', Guarbel'to Sena f'

;ua eXll1a. esposa d. Oswaldi

na Clill1aco Sena
- sra. Tolentina Silva Pi·

res, esposa do sr. Tito Coelho

Pires
- sta. Ro�e-Marie, diléta

.filha do sr. TOll1az CamillL

industrial
- sra. Hilda Gandra Brug-

e guaranás.
A e!1�antadol'a atliversari

ante,
. netinha do 110SS0 pre

zado cünterrâneo sr. Fran

ciRCO Medeiros, foi muito

cumprimentada.
Embora tludiamente os de

O ESTADO formulam os

melhores votos de felicida

des, extensivoi) aos da exma. gmann, esposa do Prof, Hen-

família. rique Bruggmann

A Maior - ·(;onlr.buição Para o
-

'CINE SAO JOSE
CODfflrto e Beleza do doLar

. Realiza o popular magazín "A Mode·Ia.r", conforme
já é do conhecimento público; uma das mais interessan
tes vendas do ano e quese compõe de agradáveis utilida

I des do lar.
Valiosos descontos estão. sendo concedidos, consti

tuindo esta clrcunstâncla, excepcional oportunidade para
se dar maior confôrto e beleza do lar.

.

Os descontos que prevalecerão somente no corrente
mês, sem pj-orrogação, são conforme se seguem:

10% nas tabelas dos preços dos colchões e traves-
reíros de mola DIVINO.

10% nas passadeiras de congoleum
10% nas poltronas, sofas-cama e grupos estofados
15% em todos os tapetes e passadeiras de lã -

bôuclê � veludo.' .

'

15% nos tecidos para cortinas, decoração e estofa
I mente

I
20% no variadíssimo estoque de toalhas de rosto e"

banho
.

Muito embora êstes descontos se refiram' exclusiva
mente- as vendas à vista, programou contudo, "A -Mode-
lar", i�ualmente . grandes vantagens nas vendas pelo
Crediârio.

(óm íJ Biblia na· Mão
"

.

«No teodculo))
SABADO, 10 DE SETEMBRO

,Irmandade 'do S'enhor Jesus-'
dos Passos e H. de Carid'ade:.

As 3 -7,30 - 9,30 horas ..
Na Téla Panorâmica

Van' HEFLYN - Wanda
HENDRIX :- .Eric PORT
MAN em:

A MASCAR.A DE OURO
Technicolor

No Prógrama :

Cine Reporter. Na:c.
Preços: 10,00 - 5,00.
Censura até 10 anôs.

[,g ••,
As 4;30 horas.

Van HEFLYN - Wanda
HENDRIX - Eric PORT
MAN em;

A MASCARA DE' OURO
Technieolor

No Programa:
Cine Repórter. Nac..

/'
Preços: 10,00 - 5,00,
Censura até 10 anos.

As - 8 horas.

Espetáculo de Téla e Palco
Na Téla - A MASCARA

DE OURO
No Palco - Nereida e

sua famosa orquestra de
mulheres.,
Preços: 20,00 - 10,00.

I O Senhor guardará.a tua entrada e -a tua saída,. pesde

la!l'ól�a J:foa�\.�:�nPí·e. (Salmos 121:3). Ler Deut, 28: 1-6 ou

Iil·.i1�-i,jiiiRiiíiii"jiií-·i!iiIE�··"_:·illllg·:illjl·.T

-20/3 - Pela manhã observou-se a última perda sa».i;uino
lente pelo conduto vaginal, aliás muito escassa. A,

tarde não sangrou mais.

'Estado geral bom. Transfusão sangue 550 cc. Medi

cação: - Botropa. .::c, Coaguleno, Vitamina K, Vita
mina C.

21/8 - Cedeu de todo a hemorragia. Estado geral bom.
Petequias desaparecendo. Medicação:' - Cortone,
Coaguleno, Botropnse, Vitamina K, Glíconato Gal-
cio endovenoso.

.

J2/B - Continua melhorando e não perdeu mais sangue,
.

Mesma medicação de ontem. Radíoterripía do baço.
23/8 - Persiste a melhora do estado geral, sem sinal de

perda sanguínea. Petequias quase' ínaparentes,
Hematocrito: - 19% Mesma medicação. Tendo a pa
ciente resistido á aplicação de nova transfusão de

sangue (decima primeira) o Snr. Provedor oficiou
aos Drs. Juiz e Promotor da Va·rà de Menores para,

comparecerem, a este Hospital, a fim de ouvirem a

referida menor.

24/3 - Passando bem, sem hemorragia fades muito bom,
bôa atividade. Medicação: - Cortone, Botropase,
Vitamina K, Vitamina C, Em vista do conselho da
do á menor pelos Dr3. Juiz de Menores e Promotor

da Vara ele Menores, a paciente consentiu em dei
xar-se transrudír, tendo sido feita aplicação de 1
litro de sangue,

.

Dr. Arthur Pereira e Oliveira........ . .

Dr. Polidoro Santiago
Dr. ,Antonio M. Aragão
Dr. Walmor Garcia
ZULMA VASCO - Prosseguimento de observação. a

partir de' 25/8 até 5/9.
25 a 31/8 - Passando, muito bem, tendo levantado e ini

ciado pequenas atividades dentro da enferma
ria.

.

- \
No dia 24 recebeu a última transfusão de san-

gue, não sendo necessário mais êsse recurso

extremo. Completou assim uni total de 11
transfusões ou sej am 6.550 gramas de sangue,
sendo 5.450 gramas fornecidos pelo Banco de
Sangue do Hospital de Caridade' (todas as

transfusões, exceto as duas primeiras). Retor
no de méstruaçâo normal, no tempo e na
qualidade .

'Suspensa a medicação pela Cortisona, por se

terem manifestado os primeiros sinais de in
tolerância.

1 a 4/9 - Nada de anormal. Recebendo medicação su

pletiva, sobretudo a base de ferro (D�ageas)
de Sulfato Ferroso de Parke Davis)' e de Vi
taminas de Sais minerais.

5/9 - Àlta curada.

Florianópolis, 6 de setembro de-.1955.
Dr. Arthur Pereira e Oliveira'

.

Dr. Antonio M. Aragão
Dr. Polidoro Santiago
Dr. Walmor Garcia

Há muitos anos eu visitava semanalmente uma vila de

paris na Indía, ajudando-os a resolver seus problemas de

cultura do solo e realizando com êles cultos de adoração.
uni dia, Baudha Das, um homem humilde e multo cortês

me disse: "Senhor, eu quero que Q sr. me' raça um favor.
Mostre-me um lugar em que eu possa construir uma nova

I
casa (uma choupana de adobo e bambu) e ali viver em se
�urança com minha familía."A que nós temos agora é

/
amaldíçoada, estamos sempre .em dificuldades."

Calmamente, respondi-lhe que não era possivel fazer

,o que êle pedia, mostrando-lhe que não havia lugares a·-

, 'maldiçoados ou bons. Que, ao invés de mudar-se para ou-
J

I I tro lugar, êle devia pedir a Deus que o auxiliasse � resolver
seus problemas e enfrentar o que fôsse que a vida lhe re-'
servasse. Que Deus estava ali, como em qualquer outra

. ; parte, pronto a abençoá-lo. Oramos juntos e, em silêncios

.

nos separamos.

I Alguns dias depois, encontrei-o, outra vez: Perguntei
lhe, em particular: "Que resolveu a respeito de sua casa? '

11:1e me fitou com um olhar de confiança, e sorrindo, -res-

;J.mdeu: "Vou ficar onde estou; eu sei que Deus está comi

go ali. Por fa.vor venha à .nossa casa orar conosco."

ORA'ÇAO

. . . . ;\jutl'a-J1os, bom Senhor, a viver o dia de hoje abençoa-
10s com a. certeza de que estás conosco. Agradecemos-te a

.,�'tEehça conrortadora do Esjlírito Santo em nossas vidas.

Oramos em nome de nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém,
•

PENSAMENTO PARA O DIA

ENLACE MEDEIROS VIEIRA - SPERB·
SANSEVERINO

Ilea lizou-se, ante-ontem, I}a residência dos pais" da
'ioiva, à Av. Rio Branco 60, o enlace

.

matrimonial' da
.ncantadorn senhorita MARTA TI:ÍEREZA DE JESUS'
,1EDEI·ROS VIETRA,' filha do senhor Professor Alfredo

As 5 - 8 horas. �:lVj'ef' Vieira e de sua excelentíssima espôsa Dona Cydo-
"Walter DISNEY". Apre- .ina Medeiros Vieira, com o senhor Doutor José Sperb

senta {ansever íno, Professor da Universidade de Porto Alegre.
O DRAMA DO DESERTO Testemunharam o ato religioso, o Senhor David San-

,

Technicolór .everino e excelentíssima espôsa Dona Julieta Sanseveri-

10; Senhor Professor Al1redo Xavier Vieira e excelen

íssima espôsa Dona Cydolina Medeiros Vieira; Doutor

osé Medeiros Vieira e excelentíssima espôsa Dona Gio
.on da Córdova' Vicira ; Senhor Itafael Sale e excelen
íssima espôsa Dona On d ina Vieira Sale; Senhor <João
le Deus de Córdova e excelentíssima espôsa Dona Rita
.ie Cássía Vieira Córdova; Senhor José Júlio da Silva e

ixcelentíssima espõsa Dona Maria das Dores Vieira da

3ilva; Viúva Dona Adélia Cardoso- Medeiros e Senhor
As - 8 horas. Luiz Gonzaga Medeiros Vieiru : o Senhor Paulo Leonardo

Sensacional Seriado COl11- Medeiros Vieira e Srta. Adélia Medeiros Vieira..

pleto ern 15 Eps, 32 partes, J O ato civil foi- paranluf'ado pelo Senhor Pedro Sperb
,

Gilbert ROLAND em: .Sanseveríno e Srta. Ana Sperb Sanseverino : Professor

O FALCÃO DO. DESERTO .João Alfredo Medeiros Vieira e excelentíssima espôsa
No Programa:' I dona Ornílda Scharf Vieira; Senhor Francisco Xavier

Repórter Na Tela. Nac. Medeiros Vieira e Srtá:" Maria de Lourdes Medeiros Vi-

Preços: 7,00 - 3,50. eira; Senhor Job Sperb Barcellos e Srta. Otília Sperb.
Censura até 14 anos. Oficiou a cer-imonia religiosa o Revmo. Pe. Dr. Va�

lério Alberton S. J.
�

Ao jovem par desejamos eterna ventura.

Par'icipa�ão
Alfredo L. M.eyer e se

nhora pa'rticipam aos pa-
rentes e pessoas de sua p'RE'CISA S'

.

Eamizade, o nascimento de'
.

-

'leu filhq Alfredo, Ofori'ido Precisa-se alugar uma .casa nesta capital.
no dia 3 do corrente na Tratar com 'o Dr. José Kolody na DiretorÍa de Obras
casa de Saúde S. Sebastião. Públicas ou pelo telefone 2612.'

, (

As - 8 Horas,
10.) Noticias da Semana.

Cristo está entre nós para conceder-nos liberdade.

Arthur G. Atkills (Colúmbia Brítântca)

Participação
. Viúva Augus�a da Silva José de Carvalho e Senhora

Campos I
Participa aos parentes e Pa rticipám aos-parentes e

ressoas de suas relações, o. pessoas de suas relações, o

:ontrdto de casamento de contrato de casamento de
ma filha IARA, com o se- seu filho JOÃO CARLOS,
ihor João Carlos. com a senhorita ,Iara.

IARA e JOÃO CARLOS
noivos

3-9-55Florianópolis Curitiba

�ac.

20.) O HOMEM QUE O
MUNDO ESQUECEU
Com: Paul MUNI
3°) RUMO AO INFERNO

- Com: Charles Mc Graw
Preços: 9,00 - 4,50.

.

Censura até 18 anos.

As - 8 horas .

1°) AtuaL Atlantida. Nac.
20.) A RENEGADA

Com: John Lund
30.) TENHO SANOOE EM

\tINHAS' MÃOS - Com:
Victor Mature - colorido

40.) ALIADO MISTE-
'UOSO 11/12 Eps.

.

Preços: 7,00 cr: 3,50.
Censur-a até, 10 anos .

No .dia quinze do. corrente mês serão abertas as ins

:ricões dos concursos de auxiliar d'e escriturário, oficial
.

ld�inistrafivo, guarda-�ivros e contador, para os servi

cos do i'nstituto de Previdência e Assistência dos servi

ciores do EstRdo, na séde de sua delegacia nesta capital,
:10 edifício "IPASE".

Silv'io da Rocha Lima - Delegado em St. Catarina
Dirce MOl}t.ciro - Chefe do Serviço Geral

I PartiCipação
BENTO MACHADO E PLACIDA LAURINDO MACHA

:)0, 'partic!pam seus parentes e pessoas amigas, o nasci

·to de. um lindo e robusto goroto, que recebeu o nome de

.MARIO CESAR, 'ocorrido dia 5 na Maternidade "Dr. Car

los Corrêa".

.-.-..--.-.-.-f!J..
- -.--- -. -- - ..-- ........-----. ....

.

?ROPÕE-SE O ARSENAL DE GUERRA
�

A
FABRICAR SONDAS PETROllFERAS
RIO, 6 (V. A.) � O dir�t0r

:lo Arsenal dé Guerra do

Rio de Janeiro, em declara

.ões a nuprensa, garantiu
lue depois -da tra,nsformação

. adical por que passo� aque
'e estabelecimento, ele tem

}ossibilidades de estudar' a.

�luestão da fabTica no Bra!':il

de sondas de petróleo.

não tivermos. a materia pri
ma "necessaria, teremos, evi

dentemente, de impIX,tá-lá.
Mas a fabricação de sondas,
acredita, será pôssivel depois
de já termqs levad·o a efeito
o que antigamente era con

siderado como impossivel.

'No Programa:
Cine Noticiãrto. Nac.

Preços: 9,00 - 4,50.
Censura até 5 anos.

AVISO
DR. MOENICH

C.omunica aos seus dis
tintos clientes que estál'á
ausente até fins do corrente

,'uês.

A fabricaçao do. canhão 40,
acrescentou, já foi uma res.

!.ização que nos permit'e a

creditar na capacidade tec
nica dos mesmos en�enhei
ros e na dedicação dos nos

,qs operários especializadOS.!
Não tenho duvida em afir-1mar que se a materia da fa-

bricação de sondas f.or

cO-Ilocada na ordem do dia, será
resolvida aqui mesmo. Se

AVENTURAS DO ZE-MUTRETA

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



�'1, ,;§\;J-y'k?��:1!�·�·tif�� ,,;� PROGRAMA PARA SETEMBRO '

, �-iJiI .. _�.�-:;. ....,i� -

----r.'
- .,. �'" ,

DíA6:�rERtA-FEIRA AS 22 HORAS "RUI REY " � SUA ORQUE-STRA DE DANÇAS - GRANDE SHOW . DIA 10 � SÁBADO - AS 22 HO-
RAS GRANDE APRESENTAÇÃO DA ORQUESTRA DE DANÇAS CUBANA FEMININA - DIA 11 - DOMINGO - ÀS-23 HORAS NOVA APRE·

�fNTAÇÃO DA ORQUESTRA CUBANA - NOTA: RESERVA5 DJ MESAS PARA O DIA 6 � CR$ 350,00 - PARA O DIA 10 SABADO.: CR$ ...
300,00 - PARA O DIA 11 DOMINGO - CR$ 250,00 ., ADQUIRINDO PARA OS OIS lO. E 11 � CRl500,oo�' MESAS 4lUGARES. INGRES-·

�OS AVULSOS PARA ASSOCIADOS _'CR$ 50.,00 - RELOJOARIA MULLER.

s: C· I TA L.. "SINDICATO DOS CQNTABI9STAS �••�•••_����
sob as penas da lei. Da-se , DE FLORIANOPOllS ::: .� .. ' �i�

I • -,' f."
á presente o valor de dois - EDITAL DE CONVOCAÇÃO .:. -

-

-Ih'
....�.mil e cem cruzeiros, ..•... I .

Pelo presente, convoco os senhores associados do .+. ��I
. , O·

. .

.',

: .

(2.100,00) para o fim de SINDICATO DOS CONTABILISTAS DE FLORlANó- :t:+.. �.�:""""\............,...,..���.ol�".:.����.- • ..-�._.•�!?_.�....�_,'(!! ;:.=",1,determinação da alçada. IpOLIS,. em pleno gozo de seus direitos para a Assembléia 'Oe. '�--"':lll!.!l<� '-,,=�--,. -

---

�+T
Protesta-se provar o alega- 'Geral Extraordinária, a se realizar no dia 12 do' corrente, :

,ITAL DE CITAÇÃO t do �om _ 9� depoimentos pes-i às 20 hora.s, à Rua Trajano, 12 � 1o anda�' � sala nO 8, .:+ �:.,
BDM O PRAZO DE TRIN- soais de Interessados, tes- nesta Capital, com a seguinte ordem do dIa. ..:- Dastaque o cupom abaixo remetendo para: Real Aero- �icO

TA (30) DIAS temunhas, documentos e vis- única - "Escolha de membros da representação à +t' vias - Rua Conselheiro Mafra, 6 F'Iorfanôpolis, e candi- �+�
EDITAL toria. D. e A. esta, P. De- Assembléia Nacional que se realizará no �t. date-se â uma passagem de ida e volta' às famosas Cata- .�

ferimento. Florianópolis, 25 Riô de Janeiro, dia 27' dêste mês, para �t" ratas de Foz do, Iguaçu, ....�
O Doutor MANOEL BAR-' de maio de 1955. (Assinado? apreciar e deliberar sôbre as renúncias de

�:� Nome.' ,

'
'

'. . �!.�OSA DE LACERDA, Juiz Francisco de Assis. Assis- membros efetivos e suplentes do Conselho
�+.'"

- �"T
d Direito da 4a. Vara - tente Judíciario. RÓ,1 de Federal de Contahilidade". +.. Endereço: , ,.......................... ..��
F:itos da Fazenda: �úb!ica iesteml�.has: 1) yences�u d JOã� Mo;"m,

-

5Presidente .:. A nova agência da Real Aerovias em Florianópolis, fica- "�+I'
�a C;����; d�o F���a:oop�; re���:��el, n����al���i���� 20; em 8 e setem 1'0 e J.95 .

.i.
rã localizada a:

,
.}.

�:::::��n:�, ::: :o:�:',if.ª�i�:�!;ó:�W;j�; Dental Sanla Apolonia I � ���»H:·',�++?:+i:+��+:·<:n:··::: <:
• i

te edital de citação com A. a conclusão. Fpolis, 27/ I DA .:. .

/' .....
'

senrazo de trinta dias virerj!, 15/1955 (Assinado) Manoel, ARTHUn. ANTONIO MENEGO!I'TO .� �. �- � � � �.... ,. " ... ,. '� .. •
.

- .'�.J

�: dêle conhecimento tive- Barbosa de Lacerda. Subin-j Rua: Tiradentes, n.o 20
�.�.",.",.",.w.",.",.w.-+•••"."".""."'.":":++:":":+t:H:":":":":++:++:..:..:!.:��\

rem que, por parte de ROSA do os cautos a conclusão re-I FLORIANóPOLIS REPRESSA-O A'OSGONÇALVES FARIA, nos cebeu o seguinte despacho: '

auto� de usocapião, que .re- designe-se o Sr. Escrivão CRIMINOSOS IN-
quereu perante este JUIZO, dia e hora para a justifica- TERNACIONAIS
me foi dirigida a petição do ção cientes as partes. Fpolís,
têor seguinte: Exmo. Sr. Dr. :30/5/55. (Assinado) Manoel

Juiz de Direito da 4a. Vara Barbosa de Lacerda. Sen

desta Capital, Rosa Gonçal- tença, Vistos, etc. Julgo
ves Faria, brasileira, viu- por sentença e justificação .

va, doméstica, domiciliada de fls. e fls., em que é re-I
e residente nesta Capital, querente Rosa GóIÇãlves'
por seu assistente judiciario Faria, afim de que produza
abaixo-assirado e conforme ys seus devidos e legais-

��'ocuração inc.lusa, 'vem, efeitos, Expeça-se mandado

perante V. Excia. expor e. de citação aos confinantes
i

requerei' 'O seguinte: 10 - do imóvel em questão, bem'
Ha mais datrinta anos, por como ao Diretor do 'Serviço
si e por seus antecessores, do Patrímonío da União e

!

�ossue a suplicante. como '10 'Dr. 4a. Promotor Públi- !
,,,-, u, na .rua

"

Làjés 'na 11, co, na 9-u�lidàde de repre-l'-
nesta Capital sem qualquer, sentante do-:-Ministério Pu-

.

'., � -r�'

interrupção e sem qualquer blico e da Fazenda do Esta- ESPECIAlIZADA EM ARTIGOS DEN'l'ARIOS
oposição, um terreno com ,do, para todos contestarem Estoque permanente �d�;J�dps 'e. quaisquer artiio:
trinta e seis metros (36m) o pedido,. -requerendo no concernentes ao ramo'

,

de frente, com sessenta e prazo da lei. Outrossim, ci- EQUIPOS, CADEIRAS E MOTORES
.

JEVONI. te-
quatro de fundos, e o que s-e tem-se, por edital com o mos para pronta entrega
achar entre os marcos das prazo de ti'inta (30'). dias, Aceitamos encomendas de PLACAS E",!\>1ALTADAS
e�tremas, com as seguintes, os interessados incertos, ci- para diversos fins
confrontações': Frente na ta�ão essa que �everá ser' ATENÇÃO; Atendemos os senhores Dentistas e

rua Lajes; Fundos. com ter- feita na conformIdade, c.o�' Protéticos do Interior pelo . Serviço de REE-MBOLSO
las de João Roberto San- o art. nO 455 § 10 do COdlgO A1l:REO e POS'l'AL
ford; extremando pelo Sul de Processo Civil. Custas
com Alexandra de Almeida afinal Florianópolis, -18 de DR. L'A··URO CALDE'IRA. DE ANDRADAe pelo Node com quem de julho de 1955. (Assinado) .

direito for. 20 - Que, no Manoel Barbosa de Lacerda.
referido terreno, 'que tem a Juiz de Direito da 4a. Vara.
área de dois mil. seiscentos E, para que, chegue ao co

e doze metros quadrados nhecimÉmto de todos, man

(2,612m2) mais ou menos, dou expedir o presente que
se acha edificada uma ca- :lerá fixado nO' lugar de cos

zinha de madeira, coberta tume e ppblicado na forma
de telhas e com diversos dá lei. Dado e passado nes-I
compartimentos, um, peço ta cidade de Florianópolis,
construido por' seu maddo, aos Vinte e dois dias do mês

Tomaz -

Farias alem de- de julho do ano di! mil no
plantaçõ�s feit;s pelo cas�J. ecentos e cincoenb e cin-
30- _ Mas, embora possuin- co. Eu, VINICIUS

GON-1do o imóvel em questão; ZAGA, Escrivão, o subscre-
mansa e pacifk�mente (l)m ví (Assinado) Manoel Bar- (REGISTRADO)
O'''animus'' de dono, por bosa de Lacerda; Juiz de I DACTILOGRAFIA E TAQUiGRAFIA
mais de· trinta anos, não DiJ'eito da 4a. ;Vará. I· PROF. LíGIA DOS SANCTOS SARAr'f li.
t�m a Suplicante qualquer

'

atende aos interessados diàriamente das 9 às 12 e das
Ittulo formal, dai pretender . Confére com o original I 14 às 18 horas

.

le�itimar a súa posse, nos O Escrivão ENDEREÇO: Rua Feliciano Nunes Pires, 13

ermos çlo art. 550 do Códi- Vinicius Gonzaga, ' Tel. 3113.
' ,

gO CiviL Para dito fim re

�uel' a design_ação de dia, e

,ora, e lugar pa.ra a justi
ÍIcação exigida pelo art.

��5. do Código de Processo
,IVII, na qua,l deverão ser

IllqUiridas as testemunhas

�� r�l abaixo. Requer, ou

. OS�lm, depois de feita a

JUsltficação a citação pes

;;al dos mencionados con

.ontantes residente nas
\'1z' h

'
. lU anças do imovel, bem

c�mo o representante do Mi
n�stério Público e o Doi:ni�
�IO da Uniàf e por editais
,e 30. dias os' interessados
Incert

..

-
.

os, todos para. acom--'
panharem os termos da -

Pl'e t
,.

,

P
sen1e ação de' usocapi-ão,

01' rn
'

l'
elO da qual deverá ser

deconhecido e declarado o
°m' .

lnlO da S-uplicante sobre
o aI

. ,

cita
udido ter.l'eno, fiCando
dos, ainda, para no pra
legal apr-esentarerri con-

8taça- ,

.

,() e para segmrem a
uSa atê final sentença,

Florianópolis, Sábado, io de Setembro
i/

_::�"_;;;'--""""-- �-----==::=��.;.' ....--.-e----.-.- _"--'

t.·sa
.- ,

DE DIREITO DA

VI��RA _ FEITOS DA
•

,

ENDA PUBLICA DA

A�ARCA 'DE FLORIA-
CO NóPOLIS

ESTAMBUL, 6 (U. P.)
Mais de uma centenâ de che
fes

c

de policia ,de. 47 nações
se reuniram para estudar
providencias ele conjunto,
destinadas a c-oordenar uma
ação contra os crímínosos in
ternacionais. Os conferencis
tas são membros ela comissão
internacional:' de polícia cri

minalista,' cujo principal ob- I

jetivo é a ellmínacão elos'
malfeitores que atu�m entr-e
os povos. Os temas ela reu
nião, que é secreta, são 'o

trabatld.Q"CJll geral, Os traba
lhos . são' :precidielo� pel;
trabando em geral.: Os tra
sr. F. E. Lowage, inspetor gf)"
mI ela poliCia belga.

Dr. VODstántino
Dtmiitos

MÉDICO CIRURGIAO
_ Doenças de Senhoras -

Partos - Operações - Vias
Urinárias

Curso de aperfeiçoamentO'
e longa prática nos Hospitais

de Buenos Aires
,CONSULTO'RIO: Rua Fe
lipe SGhmielt, nr. 18 (sobra-

I

jo).'� FONE 3512:
HORA'RIO: das 15 ás 18

CIRURGIÃO-DENTISTA
CONSULTóRIO -' Edificio Paternon � 20 andar

sala 203. -'- Rua Tenerite Silveira, 15
.

Atende .diáriamente das 8 às 11 horas.
3as e sas das 14 às 18 horas.
Em Çapoeiras atende aos sábfldos á tarde

------- horas.

QUARTOS
Aluga-se quartos e vagas com ótima refeição. Rua

Álvaro de Carvalho n. 2.

ACIDENTADO UM
AVIÃO DA FAB E
MORTOS SEUS
TRIPULANTES

__ . IRIO, 6 (V, A.) -;-. O gabine- ,

te do ministro da Aeronáuti-I
ca lamenta informar que nas

proximidades da Base Aérea
de . Cumbica, em São Paulo,
verificou-se às 19,30 horas
de hOje, um acidente com

o avião R-.20-6062, quando
.: J realizava Urll vôo a servic� e

------....----------�-------------------
el.ll 'consequência, falec;ran�

Expresso. Florianópolis. LIda. ��,���:�:����:t�i::����
fo Flávio Ferreira Gonçalves,

I
verificando-se tambem a

peJ"da do maJ_erial.

J

CURSO "SANeIOS SARAIVA"

Transporte de cargas em geral entre_
FLORIANQPOLlS, CURITIBA E SAO PAULO, Viagens· D II\ÉTA S

FLORIANÓPOLIS. - RIO ÁS 3a',
FPOllS.-'-S. PAULO-RIO;' 4,,,.
�POLIS.!. ÇURITIBIi-RIO AOS SABS.

SERViÇOS .I\EREOS
C�UZElR()," DO., SUL

COM VIAGENS DIB!'fAS li.: PERMA NENTES EM CABROS PROpalOS .

. -

�ATRIZ: FLORIANOPOLIS'
Escritório:

. n.ua padre Roma 50 - Terreú
.Deposito:

Rua Conselheiro Mafra n. 13!l

Fones: 2534 - 2.53�

1'ILIA't: C1JKITIBA I'ILIAL: S.lO PAULO

Avenldá do JaBtado leeS/'78Visconde do ruo Branco
(gUISI>

Telefone: 3'7-30-81
'relerone 1DI

Caixa P08tlll. 435
End: Telegráfico:

.

Sandrade e 't,ranspolls
Endereço Telegráflc::l
sap,tidra e Transpól1.s

�-

São Paulo - Capital - SI.

Endereço . Telegráfico:
Sandrade e Transpolla .

-o- � 1 sata de_)ant!tl'
-

\
1 cal"ro p/criança. .

• .

1 ,bicicleta marca Maraton.

(q�ncla n. Bio de Janeiro e Belo Dorl.onte com trileco ..'tao .U
,.. Paü. eom a Empr e Tran.portel IIInal Ger" S/A.)

.

'

Tratar à Rua Felipe Sch-

_�_-'- �� -.-__ midt, 131.'
.

'-O-

A V·ISO
O G,hefe ela 16a. C.R.M. avisa que, todos os brasileiros

residente no município de FLORIANÓPOLIS:
- Cidadãos da classe de-1.937;·

.

T cidadãos das classes. anteriores, ainda em débito
como o Serviço Militar:

- cidadãos que tenham -optado pela nacionalidade
brasíleíra.cdesde que o ato oficial da opção se tenha
efetivado entre 7 ele.junho ele 1.954 e 7 de Junho ele
1.9555;"

� -

��

J .'

,

•

"> _.'7'
- brasíletros naturalizados, m'enores de 30 anos, i�ujo

ato de' naturalízação- tenha sido publicado em .Díá
rio Oficiàl entre 7 ele .Junhc de 1.954 e 7 de Junho
de �1.9,55. _.:.;._<- , , ;;"j/ '" _'. ,_ ,_ ., _ ... � .. ,__ _ ..

.... Deverão se p�'eS�iítar"'ã'e 3' ele Novérãbro á io 'de De-

z�l1bro do eorfIg-i}'%��liõ.:'ã '0J11iSSão Militar de Seleção na
CIdade de F'Iorianópolts 'no Quartél do �14°. RC., para se
rem inspencioiláclos:,de saúele e selecionados para fins·' de
incorporação. , >-:_., .

.

-

JOSÉ MIRANDA B4.RCIA
1Y1ajor Chefe da 16a. C.R.M.-

;j::NTRO EXCURSIONISTA "ARNOLDO RAULINO"
- WEllIC'IQNi:Jtl.Q-

-.

!

L

FUND.ADO EM '16-�-54

JOVEM CATARINEtJSE I
---�=-�-�--"..� •

AGORA. QUE SURGIU A TUA SOCrEOAOE\ TERÁS
. frlAIORES

.

OPORTUNIDADES DE CONHECER A

.TERRA CATARINENSE, NÃO PERCA· TE-MPO. EN OU'

V:'A- NO-S' HOJE MES�O. lEU NOME E ENOE,RE -

I

1
, I

9a. EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS E PRODUTOS ECONÔ
MICOS DO TERRITóRIO FEDERAL DO 'AMAPA

Dev,erá realizar-se no período de 13 a 16 de setem- :..

bro do corrente ano, na Cidade de ,Macapá, a 9a. Expo
sição de Animais e Produtos Economicos do Territóriô
Federal do Ama'pá, para a qual 'são _convidados' os cria
dores dêst.e Estadá.

,Na exposição em apreço podel'ão concorrer cl:iadol'es
de todo o país, e o compareeimento dos pecuaristas deste
Estado' permitirá o estabe'lecimentb de um intercâmbi�
entre ess.es elementos I?"rodutores da econon:Wa dessas
uuas unidades dat Federaçãó, com reais e proveitosos re.

sultados ..
A Diretoria da Produção Animal, Caixa Postal 184

em Flo'rianópolis ou as suas depeJldências no interior d�
Estado, prestarão quaisq,uer esclarecimentos sôbre a Ex:·
posição acima mencionada.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



unicipio Ue
C?l1strução, ,lev�ndo at,é qua-I,. efetiva quando existe ent�'e
SI ao seu ternuno, a impor- os poderes estadual e muni

tante Maternidade D, Carme- ! cípal, harmonia de vistas e

la Dutra; e outros que passa-I patriótico e cordial entendi
rarn .pelo Govêrno do Esta- menta. Se o Governador está

do, embora temporàríamente, de m�l com o Prefeito ou es

não deixaram de olhar com te com aquele, porque per
carinho pela Capital, secun- tencem ambos a partidos po
dando os esforços dos Preto líticos adversos, possívelmen
feitos Mimicípals, consíde- te, o Estado exime-se de ore

rando não poder o Município, recer ao Município, facllída
com os parcos recursos fi- eles 'que bem lhe poderla pro
nanceiros de seu exíguo 01'- porcionar, -- daí a necessí

çamento, atender a realiza- dade de o Governador do Es

ção de obras de' vulto, em tado, como o Prefeito da Ca

benefício do povo. pital, pertencerem ao mesmo

Mas, essa ajuda do Estado Partido político, dado que,
ao Município, geralmente se neste caso, à disciplina par

tidária evitará desentendi
mentos entre ambos, preju
diciaís à coletividade.
Observa-se no momento

atual, em 'a importante me

trópole paulista, as conse

quencias desses desentendi
mentos prejudiciais ao povo
e ao progresso das comunas.

A animosidade entre o Pre

feito Lino de Matos e o Go-

..........._...--"..;--·r-a-nci"-sco--�enjamin
que competiam àquele reali
zar e superintender, como os

da água, luz, esgotos, leite,
etc., sincero e patrrottco en-

vo talvez porque se enccn-
t di ten 1Ine11 o entre so poderes

tram a cargo deste, serviços públicos executivos estadu-il
e municipal, é pJ:(i'.'í(h�ll�i"

O ".0118- �a Pa' trl'a�' nesta Ca�llta·.·1
��cl���e��al��0�j�::��oim:r(1;:
senvolvimento ela Capital:
não que o Municipio, autono
mo como o é, não possa ví
ver Independentemente, p

Brllbaotet comemora�ões assinalaram 8 Magoa �;���, r:��,lt�:l:a;;s::;ori��
O t P d M'I-t' J t à 8 di'

em determinadas círcuns-

a 8. -ara a I I 8!. oramen O, �!I 8_ri., tâncías, o município precisar

Culto Sole08 ,de Iça0 de' 8ra�as.l�
, �:raC:���'�I?ãO e �aisE����

As comemorações levadas to, uma Bíblia aberta, acima Este jornal esteve presente mente resolver problemas ,•••••••••••••••••••••

a efeito nesta Capital duran- da qual se achava desfralda- a quasi todas as solenidades que lhe são inerentes, como '

te a Semana da Pátria, ro- da a Bandeira-do Brasil. na pessoa de seu Diretor, o Estado não pode tambem NA POLICIA ...
ram coroadas de pleno êxito Estas foram as solenidades honrado que foi com gentil prescindir, por vezes, de fa- DI) livro de ocorrências po-

com as solenidades marcadas levadas a efeito nesta Capí- convite do Exmo. Sr. General cilidades que o município lha liciais, anotámos o' seguinte:

para o dia 7, condignamente tal como homengem ao 133') João Batita Rangel, Coman- pode proporcionar, em be- ROUBO

festejada por toda a popula- aniversário da Independên- dante da Infantaria Dívísío- neficio dos negocies públí- José L. da Silva, càsado, de
ção. cia Política do Brasil. nária e da Guarnicão Militar cos; e, neste sentido, neces- côr branca, com 43 anos de

Às 9 horas, 'teve lugar, na sario se torna a existencia de idade, residente à rua Lauro

Rua Felipe Schmidt, onde se Irmandade do" Senhor Jesus patriótico entendimento en- Llnhares, n. 43, queixou-se
achava postado o Grupamen- t\e os dois poderes, ou sejam de que foi roubado em ....

'

..

to Militar constituido de . as mais elevadas, honrosas e Cr$ 750,00, que tinha 'guarda-

�:,o�u:é:C�:.a�i���á�eti�auer� dos Passos e H. de ·Caridade ��:���iSdO�el;��:�es e��I�eCllt�� �Ol:;:��� ��r�:az: Ceh��:
Polícia Militar do Estado, sob vos estadual e municipal. falsa.

o Comando do sr. Major de Desfazendo explorações feitas em tôrno da hospitalí- Se a contribuição de nos- DESACATO

Cavalaria JOSÉ DE MIRAN- zaçâo e tratamento, nesse modelar estabelécimento, da sos munícipes para os co- Marra Sllva, solteira, com

DA BARCIA, a "Revista' fel- menor Zulma Vasco, divulgamos o seguinte:
.

fres da Comuna 'é relativa- 30 anos' de idade, residente à

tá pelo sr. Governador do ZULMA VASCO: _ 14 anos, branca, brasileira, solteira, mente modesta, já não o é, rua Laura Caminha Meira,
Estado, acompanhado dos procedência Bom Retiro, filha de Manoel Vasco. entretanto, para os do Es- s/n., queixou-se à Delegacia
srs. General João Batista Internada Enfermaria 10 (Dr. Walmor) desde o dia 5 tado, pois este cobra ímpos- Regional, de que seu vizinho

Rangel, Comandante da In- de agosto, ocupando o leito 10, proveniente da 2a classe tos mais elevados, e sem. a Gabriel de Tal, embriagado,
fantaria Divisionária e -da quarto 55, onde esteve desde o dia 24 de julho, sob os CUi� valiosa cooperação dos mu- lhe desacatou com palavras
Guarnição Militar, e do sr. dados do Dr. Hamilton stocco. nicípios, por meio do paga- de baixo calão.

Almirante Paulo Bosisio, Co- Diagnóstico: Purpura hernorragíca trombopênica menta de variadas taxas, não EMBRIAGUEZ

mandante do 5° Distrito Na- (doença de Werlhof). se poderia .conceber a exís- Por se achar visivelmente

val, Refere a paciente -que já em casa, e por 'mais de tência de um Estado prospe- embriagado à rua Aristides

Após a "Revista" teve lu- uma vez, teve epistaxis e' gengívorragía. Desta vez a doeu- ro e feliz. Florianópolis, en- Lobo, ao lado do Palácio da

gar o desfile, na Rua Viscon- ca começou com metrorragía íncorercível, perdendo sangue tretanto, não é um munící- Agronômica,' foi conduzido

de de Ouro Preto, onde se a ponto de perder as forças, sendo internada no Hospital pio produtor, como os gran- para à Delegacia, no carro

achava armado o Palanque nessas condições. des do interior do Estado; do S. S. P., o individuo Fran

Oficial junto a Praça "Ge- Dias depois surgiram epistaxis e gengívorragía, sendo' não possuimos indústria 'nem cisco Santos, de côr preta,
túlio Vargas' e no qual, se feita uma la transfusão de sangue em 29 de julho (500 cc) agricultura, daí a razão de com 50 anos de idade, cozi

encontravam altas Autorida- e administrada a seguinte medicacão: Soro Glicosado Vi- serem mui .parcos os nossos nheiro da Penitenciária do
.

des Civis e Militares, bem co- 'tamína C. Botropase e Necroton, em variadas ampolas du- recursos financeiros, e, não Estado, residente em Ribei

mo personalidades convida-: rante dias, sem resultado aparente. Transferida para a en- possuindo a Capital grandes rão da Ilha.

das. i fermaria, sob 03 cuidados do Dr. Walmor, foi repetida a
recursos próprios, justo é o �UTA CORPORAL

Dizer da imponencia do medicação acima, .em profusão, e mais Coaguleno, Glicona- dever do Estado, cuja séde Pelo Sargento Osimar Sil-

desfile, do marchar garboso
I
to de Galcio endovenoso, BenzJgynoestril, Befigol, ferro per

está localizada no referido va e um soldado da patrulha
de nossos valorosos �oldados Ias, Hemostatico Rhesus, Proluton e outros progesterônicos, município, ajudá-lo, aten- da avenida Mauro Ramos, fo

da �e:ra, Mar e �r, e desne- I e, sob o controle de hemogramas, contagel11 de plaquetas, dendo-o nas necessidades ram apresentados na Dele

cessarlO, porque amda na re- I testes ele sangramento, coagulação e retração dé coagulo,
mais prementes. gacia, onde permaneceram

tina de quantos, apesar a in- foram realv:adas mais 6 transfusões de sangue 'fornecido Desde os primeiros dias ria detidos até às 4 horas, os in

sistent.e chuva q_ue caia, tive- ·pelo Banco 'do Hóspital e varios litros de Soro fisiológico República, grandes obras ou dividuos Lotário Mafra, na

ram seus coraçoes empolga� por via endovenosa. serviços de que resultaram o tural dêste Estado, casado,
dos pelo brilhantismo com No momento (manhã 17. ele agosto) esta comissão mé- desenvolvimento da Capital, com 33 anos, de côr branca,

que - nossas Tropas se apre- dica encontrà a paciente grandemente anemiada mas ati- foram realizados às expensas residente a Silva Jardim

sentaram. va, 'sangrando regularmente pelo utero, pelo nariz e pelas dos cofres públicos do Esta- (Morro do 'Bóde) e Juventino

Como nos anos anteriores a comissuras alveolo-dentaria, I'2coberta de petequias de va-
do. Hercílio Luz nos deu' no João Machado, natural deste

Parada Militar recebeu cari- . rios tamanhos, umas de aspecto',recente outras demons- primeiro Govêi'no, o belo pa-I' Estado, solteiro, de côr pre-

'O,hosas mani��stações de I' trando mais antiguidade, distribuidas' sobretudo nas raizes lácio da Praça 15, e melhorou ta, por terem-se em�enh:ldo
apreço e regoslJo por parte das coxas, abdomen e região trocarteriana, menos nos

o sistema rodoviário da ilhl1, em luta corporal, em plena
de 'grande massa popular membros inferiores e superiores. e no segundo, o sanean'Íento via pública.

p�st�da ao lon�o daquela via Acusa dores vagas no abclomen, estado vertiginoso in- da Capital, com a abertura ,CACHORROS A SOLTA

pubhca e que nao }'loupou ca- terminente, lingua saburrosa e cefaléa de. média intensida- da Avenida que tem o seu Fabricio Rodrigues, natu-

lorosos .aplausos. de.
.

nome, a transformação por tal do Estado do Rio Grande

Notamos, como já observa- Prognó.stico _ Reservado la,rgas valas cimentadas, dos do Sul, casado, com 38 anm;

ramos no ano passado, a la- Florianópolis, 17 de agosto de 1955 corrégos infectos de díversa,s de idade, c_abo da Polícia Mi-

mentável e injustificavel fal- Dr. Polidora Santiago ruas, a começar pela célebre litar, residente na rua Servi-

ta da Formatura Escolar, que Dr. Arthur Pereira e Oliveira Fonte da Bulha, e realizou dão Raffs, fundos" queixou:.
nos anos anteriores tanto nos Dr. Walmor Garcia' essa obra arrojada, admirá·· se que seu vizinho Jordelino

desvaneciam e nos levavam Dr. Antonio M. Aragão. vel, que é o istmo de aço Mafra, (vulgo Loló), tem dois

a estrondosas ovações, por- ZULMA VASCO: _ Prosseguimento de observação a que liga a Capital ao Conti- cachorros brabos, que vivem

que consistia num espetáculo: partir de 18 até 24 ele agosto. nente, unindo a cabeça .

.ao soltos e os transeuntes' que

de puro civismo e elevado 18/8 _ Metrorragia pouco abundante, leve epistaxis esta- corpo do Estado, do que l:e- passam pelas imediações de

sentimento o desfilar garbo- j 'do geral regular, sobressaindo a palidez. Tr�nsfu- s��tou o aceleramento verti- sua residência, são atacados

so de nossos escolares, com são de sangue 1.100 cc. Medicação: Botropase, Coa- gmoso do progresso da Ca- pelos animais, sendo que no

seus '3.bnegados Mestres à guleno, Vitamina K, Vitamina C, Radioterapia do pital; Gustavo Richard do- dia 5, às 16 horas, um seu fi-

fre_fite. I baço. , ,

tou Florianópó�is,.de água en- lhO,. �e 6 a�os de idade, f�i
Às 15 horas, na Escola de 19/8 _ Discreta metrorragia, apenas por duas vezes du. ,canada e luz elet�:ca, acaban- I

mOldldo por u� dos cach�l-
Aprendizes Mai'inheiros, teve rante o dia, constituida de liquido sero-sanguinolen- I do com os lamplOes a quero-. ros do sr. Jordelmo, tendo es-

lugar a solenidade do Jura- to. Não teve mais epistaxis nem gengivorragia. zene e às carroças com pipas te dado uma dentada no me-

mento à Bandeira.' de miais Retorno da vivacidade e do apetite. Regressão das de água, para venda à rio- nor.

uma turma de Grumetes 1n- maculas petequias, não se observando outras recen� micílio; Felipe Schmidt ini- O sr. Jordelino foi intima-

corporada à Marinha de teso
.

ciou a construção da rê,de de do a c()mparecer à Delegacia,
Guerra. Foi um espetáculo,' d'

-

B t esg'otos, pondo fim aos car- onde declarou que imediata-'
Me lcaçao: - o ropase, Coaguleno, Vitamina K,

soberbo que tivemos a ven- ·t· I roções mal chelrosos que tra- mente se livrou dos citados
VI amma C, Soro G icosado 1 litro, Radioterapia do

tura de assistir e exultamos. baço. • fegavam até' dia claro, reco- cachorros, dando-os para ou-

quando, após o juramento e Continúa na 3a pagina Ilhendo os cubos de matéri;]. tra pessoa. Os citados bichos

o canto do Hino Nacional, os ••••� ',.••••••• putrecida, serviço que foi eram de caça, mas que agora

novos Marinheiros
.

desfila- A
.

.

,._ terminado por Vidal Ramos, tornaram-se brabos, motivo
ram em continencia à Ban-, OS .meus amIgos '0 ,re�ormador da Inst.�uç�o porque ocorreu o que se aca-

deira e às Altas Autoridades Para evitar males futuros, peço aos meus
.

Amigos PublIca, que dotou Flonano- ba de descrever.
ali presentes. Os que mais se para não utilizarem o meu nome sem minha autorização' polis de mode�nos grup�s �s- NOTA - Dado o grande
destacaram receberam signi- seja para CtlÍe fôr, tanto para fins políticos como e31)or- colares; per�lra e OlIV�ll:U volume de partes por embria-
ficativQs premios aos esfor- tivos. ampliou o �sllo de Mendlcl- guez, é alarmante este esta-

Sos dispendidos e que consti- ANTÔNIO SALUM dade construiu a Maternid:\- do-de�coisas, que tantos tra·

tuiu precioso incenti·vo para __w _.. de e 'outras- obras dé utilida- balhos vem dando à nossa.

a vida que iniciam. .&.18 UOç� dot
FOTOGRAFADA de pública; Adolfo Konder Polícia ... Um verdadeiro sur-

� l.... U
NOVA YORK. 9 (U. P.) promoveu a c�nstr���o da to de alcQolismo que tende a

Às 19 horas a Banda de PSD _ A Marinha dos Estados I moderna pemt�nc.Ia!·la. do se alastrar cada vez mais ...

Música do 14° -B. C. brindou • ••
Unidos conseguiu integrar Estado, e� substltUlçao a v�- Os roubos de bicicletfl.s tam-

a nossa população cÇlm uma Hoje., .. às 20 horas, na I
uma fotografia aérea da ter-

lha-Cadela do centro da CI- bém estão na moda. Quem ti-I
primorosa Retreta. Servidão Schllemper d d N Ramos dotou a ver bicicleta, que tom� cui- ,

, ra ,que cobre uma extensão a et; 1 dere� t t bAs 19,30 horas realizou-se, Morro do Geraldo - nas
de mais de 2,5 milhões de Capi a e ln:PO� an es o ras dado, não deixando-a encos-

com numerosa assistencia, Capoeiras, será solenemente
quilômetros quadrados. de. benemerencla, como .0 tada na beira das calçadas

no Templo da Igreja Presbi:. instalado o Sub-diretório· Abngo de Menores, o HOSpl·· ou em outros lugares men')3

teriana Independente, à Ruà da Ala .Moça do P.S..D. MELLO FRANCO EM tal Nereu Ramos, ampliou o movimentados, porque sinão

João Pinto nr. 37, um Culto
BÉLO GEST-O Hospital de Caridade, com II ela irá voando nas azas d:;t

Solene de Ação de Graças ESTADO 'GRAVE construção da magestosa ala gatunagem ... -

pelo transcurso da data. O S. PAULO, 8 (V. A.) - O RIO,9 (V. A.) - Telegra- esquerda, deu-nos ainda o
/

pulpito florido contava com motorista pl'oficional Oscar mas de Pars informam que é novo Quartel dai Polícia Mi- ------------

a presença dos Rev. Alirio Esteves foi idogiado pela grave o estado de saude do litar, o (J-rupo Getúlio Vargas CARTEIRA ACHADA
Camilo, Pastor" da Igreja, Diretoria do. Trânsito por I nosso emba�xadol' ali, sr.' e

.

mui Qutras obras úteis; Foi encontrada, ô�em, na

Rev. Abel de ·Siqueira Furta- haver devolvldo a um

pas-j
Caio de Mello Franco. Pes- Aderbal Ramos da Silva, am- Praça General Osório, uma

do, Pastor Presbiteriano, e sageiro a quantia de cento e soas d'a familia do diploma- pliou a .rêde de águà encana- carteira contendo certa im

do Rev. Donato Souza, d'J cinquenta mil cTuzeiros dei-
I ta, ouvidas riesta capital, to- da e de energia elétrica' já portância em dinheiro e fo

Presbiterio de. Minas Gerais, xada no assento trazeiro do
.

davia, dizem que as ultimas insuficientes para atender a tografias. q proprietário po

que "profez:iu o setmão àlusi- seu carro. O ge�to .desse: noticias recebidas referem- Capital,- resolveu o beneméri'·
.

dera procurá-la com a seuho

vo à data à luz dos Evange- profissional foi registrado' se que o embaixador tem ex- to serviço db· abastecimento ra Amélia Beach, moradora
lhos. ,Destacava-s�, no pulpi- ,em. seu prontuário. : perimentado melhoras do leite à Capital e iniciõu' a à Rua Durval Melquíades.

-' .....

Município ele insuficientes
recursos financeiro, e sede
do Govêrno do Estado, moti-

Florianópolis, Sábado, 10 de Setembro de 1955

•... ;,'!',......,.....-.

lorianópofis
do empréstimo; iU!'IS isso sõ,
mente poderá acontecer em
consequencía de beneméritu
patriótica e louvável harmo:
nia entre os dois governan_
tes.

A verdade é que, com um
Governador amigo da Cidade
e do Prefeito, havendo entre
ambos o melhor, o mais Pa
triótico e edificante entendi_
mente, daí resultarão saluta.
res e incalculáveis benefícios
ao Muníciplo, e por assim dí,
zer, a todos os florianoPolita_
nos .: Porisso, o eleitor inteli_
gente e criterioso; que sabe
perfeitamente ser' esse en
tendimento, essa união Pa
triótica, indispensável ao
bem do povo e ao progresso
da Capital, não tomará ou
tra resolução a não ser a de
eleger um Governador que
viva em harmonia com o

Prefeito, um governador ca

paz de ajudar e não crear
embaraços à administração
do Município, e o indicado

verriador Jânio Quadros, é nesse caso, é o eminente cu:
um espetáculo lamentável, tarínense Engenheiro Fl'an-

-

que se vem desenrolando no cisco Benjamim Gallotti
palco daquela metrópole, ilustre candidato da Aliancd
para .gaudlo das galerias,' SOCial: Trabalhista, reconh�_
mas prejudicial à bôa mar- cido amrgo do Prefeito Os
cha dos negocios públicos. I mar Cunha e de Florianópo_

.

E' certo que a ,capital pau- ,lis, que no seu governo será
lista não sofrera duramente, olhada com o maior carinho .'

as consequencias de tal de- I Nós, que sabemos satís
sentendimento, porque dís- fatória e perfeitamente
põe de renda superior a dr) que o Engenheíro Francisco
muitos dos grandes Estados Benjamim Gallotti vive n
da Federação, m�s, imagine- coração sensível e bom, re�
mos- tal a�ormalIdad� em li I conhecido e amigo da maio
�ossa terra, onde o muníci- ria da nobre gente florlano.
pio da Capital é pobre, e pre- polítana, e do não men .

.

t '1'
os

cjsa encon rar rací Idades digno e laborioso povo do Es-
por parte do Estado! treito, bem como dos habí-
O .n?sso dinâ�ico Prefeito tantes dos demais lugares do

Munícípal planejou realiza- Estado, antevemos que' a ��
ções, 'que sem ajuda de' um 'de outubro, todos sufragarão
empréstimo externo, não nas urnas, os nomes dos ilus
conseguirá eretívá-Ias, entre- tres candidatos da Aliança
tanto, como o seu mandato é Social' Trabalhista, Enge ..

de 5 anos, o mesmo aconte- nheiro Francisco. Benjamim
cendo. com o do Governador Gallotti e Dr. Miranda Ra
do Estado, a bôa vontade e

o patriotismo do góvernan
te estadual, poderá levá-lo a

financiar importantes obras
do

.

referido plano, n9 caso de
impossibilidade da obtenç(io

mos, pois, assim fazendo, es

tarão contribuindo eficiente
mente para a eleição do can

didato a Governador, que se

encontra revestido do patrió
tico propósito de muito fazer
pela Capital do Esta4o, aju
dando a obra benemérita do

DEZ
dinâmico prefeito Dr. Osmúr
Cunha,

.

o remodelador de

Florianópolis, e elo vice-go·
vernador que, nos impedi-

NAPOLES,' 8 (U. P.) mentos do Governador,' será
N�ma clínica desta cidade, um seêundador da mesma
uma jovem de 25 anos deu à I elevada e patriótica provi�
luz uma' criança do sexo dencia de ajudar a Capital
masculino, -pesando dez- qui- i do Estado, que bem merece

los e cem gramas. Tanto a' toda atenção dos governan-'
. I

senhora, como o menino

es-I'
teso

tão passando bem. ILDEFONSO JUVENAL

NASCEU COM
QUILOS

..

., .

. Das mais dramáticas, a chegada do sr. Jorge La

cerda em Capinzal. O continuador do Govêrno bor

nhauseano apareceu com várias horas de atraso. Sur

g'iu de um jeep que 'parecia um monte de barro semo

vente! Para vencer o trajeto Joaçaoa-Barra Fria foi

necessário meter correntes nas quatro rodas do jeep!
Isso porque não lhe foi possível viajar pela estrada da

Linha Sete - estrada que o candidato Irineu Borl1'hau
'sen assumiu o compromisso .de fazer e que, depois c!e

eleito, se esqueceu por completo.
Mas, o pior foi que, na sua chegada, o sr. Lacerda,

ao desembarcar do jeep estava com .um só sapato. O

outro ficara perdido num atoleiro da estrada.

Houve um corre-corre grotêsco, em busca de cal

çado para o candidato, que, depois de esperar largo

tempo, numa atitude de socó. em lagoa, isto é, com um

pé encolhIdo, saiu mancando até encontrar uma ca

deira. E como não encontrassem um par de sapatões
apropriados para enfrentar o barro das carreteras bor

nhauseanas, deram-lhe um par de botas.
Ao calça-las, o Jorg-e atirQu fora o pé de sapato que

lhe sobrara. Foi aí que um caboclo interveio:
� Doutô, eu si fosse o sinhô, gua�dava êsse 'pé de

sapato!
- Mas para que, meu amigo? indagou surpreso o

Jorge.
- Puis tão dizemo qui o sinhô' vai sê Governadô e

vai cuntinuá as obra do seu Boronhause.�O sinhô divia
guardá o sapato pra perdê efe quando fosse yovernadô
e. passasse otra veiz nos atoleiro continuado ...
-

O Jorge nã? gostou da piada e retrucou:
- O amigo é mesmo muito engraçado!

..
- Não sinhô! Ingraçado, não! Eu sô é incónomi-

co!! !
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