
Surpresa que nao
. surpreende .

O sr. Senador Nerêu- Ra- . dista visitará ainda Lages,
mos, que por motivos alheios Joaçaba e Tubarão', devendo
à sua vontade, teve_ que re- ! estar nesta Capital para o

gressar ao Rio de Janeiro:
depois da sua" viagem a esta'
Capital, deverá chegar de- !

pois-de-amanhã a Joinville,
sábado, afim de partlcipar
da campanha em' favor dos
candidatos da Aliança So
cial Trabalhista.
Naquela cidade, pela rá

dio local, transmitirá ao e

leitorado do Norte do Esta
do a sua mensagem de fé na

vitória.
No dia seguinte, domingo,

em Blumenau, participará
do grande comicio aliancista
marcado para aquela data.
Nessa .ocasião transmitirá
ao eleitorado de Blumenau
os seus especiais agradeci
mentos pela vitória que lhe

deu, no pleito último.
O eminente chefe pesse-

--�------------------

MAFRA'PRESTÀ HOMENAGEM À tv1E-
MÓRIA DO DES. FLÁVIO, TAVARES

-Em ·Herval' d'Oesle
-'"

�u
..' � - -"' - '.

Granrle.comicio,' e segurança
da Vitória

Joaçaba - 20 - (O E.) - do, Discursos Gallotti, Mi

A caravana alíancísta, Inte- randa e Adaime magníficos,
grada. dos srs. Francisco Povo de Herval vivamente
Gallotti e Miranda Ramos, impressionado figura dr,
Senador Gomes de Oliveira. Gallotti.

Nossos candidatos serão ali

amplamente vitoriosos,
.........'.8••••••••••• ,

deputadas Leal, Fontana e

Adaime, prosseguindo vitorio
sa excursão pelos municípios
do Vale do Rio do Peixe, rea-.
lizou espetacular comício em

Herval do Oeste - o maior

comício .até hoje ali efetua

•

QUEIMA DE LIVROS

NOVA IORQUE, 21 (U, P.)
- Um comitê de cidadãos de VAL,DALos Angeles, os New Vigilan
tes, realizou queima pública
de livros suspeitos, Foram

queimados _livros ele Thomas

CALMANTES
E BALSÂMICAS

Mann, Steinbeck, Herning
comicio de encerramento,

way e Norman Douglas,
no dia 30, na Praça Pereira

e Olfveira.

r"EM""4õ··tiüiiciPiõil
• •
• •

: No -ano passado, a Aliallç� Social Traba· I
: Ihista derrotou a UDN em 46 municípios. :
: Em IBIRAMA, 1,01' exemplo, Nerêu venceu com •

•
•

• 1.141 vótos, •

: O candidato mais votado ela l'DN conseguiu :
• 1.055. :
· \.

�•••••••••••••••••••afi•••M �
----------------------------------------------------------------------------------�----��--------------------------------------------------------

Mafrá _ 20 (O EJ - A' dar o nome do saudoso ex

Câmara Municipal deste mu- tinto a uma das novas

nicípio'; na
.

sessão � ordinária e principais ruas desta

do' dia 9 do corrente, por cidade, p r e s t a n d o as

proposta elo vereador Arnal- sim o Legislativo rnarrense

do Porto Virmond consignou sincera e justa homenagem

na ata dos seus trabalhos póstuma ao' ilustre e saúdo

um voto de intenso pezar pe- 80 amigo desta terra, Essa,

lQ falecimento do ilustre De- homenagens foram comuni ..

sembargador Flávio Tavares. cadas à família enlutada, pe

Ainda por proposta do mes· J 10----&1', Walter Schultz, Presi ..

mo, vereador ficou decidido I dente da Câmara .

••••••••• '••••••••••••,.••••$••••••••••••••••

PROFESSOR,COMPLEMENTAR 1STA
Caro colega: tá, apesar de efetivo, em

Exerce, o cotega, o cargo condição inferior aos extra

de Professor COln!)]('nl�ni;a- numerários.

-ísta, com o vencimento O atual Governador, quan-
I d C""" oso do aumentau o funcionali3-riensa e 1.". su.oo. ,e

mo, deu para 03 extranume

rárros Cr$ 260,00 de aumento,
enquanto para VOCÊ, que é

efetivo, deu um aumento de

Cr$ 100,00,
Vota, pois, em FRANCISCO

BENJAMIN GALLOTTI para

Governador, que saberá lhe

fazer JUSTIÇA.
Um colega amigo

Os seus colegas, (tele exer

cem a função 'de .l'rt)t�5SlJr

:::ol'rlplementarista, Re:rcrcll:
.ía VII, percebem Cr$
l.020,00 mensais.
A maioria dêles, sem esta

oilidade, não tem clreito

rem à licença-prêmio. nem

t aposentadoria,'
Como vê, o caro colega e,,-

o Riso da Cidade'

����i�t: ,'.',::.','..',',','.',',',',','"',,.,',',',',',i,:..','.r:·:,' -""niUf

- Eu; meus srs, que mudei meu nome de Indio
Brasileiro ela Silva para Juan Pablo Mendoza,
eu, meus srs, do que mais me nrgulhn é de ser

brasileiro! ! !

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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2 Flol'ianólJOlh, Quinh-fei ra, 22 de Setembro d,' 19.�5
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MINlST1l:RIO DA AGRICULTUtrA
,

SERVICO FLORESTAL
DELEGA-mA )<'LORES'fAI· _....

ADIIINISTBAÇÁUREGIONAL
RecÍaçio e OflclDaa, à rua COD; :5

"<\CORDO" COM O ESTADO U:r.. lIelhelro Mafra, D. 168 Tel. 10�2 3 sábado

SANTA CATARINA - Cx, Postal' U9.
>.

Pinto.
- A V I S O Diretor: RIJBliNl lo. :...AKOS

4 domingo '_ Farmácia Moderna _ Rua João Pinto.1
A Delegacia Florestal Regional, 7 quinta-feira (feriado) _ Farmácia Santo Antônio

no se�l'tidb .te coibir, ao máximo pos- Gerentll: �8�L1gos -�. D.
_ Rua Felipe Schmidt, 43.Santa Catarina _

sível, as queimadas' e derrubadas de mato, afim. de ímpe- 10 sábado (tarde) _ Farmácia Catarinense - Rua
pedir- os desastrosos efeitos eeonõmíoos e ecológicos que • Keprellentalltea: Trajano.
acarretam tais práticas. torna público e chama a atenção Repralien(aç{iaa A. 8. La re.

11 domingo. _ Farmácia Catarinense _ Rua Tra-Ltda.
de todos os proprietários de terras' e Iavradores em geral, I Rua .3en!l�or lJoIntal, 40 - iO jano.

M'Ol'!'O para a exigência dó cumprhnento do Código Florestal 'andar.
. 17 sábado (tarde) __ Farmácia Noturnu s-« Rua 'I'ra,Tel: 22-5924 - Rio da 1analro .

(Deer, 23.'''3 de 23-1-!9�4) em todo o Estado. Jtu� 16 de Novemb ro 228 11° jano.
_

QUEIMADAS E DERRUBADAS DE MATO andar laIa iII - Sio Paulo. 18 domingo _ Farmácia Noturna _ Rua Trajano.
Nenhum proprietário de terras ou lavrador podera I 24 sábado (tarde) _ Farmácia Esperança - Rua

proceder queimada ou derrubada de mato sem solicitar, "S:�N�:li'?t!tS. Conselheiro Mafra.
com antecedência, u neeessãzía liccnça da autoridade no-

I
' 25 domingo _ Farmácia Esperança - Rua Conse_

restaI competente, conforme dispõ«; o Código (?I()re�tal cm Anc ... , _ . " " Cr' ·17IJ.00 lheiroMafra.
'

I
seus artigos 22 e 2.3, respectivamente; estando 03 inf�atores. Semestre o-s 110,00 O serviço noturno será efetuado pelas farmáciasdes-

li Nr' Interior \ .

d' F li S hsujeitos a pena ·dz.des.
"Ano Cr' . o,OOlSanto Antônio e Noturna SItua as, as ruas 'e ipe c-

•
. REFLORESTAMi':NTO Seme�tTe : Cr'llO,OO i midt, 43 e Trajano.

Esta �epa.rtição pela rêde de 'viveiros florestais em Anun<:1 J. mediante "on_tráto. I '-'
. _

'
Os Orl�ID'U8, mesmo na�. pu-

cooperaçao, que mantem no Estado, díspôe de muitas e se- hllcados, nã6 serão de olvtdos. ilGiIIIlmentes de espécies florestais e de ornamentação, para for- A direção-não se r,esponaal Iltsa ,
liiI!I!lWi

.
.
-. pelos concettoa emitI do.. 110. ac-

::sCti::::::oa:; ::::c:�!�::� ::::e;:I�::stt'::S::d�Sor�:n�::� lti�o
•• lIinado..

.

I R'estau ranle Napol·1 :.técnica necessária. Lembra, ainda, a possibilidade da oa-
,

"

�r:��: .::me�::��st�:�s%p:r:r::��o;:s�:�::�� no Banco do

I lNF���;OES ,

RUA Marechal Deodoro�.
.'

"

Os interessados em assuntos florestais, para a obten-. -o-- Em Lagell, no sul do BrlUlU, O melhor I
ção de malares scla.recimet\tos e requererem antorizaçãa',

O oJe.�tor enco_ntrará, �13.ta l��- Desconto f>lIpeclal PiÀr.& oa Ie!lnorea Tb.j;mtell,
, ."

.
I • luna, ,nfúr.maçou qua n..c a... .

de' bcençapara queimada e derrubadas de mato, devem diàriamente e di imediato:

I dirigir-se às Agências Florestais Municipais ou diretamen- I JORNA!S T.le!v ...
.)

...�--....._-----.;.....-------_. R t·
-

't d
..

S t n t o 6 O Estado .....•....... .. '.022
��"':. .

.

. '.

.

te a esta ,epa� rçao, SI na a a rua
_

an 0:1 uumon n.

I A, G�zeta " : , . �.666

p�1$' ..��,

e:oJ I em ������:��470 -- �alxa Postal, 395.' r

I �ltJ�:d�der����. :::;'. ::::: 2:�i� A ;!�����: :asR��G�IsN���u;R�:n�::aDA���onde'

"$
'. . '. . .

.
. I I10p, ensa _lflClal . ' .. ',' . 2.688

.

, .

. �"; .. ' .,i",:�.. .,. �."ç. '.1....'"., ••",n.. -

:.,.::.::���.:. <:·I:':!f:I::t'. . . ... '114 o"'!:�;::.:;.��. �.. !::'.��".'�:t:�.S�:::mbr."i/ fAI� .

�� .. ,·tfI:
Vl'age.m com s.egur"""Ol'.,8 !ife���ar�����.:::::::::::: !:�:� Uma casa de �stuque na rua Servidão Moritz, (Morro)" OUIlAlfTE TODD MA .

.
U Y, I Militar " 1.117 com o terreno 6 x 14, preço Cr$ 18.000,00.

/

"
'.'

O
' <,

. I São Rebo'stião (C&la d.
I.UI Uma casa de material com' o terreno 10 x 30 no inicio�

"

-<-- ,nos VAPCJ S -e rapidez 1.M;�����ad�··ÍJ��t��"c��: '. 'da estrada do Pantanal (lado da Trindade), preço Cr$...'

los Corrêa .., '.111
40.000,00

_

.

•
,

'�M',D�"
.

b.�f'�,.. � .�*,
- 80

NRiplôóOR:süí�BililiEiio:
DO

I;��i!��;;;��;m�: :::: son.�:rRatarc:m
o Sr.

DO�:léCiO
Soares

°xU
o Sr. Sílvio

-

/.., Florianópolis - Itala! --Joinville � Curitiba PoliCIa (Sala ComIssárIo 2,088 •;; "l' � '..J. Policia (Gab, Dele�l1do) .. �UII.

• a'lOS'�����------------------------------------_,� COM�ANHIAS DM

.

Age'"nC.l·a· R.ua Deodoro esquina_da I TRANspo:ans
• Rua Tenente Silveira I A\J!:REO

TAC 1.700
Cruzeiro do Sul 2.500

"""""' -

'--.�._-

I Pa air I6li1
___ n ..••••• , •.•••••••••••.,--------- ----- --�--

Vati� .0/00'................ 1.126
Lóide Aére., •.........•. 1.(021
Real ...... " . .. .. . . .. . .. Z'.'i8
candinavaa ............• 1.600
HOTÉIS'

II'UX ••••••••••••••••••••• 1.021
Magestie .. . . . . . . . . . . . . .. 2.276
Metropol ..............•• 1.147
La Porta • . 8.321
Cacique ....•.•...••.. :. 1.4411
Central . . . . • . . . . . . . . . . . . �.694
ERtrela .... . • . . •• . . . . . . . 1.171
Ideal .........••••••••••• ,,�,t
ESTREITO
Dilique . < •••••••••••• , ••••

o ESTADO FARMÀCIA DE PLANTÃO
a, Imobiliária Miguel Daux PLANTÕES DE FARMACI S

Mês de Setembro
(tarde) _ Farmácia Moderna _ Rua JOão

Tem a venda
Urna casa a Avenida Mauro Ramos
Uma casa a rua 'visconde 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

Estreito
.

Uma casa a rua 14 de Julho
Uma casa de madeira em Barreiros
Duas casas no Morro dó G'el'aldo-Estreito

. Duas casas e eum terreno para loteamento. no

do Geraldo
Um lote na rua José Candido da Silva - Estreito
Dois lotes a rua Moura - Estreito
Dois Lotes no 'Bairro de ·Fátima - Estreito

Q.uatro lotes no centro da cidade '

Quatro lotes' em Londrina - Paraná
Tem compradores para. casas em Florianópolis

de cem a quatrocentos roi! cruzeiros.
'Negócio a dinheiro.

Informações na IMOBILIARIA "MIGUEL DAUX"
Rua CeI. Pedro Demoro 1541 - la andar Estreito ou

Edifício Ipase andar térreo _ Fone 3376 - Florianópolis
Uma confortável casa à Rua Presidente Coutmho,
Um terreno de 15x27 no Estreito, lunto à Rua prín-

('jpaI. .
.

16 lotes no Bairro Butiá. '

. Uma.zonfortável Casa na Avenida Hercílio Luz.
Dois. apartamentos (parte financiada).

I.PIIE' •VESTIBULaRES :
PARA AS FACULDADES DE DIREITO, FILOSOFIA"

MEDICINA, FARMÁCIA E ODONTO.EOGIA.

aparelharem moderna e completa para flua�41uer C:Xltl».iI
.

. radJolópe-#"
Radiogra.ua& e racIJoscopl1\l!l.
Pulmões e coração (to1'&:l.).
Estoma·go - intestinos e figad.!) (coleclstorraf1a>:
Rins e bexiga (Pieloguafia).

.

Utero e anexos: Histero-sa)pln,ograUa COM insufla-
ção das trompas para_ diagnóstico da esterllida.de:

Radiografias de ossorem geral.
Medidas e:1a�as dos diametros-da bacia. pau orienta

ção' do parto (Rádio-pehimetria).
-

D1àrle.mente 'na MaternIdade Dr. CIl.C;Oll Corrt'-.5.,

CURSO BOSCO
Matrícula: Livraria Lider, a:té 31 de agôsto.
Informaçôes: Local acima ou pelos telefones 2;316 e

3661.
.

Início das aulas: 1 <te setem·bro. ..

/

INDICADOR PROFISSIONAJ..I
DR.

RO���rSTOS
.

Com prática DO HOIIP4!!-- SI«.
,.8. I. LOBATO' SR. WALMOR ZOIilD Francclsco dde RAislIlld 6J na. ":anta I1f'TT -a'0 l GARCIA as·'} o o e aue rfl

Z:.L,ULl., CLINICA MÉDICA
DOeJ!.�•• do aparelho r...plr",tó.,l41 Dlplo.ai. 081a "aealílaíl. Na· CARDIOLOGIA•

I TUBHRCULOSlI I elol!!&l 4. Mediei.. 4. U..hr",l'- Contultório.: Rua Vito" .el-DR. ANTONIO Dm 'RADIOGRAFIA :I RADIOSCOPIA I .ldAlle 40 Braall reles, 22 Tel. 2676.
-

MUSSI , DOS PUl.:MO:lS i EI.·h,terno !-,or cODcwrao alll Ila· Horários: Segundai, Qu..rta. e
\. Cirurlrla do Torax I . ternldale-Eaeala. Sexta feiras:--'- Ill:DlCOS -

Formado pela F'aclildade Nad ... ; UI<Jl1TIj;. do Prot. OcU:fl..:>.... Das 16 às 18 horaa. 1'ratam"lnto moderno daCIRURG14 J��g�A , nlll de MedicinA, Tlillolol'llta iii! drll'ue. LIlDa) R_�sidí'ncia: Rua Felip. Sela- SIFILIS
.
G.RAJ,.-PA

li_ Tilloclru.r�lio do HO!1l'ltal "tifo- Ex-Interllo elo Serriço d... Orur-. midt,. 23 - 20 indu, ",pt. 1 _ Consultório _ Rua VictGII'S ..rvlço c:oml'lato. •
. ··��õ I ria KalL)llI jl'Ja 01(8 Ho.pit�:I L A. P• .Iii. "T. c., Tel. 3.002, ...do daa DG.NOAS D. S -

Cora0 de eapeclaU."eI. ..,,,' do Rio de Janel!'o .

Meirel1es, 22.R.AS, eo!", modarno. m6todol

··IS' N. T. Ex-I.ter"", ,., ·.lC-Ul1I11- Médico do Ho�pital de Caridade. DR. HENRIQU.Il PRISCO HOHAIUO:dlagn6atleo. a tratam.nto.
tente de Cfnr-'a •• Prof U�� e da MaternIdade Dr. Carlos

I P RAISOSULPOSCOPIA - BIST.ltO -. lO' " Corrêa A Das 13 às 16 horas.SALPINGOGRAl"IA - 1l.'.:'A· 0-, C �Folmll·rlflfjs <!,I��... í DUIlNQAS DIl S.N1l0RAf - MÉúICO Telefone'. Consultórl'o �
DR. ANTONIO BATI8TAUa-o BABAL .on.: e· p. c..m t, -

\ IHR"'OS Ol'-RAnO.S· o' •

D d" .

,lUNIOR "

. ..,__
["one aso]· f c.... 1 - ...." peraçoea - oenç.. •De>.

�. �Radlo.teraplA ,or o.iI.. nrblll- Aten:. am aora roareaila.

·I·con.:
Roa Joio Pinto n. UI, 1 nhoTflM - Clinica de Adl'dtcI. 3.415

CLiNICA IlSPECtALIllDA n_1EletroeOa�Qla�io -.2alOOll rJU,. Rea.:Ili_ >lua lI.tave. Jliníor, da ... 16,00 t. 18,00 hQ"�I.· Curso de E8pe�illlhaçio' no I' Rsid�ncia:
. Rua José do CRlANCAlÍ I

Violeta II Intra Vu >.I!lIl!..
P,O _ F . !IO� Pela manlli at.lld. dlÀ- Hospital dOI Suvidor.. do Ih ICQ:l.llultórlo: Rna Trajano. n. 1. . _�. �..

riameilt. 110 Boapita! d.! tado.
-

Vale Pereira 158 _ Praia Consulta. da. (I ,� 11 "oral.
l° and·ar: - .ditlclo do .ont.plo.

DR YLMAR CORn,. A. I
Caridade.

! (Silrviço do Pro!. Bariano • d S d I C
. Rea.• C;,na. Padre .1I!!iíl'u.Unho. IHor"rlO: Du II to. IX 1I0raQ-. �

Residência: Andrade)
I a au aI e - oquelros. '12,� ..

D Jal1"Sl CLíNICA MÉDICA R G B ADVOGADOSr. u;, 18 '""'Ta. D CONSULTAS da. 10 _ UI la
·ua: eueral itt.,llconrt n. Consulta. - Pela lPanll.! .0 DR. ANTONIO GOM:ES DE.

Dai 11 .1 • .-;- ra. 0- 10:1. Telefone: 2.61111. ,Hospital de C..ridad.; DR. JOSli: MEDEIROS.USSI ru.
� \ A tU'de daa 1610 hl em diu· ALMEIDA. VIRelidêl\cil' A"'iU!I.;!� Trol:ll· Rua Tiradentfl J - "ou 114.16 I DR NEWTON te no cOUlultó;io "Roa HUll.. ADVOGADO

.

EIRA
P�-- O"D JOS'" TAV'" "''liII'''' I b'AVILA IMachado 17 ::3aQ'ilÍli'" tot Tlr.. - 1!:aeritório e R.dellnel., - .'..DVOGADO -

. n, J!.> .0..1"""'-;';
de!1tes ..TeL 2766 Av. Hereilio Lu!S, 11 "aixa PoetaI UO' - IUja!

DR JúLIO DOm IRACey.J\. 'CIRURGIA GJI:!i:� ,Re�idencia - I'U Prult.utc Telefona: 1146. Santa Cabl'ina.J •

J MOLE'STlAS NJlRV08.\S .II i Doençaa de Senlloua Procto- 'CoutInho 44.. ....,VIEIRA -

.MKNTAIS _.- C1.!NICA G' ,RAL logla - �l�trlcllladll 116.tlca

'1 CLINICÁ DR. NEY PERRONE Dr.' Lauro ..D,aur'a.:tDICO i Dr Serviço N.eionill dó) DO'Ul.1 ConsultórIo. Rua Vlto.r ••1- de
MUNO

.

I&SPlilClALISTA ... OLHOS, � BD Alentai. ·eles n. 218 _ Telefonl. 1107. OLHOS _ OUVIDOS _ NA.t.I% _

OUVIDOS, NARIZ • GARGANT�
ç
Chefe <10 Àmbul.llt ,,�, Hi('i:. .

Consultai: Da. 11 laora. em
I GARGANTA. Formado pII1�. Faeuld.�. Nac\'

.rRATA)(OTO • OPIlr.ACh'!':3 ne Mental I dIante:.. - DO' naol da !'.adlclnl.l UnI' ers1dlld.
hafra*V.nleUlo - Neblll.lapoll - PsiqUiatra do irollpl�l -

Resl(lencla: Fone, '.(!:II DR. GUER!tEIRO DA' J'ONSECA d-o Br�!ilUltra-So... Colônia Sant'Ana ,Rua: Blumenau n. 71.
_
Chefe do Serviço de O'1'OXI- �IO n. J;dnlI:!-o rias.

_

I(Trata.e.t. 4. al.uU. ce. Convuhoterapta polo �llino-' DOENÇAS DO APAR1ILHO DI- NO do Hosp1taI de Florlanópoll. Aper1elçoantente na Ca.. d.
Cura r:ldical das infecç'ões Rirudus e croulcAs, do.1lI.ra�l.) choque II) cardluol. InIl�liD ·n· t GESTIVO - ULCIilRAS DO .S,

I ?ossué s éLINICA OI

�APA'ltil-i
Sande Sio _ili'uel"

ÀDrlo>r.U.,.co"ia - )toc.i" 4a pia . .'IIalarioterllpi., f'Jico'.era;;:: � \O�fAGO J!I DUOD:lNO, �L.lt- LHOS MA� MOD�RNOS PARA Prof. Fernando Paulino aparelho "enito-urinário em Ilmbos 08 .sexos.0«:1110. - 'MOóI.r•• r "a..... CONS'UL1'AS: "'nça' & ��j,. ,(,lA-�ERMATOLOGIA :I -: CIJ- I TRATAMENT" dai DOilN,NOolS lnterno por I .�'los. do aanico Doenças do aparellío Di"estivo e d.o aigtem& �ITVOIQ,II. N ...IU.olari.r.I.� (b.lr_. ta. da. 15 la li 1&01':1. ';,:" I �ICA GJlItAL
da ESPECIALlDADI . tle. GJrurgla _

•• J:ata.�) . (manhl) .! _ DR. JULIe PAUPI'l'Z ConsuJt�1 - pela manJai.o

I
. �rof, Pe�llo d� E:lu;;a Horário ,- 10Y, ás. 12 e 2% ás· 5.HOllrlo da. • à.lI ••ras ·1 �UII Anita Garibillldl, e'ilqu ..__ ·

FILHO' .

HOSPITA.L. .

Enaíllo ,pc,r . ano na
..

Iatlr- Consultório: R. Tiradentes, 12 _ l0. And�:' _ FOla.4.. 1e l. 18 �or...
-

de General Bitteneoun., _ A TARDI!I _ da•• a. I _ nldade -:-_II�cola.

I
_�

Con.ult6ri_o: - )tua Vitor ••1- RESIDliNClÂ' .t.:l3 Ec:; lí.n. 1 Ex I�terno da 20 .nfuma�� n'o CONSULTOIUO Prof. Otblo ROQrlgue. Llm. 3246:- . .'r.l•• II -- ron. 111'11. 139 TeJ.2901 : e Serviço d. �a!tro-entnolo�1If. I 'CONSULTORIO _ Raa .01 I
[otemo por ! �no do P nto

.

Residencia: R. Lacerda Coutinno, IS .. (ChácaraR••. - Rua S� Jorr. II -

_ .------' ._,- Ida Santa Casa do �Io d� Jan.no
IILHEOS nO ! I

--..
Socorro

" 'F .. 8 48 .fone ""11. . I DR ARMANDO VA.L:.I- (Prof. _W. BarardlDel1�). .

. REC'IDENCH ,. Fe!lpe seb-I OPERAQC;�S , ,.40 Espanha)...,.- one. 2 . .'

::::;
•

T Curso de naurolorla (Prof. ,

U

° '.. .

CUNICA D1I ADULT
� .

,

DR. SAMUEL FONS.CA R�O DE ASSIS, 'A\1str�gesilo). ,

mldt n ns Tel, 2166
DOENÇAS DliI �J!Nr.(JR.\S

• w..-........."._......WJ".....w"..,......�.........................................CIRUKGIAO-DIlNTISTA Doa Serviço. lIe CUmea lata•.tU ,E� mterno do H().pl�_ roaw,,-
NIZ

! CONSULTAS: 1)<0 Ho.pital d. \
Clinica - Cirl1reia - Protel. da A..llltên.cla Mnnicipal • 1(",,-

'1llldade
V. Amaral. DR. ANTÚN�O MO Caridaile diál'iamente pela ma-

Dr. Cesar Batalha da Silveira.Dllntiria' I � pltal de Carldad. DO�NÇAS INTERNAI DE ARAGAO nhã.
aalol X • latra·V.u'.a.. CLiNICA IU:D1CA D. C:&uN-. Coraçao .. E.t�ma*o, !nkl*lJlo, CIRURGIA TRIiIUKA'l�J.()GU I õa.s 6a.s Sab. das 9 às 11 horad. Cirurgião'DentistaCOD.ult6rlo • .aaii'Dcial •••

lOAS
• ADULTOS ,f��ado e VIU blllare•. 1:1D', ".... -

Ortop.dla 2- 8- 4& das 14 às 16 horas�'
Clínica de Adultos e Grianças'arDando ••cll..�e I. .- Al.r�ia __

. i flOI o útero.
/

Vitor
.

1
Consultório: loiíQ Pinto, �8. no Consultório à Ru·. Joio Pinto /T.la:Ilon.: II.' COillllQltório: Eua NUII.. )'Ih· Conlultório' ltell'el..
DaS' 16 lu '17 diarlam.n�(I. nr. 16 (10 andar). RaiQ X

Con.uU.. : da. 8,00 'a 11.1' eh.do," - Con.. ltall ••a 11 ãa �z. 16 à IS la 'Mello! ao. Sáblldo. RmSlDENCIA: _ R. nu_rt, Atende com Hora Marcada• da. 14,00 áa 18 lãol'aa 118�horaa -" I, aR! 'dê
I, aor··'B I IRes: Bocaíuv. UI·, Shutel 129 - Telef. 3.288 .

F'ell'pe Schml'dt 39 A' Sal.as 3 e 4"'- I' t. eom laora mar- B..�dêDcla: Rua .anchal \.7111- eBl nela: Ga oca a"a U.
FI

' ,

j'
.....c O.lvam.1I

... _ R
_ r . I'1S1 ,'Fone: Ui8. Fone: - '.714. onanopo IS.

..... ....rm"'.. onl.

I, !,_�--,-_ _;_ ....;;/ _--�---�_._---

DRA.WLAJtY8LAY.A:
JII. IlUSSI

�t\RIO DE LARMO

CANTIÇAO
M�DICO

CLÍNICA DE CRIANÇAS
ADULTOS

Doenças Intern_as
CORAÇAO - FIGADO -

lUNS - INTESTINOS

._ih CLAh��.! G
-.

GALLETTI

I-ADVOGADO -
-

Rua Vitor .einle., 110.

.

tON.I: 1.468 - FlorianópO'lb

DR. -MARIO WEN.
OHAUSEN

DR. VIDAL DUTRA FILHO
MÉDICO DE CRIANÇAS

Consultól'io: Fe1fpe S«hmidt,
38 (da� 14 às 17 horas)
Residência: Te·nente Silveira,

130 (F,.,ne �16l»

CLíNICA MÉDICA n. ADULTOS
E CRIANÇAS

Consultório _ Rua 1010 Pino
to, 10 - Tel. M. 769.,
ConsultaI: Dal 4 À. II 1&01'" '.
Residência': Rua ••tevu J6·

nior, ... Tel. 2,811.

C!�ica Geral
Especialista em moléstiàs <te Senhoras e vias uriná-

I
I
i

I
I
I
,

Lavando com' Sabão

\?irgem ES1Jecialidade
da ela! IIIIIL IN.OOSIBllt-Jolollllm., (1IIrcaEreglstrada)

economiza-se ,felDpo�e dinheiro
-"--------._..._._---,,

./ '_
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(I .,' J O'
ENTRE'OS SELVI- �'Novas secções de !lOVOS artigos

"Omentario uO 18 i eq�f�: ��;�����t"' eU>�: :PJ���te� '"��n!!!!I�t::t!t!t�v���):,t.
1 técnicos

do 'Serviço Nacionnl ercan do a p roxirna inauguração do
..)lOVO e. grande-esta

.

O can_didato frentista, I

c?m o único g ésto expres- do Câncer acaba' de regres-ar belecimento da "A Modelar". Hoje podemos adiantar aos

nnbora nao o confesse, es- 1 SlVO do bom CIVIsmo e

dO,'
das selvas do Brasil Central, ;.OS808 leitores uma resenha .çl·os novos artigos que' o És

.á decepcionado. O apôio Ilúcido conhecimento dos onde realizou completo tra- tabelecimento anexará aos seus tradicionais ramos co�

jue os udenistas do Govêrno candidatos, votará contra o ,balho pioneiro para a COllS- merciais.
'
..h� prometeram, te.m sid_o, I situaci_onismo, para� que não I �at�ção do câncer.:ntre os

.té agora, pr-scartssrrno. Nao sobreviva um governo que índíos daquela regiao.
'

.iá entusiasmo nas fileiras I nunca acertou o passo com I A Comissão, com a respon ..

la eterna vigilância, desde o povo e nunca se interessou sabilidade de efetuar pela

[ue vários próceres da pelas aspirações populares.' primeira vez penetração em

JDN, desiludidos com o sr. Qurel110s uma Santa Ca- grande número de tribos ele

rineu Bornhausen, ficaram tarina exaltada nas suas Mato Grosso, Goiás e do A

mpedidos pela própria d ig- tradições de cultura políti- mazonas, foi designada pe:o

cidade pessoal e política, de .ca, de elevação social, de professor Hugo Pinheiro

-ontinuar a dar o seu apôio equilíbrio financeiro, de Guimarães e atuou em co

a ·;itua-ciOilinno. O sr. Irineu sducação .e civismo! .Luta- laboração com o Ministério
30rnhausen se viu só e cer- mos por uma Santa Catar i- da Agricultura, através do

-ado apenas por interessei- na unida, abétta ao P5Egres: Serviço de Proteção aos In-

ros -beneficiários da sifua- 80 é ãltenda até o llívé1 das ""dfos.:,"
.,.,..

ção. Mobilizando o seu- pes- mais' adiantadas unidades .
A comissão verirícou que

.oa l, não excluiu sequer ele- da Federação! Batalhamos não há nenhum caso de cãn

nen tos que, pela sua fun- e batalharemos nas urnas :1.'1' entre os silvícolas da re-

.....�� -....� w_._ w _ ;ão apulitica, não poderiam por uma Santa Catarina cu- gião. A pesquisa reíta pelos
.

.nvolver-se na campanha. io govêrno prestigie o .Le- funcionários e especialistas

.Iaja vista o Juiz Osvaldo gislativo, como expressão da Io Serviço Nacional do Cân

lllleão, que ainda ontem Democracia e respeite o Ju- ;er proces.ou-se de acôrdo

liscursava num cormcio d ic iário, c-amo esteio da Le- ;30m os modernos recurso:

'elto para um auditório de �alidade e da Ordem social! la medíclnn.

.rianças, nas proximidades E tudo Isso teremos com

la Penitenciária. . .
Francisco Benjamin Gal-I'relacões O elesespêro se apossou lotti e Jos� de Miranda Ih· DOCES.

, 11 chamada frente, que vê _YIOS, - dOlS g-randes. demo-
.

.'.<;paear-,�e-lhe o terreno à .'ratas, hQmens que VIve- Aceitam:"se encomendas de

ocorrido no dia 12 de Setembro de 1955 na maternidade H'oporção (jUs. se aproxima ram sempre e111 contacto docinhos 'em grande varie
Dr. Carlos Corrêa. ) dia das eleições. Tudo va- com o povo e que somente dade; Tortas e Bolo de Noi·

.e nêsse jôgo em que o Go- �e preocupam em servir ao va, Salgadinhos para Batiza-

...����........................._.,_..",.��� . lêrno já perdeu o próprio pôvo. dos - Aniversários e Casa-

lenso das responsabilidades, Caiarinenses! Às urnas, mentos.

:J.ue o devêra manter neutro, I;om a Aliança Social. Tra-I Rua CeI. Melo e Alvin 17.

ou se quisesse excursionar balhjsta!
.'

Te!. 3.416

politicamente pelo Estado o t
devia. fazer em caráter de

cidadão, tendo antes pedido
licença do cargo de Chefe
do ·Gogêrno. Não o fez, por
'que sabia' que, 'despido da
.1utoridade q.ue o cargo lhe

.•••••__w.."V'v......__&,.W_....._-..-.·....._.......,.�·....................... é:onfél'e, ninguém lhe ofere"
.

I
cia sequrr um cafezinho de

CLUB� DOZf Df AGOSTO pobre... '

A V I SOS I' pr�����:' dO�oca�����:�� d�
. J'

triunfante Aliança Social

Ped@-se aos SÓd03 do "COQUEIROS PRAIA CLUBE", !Trabalhis�a e quanto .mais
q

-

.

d' .

-1
' Inos aproxImamos do dIa do MINISTE'-RIO DA GUER� Ue nao pertençam ao nOS30 tiua 1'0 SOCla , compareçam a

•

.

. .

.

RA
.SECRETARIA para obtenção de cartões proVisoriQs para ,si . ple1t�, mas se :vlde�c!am as

.

� dnp d t
fulmmantes dISposlçoes do 5a D I e I D /5

co en en es. nobre eleitorado catarinense
.

... .. a.

2 G_UARNIÇAO l\fIUTAR DE FLOIUANO':POLIS.

A partir de segunda feira próxima, dia 26, estarão a que fará nêsse dia, o entêr- CONCURSO DE ADMISSAO A ACADEMIA MILITAR DE

disposição dos aS20êiados, as mesaS ele TENIS DE MESA. ro simbólico da UDN, dan- AGULHAS NEGRAS

3
do o voto a quem melhor o De ordem do Exmo. Sr. General Co d t d t

b
'

d' 'f" -

man an e es a

merece e sa era Iglll lCa- Guarnição levo ao conhecimento dos l'nt d
_

. '. eressa os que o.'·

lo. Nao ao sr. Lacerda, que requerimentos deverão dar entrada na el'Ad'
, "

d I'
qu a ca emm en-

aparece no cenano a PO}- tre 1° e 31 de 'Outubro de 1955.
'

tica estadual sem ó lastro Demais informáções os interes'sados poderão obter
sequer do bom senso, prome- cliri'gindo-se ao Quartel General da I.D./5a., à Avenida
tendo, como o.tem.feito, ês- H�l'cílio Luz, 137.
te mundo e o céu aos que "

sufragarem o seu nome. 'De
fato o homem fala torrlm
cialmen te e sabe sorrir; is

so, aliás, é traço comum aos

que pensam que levam de
cambulhada, com sorrisos e

palavras melífluas; as natu

rezas débeis, sem tempo pa
ra pensar no alto significâ
do do voto livre.

Felizmente, os eminentes
candidatos· da Aliança So
cial Tabalhista, engenheiro
'Francisco Benjamim Gal

Conse-' lotti e dr. José de Miranda

Ramos, têm o -Seu nome bem
tirmado na consciencia do

altivo e esclarecido eleitora
do de SaMa Catarina, qUe,

, n ERTADO

MAGNIFICAT
PAULO DE GOUVí:A

Madrugada feliz de meu destino,
voltas :i velha estrada que br-ilhamos
sob a bençam das aguas cantadeiras
e á musica dos ninhos pelos ramos.

Eu beijara chorando o traço puro
que teus passos deixaram sobre a -areia

quarído de mim te foste sem um gesto
numa tarde long inqua de abandono.

Mas o destino o quís! E tu voltaste,
columba do meu sonho imaculado,
e nos' montes que 'Cercam meu deserto

, anda Um canto festivo de noivado.

Ergo as mãos para o alto e nelas ponho
como uma suave oblata a próxima vida
e minha voz acorda o mundo e canta:
Gloria a ti, meu amor, meu céu, meu deus!

ANIVERSÁRIOS - sr. Haroldo Glavan,
.ativo e benquisto represen
tante comercialFAZEM ANOS, HOJE:

_ sr. Lino Cunha, Lino- - sra. Judite Cunha Li-

,tipistú da Imprensa Oficial vramento, esposa do sr. Ar

do Estado e destacado des- I tur Olimpio Livramento

pOl'tista;_ I
- snra. Soraia Daux Boa-

_ sr, Reynaldo Dias de I' baid, esposa do sr.' Jacó

Oliveira, funcionário PUbli-1 Boabaid
.

co estadual; - sta. Célia, filha do sr.

_ snra. Maria das Dores Miguel Torres,' funcionário
Balbi, esposa do sr, Italo do Departamento de Educa

Balbi, representante comer- ção
cial - snra. Iná Cabral Teive
_ sr. Guilherme Meyer, Silva, esposa do Sgt. Atali-

agrimensor licenciado ba da Costa Silva;

ParticÍpação
CARLOS BRAZ CURelO E SRA. COLOMBA J. CURCIO

Participam aos parentes, e pessoas de suas relações.
o contrato de casamento de seu filho ADEMAR, com a

senhorita Zulma Rosa.

Florianópolis, 13-9-55.

PEDRO ROSA E SRA. ALCINOÉ ROSA

Participam aos par�nte.s, e pessoas de suas J;.elpçõ.es,
o contrato de casamento de s\ua" irmã e cunhada ZULMA.
com o .senhor Adernar Curcio.'

Coqueiros, 13-9-55.

Participação
OZINALDO C. DE MESQUITA

-

E

LlNADRA M. DE MESQUITA
Participam aos parentes e pessoas de suas

o nascimento do seu primogenito
RlCARDO ALBERTO

.... :..",,�.....

PQrticipãção',
WALMOR DA SI�VA MEDEIROS

- e-

CELIA AREÃO MEDEIROS

Participam aos parentes. e amigos o nascimento de

!leu filho RICARDÓ, ocorrido dia 15 do corrente, na Casa

de Saúde São Sebastião.

·Os associados que desejarem concorrer ás competicões
de MEXE-MEXE e TENISrDE MESA, que se realizarã� .

'mensalmente a partir de Outubro próximo, deverão ins':'

:crever-se na SECRETA'RIA DO CLUBE.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO CONSELHO
. DELIBERATIVO

D,g ordem do sr .. Presidente e de acôrdo com o que

dispõe o artigo 49, alíneas "a" e "b", dos estatutos do clu

be, convoco os senhores membros do Conselho Delibera
tivo para a reunião que terá lugar na sede social, dia 25
do corrente mês, domingo com início às 10,00 horas, afim
de Se deliberar a respeito da seguinte

Ordem do dia
1 -- Apreciação e díscUflsão do relatório da Direto-

ria.
2 - Apr�ciação e disG,ussão elas contas do exercício

anterior.
3 - Eleição dos membros da Diretoria e do

lho Fiscal para, o período 1955-1956.

Florianópolis, 16 de setembro de 1955.
,

João Gasparino da Silva
Secretário. do .conselho D�liberativo

Experiência que explica a

este homem chama-se Alphonso Steinhoff. Há 20

anos êle faz a classificação de fumos, escolhendo entre

os de melhor qualidade o tipo selecionado para

�s cigarros. CONTINENTAL.
Esta longa experiência censtítui mais um motivo.
entre tantos outros q�e levam

t em cada 6 fum�Í1les a preferir

I {e #fila0 lJocl()!JO!
-limapiFJ te I

.

UM PRODUTO SOUZA

CURITllIA

Assim, além do comercio de' módas e roupas' confec
.ion adas para senhoras, homens e oriançns, além da'

,e.c�ão de cai'Ha. e mesa, mobiliarios, tapeçarias., celchões,
DIVll10, etc., VaI "A Modelar" dedicar-se-dntensamente ,á

venda. de 'po�'celanas, cristais, brinquedos finos, bon ééas,
naquinas de costura, bicicletas da afamada marca

".Mo��}:�", radies, refrigeradores, Iustres- e abat-jours,
.iquidif icadores, enceradeiras, assadeiras, artigos para
presente, bijoutertas, meias, bolsas, luvas, etc. etc.

Dados os métodos modernos adotados pela "A Mode

.�l''' p�ra as .suas .vendas é de se esperar que igualmente·
JS novos artigos incorpcradõ ao seu -comercio venham
a ser veridjdos, sempre, mais baratos do. que os da COl1-

!�l'l'encia, possibilitando lambem à sua, acquisição tra
ves de suavissímas condições de pagamentos.

BEN:. AUG:. RESP:. E SUE:. LOJ:. CAP: .

"REGENERAÇÃO CATARINENSE"

De orci�m do Resp:. Mest:., convoco a todos do
:::Car :'. e, PPod:. IIr:. nReg:. do Quadr:. desta Loj :.,
Ol� :hreJto a voto, para. comparecerem à Ses:. Esp:. de

:tClC:TW [,OS C1HgOS de Gr:. Mest:. e de Gr:. Mest:. Adj:.
'? Gl::. 01':. de Santa Catarina, cujo pleito terá lugar no
lia "Jnte e quatro (24) do corrente mês, sábado, às quin
le (15) horas, no Temp :., à rua Vidal Ramos nO 80 nes-

:a Capital.
'

Or:. de Florianópolis, 21 de setembro ,de 1955,
C:. B:. M:., gl':. 3'

Secr: .

I Representação
ASSOCIACAO CATARINENSE

.
'

DE MEDICINA

Aceitamos para o Estado de s. Paulo. ORGAVEN
DAS PAULISTA, dirigida por HALEMBECK, ex-dire-
01' ?e grande companhia desta praça. ·Rua Sen'ador
luelroz, 96 - 30. - 306 - São Paulo.

.

•

••••••·a8��Of;"88a•••iI.úóilií.·....8••••••�••••••••
A Associação Catarinense de Medicina comunica aos

seu.;; associados que em virtude de orelem da
�

A. M. B., as

eleições para a Diretoria da referida A. M. �. serão reali
zadas na próxima sexta-feira dia 23 elo corrente, e não na

data anteriormente fixada.
'

Dr. Wilson Paulo Mendonça
Secretário-Geral

ALUGA-SE DUAS.· SALAS
-'

PARA ESCRITóRIO

Ver e tratar à R1Ja Vítol' Meil'el"les', 42.

VENDE-SE
Um automovel Nasch - 1949 - em perfeito estado.

.i'Iotiv,6. deixar a profissão - Placa 23-003.'7 ..
Vêr e tratar no Ponto da Praça 15, com Marreco

. SYLVIO PINTO DA LUZ
Ten. Cé!. Assis. ID/5a.

• 'O"U� u:sJ UJa. �. r....� 60Ü "(
rE.LfCR,,,�,,,, PROSEBRU IPA..IRAJIA.A

(JAVENTURASOOO ZE-MUTRETA
.

.
'

-

""":1
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o ESTADO

P·ao':'Ia' Ramos x-- Tamu"�D,�dar':ó la�;:�:f��U��:����I�l:����p����t��:: u::á"g�'III: li na sua, secção'_do Remo. O ta em Porto União,. COlJlO
. ,-: ' Ga lpão foi grandemente am- !párte fos.festejos pelo ini-

,- e··". ,01_:'__

-". ]·OU·o no'··tu··r·no· ho·]·e �11����a:�c�n�!�tt;��:�n:;0�;; �;�b�a�e l�:���d;��:el�l:i���
_

-
.

' e magnificas cavaletes fixos de. Estará, assim, tambem;:
para os barcos, e �emqs, preparado o IPIRANGA pa
bem como cavaletes vo- ra enfrentar o AMERICA·

, /
lantes . para .: barcos, que na, regata .de aniversário

- / .se deve, ó's primeiros á pe- deste último, clube, a real i-
O Campeonato Citadino pre assistida com entusías- de reabilitar-se amplamente _ No noturuo de hoje .. os al- rrcra .de Edgar Germer e zar-se nesta cidade, na tar-

de Profíssíonais terá, se- mo.
.

�

dos seus fracassos' frente vi-rubros, do Estreito vão' estes ultimas, á habilidade de de Domingo, 30 de Ou-
quêneia . na noite de hoje, Com o seu sucesso frente

I
ao AtÍéti�� e ao Figueiren- tentar surpreender o quadro de Reinaldo. Kock, ambos tubro p. vindouro,quando se defrontarão Ta- ao Imbituba e..posterior- : se, quando .perdeu pelas con-: de Valério...Estão em bôa remadores do' AMÉRICA: *' ·x, *

mandaré e Paula Ramos. 'mente' diante '�o' �ocaiuva, � tagens 'd�4x3 �. 3·x1. -, forma 03, com}Janh.eiros �e Estupendó o Vestiario para O AMÉRICA já está con-
Está o jogo sendo aguar- sendo que na prunerra levou I Na sua peleja contra os Geraldo e logo mars darão os atlétas, construção nova, .tratando um grande cami

dado com interêsse pelo pú- a melhor por 2 x 1 e na se- : auri-celestes o quadro de- o máximo para deixar o
l1Up1 acabamento perfeito, rihão, para em viagem espe

blíco, porquanto uma parti. gunda por, 5 x 2, o tdme tri-I monstrou sua
-

grande po- gramado com um resultado' oferecendo. todo o conforto cial, levar os seus sete bar-
da de Paula Ramos é sem-} color da Praia de" Fórá pou- tência, tanto ofensiva como favorável. necessario aos remadores, cos, da fróta,Ol impíca, em

defensiva, passando a - ser com paredes e�n azulejo, armação própria nos quais
considerado r um dos' tavo-. QU.ADROS PROVÁVEIS dispõe de W. C., mictorio e disputará o Campeonato Es-
ritos ao titulo' máximo do

I'
Salvo Ulodificação, os dois chuveiro, sendo 2 frios e -L tadual de .1955, em Floria-'

foot-balI da Capital. .' quadros deverão alinhar as· quente, separado do vestia- mópolis, Domingo, 16 de Ou-
Realmente, Waldir Mafra sim: rio, propriamente dito, por tubro p. vindouro, seguindo

conseguiu armar uma equi.,
.

uma cortina de materia os remadores tambem num
pe respeitável dotada de PAULA RAMOS - Lelo, plastica com motivos nau- �nibus especial.
grande ardor combativo e Erasmo e Nery; Marréco, ticos. Está sendo ultimado .;(. ':f ,);.

Alvim Barbosa x Irís e quin h'a ;"Val, João, Basínho, uin-estilo apreciável. I-VaIério e / Jacy; Wilson, a confeção dos armarias A Diretoria_do AlVIERICA
Austria x P. Telegráfico fo- 'Góia e Dóro. Para 'hoj� o time tricolor' Sombra, Ney, Pltola e Her-

que serão de uso individu- v·em provi-denciando todos
.

ram as pelejas que deram I l1,isará a. cancha com.o fran-Itr.m.a. -' c';_ : I al, para. cada remador. no. o,s detalhes para a sua fes-
prosseguimento ao certa- 'DERROTA DO AÚSTRIA co f'avorito. ".

"

-

,. minação farta (gaz neon) Ita'do batismo do OITO g i-
mem amadorista. Saíram I

FRENTE AO POSTAL ; Á equipe do'-,Ta-lllandaré :', TAMANDARÉ
.

Argell' bem como em todo galpão. gants "HERMANN HE.
vencedores o Iris e o Postal. I Com 3 p. p. cada um ..

ainda não obteve "um único tino, Cláudio e- Vadinho; E' como disse o snr, Riesin- RING", como pirte dos fes
Telegráfieo.. Portanto, con-! Austria e Postal Telegráfi- ll'ôntinho no certame. .Come- .Vermelho, Zilton .e Geraldo;' gel', construtor de Barcos, tejos do 750 aniversario da
tin(�a fir'me na lidéranca o co, esperavamos um ,duelo çou com três derrotas por Fernando, 'Marinho, Oládio, de Porto Alegre; - "Não Cia. Hering, inclusive uma

. rubro-negro da AveD'ida 'lue prendesse
.

.3 Menção do. goleada, mas reagiu e 110 Adá� e Jair.
-

. temos melhor em Podo Ale- rampa flutuante de 18 me.
T'romjiowsky, enquanto o mais indiferente torcedok. enç,ontro com o "A'vií fez U prél ie, será iniciado às gre",

.

i tros de comprimento para o
I, Austria e o Alvim Barbosa'Mais, irÍfeliz1TIênte isto nio boni�o e perdeu so�ent.e pé- 21, horas e a p�e!im��ar,duas I .', ,);. '*. * :'lançamento' do OITO, gi!t�m-

perderam mais dois preclO-! aconieceu po'j's'ú cotejo dei la (hfetença de um gol, por horas antes, ou seja as

HLj' O n·ovo Out-Rigg'er a 4 te á agua, projéto e cons.
sos PQntos, permanecendo o

I
KOU muito a d'�sejár. ':enceu ,pouco não e�patand? a l�- horas.. '..' com patrão do. AME�IC� trul:ão do abnegado e com.

Postal com os seus 3 pontos lo Pos-tal
. por.que � !Ol .��w-I ta ,!�ol}l o conjunto azzUl·

. ;' Tod.os �o e�"ádlO da F. C.
que chegou �varlado, Ja fm petente remador do AMERI-

,perdidos. \ I mente- . o' me�hor CO�)Ul;to I �'a '

.. :
_

F., hOJe, a .nOIte. Il'estailrado cem por cento.! C.A, E�.gar. Germer, no
..pro-

_
! dentro,.;-d,as . quatro .lmhas\, , O seu construtor, snr. Car- xqno Dommgo, 25 do cor-

A :qURAS PIjjNAS VENCEU dUl'[\l1tc t,ôdo ,o transclm;;.,o " Ilos Rieringer, de Porto Ale- rente, pela manhã, na séde
O IRIS ' II da, peleja, fazendo,

portan..... E"
..

.

gre,. veio a Blumenau, espe- soci1:l1 do clube.
to, júz ao resultado d,e 2XO

I
.

'

. I cialmente para este fim. Timoneiro
Voltou o Il'is a vencer que ;na vei'dade podena serl Sgr I m·�a·uma, p�rtida ?nde seu ad- dê �gol.e�d·a;. PO�' .. seLi .tUl'�() 'I ..r'" I �

.'. �.
.

-

versarw merec;la ao menos ,_o Austna, -yol-tou a dece'pclil' ,,'; '.

c
:

.

\ ..

'

•.
.

um empate. O. clube de Nu- : nffr'n-ão 'aiil'e'Seutando o seu'
.. JOINVILE PROGRIDE, eja 'Mi;ij.a:rr em hO'lJ'lPnagel1'l - _'

",;

e
'

mas Cardoso não�conv�nc�u l'vér(h�lej!�O ,train. Todavi:;t 1,:'.G;";rças _.aos 'esforço�'c}0.3 êsse'·a!9.l'qSo batKlhlfdtii:.,

'Ret.(I'--",·---�=�·'''�''�'G�/..�$.-'./Lmes.ta apl:esentaç.ao P?lS Ja-

J �cre;�1-�amos -tt.l�" 'o. grama:lC ; Dl;. Alberto Rocha, c:uJ,�' � e na} qua) _participaram por
maIs seus elementos se en-, mf_lUldo na baIxa produçat! ! capacidade e dinanlismo, Joinv-iJe: Yirmond' Costa,
contral'am em campo. Por i dos -auri-�eg"ros pois são i conseguiu implantar em Evel'aidO Passos,' Zany Gp-
antro lado o clube de Aus- I

em sua ma�ol'ia elementos; J oÍí1Vile o fidalgo e ele-! mes, Antônio G. Oliveira e '''5 'As -·8 horas.
gnsto aparecendo mais uma I "leves" não pocle'iJClo rend;:��' ; gunte desporto das a�'n:as, I v�erl�er �

Patsch; por Flo- ,\ � II"" .

' /'-'� \
.

I Walter PIEDSdN
_yez totalmente

, r�modelado, ,oque realmente P?dem P01, I ab <Lue consta, aprOXImo I'Janopohs: Walto de Lflra 17. '-';1__ r� -:-�
_

_2_ _;
.

I Paulo RAYMO]\TD em:

?eu con:bate de Igual pal'� iO gramad,� �pre�entava�s:! Campeonato Est�dual de Ribas, Ç,ahlbj Almeida, Al- ..'"��..,__ EM NOME DO DIREITO
19'pal nao tomando conheci-

\
bastante pesado.

outHJ?I' Esgrima,
contaJ�a .com a ves, Pedro Dunker� Poeta, No Programa: \

�ef.l_to do cartaz .de s.eu co-

detalhe.s:
lO, tempo: P?stai participação dRquela Cicla-. Haroldo Teixeira e Walniir Noticias da Semana. Nac.

lrmao. Porem, conflrmou- 1xO gol de Domar, FlUa!: de. Souza, pl;ova essa çlisputada Preços: 9,00 - 4,50.
se mais uma vez que o fute-Ipostal lilxO, tento cle Per,,,- Sensível tem sido o. pro- em renhidos encontros tendo Censura até 14 anos.

bo� não tem "�ógic� pois cop-� i:éca: o.s qUa�:l��s., alinhH� gress� da esgrima Joinv�- dependido a vitória do úl-
ql1lstou o II IS dOIS pontos i Iam. P" Tele,.,lafwo COlil.

lense desde o seu aparecl� timo assalto. A outra prova ?t:.e�que �o�·�. justiça dev,eriam.1 VJlldir; Pedro .e Aná; Ezio ment� no anô p'assado, até "DR. OSMAR CUNHA" nas
ser diVldldo. 1\pesar (hsto, a Knabem e MarInho,; Gene-: o último encontro realizado 'três armas, venceram os es- -

.. -=-��
vitór.ia foi trabalhosa, COl�� sinho, �omar, Bi.ca, Ailton I nesta Capita,l, quando da co- padachins de Joinvile, com

� -::=:-.""-=-
.__ �-;, ��segumdo, passar por :nal,s e Perereca

..
Austna: E�era:- memora�o do 160 aniversá- Waldemar Pereira, Waldir "'" de �.�

nut1'
__ -�

um obstanllo que a prll1Cl- do; Garrafll1ha e RUI; AI.- I rio do Bal'rÍl:l'I:t Verde .. , i'. Ribeiro.e jàão Springel\' pe- - Passe tCUI
\:,u\\dó ci6 cidade,

pio parecia fácil. Outros de- . -tail', Nelson e C.aréca; I
.. ,No al10 qU� findou, 'totais, la destacada diferençA de " '\onge do

'd onde votar. COI"_
,

F b M uvN, .1 _....... C '

, d �f.:
..::',talhes: 1° tempo: - Empate Rumay, Edson, a 10, an-

foram as vitórias -dos flo'- :3ete vitórias contra duas, os .prulvro rC�-
e\ co.ft

'

de, 2x2. F'�na}:. Iris 4.x2. h·ic.io e Lima. Funcionou no
l'ianopolitanos e as súmulas esgrimistas' da Polícia Mi· ftO'I� c� 'éd\ c ...di-t ;-,..Golf1 de Cahmel'lo, M�urlty" I aplto o Sr. Adalberto ,Tab,ft- ! revelam acentuada sl;p.erio- litar, Capitão Gilberto e Te· -t' : Kto the sCf6 motO'·

Sapinho e Rid pa,ra os in· 'lipa com fraco desempenho; !
ridade mesmo na contagem nentes Hugo e Alinor. O

"'.

C �ioDdeUfCIttPM.5-0'Mvictos enquanto.João e .Wal- Mal'?ou faltas inexistenteF,
dos to'ques individuaís.

.

"trofeu Dr. Osmar Cunha",
m0]' de penalt} conslgna- e deIXOU de .marcar outl'a$1 No corrente ano além de ficou CQm � Polícia Mil,itar,

Jrum os 'do venc�do. Juiz: tanta: ?xistent:s. Expuls?\.: apresentarem equ<i�e femi- que venéeu em fl?rf;te e �a-Voltou. a d.ecepclOnar. o �r. '1,0 m�dlO Careca: po:" �_HO !
nina, r�velar�ni o seu pro-. �re: �as o� esgnmlstas .lo·

.

.u O R S E ,�

Benpdlto Nllton de Ollvelra acatar uma sua dehbela�a?, I
gresso, não só quanto o nú- • ll1vile.Qse vIeram comprovar SE;1 • fJ

neEta sua segunda apresen.,Achamos um t�nto P�'�ClPl- !mero dós atiradores, pois antiga afirmação nossa de �,_L.__

'---':=;;;;,; 'De 2,:; à 22 H.R
taçAo. . ta�a ,estn penahdade .la q�le

!

exibiram vário� extreantes, .que senão houver da partE {'
0. Jovem pl�yer não �a�la j como também quanto ao pa- dos esgrimistas da Capital
sldo advel'hdo

.

uma ,Ul1lC� drão técnico de Jogo, em maior convicção, dentro e�
vez. A renda fOl fra\ca: Cr'l> acentuado aper.fe.i.çoamento I

breve t�l'á passada. _

para
190,00.

< _ " o que revela atiVidade per- )q�l�I,a Cid�de o �)astao da,A
. SEL�ÇAO DA RODADA manente;' única capaz de JrlOndade da esgnma Cata-
Valdn" (P,.T.) Walmor

promover um tal desenv�l- rinense.
(A. B.) e Anu (P. T.); Ma- vimento: FAIXA BRANCA'
galhães (1), Knabem (P,
T.) e Lili (I); Genésinho
(P. T.) Domar (P.T.), CaJi
mério (I) Ailton CP.T.) e

Lima�(A).
O CRACK DA RODADA

.

O Esportivo
J (t.,••••••� � �

_ ti��.� �.--� -
,

••_••••••••••- ,

, , .

}

---------------�

o CAMPEQNATO CITADINO DE
..
AMA

DORES 'E A SÉTIMA. RODADA

CINE SAO JOSE
As 3 =- 8 horas.

Na Téla Panorâmica
Van JOHNSON - Eleo

nor PARKER em:

A INDISCRETA
No Programa:
Atual. Atlantida. Nac.

, '�,reços: 10,00 - 5,00.
Censura até 5 anos.

1_•••,
-As 5 - 8 horas.

Anselmo 'DUARTE
Vera NUNES _:_ Violeta
FERRAZ em:

PINGUINHO DE GENTE
No Programa:
Metro .Jorrial. J01'.

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

,

As - 8 hora�
. O FANTASMA do

ESPAÇO
No Programa:
Círie Noticiaria. Nac.

Preços: 9,00 - 4,50.
Censura até 14 anos.

. .. -

.«·ES
As - 8 horaiil.

,Ricardo MONTALBAN -

Esther WI"LLIANS em:
FESTA BRAVA
Technicolor.

No Programa:
Cine Reporter. Nac.
Preços: 7,00'- 3,.50.
Censura até 14 anos.

Rrconhecemos que tem
capacidade para diTigir uma
partida de futebol. Contudo,
irl.1ilca à jôgo em demasia,
dejx"\lldo 'lão só os prelián,
tes como tambem os assis·
teMes bastante'. irrit.ados,
tirando todo o brilho da
partida._ Caso per;'ca este de
feito teremos um bom árbi·
troo Quadros: IRIS: Tercio;
Vadinho e Magalhães; Ka
ticips Renê e Lili; Maurity,
Sapinho, Calilnério, Rid' e
Andorinha. ALVIM B'AR.
BOSA: Basinho; Walmor e

Nelsorl--; Osni Nilton e Ze-

mar-
quena fa,mília, sita á rua Baependi s/n .. Bairro de "Fátima.
Est eito.

DistrIbuidor

C. RAMOS S/A

Comercio TransportaI
ttU& João pruto. 9 ll'pp!i.

Para que possamos ava

liar o progresso dos'-pupilos'
do Dr. Alberto Rocha, e bem
assim da vontade e deter

�inação que os impulsion·a,
basta comparar o resultado
das Pi'ovas' fe�ininas de
equipe, que em Joinvile, 1),OS
pi"imeiros dias de Agosto e

no primeiro encontro havi-
do, perderam sem haver al

cançado uma única vitória,
e no encontro seguinte nesta

Capital, pE;!rderam pela dife-

!, rença mínima de uma víto
ria, pois o resultado foi de
5 por 4. Jogaram por Join
vile- as senhoritas Ilse

2 x '1 so"br01a se!ecão do Chi,le Birkholz, �eda Silva 'e �.li-
. , k" , zabeth Brltes e por Florla,

O selecionado �ra$iIeiro, I Alfre:lo, Formi?'a e Bauei:; n�P?lis, Níve.a Nu?es, Stella
·desta vez formado ilomente Maul'll1ho, Ipo.lucan CLUl-,Vlelra e Jal1lce SIlva.
pOI' jogadoré�'que disputam. zinho), Humberto, Vascon- Quanto as provas maseu

o CampeoºªtÇl, Paulista de celas (Alvaro) e Rodrigues. I linas, duas brilhantes vitó
Futebol enfrentou e ven- I rias,.. galardoaram -os esgri-
ceu o ':'�cratch" chileno, pe- Os gols dos brasileiros

I
mistas joinvi'lense - o tri- ,

'lo escore de 2x1, ante-on- foram consignados por Mau- unfo da prova de extrean
tem á� noite. Ó quadro rinho e Alvaro. te DR. ALBERTO ROCHA,
maioral foi êste: Gilmar; .

No 10 tempo não foi aber- que levou para Joinvile o

Turcão e Mauro CHelvio); Ito o escore. trofeu oferecido pela Polí-

�

I

As -: 8,30 horas.
Esther WILLL,\NS

Ricardo MONTALBAN
FESTA BRAVA

. TE;!ehnicolor
No Programa:
Cine Reporter. Nac,

Preços: 7,00 - 3,50.
Censura até 14 anos.

em:

QÚARTOS,
Alugam-se quartos e va

gas com ótima refeição. Pre
ço a partir de Cr$ 1.100,00.
Rua 'Alvaro de Carvalho, 2.
Aceita-se também

.

CA S A
DIVóRCIO E NOVO CASA·

I • MENTO :

,

,

!
.'

I . �l'ocesso íegal: r�pido � .

..r\ . ·slglloso, no extenor. Con,
•
..AJ -'

,suite sem compromisso, o

Aluga-se uma para moradia· de casal sem filhos ou pe-- Escritório Juriflico e Admi-
nistrativo. Caixa postal
4231. Rio, de Janeiro.

Ao dedicado e esforçfl.do
médio do Iris, Lili, en trega
mos o posto de crack da ro

dada..
M. Borges mitas.

,,� ...

Tratar 110 mesmo Bairro, casa nO 225.

Ve,nd.·scMELHOR SUCEDIDOS QUE OS
CA.RIOCA5 ,O_S"PAUUSTj�S

r-��""""......-"""'-
Um Prefect ano 1950 a '

1951, em ótimo. estado ,de I
conservação.
Vêr e tratar �. com o 'sr:

Antonio José Campos a rua

24 de Maio, 930 .

•
•

Estreito.

Quem uerdeu ,
PULSEIRA

De prata, foi encontradtl,
pela srta. Júlia Alves, eJIl

frente ao Asilo IrmãQs Joa

,quim, na Aevnida Maur?
Ramos. A mesma resicle a

Rua Crispim-Mira 67.

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

BENIGNO JOSIÉ DOS
SANTOS

Consertos de maqüinas e

reFogios. /

Endereço: C a' p o e i I' a S
I tradH(frente a entrada es '

do Abl'ão).

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



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

-como

MOCAS DESANIMADAS t
�OMENS SEM ENERCIA.
Não é sua culpa!
É a fraqueza que o deixa .cansade, pálido,

com moleza no corpo e olhos' sem brilho.
A fraqueza atrasa a vida porqlle�rouba

as .forças para o trabalho.
VANADIOL

aumenta os g I o b II los sanguioeQS e

VITALIZA o sangueenfraquecido. E' de gosto delicioso e pode
ser u�ado em todas as idades.

HOJl NO PASSADO,'
r- 22 DE SETEMBRO
A data de hojc 'ccol'da-nos que:

--'- em 16L15, o Forte holandês de Sergipe d'EI-Rey (São
Cl:istovao), sob o cumando do 'Tenente Rans Vog'als, ren
'deu-se às tropas cLI Bahia, comandadas pelo Capitão A.
Jafta de Souza; �.

- em 1645, continuava, nesse dia, o combate em COIl
ceicão de Itamaracá, então chamada Vila Schkoppe;

_:_ em 1816, o Capitão Alexandre Luiz de Queiroz, com
330 cavaleirüs, derrotou em' Santana um destacamento de
200 orientais sendo em seguida pers.eguido por um outro

Idestácamel1to de 800 orientais que foram detidos por uma

emboscada do Coronél Bento Ri'beiro; _ ,

..J "F "R"- em 1835, durante a guerra tiOS • arrapos ,no 10 I
. Grande do Sul, o Tenente Coronel Silva Tavares derro- .

tau junto a Capela (\9 Hel'val o Coronél Rafael Verdum
que comandava um desbcamento de gauchos ' revolu
cionários;

- em 1842, Bernardo Jacinto da Veiga, Pl;esidente da
Provincia de Minas Gerais, agradeceu aos guardas-na
ci011ais os serviços prestados na pacificação d_a Provín
,-cia;

-:- 1866, argentinos e brasileiros, sob o comando do Gé
. neral Bartolomeu Mitre.e General Marques de Souza,
respectivamente, assaltaram Curupaiti, morrendo então,
no cumprimento do dever-militar, entre outros os seguin
tes brasileiros: Souza Barreto, do 100 de Voluntários;
Antunes ele Abreu, do 460; Frabicio de Matos, do. 320;
Hipolito Mendes da F{)nseca, do 360; Souza de Melo, do
290 e Castilho Reis, do 40 da Guarda �acional. Neste
mesmo comba�e morreu o catarinense Alferes Manoel.
Antõnio da Silva; •

- em lM8, o Coronel Fernando Machado, à frente de
sua valente Brigada, atacou a posição paraguaia de Su
ruby, que foi tomada,

André 'Nilo Tadasco

Ftortanópolis, QlIlnt:l-fl'ita, 22 de Setembro d" 19:).j
/----_._------- ._--_._--.,--- -------_.------;-_.,----_.--'-.-._._------ --------
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I TRANCA NA PORTA,_DE
POIS DE,ARROMBADA ...

I .

(Alvarus de Oliveira)
A metrópole: até que ia

,viv�ndp dentroIda; uma cal
I ma possível" a uma" grandeI cidade. .. .

I Mas de repente - parece
que o des�no se aborreceu
e resolveu passar a mão.pe
las coisas arrumadinhas e

desmanchar tudo ...
Após o incêndio do Vogue,

devido a que, pela primei
ra vez o carioca quis "tro
car de mal" com os seus

.

queridos bombeiros, pelas
In lhas que redundaram em

mortes Iarnentáveis. Após
tCl' trazido Carmen Miran
dn pru'a sua terra de vez,
mas sem vida. Após coisas
tristes, começaram a res

.surg ir as dificuldades que
já iam -sendo contorna
das. : .

A água volveu a faltar,
embora , se. propale escor-

.

Trerem milhões �de,1itros pe
los gigantescos cl}nos... O
racionamento de energia
elétrica volvéu a ser anun

ciado como medida de emer

gência. para não 'faltar luz
totalmente e porque o nível
das águas dos rios está des-

.

cendo outra vez'.... Entãose
volta a falar de novo em re

florestamento, em providên
cias que sempre ' vão tar-"
dando e não chegam jamais!
E também osassaltos, vol

vem a ameaçar a vida da
metrópole, volvem a meter
medo aos que precisam sair
à rua em diversas horas pa
ra a luta diária que não é
fácil, pelo contiário, bem
árdua, bem dura ...
E há mais:· - Na metrô

pele moderna, anele a higie
ne é defendida poj; organiza
ções governamentais, acon

teceu coisa espantosa em"
dois- grandes bairNfS" da zo

na norte, grassou epidemia
de tifo.

I
Tifo ameaçando uma po

pulação, agora no ano da
graça de Hl55, quando a ci
ência está �m progressão
fantástica e nada

_
disso se

•

justificaria mais! Será que
não se previa isto, com a

Ialta de água, com a falta de
higiene, com esgotos estou
run do, com as águas polui
das, com õ lixo se arnontoan-

QUINTA-FEIRA, 22 DE SETEMBRO do pelas ruas?
.

, ",os.' Como ,o incên,dio do Vo-.
Ora! sem cessar, (I 'I'ess, 5:1'7) Ler. Lucas 11:9-13, ��ue, sera que so colocamos

. tranca na porta, depois dela
QUANDO podemos orar? Além do tempo consagrado a ter sido arrombada? .

oração, oramos também quando praticamos um ato de al- I
.

truismo; quando sentimos amor puro por outreJ.')l;· quando j
.

.

contemplamos e apreciamos a obra das mãos de Deus num

TOSSIUmnravünoso pôr de =. quando lutamos e nos batemos por 'II '. "1uma causa nobre; quando falamos a verdade .. ,

Onde podemos orar? Além dos lU'g� consagrados à I Não deixe que aa Bron
oração como (f lar e a igreja, podemos orar também, no quites, ou Rouquidões amea
campo, na iábrica, no escrítório ou em qualquer lugar on-I cem sua saúde!. Ao primei-ele estamos honestamente, procurando ganhav o pão de

so d tos tome "Sa.
.

d
.

1
1'0 afes e se, •

._ 1 cada dla; na ôscola onde. estamos procuran o mcu ar -.
."

'

-", -.
idéias que que enobrecem; na côrte, onde estamos julg'an-I tOSIl1 , o antlsetlco d·as vias

elo outros com justiça; no parlamento, onde apoiamos. as respiratorias. "Satosin" eli
decisões justas; no laboratório, anele buscamo_;; os recursDs mina li tosse, 'da novas for
para beneficiar a humanidade; no, forum, o�de emitimos

ças. e ·vigor. Procure nas
juizos sinceros".

farmácias e drog�rias "Sa.Como pÓdemos orar? Além do uso ele palavras já C011-

sagradas, nossas mesmas ou ele 'outrem, podemos orar t�m
bém, quanelo nos inclinamos sôbre o leito do enfê1'mo p1'o
cUl'anelo aliviár seu sofrimento; quando nos esforçamos
para criar uma ordem de coisas melhol'; quando à ·noite,
meditamos sôbre Deus; quando, diante da tempest,ade no

oceano, meditamos na _pequenez do homem; quando com

íntima satisfação, contemplamos uma tareIa realizada.

.,
","

p/ltJTEtlA:
()QIIEI/()rlE '.

,VAlE iJljR()'
�\ $,',//. /II&, �

�J(.��j/�'7 r
<) por SINHÁ ,CARNEIRO

CONSULTORA Dl; HICI�N� INFANTIL DA JOHNSON & IOIiN.SON

"CRISES DE' TEMPERA- ra, mui tos psiquiatras
M�NTO" 'acham que isto pode causar

.

Provàvelmente ainda -está mais mal do que bem. Mes-

�:r;�e:�:sc::�'�s�ael�ê ��,e :c:� ; �� ��o t��u����ed�e�nst:n�i� Isi?nais, ataques violentos de 11I1:11tOS; Nos .moment?s de
te11110S1a ou crrses tempera- crise, ele precisa de toda a

1mentais. Creia-me, mãezi- atenção da mãe - e, se es-
.

nha, essas explosões são ta lhe for negada - a crian- ,
riecessarras e salutares "pa- ça se voltará para outros
ra uma criaturinha sensível, confôrtos e derivativos, co

continuamente atormentada mo chupar os dedinhos, ma
pelos "siris" e "nãoS::' dêste lhar as calcinhas de' propô
mundo de adultos. Entre- ,ilÍtO, todos prováveis prece
tanto, existe uma. diferença dentes para a 'criação de
enorme entre crises ocasio- uma criança-problerna.
nais e o hábito que têm cer- Entretanto, isto não s ig
tas crinncas de se jogar ao nifica que crises tempera
chão, =espernear a gritar se men tais devam ser mima

qualquer coisinha as contra- elas e sustentadas. Se voce ;
ria. souber que são causadas
De um modo geral,' crises pela fadiga, (lembre-se flue i

temperamentais são causa- mesmo a mais inquieta e I
. das p'éia raiva, pela in se- bul içosa das criaturinhas!
gurança ou pelo mêdo. A� acaba se cansando), modere
crises de raiva são muito suas .atividades ao ar livre; I

fáceis . de compreender, e encurte urn pouco os pas- i

podem ser cansadas tanto seios à cidade ou as com

pela ira como pelo cansaço, pras na feira, quando acom

Os ataques causados pela i pa.nhada do f ilhinho, Se as

insegurança ou temor tem crises ocorreram em casa,

as causas um pouco mais

I
não ignore o seu filho. AR-.

ocultas, mas, com um pouco sim, você tornará quase
de paciência, não são difí- impossível para o ga�'oti�h.o
ceis de descobrir. Uma mãe, parar de chorar, pOIS SOZl

que se mudou de um ajiar- Ilho êle dificilmente conse

tamento para um sobradí- guirá sair da encrenca que

nho, percebeu que sua filhi- inventou para si próprio:
ilha de um ano de idade ti- Um dos .melhores curatí-"
nha violentas crises -de tem- vos que se podem aplicar é

pcrámento tôda vez que suo' a técnica da distração, Isto,
b ia ao pavimento superior e entretanto, não significa sã

deixava a pequena em bai- mente dar-lhe um outro

xo. Qual seria a razão? Mui- brinquedo. Você precisará
to simples, uma vez desco- recursos. muito mais impor
berta. A garotinha nunca tantes para tirá-lo daquele
tinha. visto escadas na sua estado de auto-comiseração.
'curta vid in ha .e, ao ver a Coisas como "olhe lá fóra,
querida mãezinha desapare- que cachorrinho 'engraçado
cer pelo teto, por assim di" que vem aí... vamos vê-lo

zer, enchia-se de íncontro- de perto".
lável pavor. Tratando êste Para ajudar a evitar cri

sentüu,ellto negativo com -ses de temperamento, inter
bóm;� sen�C;--·�· pãciência, a rompa o dia com

.

algumas_
cr-iança logo passou por es- cantigas, infantis, um pou-

. .ga.:fa�e e 'fI. m�e -podia subir quiuho mais de ca'i-inhos é ,

as escadas fi vontade, sem '''çolo'', um banhQ_mais lon-I
ouvir um gritinho' siquer. go e reconfortante e bate-

Até agora lfma das teo- palminhas". Estas distra

ria mais populares para se "ções e demonstrações' de
.

tratar de crises de tempera- afeto logo farão desapare
mente era fechar a crian- cer as causas das crises e

f 'I'
. CIRUR9IÃO-DENTISTAça f irrnerriente em se,u quar- ��aql�es, e tôdn a

.

aml la
I .

. . . "

to, até que se comportasse-! ficara mais feliz e c ou ten- I
I
CONSULToRTIO - Edíf icio Paternon

. sa a 203 - Rua enente Silveira, 15novamente. Entretanto, ago- .te, I . •

, � __,.

. Atende di ár iarnen te das 8 às 11 horas.

I' 3as e 5as das 14 às'" 18 horas,
. Em Capoeiras atende aos sábados á tarde

Preguiça e
_ fraqueza I

V A N A _D I O L ITrOCI-Se OU' vende-se.

- '

MOTO
.

,

•

._--�---_. ���-��---:-_._---_. ----------------.;... - ---------�

DR. LAURO CALDEIRA DE ANDRADA Com a' Bíblia na Mão
20 andar «No tendeulo»

LINCON de luxo, motor novo, rádio de seis faixas ele
ondas de alcance mundial, Jogo de capas sobresalentes,
pneus sem câmaras, tudo como novo. :A qualquer prova.

Troca-se por. carro menor ou vende-se. Rua Bulçáo
Viana "5".

EJ do Amazonas 3 planta
mais eficaz na cura das

..

BROHQU-ITES e..

AFECÇÕES CATARRAIS
A Amazônia é .uma das regiões
do Mundo de flól'a mais !'iea
em àplieações terapêuticas. For
nece à Medicina, uma poderosa
planta .- a Dipterix odor:l.ta -

componente básico do rem�dio
ODORATON,' arma de combate
às bronquites agudas, crônicas
e dos fumantes; gripes, asmas,
tosses -rebeldes e afecções ca·

tarrais. Tem ação curativa PI'O
funda, graças à energia medi
camentosa adquirida por um

processo científico empregado,
li: bem significativo saber-se
que Odoráton é um dos produ
tos modernos mais recomenda
dos pelos que comprovaram o

seu valor, inclusive membros da
ilustre classe médica, do que
damos abaixo um exemplo:

«Atesto que tenho empre
gado na minha clínica o prepa
rado Odoráton, em casos ele
bronquites sub-agudas e prinei
palmente crônicas com (real
sucesso, tais sâo as suas pro
pt-iedades f1uídificantes e bal
sâmicas, aliadas ao seu valor
tônico, quiçá vitamínicÇl.
DR. RICARDO A. WEBER»

ORAÇãO
Comunica aos seus dis-

Nosso Pai, ajuíh-nos a compreender q_ue nossa. vida tintos clienteS que estáTá
pode ser uma 'Inece vivida, a todo o tempo, Ajuda-nos a ausente até fins do correntecompreender' que oramos quando consideramos o teú' poder mês.
e majestade e servimos aos nossos semelhantes, em nome
de Cl'f.'Sto. Amém .

I PENSAMENTO PARA () DIA

"A oração é o sôpro vital do cristão,"

'l'heodore Haralambide3 (Grée�a)

CASA-VENDE-SE
VENDE-SE RESIDÊNCIA -EM PONTO, CENTRAL

DA CIDADE,
LOCAL - AVENIDA RIO BRANCO ,185
TRATAR COM O SNR. ALVARO VEIGA
TELEFONES 2933 e 3,501

A L UG 'A .. 5 E
CHURRASCARIAFAMíLIA GRANDE OUl'ARADistribuidores neste Estado:

CARLOS HOl:PCKE �r. A.
Casa espaçosa. Local pitoresc'O-:

. Bem 'ao lado do'
Palácio da Agronômica. Informações na "A Moderar",

• Diario�� da
Melropole

·tosin", ,que combate as bron

quites, as tosses e as con

sequências dos resfriados.'

AVISO
DR. MOENICH

Preceito do Dia
PARA o BEM DO PRó

XIMO
Nas três primeiras sema

nas após a_gura da difteria,
e até nos três primeiros me

ses, o indivíduo '.pode conti�
nuar a transmitir a doença,
porque eonserva, na gargan'
ta, e nas fossas nasais, os

germes da infecç'ão, Mas se

o exame de labOl'a.tório com

provar a- inexistência do
g'erme, desapareceu o perigo
de contá.gio .

. Se teve difteria, procu
re o Centro de Saúde,
para ver!fiC81' se ainda
tenÍ líaCilo§ 'lliftérk" .'

- SNES.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



6

Você sabi'a que ...

elA. 'NAC. 'DE NAVEGAÇAO COSTEIRA

(Patrimônio Nacional)
EDITAL ;.....

De ordem do Sr, Superin-Itendente da Companhia Na

cional de Navegação Cos- 1

teira - Patrimônio Nacio

nal, faço público, que nos

esc�;,itóriós desta Agência, á

rua' Tiradentes 'no 5 - 1°

andar, nesta cidade de Flo

rianópolis, até ás 10 horas

do dia 30 do corrente, onde

serão recebidas e abertas

as propostas de Tomadas de

Preços para aquisição de

marcadorias para o abas

tecimento da Sede e forne

cimento de Rancho, aos na

vios e embarcações auxilia-
res, nos portos. \

Outrossim, esclareço' que
no mesmo l'ocal,. os interes

sados poderão obter a rela

ção. especificada. das merca

dorias a serem adquiridas..
Para as Tomadas de Prê

ços deverá ser observado o

seguinte:

RANCHO serão váli

dos por (um) 1 mês e

os preços das de for
necimento para o abas

tecimento da Sede, se

rão válidos até o com

pleto fornecimento da
mercadoria encomen

dada;
g) o fornecimento de

qualquer artigo caberá

ao proponente que
houver oferecido preço
ma is barato, sem pre

juizo da qualidade, não.
podendo o concorrente

recusar-se a satisfazer
I
a encomenda, sob pen a"

de ser o seu nome ou

firma considerado in i
dôneo e Cc corr�r por
conta dêle a_ diferença;

h) nas concorrências pa
ra o fornecimento de

RANCHO, poderá Ser

facultado ao propo
nente qu'{_, tiver dad..

a) as propostas deverão menor preço para, a-

ser apresentadas em penas, um número de

duas vias (a' primeira artigos igualou inf'e-
selada de acôrdo com rior a 1/10 dos ar'tigos \

a lei), devidamente fe- de suã proposta, pedir
chadas em envelope la- a sua exclusão da con-

crado, tendo em lugar corrêncla em favor do

bem visível a indica- 20 colocado, desde que

ção "TOMADA DE não exceda de 5% ?

PREÇOS NO ... ". diferença entre os pre-

b) o concorrente vence- ços dêste e os daque
dor que não atender ao le i-

fornecimento da mer- i) a abertura
.

e o julga-
cadoria encomendada, menta das proposta:
ficará resporrsável pe- serão feitos por uma

Ia diferença que se ve- Comissão de 3 mem-

rificar entre o seu pre- bros, nomeada e presí-
co e o que for obtido <lida pelos s:s. Agen-

pela compra de outra tes;
procedência; j) ao julgar o �I'edtdo di

c) as pfopostas dos con- !Jl'oponenle, no caso

correntes serão aber- da letra "h' , a Comis-

tas à vista dos inte- são poderá aceitar :

resSádos presentes, no txclusão do mesmo, se,
. dia e hora indicados le'vando em conta as

no Edital, deve!ldo to- de&pesD.s das entreg3.>'
dos os presentes i'u- e as qU,antidades e vu-

bricar tôdas as pági- lores prováveis d'ls
nas das propostas; compras, verificar que

d) não serão considera-. tais fornecimentos so-
das as propostas que mente 'poderiam ser

forem apresentadas a- efetuados com prej ui-
pós o início da apura- zo evidente para o for-

çfto da concoáência, necedor;
nem as que vierem em k.1 os preços das propos-

envelopes abertos ou tas de fornecimento

com sinais de violação de RANCHO serão pa-
ou ainda as que não ra mercadorias entre-

estivere!'!1 devidamente gueR a bordo, postas
assinadas e rubricadas nos paiois ou câmaras

em tôdas as suas fo- dos navios e os das

lhas; propostas para abaste-

e) tampouco serão consi- cimento da Sede, para
deradas as �j:'(\jDstas mercad,Ji'ias FOB por-

que ('I';;;l"<líverem emen- tos de fFloarque, devi-·

dá..,;', razuras, entrecli-,
damentc. {espachada>j"

nhas, nas partes l'efe- Maiores illformações, p(I

rentes à discriminação' 'l(:'l'ào ser ol,tidas no ende·

do fornecimento e ao ('(:0 acima indica.do.
,

Florianópolis" 16 de se-

. - A g'Cil1t'e

preço. Este deverá
constar em. algarismos 'el1lbTo de �.95l).

e por exten:::o, não sen

do' permitido simples
lances inferioresf' 'BO

menor r reço ;
f) os preço;; das propos

ta,s de fcnel'irrietrto'dc'

Florianópolis, Quinh-feira, 22 de Setembro d" 19/í5 o ESTADO
--------_.

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

---

Dastaque o cupom abaixo remetendo para: Real Aer�"_
vias - Rua Conselheiro Mafra, l) FI,orianópolis, e can d i

date-se a uma passagem de ida e volta: às famosas Cata

ratas de Foz do Iguaçu.

Clube 15 de Outubro•.•, "' ._ � : :� ..: !.�:.. �: .

. � ,. . . . .., ...•
J. .l,

...-'

_; .�.
•t.
.t.
.�.
..�.
.�.
.�.
..�.
• CONVITE

. ..... A Diretoria do Clube 15 de Outubro tem a grata sa-
.

..�. tisfação de convidar as gentis senhoritas, frequentadoras
Nome: ,

'. ..�. do mesmo, para fazer o seu "Debut" em a noite de 15 de

'I j outubro próximo vindouro, quando será realizado o tra-En dereço: ,
,............

I�.� I dícíonal Baile de Gala, comemorativo do 34° aniversárto.

A nova agência da 'Real Aerovias em Florianópolis, fica- ' ...... d f d
�

rá localizada a:
i I. e un açao., ,/

.

nO... :.. (t� ·As interessadas poderão Inscrever-se até o dia 10 de
RUIl: . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(t� putubro na Secretaria do Clube, no, horário das 19 às 21

·1 EQ'��líc�oúiú�;�·;'�I·O·g:;�l;'·d;·R.·e�·í·Á"e·r��i��?':::::::::::: �., horas..
N ENOR BORGES D' t S '1

.i� ·1· •••
'..:..'

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • t�l A T - Ire 01' OCla

..... .. �I� I EDITAL DE CONVOCi\ÇÃO� . . ��••�. �
-

..-���-:•..o:t� ASEMBLÉIA GERAL
.:H:H:*.:+":".:*.:":_:_;jo-o}:u:.,,:� \ ...<l:"' ..:.....�:H:H>:"...:H...:..:�: w.w.�.�.�.!!.�� I De ordem do sr. Presidente e de conformidade com

o art? 35, § 1° dos Estatutos, ficam convocados todos os

Dr �onstantíDo ISOCiOS desta Sociedade para participarem da ASSEM-

i • U BLÉIA GERAL ORDINÁRIA, que deverá realizar-se no

(REGISTRADO) Diom!Ltos proximo dia 25 (ultimo domingo do mês de setembro)
DACTILOGRAFIA E TAQUIGRAFlA ) U às 9 horas, afim de ser ti-atada a seguinte ordem do dia:

PROF. LíGIA DOS SANCTOS SARA1VA I MÉDICO CIRURGIAO
ELEIÇÃ.O DO CONSELHO DELIBERATIVO E

aos interessados d iàriarnen te das 9 à� 12 e das! Doenças .de �enhoras.- SEUS -SUPLENTES. . .' ,

,

14 às 18 horas : Partos
- o�er.a�oes - _

VIas I De acordo com o artv 36, não havendo numer� legal-
ENDEREÇO: Rua Felíciano Nunes Pires, 13 -: DImanas. I na hora marcada, a ASSEMBLÉIA GERAli reunir-se-a

, Curso d? .aperfelçoam�n�o meia hora após em segunda e ultima convocação, comTel. 3113.
! e longa pratica nos .HosPltaIs qualquer

I�lmero
de, socios.

'.

.

de Buenos AIres
Só P ERÃ.O ,rOTAR OS socros QUITES COM

. ,CONSU�TO'RIO: Rua Fe-
A TESOU ARIA E que �ssinarem o livro de presença

CARPINTEIRO'. Iípe Schmldt, nr. 18 (sobra-
no horario das 9 às 10 horas,

: do), - FONE 3512.
Florianópolis, 20 de setembro de 1955

Está à disposição de seus treguezes e amígqs, atenden-' HORA'RIO: das 15 ás i8 -

Nilton Santos
10 á domicilio, a Repnt'ttçôes, Executa serviço 'como: con- horas. 10 Secretário.
.ertos, colocação de vidros, aberturas, fechaduras, lustral'

I
CASA,MISC.LANIA cllatl't.

)tc'Atende pelo telefone, n. 3478. - '\' :7t�:'!��:U=_-�C;;Ise�A.:,Denlal Sanla ApoiOU-IaRua Conselheiro Mafra n, 33,
.

._--_.

. (Rua Alvaro de Carvalho, 12)
(sábado) - Retumbante soirée da Prí-

mavéra.

Eleição da
1955/56.

Ornamentação a carater .

Reserva de mesas na "Floricultura"

candidata ao titulo Miss "15 de Outubro"

CURSO "SANeTOS SARAIVA"

atende

,/ .. ARTHUR AN�ONIO MENEGOTTO
Rua: Tiradentes, D.o 20

FLORIANóPOLIS

.....

E::iPl!;CIAI IZADA EM ARTIGOS DENTAR{OS
Estoque permanente dt!' todos e quaisquer artigos

'!:ollcernelltes ao ramo

EQUIPOS, CADEIRAS E MÓTORES 'EVONI te-

mos para pronta entrega
Aceitamos encomendas de PLACAS E...,LdALTADAS

pa ra diversos fins

ATENÇÃO; Atendemos
Protéticos do Interior pele
AÉREO e POSTAL

.
os senhores "Dentistas e

Serviço de REE-:\1BOLSO

Casa
Aluga-se mobiliada com ótima geladeira e magnifico

fogão elétrico, confortavel residencía a f'amll ía de tra
tamento. Ver e tratar á Rua Felipe Schmidt, 89.

'\

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

ftprendá a' Ganhar
.

Oi_nheíro
,/ (Ambos' os sexos) '.

! Ganhe de Cr$ 2.000,00 a, Cr$ 3.000,00 mensalmente,
vendendo artigos de grande' aceitação a seus amigos e

I coleg-frs. Os livros "COMO GANHAR DINHEIRO SEM
PREJUDICAR SUAS OCUPAÇÕES" e "MAGNETISMO
PESSOAL" além de lhe ensinar como 1l11CWr no comér-
cio mesmo sem Capital, ensina todos ·os segredos da pro
fissão de vendedor.es. Segue também junto aos livros
uma relacão de importantes firmas que desejam agen
tes-Vendedores em todas as cidades do Brasil para Te

'cidos, Jaias, Novidades, etc. Para você começar ganhar
.

'-dinheiro peça imediatamente os 2 livros por apenas

Cr$ 100,00 pelo Reembolso Postal. Não mande dinheiro,
pague somente depois de recebeI" no correio. Pedidos' a
ORG. EDITORA' LTDA., Caixa. Postal, 105 - Copaca;
bana - Rio de Janeiro.

Expresso Florianópolis LIda.
',���.:�.-

- . -

.

Transporfe de cargas em geral entre
,

.

FlORIANOPOLlS, CURITIBA E SAO' PAULO.

, ,

COM VIAGENS DmItTÃs'�·PlmMANENTES EM CABROS PBOPRIOS

ENTREGI IMEDlITaFI.,ORIANÓPOLISMATRIZ: I'ILIA"_: CUBITIBll ,

I
"ILIAL: 8.&0 PAULO

Escrltó,:lo:

Rua Padre Roma 50 - Terreo

Deposito:
.

Rua (;oTIsp.lhr-l7'o Matr!\ n. 1l!�
Fones: 2534 - 2.535

Caixa Postâl, 435

End. Telegráfico:
S�ndrade (' Tran�polis

--o-

ViBconde do Rio Branco

(832,16)
li.veruda do Estado lG68/7t! TRILHOS DECAUVILLE - 8kgs. - cl talas de . junção

e Fish-plates
TUBOS GALVANIZADOS - sem costura.. Diametros:

1" - 1.1/4" - 1.1/2"
2" - 2,1/2" - 3" e 4"

Oferecemos as mercadorias acima á preços abaixo do
mercado - Material importa90 e garantido em perfeita
condicão.

,

C�nsultar - CIMETAL S/A - Av. Graça Aranha 182
- 4° ando - Rio - Teleg. - CIMETALLIC - Fone

42-3754.

Telefone: 37-30-5H

Telerone 1230

f,ndereço Telegrátlc::>
Santidl'a e Transpol18

-o-

São Paulo - capital - Sr,

Endereço TelegráfiCO:
Sandrade e TraIl8polls

--o-p.p. C0I11)2dlhia Nacional
tI.' N_av,eg,al'ãQ Costeira -I, atnmolllO Nae, (ll,êncla nill Rio de Jane1!'o e em Belo Horizonte com trárero m6tuo ati

Celso Ramos I 8'" Patio eom a Empr&a d. Tr&n.port� )(lnu Gerau S/A.)
.

I '=-':"_";::_;_-"::::__':'_--�_;'_--------'----"- ./.

/

/
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NOSSA VITÓRIA É CERTA. O INTERIOR JÁ ELEGEU GALLOTTL O LITORAL PRECISA AUMENTAR A DERROTA' DOS NOSSOS ADVER�A-'

.

'. RIOS, VOTEMOS EM GALLOTTI E MIRANDA RAMOS PARA MELHORES DIAS AO NOSSO ESTADO. '. .:

.................._. ..h.� ..-...•� _�.�-.rr ._ ."
. ._.,.-..__ - _.,�.�� )A_-.� .,._.._.

- -------.-------.'!". ·.· ·
..·ia·.·..�.-.· ·.·IIIil.,JM.RIlA...u��

Carta ao sr, Governador
Mafrà, 15 de Setembro de, elo raclonn do Norte C:::ttari-, "a de OLHAR PELO PES- pessoas que, não SENDO DE! arroz Cr$ 14,00 etc., conclua

1955. nense, as luzes jCt se apagn- SOAL DE CASA". CASA, se banqueteam diária- ' daí 'v. Exa., a miséria .por
ULTIMA CARTA ABERTA.'\ ram a quatro anos atrás, os SÓ1'lente hoje, com ;l su-

.

mente, lá no fausto PALAGIO I que passa-o Humilde f'unr-io
SUA EXA, O SR. GOVER ... funcionários públtcos r:gtaLl·- plernentaçâo da verba

, p�ra I AGRONÓMIC:'-, .

às eSpC!n';f;s I
nárío Público c�tari�erLe.

NADOR IRINEU BORNHAU- nenses, deste a�andomôdo alirnentação, no bombástico, dos cofres públicos. Talvez, Um promotor Publico, que,

SEN, O INIMIGO N. 1 DO Norte, por um dever de con- no aparatoso Palácio Agronó- ·V'. Exa., na sua viela de mi- para exercer a função. tem

PARI' IDO TRABALHISTA BRASILEIRO FUNCIONALISMp PUBLICO ciência e, vendo que V. Exa. mica para Cr$ 25.000,00 dtá- Iíonáríos ainda não saiba que estudar de 10 a �3 anos,

'. .

,

.

-

.

.

-

'.
. '. CATARINENSE é intransigentemente contra rios, é que nós paupérrirno.s que a vida, nestes últírucs ganha inicialmente ele .... ".

.

I":L classe; que V. Exu. tem o funcionários, alcançamos o quatros 'anos, segundo est6'-1 Cr$ 4.000,00 a Cr$ ·t.500.oo

Seccão de Santa Catarina EXMO. SR. DR. IRINEU coração mais duro que a significado da promessa em tístícas, subiu a mais d.: .. mensais, enquanto que. um

,. BORNHAUSEN mais dura pedra; .ue n V. "ATENDER O PESSOAL DE 400%, mas, infelizmente essa telegrafista qua..nâo precisa

Cemunicedo oficiel Hoje, no apagar das fracas ��xa. não interessa e jamais CASA", daí a necessídade de a dura verdade, verdade ne- de estudos secundários ga-
'uzes do seu gOVêl110, digo interessou o sofrimento dos desobriga-lo da sua promes- gra para o funcionalismo PÚ- nha de Cr$ 6.000,00 11 •

A Comissão Executiva Es- Francisco 'Pinheiro �_ co- apagar das luzes para aque- humlldes: que a V. F.xa. rnl- sa pata com nossa classe. blico Gatarinense que é o Cr$ 8.000,00 mensais.

tadual do P.T.B., .comuníca -nercíárío - 1.0 Sec1'et:'11';o les que não vivem no :"orte .lionárto que é, não interessa V. Exa. não só cumpriu a Funcionário mais mal pago Esta a verdadeira situação
aos trabalhadores de Blume- Waldir Rosa - Iun'�. publi- Catarinense, onde, as usinas a diminuição elo pão nosso palavra de "OLHAI{ PELO do mundo. do funcionalismo público cu-

nau e ao povo em .geral, que co - 2.0 dito elétricas, que, nírrguern não de cada dia na casa do hu- PESSOAL DE CASA", como Para avivar a memoria mi- tarinense e, isso sem ir mais
os senhores DOMINGOS Herbert Wieleck - comer- viu, a festiva, a desperdiça.' milhado runcíoná cío :público tambem fêz muitíssimo mais, ííonáría de ·V. Exa., que lida longe, sem publlcai 1, misé
BORBA e ANTONIO REI- ciante - Tesoureiro Geral da, a caríssíma e a condsco- Catarrnsnse: noj>, fim. do olhou pelo pessoal que não só com milhões, e que, al- ria de cargos menos ímpor
NERT, solicitaram demissão Vitorio' Pfiffer - comer- rada ligação Florianópolis-' seu govêrno, os tuncíonártns era ele casa, dando de comer guns mil cruzeiros não têm tantes, .daí Exa, a nO�;:;2. sa-

_
dos quadros do P. 1'. B., não cíárío - 1.0 Tesoureiro Jaraguá, durou apenas 15 vêm desobrigá-lo ela premes- � de beber, banquetes, cham- expressão alguma, vamos a tisfação em agradecer-lhe e

mais pertencendo as suas fi- Procópio Telles - comer- dias, porque, para nós daqui La feita: quando candidato, panhotas, uíscn.das ,etc. à ilguns casos concretos, que, ao mesmo tempo desobrigá=
leiras. ciário - 2.0 Tesoureiro ® 0..4'0 0.......................................... .ião só humilham 3. crassa, lo dó seu compromisso para
O senhor FULVIO EM- - TRABALHISTAS;' 'corno também tocam prof'un- com a classe,

MENDOBRF, foi e x p u I s o Diante das responsnblüda-
I Esplênd.-da concemraeêo na Rua :lamente no coração de to- Desobri:gando V. E:xa. do

elo P. T. B. visto sua atitude des que o P. T. B. - partido ".1.1.
- dos os Catarinensas, (menos compromisso assumido quan-

ele participar de movimento de GETULIO VARGA;� --I CLEMENTE ROVERE no de V. Exa. que é de pe- do era candidato, . __
..só :.10S

contrário !'Í AUANÇA SO- 103S0 íriolvídável Chefe - dra e não sente a dôr éla- resta 3 coisas a fazer:

�!��n��A�A�f����:'a�e�:I�: ;il:e ������o a���'l;��.i(�:� "n�1�.lDstaladO ali o Comité Feminino «IVONE 8. LEAL» ;��::i�n���Oin;��!�C� c;:�cl;�� al!a 1�he��ze�:o���:1���nC01�
berações firmadas nas Con.. -Ieícâo de S3US candidatos: I Entusl·asmo 'fora do comum nense). energia 'por ser de ínteira

venções Nacional e Estadual mSCELINO KUBITSCUl'i{ -. . .

. Um postalista (honra se

I
justiça: I - APONTAMOS O

e Municipal do P. T. B. OliO GOULART '-

_m� �••••A ..-...........................................•••_ _. - � Ah,anç,a SocI�1 Traba-I faça a toda aquelé ,que tra- ATUAL GOVERNANTE CA-

,'RANCISCO B. GALLOTTIIIIl.!!!&'
lhlsta da �1.osSegUlmento ao I balha pelo engranciecimento TARINENSE, SUA EXCIA. O

Para qualquer eselareci· BRANDA RAI\1-OS e

.

\ eu. maglllÍlco trabalho ,de da nossa pátria) que pouca MILIONA'B,IO IRINEL ROR·

..mUNO HULDEBRANO

V ?
H'opaganda de seu,s candi, re�ponsabilidade tenl em N:f{AUSEN, COMO O lüfl'OR

ónclamamos, a todos. jJura Oc'e" sab -Ia·, latos, em todos os pontos da c01nparaç8..o com um eoletol INTELECTUAL DA ::'dORTE

mprestarem a- suJ,. jeeià\da �apital. O povo desta cida- estadual, ganha de' 4 :Oe ;i mil DE TODO O SER V UJC�?, lJU-

olaboração 'no sentido elo .e, como não poderia deixar cruzeiros mensais, enquanto BLICO E SEUa FILHOS,
laior fortalecimento do P!1!'- Você sabia: :e. ser, está participando que um Coletor, que trabalha QUE, A FALTA DE !\IA,'S

,do Trabalhista Bnvsildro Que se o sr. Irineu Bornhausen, �m 1950, não bva�ente desta grande com milhões do Est?1.1o per- UM PEDAÇO D}-� P':\O E

Florianópoli.3, 19 ç!e ,")ct'2m- houvesse compraelo a traição (11<3 deputados, te- �'uza a de redenção, que cebe erp média a l'idieula SEM CRÉDITo' PAR.A NA ..

,l'Q ele 1955. ria recebido o Govêrno sem um centavo ele dívitlas.? lsa lentl�egar o govêrno do I quantia, de) 2.500,00.. DA, FALECEM P<)R TODO O

A Comissão Execut\v;-t Que o. sr. Il:ineu BornhaU:3el1 para a·cusar fal� Cstac 0-, �o Partido Social r O salário, etapa ou, caUSa ESTADO, ESTAMPANDO NA

Estadual I samente o seu antecessor afirmou, cm documento �emocr�tJco e a� .

Partido lue o valha, de um s3-rgento FACE OS EEiTEHTGi�ES DA

Sa{llo Ramós oficíaJ, que a dívida encontrada 110 Es,tado era de lrabalhlsta .Brasllelro. Na de nos,sa gloriosa Forca Pú- FOME.-

Presidente 86 milhões'? LIa Clemente Rôvere, a po- blica é pouco mais �le"aclo Sim, fome, fome. sim digo
Rafael G. Cruz Lima Que este jornal desmascarou essa afirmação, u�ar Avenída Tico-J'ico, re· :lo que o Que percebe um' wl- fome, fome é o que está sen-

Tesou.ceiro C,etal provando que o Governador, para chegar a e:,ses 'I1n'am-se na noite de ante- ':lado raso elo exérc!t.o, isto 'tindo o flmcionalisl1w "públi-
Telmo Vieira Riheirn 8G milhões, somara .duas vezes eliversas parcelas? :ntem, centenas. e centeJlàS ;i for arranchado, porque do co catarinense r!.o govôrno ele

t' 1 Que, depois ele desmascarada a aemsaçfLo', o mes- te. populares, afIm de aplau- contrário, si o sol".. "<:1.,o 'f01' V. Excia..

\ Secre ario Ge�'a c� •

mo QÜ'lIel'pador p�l::::SOU a se refcrir à díviclia de 40 [Jrem os oTadores que ali desarranchado, este ganh3- A 2a. é a ansiedade com
e niio de 86 milhões? ;stiveram. mais. que 950/0. (os re3CnI:te3 �_j%

Que para-cobr.ir ,cssa dívida a bancada da opo- Iniciando a animada re- Os nossos Sub-Oficiais, são os "boquinhas ricas". ü.

sição, em maioria na-Assembléia, deu ao Governa- .nião política, a exma. sra. percebem igualou menos que queles_ que l'e'�.3bem atra\és
do,r um empréstimo de 12 milhões, na Sulàcap, faria de Lourdes Aquino, um 3° sargento do 2'1:éreito. as verbas secretas, difel'eh-
e mais 25 milhiíes de bonus? ,residentê do. Departamento O operário de fábriéa entra ças de vencil'Jentos para bei-

Que o alegado aumento elo funcionalismo, em i'eminino "Antonieta de ganhando desde o pr:meixo jarem- a nÚ'J que 'lçait:,: os

Cr$ 63.948.36.0,60, diluiu-se em quase nada 7-porque 3arros", declarou empossa- dia_ de serviço, Cr$ 960,00, seus comp.HJueiro'3 fie eIa�-
o número de funcionários, neste Govêrllo, foi ,o o Comité "'Ivone B. Leal"; enquanto um ze'ador de S8').
aumentado para o elobro? ób intensa salva de palmas .grupo 'ganha a ridicula quan- Do faminto, elu humilha::Jo.

Que o ale:gado aumento de 40% para o fuu- los populares. tia de Cr$ 640,00 111ensais, dos hoje fun�;nrn.r!CJi3 n('..nu,-
cionalismo· só atingiu, 'néssa percentagem, a., me- O primeiro orador da nõi- muito menos que o salario des, pois tantas sáo as t1'ans-
nbs de 1,5% de servidores públicos? . e foi o sr. Hilário Peruffo, mínimo para Santa Catari- ferências ;iU'� os coita,ios jc::.

Que os Secretarios d'Estado, a-lém dos vCílci-' o Comité Universitário que na. vivem dE: ma:;ls preg8oa.' as

111entos e ajuelas· de custo, recebem, por fora, mu 111 .bela oração, disie do én- Uma professora reglrn,a1i3- costas, agu�rda o pleito de �
recheado envelope do. gabinete do Governador? L1SIaSmO dos estudantes de' ta, ganha mensalmente. .... de Outubro, para num só

Que os srs. Desembargadores estão acionandõ ,� nossa Capi�al, pelos c�n- ,Cr$ 1.150,00, estandlJ o qui- bloco, levando parentes
.

e

o EstadO p�u'a que o Govêrno lhes pague (I que �ldatos da Ahança SOCIal lo de carne verde a Cr$ 2800 amigos, numa para.da civica
paga aOSo'Secretarias d'Estado, como m!lmla a 'rabalhista': Juscelino, Jan-I um quilo de banha a· .. .'.. .' de recuperação .�) em. agra-
COllstituiçao?

-

:0, Gallotti e Miranda Ra- Cr$ 44,00, um quilo de decimento aos padAdr:wntos
Que o sr. Irillcu Bornhausen, que tudo nega lOS. Falaram em' seguida o manteiga Cr$ 80,00, lEU c.ui- que o cio"'érno o.é! V. K>{(�ja.

aos funcionários, llassou ele Cr$ 12.500,00 ll.<tra ..... rof. João Rosa, a sra. Ivone lo de café CI'$ 46,00, um aui- nos infllngiu, enwunhar>do a

Cr$ 25.000,00 a importância mensal de:,tinada aos :. Leal, o sr. Norberto Sou- lo de feijão Cr$ 14,00 'de inexpugnável àUl1<1, o vuto;-
generos alimentícios da Casa do GoVel'lladol'? :a, a Ol'adoxa do Comité da inflingir �quele l] rlS se (112

Que os llOliciais que al_i montam guarda não na Clemente Rôvere, o SI'. contÍ'.ll:ador úé Serl gnvê.no,
provam nem mesmo uma só média? )omingos Fernandes D'A- NQ VALE DE STA. num escárr.!:'o á clnsse. dos

Que o sr. Bornhausen acusou o Govêrno an- [uino, a prof. Olga Brasil da funcio;l:;,rios públi'�Cl3 cat;ui-
terior ele não cobrar impost.os ele 3.000 e tantas ,UZ, o dr. Dib Cherem, o dr. CRUZ nens()s, 0'?trondosa (181'1.' )';a.

,firm�s, e (IUe solicitado pela Assembléia para l,,1'mando Calil Bulas (re- LA P�Z, 19 (U. P.) - A· A 3'l., ('&ios de f' e nrrlOl'.

apresentar a relaçfLo dessas firmas nãQ pode fa- resentando o dr. Aderbal proximadamente 150 famílias aos n:;:s�" semr,ih')!)t·e'. cla-
zê-lo? tamos da Silva) e, final- de Okinawa se estabelecer.'io mamo,s a :VI!sel'lc�ci .. :;:.�. Di\';·

Que o Ensino catarinense passou do l° lugar nente, o dr. Osmar Cunha, no Valle de Santa Cruz Bo- na, qUe Deus, na sua ü,f.ini-
no Brasil para U111 dos últimos, nestes 5 anos? lperoso Prefeito da CapitaL livia, com a ajuda' es;ecial ta bondade olhe' por todo o

Que. o próllrio Governador' Bornhausen con: - E' assim o trahalho da dos Estados Unidos. Uma Co·· funcionário públi.co cabri-
fesson, na Mensag'el11 do Plan.;' de Obras, que alu- diança Social Trabalhista. missão 1ÍÍtergovernamental nense, abandonado por a::1'1e-
nos das nossas escolas são reprovados nos exames, ncansáveL Magnifico. De para emigração em eoopera- le que, quando nec.essiÜLV�\
em m;lis ela metade?

.

unho emin.entemente popu- ção com a Bolívia, que ne- votos para ele;>;el'-se, -prDme-
ar. Os adversários estão em cessita de colonos para de· teu olhar por .nós, e qüe uma

·�����������-����������������������������desêspero. Usam da violên-. senvclver os seus v�es agri- vez no PO�l, nos abanJllno'l

UMA CATACUMBA !NSTITUiÕ BRASILEIRO DE FILOSOFIA
-

�� ����;!t�l��� ��l���::� colas. co�t������;eieal àe Sctnta
I ' ,.

. pIo la esteve um grupo ,da
.<' 'Catarina, que tem ':!011l0 crie ..

ROMA 21 (V A') Na' CURSO DO PROF.
I
fara prevIamente um relato

F 't D 't'
. , . : ...

-

, .'., 11'en e emocra Ica, acom- fe o maior inimigo da clJs-
VIa ,PalsJello, em 'Roma, foi 'I EU�O,R? DE SOUSA.. ida que fOI. exp�s.�o. _�o curso

panhado de policiais, os NOVO GOVERNO se, Sua. Exc.ia. o Sr. Gover=---
aberta uma catacumba cris- Na proxlma sexta-fena, e em segUIda dlllglla os de- .... d TUNIS 19 (U P) O o _.

_ '. . .' . qUais coagn'am.o povo . a-
,. .

- sr. nadar Irineu .3ornl'lrm;;e:1,
ta do comêco do século IV pelas OItO horas e mela, na bates, sendo facultada a pa- I I l'd dIca' T h B A t· ate' nunca !:!o

.

, .

• ,
.., _.'" que a oca 1 a e·a co o 1., a ar en mmar cons 1- _

na qual um murall"epresenta Casa de Santa Catanna, lea- lavra a toda" aS pessoas que t d cl d t·.) G" t·
.

.

. 'r...· cal' azes e propagan a a Ulu o novo overno unlSl-
uma cena nunca até ag·Ol..t llza-se para encerramento do assml o desejarem, sejam ou

F t D- 'tO I \ t d' '

I
" . -

�
- ren e emocra Ica em suas no. , n ero Fa� 1111 �5

encontrada em catacumbas curso sobre "As ongens da nao membros da Seccao de
C tI',

.

-

casas. orno era na ura o
cristãos, derrubando a

está-,
filosofia grega" do Prof. Eu- Santa Catarma do Institut,o '. - .

t' I

F
.

Q a'
-

, . '. " povo reagIu e nao se 111 1- I '

tua de um deus pa1oão doro de Sousa, da nossa; li a-I
BraSIleIro de FIlosofIa. 'd' 1'" a

11eG
.

an e
'" .

. . . I mIou porque po lCla e p -

culdade de Fllosoim, um�t Dado o mteresse desperta -

'

t d
- • • ••

-. 1. . ra man er,a 01' em e nao pa-
sessao especlalmente desol- do no nosso melO pelo refe-

f l'�'
.

d I· t'd
ra azer po lolca. .

E· C I T A L.
na a a esc areClmen os P. 1'1 o curso, espera-se, como

O 1 R' V Ih
-

1·
-

d t t'
- povo c o 10 erme o

O J . C'
.

L d
-

. f l'-

_

.

' c lscussao os. emas expos- acon eceu .com as sessoes
d f' ' t' '1'

sr. orge ommmo� acer a, segundo nos In o -

.

tos. precedentes, uma numerosa _

po e

t
lear Al1.anq UI.OS' P�l-l mam, teria feito sua' definição política em face das crí-

P f A j' h d S'l
.

t"
. quan o a lanca oCla

t·
,.

t·
'.

1 oO ro. gos�ln o alva as.:ns encla.-
T b Ih' t

'.
J lcas a menage a rOIS em que está metido no p an

'. .

- . ra li IS a vaI recuperar o ..

.;:......

L
..
_..· ...·-.-......--....._....�.......

d
...._.....· ....-··....

E
..
· ....�......· ....· .............

d
...··..........'"J

govêrno do Estado para dOar federal:

,

t r a' o' s·ta· um fim a êsses atentados
- O Juarez que se dane; o Ademar q�e vá para o

O a I O . inferno; o Plínio que nãó me encha a paciência: o que... .'
- I contra a nossa Constituição.

A Aliança Social Trabalhis-
eu queI;o e� ser Governador, de qualquer jéito!

HOJE:
.

, Não mesmo um .mimo de compostura política?, ta irá governar a terra -ca-

CR $ 200.0oo,oo·I���;��!nO�eT��:;·I��lS:i��g�� GUILHERME rAL

Florianópolis, Quinta-féi ra, 22 de Setemoro de U:i5;j

.tista' - 2.0 Vice
.

Armando ObebreeÍ1 .... - mé
dico - 3.0 Vice

menta e .orj.en�:lçào eleitoral,
deverão. prc)f!urar, nesta cida
de, à -Comissão Bxecutiva
Municipal elo P. T. B., de
Blumenau, composta dos �'0-

nhores:
Gentil Telles - advóg-aclo'

...-.
�

- Pre:�idente
. ,

'Arnaldo Martins Xavier .

\ advogada - 1.0 viee
-�.........,.., ,

Jeffersõn Mattos .:_ den-

José Ferreira - \'e-rea�or
- Secretário Gerá!

NA POLICIA
Do livro de ocorrências,

anotámos. o seguinfe:
ENCONTRADO UM ROUBO DE UM MOTOR

CADÁVER

Pelo soldado Irineu Fran-

1!aleceu á Avenida Mauro
Ramos, nesta Capital, a sra.

da. Joana Vieira, esposa I' do
31'. Nicolau José Vieira, anti
'50 funcionário do jornal "A

qazeta".
À família enlutadà, as nos

as condolências.

cisco -Maestre, .da Policia Mi

litar, foram apresentados à
Delegacia Regional, os civis
-João

_
B1tencourt, residente à

rua Visconde ele Ouro Preto,
fundo.:;: Osmarino João Be-

Oswaldo Lopes do.> Reis,
natural eleste Estado, ele côr

branca, casado, com 44 anGe

de idade, residente· à rua

Silva Jardim, s/n., queixou ..

se na DelegaCia RegionaL
contra Hélio Cabral, estabe·
lecido COl11" oficina ruecanica.
sito à Praça GeneralOzoriél,
por ter extraviado um mo·

tal' para motocicleta que se

achava em sua oficina, par�l
conserto ..

nareles e Alcy Souza, residen
tes-na ruaMajor Costai, s/n.,
por terem estes encontrado
um cadáver, de um homem,
no Cáes da' Praça da Bandei-
ra.

,

Levado o fato ao conheci
mento do sr. Deleg'ado Re-

gional, Capitão Paulo Sami,
este imediatamente, seguiu
para o local, acompanhado
do Iotografo do Gabinete de

. Identificação.

-000-

FALECIMENTO

Depois de ali chegar, o sr.

Delegado foi remover o mor

to para o necroterio· da Se
cretaria de Segur'ânça Pú

blica, onde foi feito o exame

necessario pelo Médico Le
gist'a.
Ó morto foi identifica.do

como· sendo Jo::ré Joaquim
Goulart; com 58 anos de ida
de e ,fúho do s�. Jbaquiri.
Goulart e de da. Senhorinha
de J�sus..
Presume-se que o mesmo

tenha tomado algum liquido
venenoso, por ter sido en�

contrado um vidro vasio a

seu1ado.

,...-_ -'-��--

O Clube Inapiários Catarinense, com .séele no Edifício

IPASE; 2° andai'� nesta Capital, vem pelo presente, oferecer
à venda um terreno de sua propriedade, sito em Coqueiros
(Práia do Meio), na' Servidão Tibau, lote n. 9.

Serão aceitas .propostas, ém envelope fechado, até o

dia 10-10-55, sendo o preço mínimo de Cr$ 35.000,00.
Florianópolis, 21 de setembro' de 1955.

A DIRÉTORIA

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


