
um sacerdote C:11 Jnínville,
pois' Sua Reverendi.ssima o

VIGf\.RIO -andava longe, em

campanha politica.
(Da Notícia, de Jcinviller
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lHISTA1 COM A PRESENÇA DO SR. JOÃO GOUlART - JANGQ = ILUSTRE C�,�

.

ih ��VIC'
J '.

PRESIDENCIA DA REPOBLlCA, �� ,lt�h3H���-"iI1&f"
.

, I

f rru a amos:
.

•

GERENTE
.

.

I Ano XLII ·i·I Domingos F•. :
.

de Aquino i
\

,
.

N. '2.281 i
...................... • c· .

idJÇão de hoje - 8 páginas I, Florianópolis, Sexta-feira, 23 de Setembro de 1955 CrI 101

Araquari �Está- Sem Policiamento
UM DELEGADO LICENCIADO E UM DELEGADO SUBSTITUTO ENTREGUES A CAMPANIIA. EI.EITORAL .- TRí!:S ROUBOS NUM MítS,

E NENHUMA PROVmENCI:\ l')OLÍCIAL ......., TAMBÉM NÃO HÁ MAIS MISSA, PORQUE O REVERENDO ESTÁ F'AZENDO PROPAGANDA

��d���'''"
-

POLI'l'ICA ...

ARAQU.t\RI, 17 (Do Cor- lida, apresentando queixa ao belo, vígarío da Paro.nn.i, es- das missas na Igreja Matriz.

respondente) - Enviamos respectivo titular, Este lhe tá empenhadíssimo na caiu- E há dias quando um cidadão

esta correspondencia á A respondeu porém, que só po- nha udenista e por causa ce- ás portas da morte, reclama

NOTICIA corno um pedido de dia atender depois das D no- la abandonou a i'greja. Ha va os consolos
.

da l'eJigjf.o,
socorro a fim de que as au- ras,.. Sabendo que r.esse um mês que 'não são celebi a- J foi necessarío mandar buscar

toridacles competentes to- espaço de tempo o Iadrai" já

!l1cl11 providencias para nor- estaria longe, o :31'. J oão

malizar a situação em que Sprotte Mira resolveu tornar

se encontra esta cidade. Fa- providencias pessoalmente e

tos 2'1.':lVes aqui tem ocorrido seguiu, no rastro lo g,-ltüno.
sem que se tenha para quem até São Francisca. Alí enccn

apelar. Vamos citrd alguns trou o "gato", prendeu-o e o

des�es fatos: apresentou á policia, que 0-

_ Na noite de 3 para 4 brigou o larapio a devolver ,1

de setembro corrente, quando dinheiro e objetos ronba·.l<l3,

foi miseravelmente assassi- ficando o ladrão no �:adre<l

nuelo um estimado cídadào visto que o Delegacia ,:f;- são

de AraqunrI, foi cometido um :<'rancisco leva na devida

ronbo na resídencla
'

do H. zonsideracão os deveres de

José Sprotte Mira, tendo o seu cargo. b ladrão autor dos

ladrão..Ee llPl'oveitado da co- dois roubos é menor de ida

moção de que estava tomada de, pessoa estranha ao J)O�S0

a população . pelo bárbaro meio, mas já aqui íder.tí nca

crime cometido e que já foi elo pelo seu nome: t\. C'-1\.

noticiado. o ladrão roubou - Hoje ocorreu pela ma

uma esping:11'da com quatro 1115. um novo roubo que se

cartuchos e varias peças de verlflccu mi. residencia do 51'.

roupa e calçado. O roubado, Onofre Timoteo da Costa, c

-sr. José Sprotte Mira, desce- perarío do tNP, que foi 'lesa

bnu o ladrão quando o viu ::10 em cerca de 2 a 3 rr,H

envergando uma camlsa de cruzeiros. O roubado tnmbern '

sua

.

propriedade e roubada :lirigiu-se à Delegacia para

de sua casa. Pl'endeu-o então apresentar queixa ,:nis . 'l1.i

e levou-o até a Delegada ele ücou sabendo que o De�f':;,a....

Policia. Ali, o delegado per- .10 estava ausente, pai" tínha .

guntou-Ihe se queria preces- ·.do participar de camp,m,1a I
sar o ladrão. Respondeu o sr. P?l�ti.ea ;10 interior elo �"111-1Sprotte Mira que não fazia !11CiplO.

I questão disso m�s achav), que- .- A: situ&cão de Ar'cqu;:tl'l;
o larapio devia sofrer. aos ,juanto m'P�lícia é agr:.u es- I'
menos um corretivo para não �a: o p.elegado efetivo, sr.

I

reincidir. Pois em seguida a Francisco Matos Ne les, qUl"

isso o delegado pôs na rua o ::\ ude!1ist.a, licenciou-.,e para I
larapio, que não chegou a fazer a l:amp"nha politl�a.
ser recolhido ao xadrez. por seu partido, tendo agi.rir),
_ O segunda caso deu-se J.ssim, honestamente. Fei (le

com o mesmo ladrão. Tendo signado seu a�si,�tentr-- o Te·

,ficado em liberdade. sem ne� nente da Polícia .:-.Ii1lt'tl' Oia-

nhuma punição pelo pwprio vo Espalding, o qual tam

rollbo, o ladrão pratie;)l'. a bem é udenista e anela i·;llal

segunda façanha. Ante-on- mente empenha ..lo na C:Ul1-

tem roubou a casa comercial panha política, de modo que

de d. Maria Sproj;te Mira, a Delegacia est9. Sp.iT_pre a

esposa do sr. Sprotte Mira, bandonada e os larll'õ"� como

dali retirando a importaneia outros criminoso.� pocl�m fu

. de 2.034 cruzeiros e mais um zer o que quiserem.
relogio de pulso, de ouro, O - Do mesmo mod<J Ara

sr. João Sprotte Mi.ra" logo quari está sem aS.,lst<,ncia

que foi constatado o roubo, espiritual á sua população
dirigiu-se á Deleg::lcia l1e Po- catolica, pois Monsenlwl' l-:.e-

Tratamento Racional das VER·
MINOSES INTESTINAIS e suas

ANEMIAS (Amarelão, Opila-
çãa), SEM VERMICIDAS.

ÕSvõíüs·�êiií�Seiáiãtíõ-s1eraõ·ló·ma�
dos em duas sobrecarlas maiores
,!" ....

........................................&•••
• •

• •

t EM 46 MUNICIPIOS I
i No ano passado, a Aliança So-CiaI Traba- i I': lhista derrotou a UDN em 46 municípios. f
• Em JAGUl\RUNA, Nerêu vencen !:om 1.113 •

I' vótos. : I':. OI': Em JOAÇAl�A, Nerêu g-anhou com 3A;�'1 vótos.

! •

•••••••••••••�•••••••A .

RECOMENDA O MINISTRO LUIZ
GAl.LOTTI ABSOLUTA rSENCAO

,

. À JUSTICA ELEITORAL
)

RIO, 22 (v. A.) - O minis- bi1idade de o eleitor ap,'eCien

tro Luiz Gallotti, presidente tar � mesa receptora a códu

do Tribunal Superior Eleito- la única já dobrada, tle:;de

ral, telegrafou aos presiden- que não se perceba qll�lqu?!'
tes de tocl'os os órgãos ele'tc- sinal que posSq_ por em pe

rais dos' Estados, recomen- figo o sigilo do voto.

dando absoluta isenção nes-, Foi deliberado aind� (I'Je o

se período final da campa.- TSE remeterá imediatamen

nha 'presidencial, "quancto o te os títulos eleitorais a sec·

natural entusiasmo pode ge- ção especial do porto. 1'1G

rar excessos". Frisou qué os ?iauí. O ministro Rocha i.a

juizes dev9m assegurar "ple- goa proferiu seu voto na r.dn

no exercício da propriganela sulta elo ministro Prado Kel

a toclos partidos e cf\ndlda- 'li e respeito da presença de

tos, indistintamente". j forças federais no ple'to de

Depois de dar provimento três de outubro, manifp.stan
aos recursos do PSD contra do-se em oposição ao !·elat·)l',
a anulação de votos no Pará, 'Frederico Susskend. ToJavia,
o Tribunal respondeu negati- o desembargador José Duar

vamente à pergunta do mes- te pediil \'ista e o Tribunal

mo parpdo quanto à po_"si.- ::tdiou novamente a dileisão.

0- Sr. Governador lrineu tica, entrou no exercício das

Bornhausen, ao arregaçar Iuaçõos de C"lOO eleitoral f.

as mangas, cuspir grosso e

meter os peitos, como gente
grande; na campanha poli-

mandou a senha, sem mais

preâmbuloa. às mais autori
dades - cori ",lígionários 011

,
Para conhecimento de todos os companheiros e para

desfazer noticias mentirosas publicadas pela imprensa' ad
sub-correligionários. E' bem versária, transcrevemos abaixo extrato da ata da Comíssào
passivei que o .ílustre pa tro- : Executiva Nacional, na parte que se refere à homologação
no da candidatura Jorge La- da eliminação do suplente ele Deputado ela U.D.N. José de
cerda não haja avaliado a Lerrier Rodrigues.

g�aVidade �o p,asso (jll�.�.':;::l.·'1 A �ópia da refe�-�da at�, com a firm.a do si�nat,ái:iO re

v", dando, ao por em ,0g0. e. conhecida por tabelião esta na Becretaría do Díretórío Re
em benefício de 5f;U cancli-I gional à disposição dos companheiros que queiram vê-la.

dato, o presttgfoe a dignicJ�'-1 Extrato da Ata da ·ComissiLO' Executiva Nacional
de do alto ,:a'·g.fl ele ,.;ovf:rr,:a- I Ata ela reunião ela Comissão Executiva Nacional elo
dor elo Est"d l..

',. I P. T. B., re.alizaela no dia 12 de seten�bro de 1'955. As �ez'
O exemplo desse ilusl.r c

I horas do dia doze de setembro de mil novecentos e cm

homem públk o .- recordista [quenta e cinco, em sua séde, na' Aveniela Rio Branco, nú
na. construção de p.uár.tos e i mero ,duzentos e setenta- e sete, terceiro andar, reuniu-se
na

Org.aniza<;à�),
:ir.

llH:4c1f.L,ê.â.�1-Comissão Executiva N.acional do Partido Trabalhista
- esta fa'zen�!o csco.a, na Brasileiro, com a presença dos seguintes membros: Abilon

prática abusiva '.10 f'�:erckj.o de Souza Neves, Pàulo Baeta Neves, José, Soares Maciel Fi
simultâneo ::10 cargo com as lho, Aluisio de Andrade Moura, Romeu José Fióri, Ilacil'

j',a?ricitiln�e� �ti'·i'Ja.cle.<. po-I Pereira Lima e eu, José Arthur da Preta Moreira. A Comissão

Iitico-partidárias. I Executiva Nacional examinou o processo procedente do Di-

Que diferença elo pleito Il'ctório Regional de Santa Catarina, de eliminação do su

que o elegeu e do que vai plente de Deputado José de Lerner Rodrigues, que concor=

eleger .seu substituto. Arler- reu ao pleito de 3 de outubro de 1954 por legenda extra
bal R. da Silva portou-se' 0::0· partidária. Relatou o referido processo o cO\ppanheiro
mo um Gov'3rnadol'. Nã�) S�\iLl Baeta, Neves que opinou pela homologação elo ato pratica-

I
do Palácio. N;:Ül adl1)i.Ull I do pelo Diretório R2giol1al de Santa Catarina, que elimi
pers�glliGões. A �?el:.rct.:Hl:l..;:ie I.nou, de acô1'C10 com o Art. '11, § 14, o r,efel"ido Dr. José de

Seguranç[L, COl'lIl::lélf. a::> CrI. ,1.el'ner Hoc1rigues. E nada mais havendo a tratar eu, José
Lma .Ribas: _ d.('�·��n\l:lOll!. .às : Al'thúr ela F'�'ota Moreira, Secl'etário Gerat, lavrei a pr.�-:
autondadt's l)ollClaLi e[l\liciiS- i -'>3nt,.0- a.ta, q:ue vai assinada por todos os presentes:
tância da campanha l1()!jtie�. ' Confere com o original.
Hoje, o Gov"ern>1cloi' é um I Saulo ltamos

simples cabo eleitoral ('I)lrl o) Pl'esidenté
poder na mão, parn

bene-, Telmo Ribeiro
ficiar um candid<1t'J' -

Secretário Geral
�•••__ __ _

_••._.011 .

ASSUMIRÁ HOJE O 87-;-'.7_51i11·.2.5.2__
-

.m.Zr.lIZ.·lIIIm Tiíllmn.·--

NOVO PRESIDENTE .

.

Bu!��E�i���2 m.l. '''Um retrata
P.) - o general Bduardo ILonardi assumir"t ;1 pl"�sid�n
cia provIsória da Argentina'
sexta-feita'e não' qmnt.a.fei-I
M, como anteriormente se I

anuP.ciara, segnnde infor-I
mou'a Rádio de E.,;tac!o.

I

LIBERTADO
BUENOS AIRES, 22 (U.P.)

I- O general Benjamin Men

dez, que foi encarcerado em'
setembro ele 1951, depois ele:
encabeçar uma breve e abol'- '

tada revolta militar contra o

govêrno de Peron, foi posto
em liberdaele pela Junta Ml- I
litar.. i

forrhe- artigo 27, n. 11, I!1.s-1S'enhor Desembargâ(1or Guções pa,_ra Eleições, em l'.,-
.

ela' encC'l'rada em' outl'::t'maior
Presidente - T!'il'egelei so vot:ição em sepa�'i1clo, a' na qual se fará anotação '..Ie

Fpo1iS. se. cédula única e o títulc sel'ão' que o eleitor, tenno votado

De Rio - DF - 20 _. Co- encerrados na wi)recarta com a cédula única, teve seu

munico Vossencia Tribunal maior, na qua'l se anotará a título com ela encenado 'Cm

Superior sessão ontem, apre- existência dêste; b \ haven- sobrec.arta maior. Atencs.

dando consulta referente do el(lições locais, pC'lt,.,Jior- Sauds] Ministro Luiz Ga II )t

proc; 477, resolveu: a) CO!1- mente, será a sobrei.;".! tfl par- ti Pl'esidente Trisupele1.

E dizem que Govêrno
não perde eleição?
Desde 1845, nas eleições realizadas em várias uni

dades da Federação, houve as seguintes quedas de 11'0-
vernos:

em 1945, o PSD ganhou nos estados do Rio Grande

do Sul, Santa Cn tarlna, Paraná, São Paulo, Espírtto
Santo, Goiás, Mato Grosso, Alagoas, Pará, Amazonas

c outros Estados;
a .UDN ganhou em Minas Gerais, Estado do Río,

Bahia, Ceará e outros.
Nas eleições de '1950, os governos pessedistas que

AOS TRABALHADORES DE SANTA
.cATARINA

de Lacerda
•

e�taV:Ull no lJoder, cairam todos, 19nalrllenie cai.·am
t�aos os !I'ovel'no,; uilenistas.

'"

Nas eleicões de 1954, 'ainda ·c:1il'!lm, éom t'xcecão
t •

I
..

de- dois:, 1;{<.lol9s os goverl)-os que esta.vam !lO Pfrl��
-

Ainda nas eleições de 1W{, ft candil:htto II '111.'Idelta.
de São Pau:o, al)oiado pelo Governador do Estado, per
deu o pleito; em Florianúpoli':;, o candillato do Govêl'-

1]0, com o apoio oficial, perdeu, sendo el!!ito o 111'. Os

mar Cunha.

O Jornal, do Rio, de ante-ontem, na sua secção
de crítica político-partidária Fora da ata, insere o

seg-uinte, que vale por um verdadeiro retrato do sr.

Jorge Comminas Lacel'da:

"Conta-se que o atual deputado Jorg-e Lacerda,
quando funcionário do IPASE, usava da seguinte tá
tica para fug-ir do trabalho sem S�l' molestado pe-_

los chefes: possuía doís chapéus. UlU ficava na ca

beça e o olüro sôbre sua mesa. .. Quando.o chefe

llerguntava por êle, o colega dizia: "O Jorge está
na casa; olha o chapéu dele. sôbre a mesa".

Com referência à tática do llau de dois bicos

que o dito ,Jorge está empregando em .santa Cata

rina - apoiando ao mesmo teml)O Juar'ez e Plínio
- comentava um seu velho' conhecido: "O Jorge
sempre trabalhou com dois chapéus, no IPASE oil
na política ... ",

Acabou-.se o tempo em fiue Govêrno niio perdia

U' r_r tI! ..

eleição!

-

t?
-

o P,S.P. NO OESTE MARCHA FIRME
De Joaçaba receber;w,s o didatos Aliança. Particlo 80-

seguinte telegrama, Onte)'l. 'cial Prógressista Oeste Ca-

Comícios realizado� Se:tra .. tarinense marcha fil'me com'

Concórdia, PiratulJa, IJa� 'Adhemar e GalJol;:;i. Viva

pinzal e todf>;s pontos pa "sa- 'Adhemar e Gallotti. Antõnio
gem caravana alc::thçaram Lucia.

. 'exito invulgar. Discnrsos vi

brantes grande maso,<L popu
lar assegurando vitoria ean-

FALTAM APENA'S 10 DIASI
Pouco mais ele lima semana. Apenas dez r'ias,

Sim, porque em 3 de outubro, o pO',o catarinen.se
saberá dar a devida resposta a êsses sonha�l·crc ..:

q,u.e andam por aí, apregoando aos quatr;) vent03,
que são os verdadeiros salvadores da Pál,rja�

Coitados, infelizes ingênuos, que aind,\ acre,di
.

tam na ignorância do nOS30 povo; que pen3alr.

que a nossa gente não viu a que ponto Ch9goU' a
"eterna vigilância". Há,' de fato, uma eterna vigi ..

lância mas naquilo que 'pode ser subtraido em pro
veito clêsses gozadores inveterados, proporcion3n-

. do-lhes fortunas da noite para o dia, enquanto o

Estado se vai afundando num mar .de lâma.

Estamos observando diáriamente as ações dos

eternos vigilantes. Sabemos dos tratores e elas mo

to-niveladoras que desapareceram; das verbas ele,,

tinadas às estradas, como aquela de santo Anm-

1'0 e que se volatilizaram; sabemos dos desfalques
e das falcatruas; elas perseguições e dos protec:o
nismos; dos carros oficiais que andam por aí com

chapas qua�.e vermelhas, de vergonha; das fa);,as I

promessas; das crianças que choram à ·falta ;10

leite; da sopa escolar roubada à nossa infância;
dos crimes; das chantagens e de tudo o mais.

de-

se cair nas mãosPobre País. Infeliz Brasil,
desse grupo de comadres.

_Vislumbrando uma réstea

possuir a luminosidade solar.

E ha fúria il1'g�ória de conseguirem úma posi
ção que' jamais poderão alcançar, começaram a jo
gar lâma; a penetrar no recesso dos lares; a pre

varicar; a inventar golpes; a forjar documentos.

Mas tudo será em vão, pois dentro ele bEZ

DIAS, êsses sonhadore.3 terão a resposta que me-

de luz, pensaram

FÕCO DE AGITA

çÃO
FLORENÇA, 21 -cu. P.) --

TELEVISIONÁRIO Neo- fascistas italianos
LOS ANGELES, -21 (U. P.) mon s t r.a r a m contra o

- O mayor de Sa:q Francis- Congresso Pro C i v n a t e
co, Califórnia, inaugurou o Christiana, em Assisi, presi
primeiro telefone televisio- dido pelo cardeal-arcebisDo
nário, que representa os

in-I Siro,
de Genova, den'tmcian-

terlocutores visualmente. do-o como foco de agitaçá,)
(Los Angeles Times). bolchevista. -'"

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

DE CAPINZAL
Recebemos o segl:lnte

te'l
candidatos Gal!otti e Mii'an-

legrama: da Ramos, no maIor espet.á-
Joaçaba, 21 .- I·1as:;[1 1l0- cuIa cívico cta te:J'd. de Ca

pular .superior du"s mil pes- pinz+,l.
soas recepcionou e <,an'Íou Paulo Macarini

recem.

J{)ÃO BRASILEIRO

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



o ES1'ADOde 1955

A Imobiliária Miguel Daux, FARMÃCIA DE PLANTA0MINIST:2RIO DA AGRICULTU'h'A, o 'ESTADO• SERVIÇO FLORESTAL IDELEGACIA .'LORESTAI. .......
-

PLANTõES DE FARl\UCIAS
L I ADMINISTRAÇAO

, Mês de SetembroREGIONA, Redaçio • Oficln.. , à rua COP'- ,.

M d
'

R
Tem a venda

"l\CÔRDO" COM O ESTADO llr. aelhelro M6.frÃ, n. 160 l'el. 1022 3 sábado (tarde) _ Farmácia o erna _ ua JoãoUma casa a Averrida Mauro Ramos
-- SJ\NTA UATARINA _ Cx, Polital' 11..

_AMOS
Pinto.

. '.Uma casa a rua Visconde de OUI.'O Preto
A V I S O Diretor: RUB1INl j., 4 domingo '_ Farmácia Moderna _ Rua João Pinto.Uma casa a rua Deodoro c/13,fiO de frente e 46,60

A Delegacia Florestal Regional, 7 quinta-feira (feriado) _ Farmácia Santo Antôniode fundo.
no senttâe de coibir, ao máximo pos- Gerente: �OQ�mgos 1'. D.

� Rua Felipe' Schmidt, 43. .

'

Uma casa e um lote a Avenida Santa Catarina _

sível, as queimadas e derrubadas -de mato, afim de ímpe- 10 sábado (tarde) _ Farmácia Catadnense.- RuaEstreito
pedir os desastrosos dllitos econômicos e ecológicos que Ilepreaenta.ate.: Trajano.Uma. casa a rua 14 de Julho
acarretam tais práticas, torna público., chama a atenção Repusenta<;i\u A. S. L-u,

11 domingo _ Farmácia Catarinense - Rua Tra,Uma casa de madeir'a em Barreiros
de todos os proprietários de terras e ·Iavradorts em geral. iLt��a 3enaC:or L)6I\ta•. (O . .; '0. jano.Duas casas no Morro do Geraldo-Estreito
para a exigência do cumprimento do Código

Flores�al�I·a:nda'l".
. 17 sábado (tarde) _ Farmácia Noturna _ Rua 'I'ra,D t 1 a lotesmen to no Morro ,.

.

..

Te l.: 22-6924 -- Rio d. Janeiro.uas casas e' eum ei-rerio para uot.e»
(Decr, 23.7'13 de 23-1-�.9�4) em todo o Estado. ltu�' Ui de Novemb r» 228 "0 janó.do Geraldo l QUEIMADAS E DERRUB�DAS DE MATO andar !ala UI _ São Pau16.

.
18 domingo _ Farmácia Noturna _ Rua Trajano.Um lote na rua José Candido da Silva _ Estreito

Nenhum proprietário de terras ou lavrador podera I 24 sábado (tarde) _ Farmácia Esperança _ RuaDois lotes a rua Moura _ Estreito
proceder queimada ou derrubada de mato sem solícttar, \��N�::it!:s Conselheiro Mafra.DOI'S 'Lotes no Bairro de Fátima _. Estreito

íd d f'" ,

R C
com antecedência, l\ nenessãría licença da autort a P .0-

e-' ,25 domingo _ Farmácia Esperança - ua onsa,Quatro lotes no Centro da cidade
I restaI competente, conforme dispõe, o Código Florestal em An<> .,. ,......... . Cr$ 170,00 lheiré' Mafra.Quatro lotes em Londrina _ paraná:- ., seus artigos 22 e 23" respectivamente, estando G.3 Infratores Semestre ., .. ,... . c-s . 110,00 I O serviço noturno será efetuado pelas fa1�máciasTem compradores para casas em F'lorianópolis des-

sujeitos a penalidades, Ano ��. l.��e.r.l�rCr' 0.00 Santo Antônio e Noturna situadas, às ruas Felipe Sch.úe cem a quatrocentos mil cruzeiros.
REFLORESTAMENTO Seme�tre : Cr$llO,OO midt, 43 e Trajano .

.

Negócio a dinheiro. Esta Nepartição, pela rêde de viveiros florestais, em Anunc., J. �edIante "on_tr�to.. II f
- I'MOBILIARIA "MIGUEL DAUX" . Os orIv.lI�'\IS, �e"mo na� pu- I

n ormaçoes na r

cooperação, que mantem no Estadn, dispôe de mudas e se-. bllcadcs, nao ser.ao de- olvídos. tI!5iRua CeI. Pedro Demoro 1541 _ 1 Q andar Estreito ou mentes de espécies rtcrestaís e 'de ornamentação, para 10r- N/direção não se responsalmia lIIJjj
Edificio Ipase ándar térreo _ Fone 3376 - Florianópolis

fI lIelos I!onceitoll emitido. UOI a:-·necimento aos z.grtcultores em geral, interessados no re 0-
tieoa Quinadoll.Uma confortável casa à Rua Presidente Coutinho.

réstamento de suas terras, além de prestar toda orien'-àçâoUm terreno de 15x27 no Estreito, junto à Rua pr in- técnica necessária. Lembra, ainda, a possibilidade da ob-
ripal. tenção de ,empr:éstimos para reflorestamento no Banco lili lNFOR�.bÇOES16 lotes no Bairro Butiá. Brasil, com juros de 7.0/0 e prazo de 15 anos.. , _' 'tJTEIS

.Uma confortável Casa na Avenida Hercílio Luz. Os interessados em assuntes florestais, para a obten-' '-O-•.Dois apartamentos (parte fjnanclada). çâo -de maíoree sclarecimentos e reque�er-;;m autorizaçã'J'1
O Je.;tQr enco_ntrlrA, nlUta co-

..
. luna, mfúrmaçoea que ·n.lc .ita,de licençapara queimada e derrubadas de mato, dcvcm diàriamente e de ímadiato ;

I dir igir-se às.Agências Florestais Muuicipais ou díretamen- JO�NA�S Telefvul

PÂ .-1--:-.-,-----------0---.1-1
te aF;S� R:ep��tiçãO, situada ii. rua Santca Dumont n".

61 � ����1� ,�::�::::::::: .': H�� VENDE-SE AS SEGUI:N-TES- PROPRIEDADES1Ii1'.....

C
em

Te��f�::�f\2.47\) --- Caixa Postal, 395.

�,/J:;da�e
��.�.:::::::::: Ú10 A Casa n. 12 na Rua dos .Ilhéus (antiga Visconde

$
I TIno. ansa Jflcu,l . lI.688

P

,
. Endereço telegráfico: Agrisilva - Elorfanépclts, S. C. UÔSPITAIS j Ouro reto).I _ =_ ._ Cartdadnr

<.

A Casa n. 13 na Rua Si!veira de Souza

l/' fII
,�",';:;:,,',,�j .Proved.or) ,. B.IH

As Casas nas, 1 e 3 na Rua Sete de Setembro

*
.:

, .

��'

V1'Iagem cem- segll,ança k����ar�����.:::::::::::: !:�:� Urna casa de �stuque na rua Servidão Morit, (Morro),___
_ oufIA/'fTE TODO DIA ,,_ '11v�ilitar

... ::.......... .. 1.117 com o terreno 6 x 14, preço Cr$ 18.000,00/' '. Sao Sebost ião (Ca,a <1.
Udt

.

I t 10 30
'"r .'" i nos I/ATlI="JOt:. 'd

.

Saúc'e ) ••...•••......•• 1.151 ma casa e ma ena com o erreno .x no InICIO

I' .. ", "'�"
-

� ftl<L J
,

e rapl ez ,Mlltern"rd"rl_:; lJoutor Car- da estrada do Pantanal (lado da Trindade), preço) c-s....

l\' "

,It
. II C��:M�y;��a tIR-

I.m
40.000,00;,

.

. .

M'" D��\ll
�

.

' SO NOS, CONFOft.TAVEIS� MICRO·ONIBUS· DO
,GENTlllS. A tratar com o Sr. Doralécio Soares ou o Sr. Sílvio, 1-. -

,

B .PIO·'O SUL 'BRISILIJIBO Corpo de Bombetros ..•. 1.111 Sonsmí� ,'/...!' "':

� "" �

,

a. .' ,<
" -:

,.

n ) : Serviço Lu I! (Reclame-
�

'

__._ .

_
� ;:

Z »... � �
Florianópolis_:"_ ·ltàjaf '- Joinville - Curitiba

i Po1f:i� (S�I�' '6��i's�i'ri� ::��:'/, -'f,
. _.;l. Polícia (Gab. Delegado) .. IU9' Ra' I-o'.s· .X�----:--' = � .'

<' � :COMPANHIAS DlI

<�::". Agêntia : ��: �:����� ��l��fr: da

\'rf;�.���(�\�'j.'�.�' 1.700

PR'E' V'E�lIBULaRES � ,CruzAiTlI do Sul 2.600

_,' U
'

'�d8'__ '�-.-':'.��- If'I..nair ,.' lI.filll
Varilt 1.126

.�,. Lóide Aéreil .....•....... :11.4.01
� Real ,. 1.�r;8PARA AS FACULDAD'ES DE DIREITO, FILOSaF�A"

I ;���{Savu .. uoo

MEDICINA, FARMACI� E ODONTOLOGIA.

I BANC.O:de··,'.G�.tL\.IT. O POFu.LAR·I..

I ,flUl:
.. ,' g��CUR'SO' BOSCO Magestlc •• , ....•...•....

,•. �. � 1t.'Tto.··I·�O.LA ..' • I
Metropo\. •••. .•• 1.147

:: 8tH\ " ,Ln Porta '.,.. 8.321
Matrícula: Livraria Lider, até 31 de agôsto.

\ r��d1�, 15 ",'
'. I I Cacique """

lnfOl'mações: Local acima ou pelos telefones 2316 e I f'LOIllA�NÓ"POLIS -·Sh.'r.>616rlnÁ '._.
'

• {���;�� ::::::::::::::::: i::�:
I3661. I \, '-' t���kÉiTO . . .. .. .... 1.1111

Início das aulas: '1 <te setembro. \ Disqu& ,...... . te

Restaurante Hapoli �
RUA Marechal Deodoro H.
Em Lagell, no sul do BruU, o melhor!
C.ellconw f.'tlpeca..r poolrA 011 3enhoI'é',If 'rtl>.llUltea.

• I

�

liparelharem moderna e completa para. 'iua\lI11er 'l'iXlIIIS.

radlciúC:ii.':".
Radlograuli& e ndloi(;copJa� •

Pulmões e coraçã.o (terax). ,

Estomago - Lntestlnos e figadj) (coltlili.,tügr1tllal.
Rins e bexiga (Pieloguafia).
(Hero e anc%os: Histero-",alplni<·(J�ra.nR com lu�u:fla·

ção das trompas para diagnostico da �.stedI;.d!.l.de., .

Radiografias de ossos em geraJ�
Medidas c.}.a.as dos diametrol! da bac1& para orienta

ção do parto (Rálllo- pelvimetria).
Dlàrlament� na Mat,etnldade Dr. Cl\t :08 GOF�Il.�------------------------------------�--------------��---------

I

INDICA.DOR PROFISSIONAL! ,DR. RO:r�t.sTOS I MAR���:J�R�O
Com prática no HOilpltd Si" M É D I C O

DR I ';,OBATO DR. WA.LMOR ZOMItR Francciaco dde RAsIsi. II na O:UiUlI CLíNICA DE CRIANÇAS"'ILHO O'.AReIA as'l o o de Janelril
.

I: J CLINICA MÉDICA ADULTOSDt>ençAl tio aparelho rll.p!T�tol>r'lo 01'10..... �'lIi. I'lIcul••• ., Na· CARDIOLOGIA I Doenças Internas
•

I TUBJilRCULOSlII i ela.. ; .e !ihdlcll[la •• UIÜ""'�- Contultório: Rua Vitor .�j.DR. AN'l'ONIO DlB

IRADIOGRAFIA :I RADIOSCOPiA i "Ida.!e 4.. Bra.1I reles, 22 Tel. 2676. CORAÇAO - FIG:ADO - CLiKICA 'MÉDTC:A n. ADULTOS
MUSSI DOS PULMOi!� ,Er'hUot!rno �or eoncar.o.& 11.-, Horários: Seeunda., Qu..rta. e N.INS _ INTESTINOS Ill. CRIANÇA�Clrluula do Torax . tel'nldaGe-�.cala Sexta feiras: ' Consultório _ Rua Jo'o Pln·- _WICOS _

! Formado Ilela f'acuIdade Nada-: (SfOrYl4:. do Prof. Octblv Re- Das 16 às 18 hora.. Trat"m�nto moderno da : to. 10 - Tel. M. 769.CIRURGiA JLtNJCA
na! dI' M.."!;cln.... 'TIl!lloh)lItIQ� .: drlcne. Uma)

,< Residi<ncia: Rua F'dip. Seh.. SIl�ILIS I .Consulta,: Dili , à. I'! llc-",
, . G.RAL-1PtoARTOSe pecir.1i l'ilrilllc!rur"U\(l do Hoslilf.te.l ?>! ....', Ej[-htterno do Serviço d� C.rnc.r- midt, 23 _ 2° andu, "pi. 1 - COIlsulto'n'", _ Rua Vl'ctr.r n'loRre,s!�.ênTceila.;2R8J?:. )l.tll?". J6.:ItlrVIÇO comp e e. -

-

rh: RaiL)1!c ; I'la dCl Hoaplt.�1 1. A. P..... 1'. I Tel 8002 ,.... ... ......do da. DGJilNOAS D. aBRO- I Cura0 de eapeclaUa,";J. ..IE"
'

III" ·,u,., d .. Jan ..lr"
.. ..:_.-...:..------ --_._-- l\ieireJles, 22. --

I'
.

R.AS, e0!I' moduno. m6todol •• !s, N: T. Ex-lll1t�,.�... - .1-�hJ. Médico do ITo�pital de Caridade DR. HENRIQUE PRISC.o HOItAHIO: �. _dIlIgn6.tlco. I tratamlnto.
O 'I

tenh dI! C:lrlt.r�. i. Pr<5'! U!í'" e da Matermda'!_e Dr. Carlos
PARAI80

-SULPOSCOPIA _ llIST:IiI� -

•
'

Correa I Das 13 às 16 horas.SALPINGOGRAFIA - I1il'!À' 0- Cou8:G;�'::;:!\<II"Sgt":�d�. li __ :DOIENOAS D)J SJlNROll.M - ,Mt;):,ICO Telefone: 'Consultório I DR. ANTONIO BATISTALIS.O BASA� til �'one tSt)) • PARTOS - OPJlRAQO.S Operai;ócl - Doen<;a.- de Be-

I JUNIOR.. Radiot�.!aJ)hl »6�·l!l.I��·ÚI:; Atenda am !íon marca'I. _ fiCOU.: Rua João Pi�to n. 131lnhoTkll
_ Clínica de. A�liIlt?".

..

3.415
f:LlNJCA ESPECIALlUllA D•

.Eletrocoa.nlaçlloV 'e[la ReI.' - :laa •• ttlv.. Junior. da. 16,00 à. 18,00 hi>...... Curso de EaP!CIllb�ilçQo!lO RSldêncIa: Rua;(086 do, CRIANÇA! I.
Violeta e Infra til :.1..

,

O F' . i' Pela msuhi at.nd. 'dià- qospl.tal Joa Suvldoraa. 40 .íI- 1CClõlllultótlo: "Rua Trajlno. n. 1, �'.- one. f (1
riamentl no Ho.pital 4. lado. I Vale Pereíra 168 Praia Con.ultaa da. II ia 11

b�>r"'1
1° al}dar _ .difieit) do .ontllplo. DR�Yi,MAR CORW" Caridade.' (Serviço do Prof. J(ariano •• da Saudade _ Coqueiros , ,Rei, e C;Jna. Padre Xiruelinlto.Hor<irlo: Du II ã. 111 horaG -

Residêncie:. AD�rade) I
.

112O IlOSSI CLíNfCAMÉDJéA, ADVOGADOS

'I
rD· 1. à' 18 Lora. Dl'll CONSULTAS dai 10 -- 1- 1A0-

Rua: General Blttlncoun n. Consultai _ Pllla m.nlr.! ao

t DR ANTONIO GOM.J:S n�II. • • -
.

"lOí. Telefone: 2.611'. Hospital de Cuidiid�, ,

• '"' o.:

DR. JOS1!: MEDEIROS.USS� ral.
A tarde daa UilO l!.1 em dlall- I ALMEIDARO.ldhcia.- l:f'.s!l'� Trom- Rua ,!'iradent(l j - Pou 3'16' DR NEWTON te no con.ultól'io 'RIu Nun". ADVOGADO VIEIRA,,:���� .__.___ DR. JOS:f: TAVAP..EfJ D'AVILA Machado 17 :Jaqulr" ••. Ttra- Eacht6rio I ReaiúlDclal _ ADVOGADO _ I

CIRURGIA G_n!,... dente�. Tel: 2766 Av. Hel'cillo Lu, lI! �aixa Postal 160 _ naja! -

iDR. JúLIQ Dom IRACEMA • ",... l.Ll I ResldenCla...,. Mie Presii.nta 1',,1,,100-0: 111411. Santa Catarin•.

VIEIRA_ MOLli'STlAS_ NERVOSAS • Doença.�e Senlt?r•• - }'rocto- 'Coutiulio".
.

--------------.JMirNTAlS _ CLINICA G' .S.AI. logla �Ietrlcldade MUlea ,CLINICA DR. NEY PERRONE D L D•...DICO I D S
. '" cf 1 �.\ ConsultórIO: Rua Vitor .11-\ \ de r auro ' aura

'," r . srVIço ní\ ODIf. ". ,,",úan'l I -8 Til -107 1I6TTND'" -IISPIECIALlSTA .a OLHOS. .

BD Mentai. '
"e es D... - 8 ól one, -

'IOLHOS.- OUVIDOS N,,utlZ lVJ,\-, ..
OUVIDOS, NAltIZ 11 GARG.\N'i'j. iÇ Chefe do Ámbulat o:, ai,!;, .

Consulta.: D.. 11 lt.or••
,
am '. )I GARGAN'U

I For�.arl" .P"I�. Fllcnlda�. �.acl Clinica GeralrRAT.�••NTO • OPJlliQ,'t;-J 'ne Mental IdIante:,. .. .

,
DO ,ao, d. �edIcln" .Unl' eTlIdad.Infr.-V.'lIIelào - NebiliUIiI&(I. - I Plliquiatn do i2<)cpltai -. Re.sl�encIa. FOlie, I.dl

I DR. GUER.REIRO DA Jl'ONRJJCA I do Br�a,1
.

Especialista em moléstias de Senhoras e vias uriná-Ultra-8a�. Colônill Sant'Ana '
Rua. Blumenau n. 71.

I Chete do Serviço d. OTOJU- �1O DR JdNlII.dO

1 fias.(T ta t ....l•••ft.
.

te.' , I DOENÇAS DO APAR�LHO DI- 'NO d II ·t I d FI • 6 Il AperfE'lçosmente na "Caaa di
ra .1.. Convllltiotuapia veJo 3

"trO-I' GES'l'IVO ,_ ULCER!\S DO 18-
o osp a e <H"Illn po •

S d ::l- ]1[1 I" , Cura r:\dical das infecções agudas e' cronicas do
'

•••rado) choque 'I cardiasol. Iudin 'fa-
., .

I !lossue a CLINICA o. APARII- I ,au ,0 ao . I'UI ,An ..lo-l'etlaouo»11I .- lIi1e.l&a .11 pia ::\iaiariotuapla. �'�ieo',..n.;:-.. , �OMAGO JJ�DU01;)JINO, ALJ!R-: LHOS MÀIS MOmi:R:NOS PARA' Prof. Fernando Paulino aparelho l:enito-uriIlário em 'lmbo8' os sexo!,Oeuloa - M04er.�, '"•• ,nal. CONSULTAS: nerç ...
·

• 'l1i1r (,IA::DERMAIOLOGIA • CLI- TRATAMENTI'"I dEU nO"8NNO.iS Interno por I �"los. do S.rnço D . d' Ih D" '.

Ó' t '

.. "'ta lU.ol.d."�I. (aWC8 , L ,
.' I N1CA GllltAL !d ESPEClALIDAD. I ,Je Clrurgla oenças O apare o 1ge5tlYo e o a.1! tlIDilI I::>'ITV08Q .

•e .., •
.. l tal caa 16 i.. 1 aora_ ::J' -, a '

P f P' d H
.. 'I '

.. _ta.. ) (manhl) DR. JULIO PAUPIl'Z I· Consulta. _ pe'" ·mu".... ,1'0. e�no " !'!::>u.:e oral'lOl 1073 á� 12 e 27's ás 6.Borllio d•• , à. UI ii.rall . II,' RUII Anita Garilla:di, uQ,u,_..
.

FILHO 'j:HOSPI'l'AL. IE8tavlo 1I.�(�rtl .

,�n� n� ,.•ater· Consultório: R. Tiradentes, 12 _ 10 AndaI' _ lI'olle.da. 18 àa 18 Ilor... de General BittiDcourt,
. a À TARDE _ da. • a. I -

1
•.e , �co a.

t'
, ConlUltõrio: - Rua Vitor

.�i-I RESIDBNCIAI lLl:.a Eo;:!. if·"ltI. I· Ex I�terno da 20 IlUfuma�&: no CONSULTORIO Prof, OtáviO RoarIeue. Lima 3246 -

•reI.. :&li - I'on. Itlu. 1311 Tel.2901 ,e SeMI tO d. eantr.o-enterololl'la i CONsnLTORIO _ a.a .0.; Interno lJor ! �no do P nto - Residencia: R. Lacerda Coutinho, IS. _ (Chácara• R'a. - :aua 8,10 .Jora" I' -

_
. .--_ Ida Santa Casa do _RIO �'! Jan,iro ILHEOS nO ! Socorro

I'one Ull. . DR ARMANDO VALlt- I (Prof. W. B�rarc1Delh). , I
RESIDENCI.\ .. ,.1Ipe �ell-I ,OPERAÇCEST, ,.

do Espanha) - Fone: 82�8.,

I
'.

IS
Curso de n"l1!"oIOi"la (Prof. I 'IU o 113 TE' 2366 '-. CL.INlCA Dli ADULT

-

'DR. SAMUJ:L FONSBCA RIO DE ASS 'Austr�gesilo). •

Jm)
n 1.

DOENÇAS DH ':;IlNr,uR.'_S
r-................._._.,...&......-.-...v�,-....-.-_..........-_�-....-....................-�.......,...._....-��CIRURGlAO-DENTI8TA ,Do. Serviço., de CUllIe. l.tallllU ,Ex lDterno do Hosplta_ mAter-,

ONIO ';'60NIZ, C�NSULT��: �o Hospital ó. I .

cr
.

Ci ur..ia _' Pro".e da Aniltênela MnnielplIl e !J.�- nldade V. Amaral. DR. ANT _.lU
.. CarIdade dIal'lamente pela ma-

D ::\ca
_ r

I pital de Caridade I DOENÇAS INTJ:IlNA:1 DE ARAGAO
'

nhã. '

.

'

Dr. Cesar Batalha da SilveiraenR:'� X e ·Wr.-V.n.... • CLiNICA JltDICA D. C:&IJ,Ji- Coração .. IElto.maro,' �uta.t111o, C RURGIA TRllIU)(A'l'OLOGU I õB.s 6a.s Sab. das 9,às 11 horas.
Cirurgião DentistaConaultórlo I :a••ll'aç1a:· ••• , QAB • ADULTOB i!�lI'ado e vlaa btliarn. 1:tn•. (;Ta-, I

Ortopldia 2" 3" 4" d�1I 14 as 16 horas.
r.mando .aela.to I. _ Al"rl1!.a -

,.,.
IrI08 o útlr�.

.

'1
Consultório: loãQ Pinto, 18. no ConsultórIo à Rua Joio Pinto Clinica de Adultos e Crianças

.

". ,'" Telefonl: 1111 I COD!!llltórlo: Rua Nau.1I I,[a-! CODlulténo 'Vi�r "inl..
DlIs 16 às 17 diàriamlnta. nr. 16 (lo andar). ' I Raio X

"

ConauIt•• : d•• 8,�8 i. 11,&1 lehedo,
'I _ Con..I". dilo. 11 .. �I. 16 à 18 la Metlos &:>1 SAbado. RESIDliINCIA: _ 'I: li Douta Atende com Hora' Marcada• da. 1(,00 i. 18 )a07.. 18 hora.'

..

RI
. ." ora..

...

-

Res' Bocaiuva 1&.. Shutel 129 _ Telef. 3.288E:rc!Ulivamllnte com Ilor!l mar- Ituidência: Rua m.reclt.al (;111- ,ReaIdêncI6. Ru Boeal. a lO.
FOD�: _ 1.71(. Florianópolis. Felipe Schmidt 39 A Salas 3 e 4..... lhermôl, • - I'on., 17111 Fone: 10..8. '

DRA.WLAJtYSLA'YA
W. MUSSI

DR. CLARl�0 G.
GALLETTI

_ -'_DVOGADO _

RUh Vitor ]leirel... 110,
*,ON.: 1.-'68

I
- Flori.nóp"li"

DR. VIDAL DUTRA FILHO

I MÉDICO DE CRIANÇAS
Consultório: Felipe Schmidt,

38 (das 14 às 17 horas)

I Residência: Tenente Silveira,
130 (F"'ne JU65) ,

DR. MARIO WEN
DHAUSEN

_------....;..------------------�------�-----,.-t---
Lavando com Sabão

�irgem ..EstJecialidade
da Cla. WIIZIL IIDOSIBI1L-Jalolllle. (DllrcaEreulstrada)

economiza-se tempo�e dinbeiro

i
I'
i
I
-I
!

i

I
t
r
I
I
,

,----------<------._ ....._,-----.....---�---

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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t ACONTtCIMtNTOS SOCIAIS i
...................... . ., "' .

PRIMAVERA E OS ESTAMPADOS I
'

Um desfile de modas para esta primavera tem sem

pre um aspecto de expoaiçâo de flores. A r�queza doe c�
lor idó das estamparias, a variedade dos est ilos, a multi

plicidade dos modêlos, tudo faz pensar no mundo botâ-,
nico em explosão primaveril: tantos ost ilos quantas flo

res florindo, tantos padrões de gõsto, quanto um par

que em flores agora cm setembro, agora na primavera.
E o silêncio, como diria, modêlo para primavera em

m�ravilhosos tecidos "Criação F'iatec", uma Gentileza

da "Casa Fernando Ltda.", representantes em nossa pra

ça, dos afamados tecidos "F'iatec", foi a festa de sábado

;'0 luxuoso salão do Lux Hotel. '\

, Apresentando pela primeira vez em noasa So<;jedade
os mais lindos estampados em cetim e gabardine de al

godãQ: Nos vestidos estampados a -forma dos' modêlos, é

em geral, s ingel isshna, enquanto os tecidos l�sos: já apre

sentam oportunidade para cortes, ou detalhes dif'erentes.
,

Completamente tomado estava o Salão do Lux Hotel

pela Sociedade Florianópolitana, bem CO�10, represen

tantes de cidades vizinhas.
Desfile: Sta. Evanilde'Maria Lenzi, representando

"Modas Cliper", apresentou em Gabardine de algodão e

Gambraia de .algndão, dois lindos modêlos, trabalhado a

palha e contas nacaradas.. Trans.corre hoje o aníver-

Srn. Gilda Sarmento de Oliveira, com muita 'graça e sárió natalício do nosso pre

e!egunci:'l. apresentou dois modêlos em cetim de, algodão, zado conterrâneo sr, Acacín

cr iaç ão do figurinista Antônio Lopes. Faria. Sra. Olivei- Ouriques, funcionário da Es

ra usou lindos chapéus. cola Industrial e nosso corre-

Srta. .Beatriz Luz, pela primeira vez desfilando pa Ilgíonarto, sendo figura des

ra nossa sociedade, apresentou um modêlo em Gabardine tacada do Comité da Aliança
, dê algodão lizo e outro modêlo estampado em cetim de Social Trabalhista do -Morro

algodão. Beatriz usou 'Chapéus de Madame Aurea Moura. doOéu,

Srta. Luz representou "Casa Três Irmãos". Nesta oportunídade muitas
Sra. Bernadete Garufal les Viegas, com -muitn ele-I serão as homenagens com

gância apresentou um modêlo em Gabardine lizo verme- lue ver-se-á cercado pelo -

lho e um vestido de noite estampado modêlo "Guanaba-] .runscurso de.sua natividade,
ra" tôdo contornado com contas nacaradas. Sra. Viegas is quais, prazerosamente, os

representou "Casa Londres". O ESTADO se associam,
Srta. Tereza rFi,alho, modêlo conhecido mais sempre mulando os melhores vo-

uma surpresa pelo seu bom gôsto. Apresentou um vos- ele f.elicidades.

tido de noite, linhas justas plíssado trabalhado a conta: -- sr, rrmeu Pamplnna
nacaradas (criação Tereza) um taílleur em Gabardine ,sr, Eulálío Andriano

estnn1p:�do.
- sr. Zigomar Fernandes,

Srta. Ana Maria Siqueír a, lVIiss Santa Catarina, eles, Ilo funcionário do BaY!C')

filou com graça e beleza fazendo Jus ao título de a mais ,!-[CO e elemento destacado

bela do Estado. Sem dúvida foi o ponto alto da noite, 1 sociedade Jocs l.

Usou dois modêlos, um em Gabardine de algodão ('01' - sr, Orlando Elpo, cio al-

cora 1. Um: chapéu (cõr Chá ) , deu mais beleza ao seu o comercio local

rosto, Um vestido de baile modêlo Fiatece em cetim de - menino Àirton Claíbnn

algod{w foi uma cri5tçi"w da Ana MaJ:..ia, êste' modêlo' ho- :el1midt, r'ilho do casal Di,

menageou a' Fábrica "Criação Fiatece". ermanclocCóra Schmidt,
, O Sr. e sra. Governador Bornhausen, Sr. e Sra. Ge- - srta: Norma Tolentill"

nésio\ Lins, Sra. LinS' 'uma das d'ez 'mais' elegüntes da, ci-' Je Souza"filha do sr, Ell;](:

'dadl� de Ilajaí, Srta. Rosí Lins,\Sr. u Sr'l. SecretáriD Dr., rolentino de 80HZ:l, e aplié:',
'

Júlio é�eÚlO (18 Sóuz-ã, 'Sr� e Sra';--Si:'cl'&;'id,o' __:qr. Celso .Ia aluna' elo COlégio Coraciio

Ramo� Branco. Secretário Pilrigot. ":'\!LJe-5ü&�-, -�
Ó Sr. e Sra. Nereu Ramos Filho, acompanhava o ea- - sra, Se�mis.D, ,S

sal a ilustre' dama Sr,a Beatriz Pederneira Ranios, Sr. f Bosco.
'

,

Sra. Néwton B'Ávila, Sra. D'Ávila usou lindo vestido em - menina Maria de Lour·--· .",""'''''':'

custósa renda vermelha. Sr. e Sra. Dr. Wilmar Dias. Sr.... e les Trilha, filha do <;1' JQ[.(:

Sl'tt. Dr. Polidora Santiago. ' Trilha.
•

:' Dr. Cláud,io Valente Ferreira, _srta. Layla Freysle- - menina Maria l\.!_toille-
beu srta. Lucita Freysleben. _

na Bonateli, filha Cil) Cfl�:

,

Dr. Alvjlro Lobo e Sl'a. Sr. e sra. Gaudino Lenzi Sr. Arnaldo Ol'ga Freitas BolIFl

e sra. Djalma Leitão. telli,

Sr. e sra. Michel Dam'a, sra. Daura muito elegante. '- menina Aliete .. -Nazaré
Dr. Paulo Blas.i acompanhava slÍa noiva srta Helois3 Silveira, filha cio ::::gt. Arge-

Machado e Sra. Osvaldo Machado.
'

miro Silveira, e' de sua espo-

Sr, e sra. Gentil- Ferratz, sr. e sra. Sei'af.im Fause, ,a d. Aurea Silveira.
•...-·...• ..•••....................A·····V

......

I
...

D
......

A·_··E--M--�-M-·
...

A-·
........

R·T
......

E;.·
............··...........

·-",' Parrtl·'01"'paçã,osenhorinha Olga v., Lima.
,

- Major Mauricio Spal-
. '

Secretário Dr. 'Victor Pelusil' e Ilra. Sr. e sra. Dr. ling de Souza, da Polícia Mi-

N-"" d
�AnLOS BRAZ Cu�CIO E SHA. COLOMBA .T. cunclO

Alclo Luz. Sr. e sra. Dr. Orlando, Goeldner Sr. e sra. itar e elemento de'Sta(!:�ci(, ao e llm rnLJn o morto P t'
,

,

' ar lclpam aos parentes e pessoas de suas relações,
CláudiQ Vicenzi, Sr. e sra. Valdir Miranda Santos, Sr. lOS meios esportivli3. t·

'

WASHINGTON, 21 m, P) expedicão do, "National' Geo'; ) con �'ato de Cf>samento de seu filho ADEMAR, com a
e sra. Dr. Laudelino Gallott, Sr. e sra. Darcy Goulart. - Mm'ilo Mag'!1o Vieira, fi- , " , ,,"

- senhOrIta Zulma Rosa
'

}' S1'. Peres Velasco em companhia de sua noiva flrta. ho do sr. I"r,ancisco :vfagno
- A SOCIedade Geograflca graphlc-Lowell Obs'ervatory" FI" r

.

.

M I C'" t S
'

D S b t'- N S liel'ra e de s'ua
' " Nacional anuncio,u que foi I' que fotografou Marte do sul

onanopo IS, 13-9-55.
, ar en.e o.ou o. l". e fira. r. e as laO eves. r. e' sra, exmft, fira, d. �

Di: Aujor Luz, Sr. Lêdo Leite aconlpanhado de sua noj- _"lUda Teodoro Vlebt." ::>bservadQ no planeta Marte, da Africa, no ano passado,

va srta. Maria Lígia CabJ;al, o jovem Paulo Cabral. Sr. o que se acredita ser um in-I ,- ,

MAUS DENTES dício de vida ali. '
,

A comumcaçao da SOC12-

'Mussio Medeiros, Sr� ViCtOl' Luz Sampaio. Sr. Gastão '
.

1 O
'

G d
lVIaus dentes wrnam a A Sociedade referiu-se "<1'

dade Geografica diz que a

Silva, Sr. João Gonça ves Duque. .lavem erSOll e

I d b t d
'

nastigaç:'\.o defeit'losa, ini- a1aior transformação na geo-
esco er a a nova area,

Ne��. mesa da bonita Ana Maria, Miss Santa Catarina
'ianelo-se mal a digestã(, grafia marciana elesde que

perto do �r�nde canal. do

estava Sra, Otília Fialho, Sra. João Linhares, Sra. Julita
)8 micróbios que se dese;l- ,) planeta foi cartografado Planet�, fOl totalmente mes-

oIvE'm nos dent,es estraga.' '::>ela primeira vez há 12 perada, acrescentando qUfl
H. Siqueira.' Srta. Nice Faria, Srta. Faria usou _Ulp lihdo ,

' ;)
"numa antes fôra observa-

casado modêlo "Parisiense", Sra: Olgã G. Campos. Sra,
'OS, carregados pelaI;! ali, anos".

- nento' !)Odenl ca O' lnd'I'-cl'o' que se acredl·t�,
da essa neva mancha escura

Norma B. Viegas, vindo do Rio de Janeiro especial, ", "< usar a:' "

lais �érias pel't b
-' e'r vegetaca-o vI'va fOI' foto-

a não ser como um aumento
mente para inaugul';l\>lo 'do Aéro pôrto'Dr. Hercílio Luz,'

"C UI' açoes e -

da lltea escura conhecida".
áeu-nos o prazer em nossa f\ociedade com sua elegância Itera,;!íLs em todo o ,apa're .. ,;-rafado �omo um vasto cam-

,lho digeslivo., po verde-azul, cobrindo um,"
Disse a Sociedade que isto

simpatia e graca. Sra. Norma nesta noite usou um mo- ",. I
-

,. (,I"ando tl','e" pe t b 5r'ea de 200 ml'l m'l'lhas qua..
apOIa as copc usoe.:; de que

de'lo I}I'eto em Cr'epe FI'no CI'iacão "Canada' ". -t.. - r :111' a· '"
'

_

-.

dI'adas.
Marte não é um mundo mor-

Os Senhores, Tenente Fernando B. Viegas. Dr. Cas- ÇIl','S gastr-ieas, procur�
verl'fl'car o est d.1 A descoberta fOI' cr'edl'tada to, visto que a área escura e

tela Branco, figura de destaque na Sociedade Carioca, a o ue
,,� " denOtes SNE"" ao dr. E, SII'pheI', chefe da

resultado do crescimento de
Prof. Salvio de Oliveira. Sr. Ruy do Vale Pereira Dr.

,,�L"
•
- o.

plantaS, Para se saber mais
Armando Calil. Sr� AfQnso Lareiro. O jovem Roberto ..............._••-J"' _-••_ -_.. _ _.J!\,- -..... ac;êrca da possível vida ve-

Luz'. \ �ra. Otília Fialho, Sra. Norma B. Viegas, Sra. Julita H" que Cl"escem em rochas áridas
Srtas. lná e Inésia Machado muito elegantes, srta. :iqueira, Srta. N,ice Faria estava e�eyantíssima, Srta. e topos de montanhas da ter

Lizete Olinger, Srta. Nadyr Carioni, Srta. Joaquina Blu ereza Fialho, O Secretário Pelagio Parigot. Sr. Ruy do ra vão ser cultivados em }::I,

memberg. O casal Sr. e sra. Antônio Dfas Carneiro Sr. Vale Pereii'a e Zury Machado: boratório sob as mesmas

e sra. Nelson Amin, Sra. Adélia Amin, Sra. Amin usou De Itajaí recebí 'convite para o grande Baile de ca-I condiçôe; químicas e físicas
um lindo modêlo em cetim algodão padronagem 'Pierri lá di.a (3). Mais uma vez agradeço ao Sr. Sebastião Reis, que se julga existir em Mar-
Balmen. Foi notada a presença da menina moça Sania '1resldente do Bloco dos XX pela gentileza. te".: '

Barbafo estava muito bonita.
Sr. e sra. 'Dr. J. J. Barreto. Sr. e sra. Armando Sil

veira de Souza. Dr. Gercy Cardoso e sra. Sr. e sra. Dr.

Silvio Silva. Sr. e sra. Nilton Djacone, 'Dr. Dario Carva
lho. Sr. Luiz' Daux. Sr. e sra. Dr. Laura, Linhares, Sr:- e

sni. Dr. Dilson �rieira Borges. Sr. e sra. 'Dr. Raul. �r.
Maurício dos Reis Sr. Antônio Mello, srta, Lia �Soares da

Sociedade Lajeana, Sr. e sra. Luiz Fernando Machado

Sr. e sra, \}1e'itor Stein, representantes dos tecidos "Fia

tece" e patrocinadores do Desnle. Srta. Lacy Vieira. b
Sr. e sra. 'banHo Lehmkuhl Sr. e sra. Tenente Ary Vagner,
Sr. e sra. Júlio Gonçalves. Dr. Dib Cherem Dr. Gastão

\Assis. Dr. "João Assis.
"

• Homena:gem a Miss Santa Catarina' Ana Maria Si

queira.
Domingo, no salão do Luz Hqtel o Dr. Castelo Bran: fi

80, pessôrt de destaque 'na Sociedade Carioca, ofereceu !i
um fino jantar a Srta. Ana Maria: Eram os convidados:

.,,,,,.. + , '"

0, �STAnn
_,_--, ---"�--------._---
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FAZEM ANOS, HOJE

Comprar barato nom estabeleci.
mento de luxo parece 11m paradoxo'-

Comprar barato é uma medida de defesa, e um di

reito e é, hoje em dia, acima' de tudo, uma imperósa e

vital necessidade.
' ,

De hora para hora a vida torna-se mais dificil. Não
conseguimos romper o circulo vicioso que ca-da vez mais
e mais se aperta. Sobem os ordenados, no' intuito- de equi
parar os ganhos dos trabalhadores e funcionários ao

custo de vida, Lógo após, porém, novo salto para cima de
todos os preços, anulando, completamente, as vantagens
obtidas. .. ,

'

Assim torna-se lógica a ancíedade com a qual o po

I vo aguarda �s oportunidac:es para �azer economia, para

: comprar mats barato, muito especialmente quando essa

/ compra possa ser feita num, ambiente de elezancia e

I bom! gosto.
'"

O novo estabelecimento que" A- Modelar" vai inau
sentado. Vender barato, muito barato para vender muito,
tentado, Vencer barato, muito, barato para vender muito,

.........- _.-: _-" __ ..-.I para vender ainda mais do que habitual e tradicional-
mente tem vendido. Aliás é fáto conhecido e proclamado
que á:"A Modelar" cabem os maiores recordes de ven

das no varejo no Estado. Pois, êsses recordes preteri
dem ser ultrapassados, em muito, graças aos preços. -bai-

I X?S que normal e continuadamente serão mantidos (mes-
'

"
mo sem liquidações ... ) em todas as mercadorias das

I
inumcrus e var iadissimas secções deste velho e acredi-
.tado estabelecimento. I

i Assim, por mais paradoxal que pareça, o futuro me

II�O�' ,e mais bem instalado estabelecime�to comercial se

i 1 a Igualmente o que hã de vender mais bnrato l É um

I !::_um�
ded,ão f;r�emente �"enbdO,.

VESPERAL
O�ESTALDO IJE PENNAFORT

,)
Dentro do véu da tarde sílencíosa,
os jardins adormecem a sonhar, , ,

Choram, sonhando, a sorte de uma. rosa

Que vai morrer nos braços do luar.

Dentro do véu da tarde. sílencíososa,
Alguém soluça, erguendo os braços no- ar,
uma velha balada dolorosaSR. ACACIO OURIQUES
de um grande amor que ninguém soube a�ar .. ,

Pela tristeza' de um longínquo olhar,"
elentro do véu da tarde silenciosa, __

beijo uma sombra que me fez chorar.

Canta um repuxo na hora vaporosa.
'Quantas flôres ainda vão tombar
dentro do véu da tarde silenciosa ...

adeus, João de Deus·1
i

'

Inocente Xavier" Alves.

I Lutaste com denodo, meu irmã:; removeste 'barreiras

I ,��m conta do teu caminho, e díspusesté a custo o meca

I rusmo propulsor elo teu progresso, Eis que �mtão, interferiu

1,1 fatalidade, com a ordem de partida, que não' pudeste re

cusar, Era Deus ql_:le te o�denava s�ires das ,ft?n�firas dês-

'i te mundo!. -, Entao partiste, obediente lias Céus- que sern-,

I
pre foste, mas pezarose, por deixares tanta coish, por fazer"
:\.ban\lonaste, ainda au alvorescer do dia, o ínstiumento de

1I,:�I)Ii':''!'!Í?"m o qual subias pela escada da vida, Vê, como é o

" n:1U1(t�, amígo: Nq'vrias o vígnr da planta, qur I entíe a pró
t pria rocha e se expande, Quanta esperança e quanta ale
g;ria encerravas no coração jovem iE dizer que, energia tan-

ta, evoíou-se num momento, qual chama de uma vela ca-

paz de Incendíar Q mundo, desaparece num sopro,
'

Mas, " ficaram tuas obras, João! Sempre dizias eu mIL

lembro: "Com Deus, o pouco vale muito!" e seguiste sempre
esse principio. Nunca te deixaste contagiar pelo vírus da am

lJição,sem freio, que amolece UiS consciências e endurece os co-

raç"13, Foste serrijJre honesto, ,justo le ,tl'abalhador, Seguiste a

Dem at� anele pO,ele ,a imperfeição humana, Portanto, nes
t:; último adeus, que dás fiO nmndo,ci'u te digo, me,u irmão:
':ca tral\tjuilo:, O Juiz Supremo reconh"cel'á certamente
) tt:li exen�pio dê tr'ãli�lhb,' l'eU<1ãõ· e "�'tíça;"qnt' 'sàrvi�..i
te ineentivo a esta 'geração descrenté. '� -

Tua breve estada, n��ta '1'e1'r:1, há de ter valor pera;>:: t'
"u" -;; ')11 e
�

�)- homem c:esorientou-3e pela gatlãl1cia d� Tf:�d�
I'

". ...,12,0 er, que
amore "ÇOU f\ consclenCla; desvairou-sp -�- b rle"

f " '
'1'r.dn usca ,

'<'<, :-!l,e�',::\, e ama, ,-E e com exemplos co�� ue deste... , ..... ,.'"" '" ".' "'h'eh 1 T ,.fi q , qu>,
'" )8l1's éOilV"e'r'fce'fci"t)'<',li'._1: o (a e.J;r-i7'" tão pequeno" a ser

':lis 110'-;'[, to, ma:,:; desí��;àiâo e, sobretudo, mais cons
.. rI,Le ('O Si.'U deVEr, de arnor ao próximo e ao Criador,
S;) com Deus, J'oão de Deus:

Em lã preta e branca, MARQUISE a-p_resenta este'
interessrt,nte conjunto, Saia bem justa e casaquinho cur

to, quase como bolero, de mangas 3/4 gola eJporte enfei

tada de veludo preto' bolsos laterai� e abotoado por um'

botão da mesma fazenda. (APLA)

, '

,

PEDRO ROSA E ,SRA. ALCINOÉ ROSA
, Participam aos 'parentes e pess-oas de sua;; relações,

) contrato de casamento de s.ua irmã e cunhad� ZULMA,
com o senhor Adernar Cm'cio. '

Coqueiros 13-9�55. .

'

--: e -
.:�

CÉLIA AREÃO MEDEIROS

�articipam aos parentes e_ amigos o nasciménto' de
�e,u fl�ho RICARDO, ocorrido dia�15 do corrente, na Casa
je Saúde São Sebastião. -

RESTITUIÇÃO

j "BLACK-QUT"
MQSCOU, 19 (O, P.) - O BUENOS AIRES, 19 (U, P.)

?residiup1 ,do �onselho., �u- - O general Franklin Lucero
lremo da Umao SovletlCa comandante ,supremo das
decidiu propôr a restituiçao forças de repressão' ordenou
ja base militar ae Porl{kala esta noite passada um "bla
à Finlândia. ck-out" no eltstr�to da Pra-

ça de Mayo. Esta providencia
foi explicada como dei' pre
eaução contra um passiveI
,üaque, tendo' em vist� as

"['eiteradas advertências dos
'ebelde$.

I � ..

Z,E-MUTRETA

,

PRÊMIO
BERLIM, 21 ({T. P.) O

i prim::;iro premio, no festival

I internacio�al cinematográfi-'
co d03 palses da cortina de

,
ferro, em Varsóvia, foi confe
l'ido ao filme Vietnam, pro-

I
dução ele El'nest Hadachik.
(Sountag, Berlim). -

_-_
-

J
_j

I

I

•

"
'

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Florianópolis, Sexta-feira; 23 de Setembro de 1955
...._=.....�.... =======.....iõiiiõ===.....-==-.....= ="""----iiiiiõo__-------...._..............._...... ............__..............._-;0; -:- .....__--=.....__,;.,,0.: ,� 'A_"==-==_= , =-=--""

OaV.LS� O .
t

'0 E.stado Esportivo
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- \

bitl1l';::t. de comum acôroD
Pan a direção do n1ateh os dois clube� resolveranr

,

As _ 8 horaril.
de Domingo' em Henríque e$co1her o fl)', Oswaldo Md-' Anselmo DUARTE'

'--,:;tg�, mtre Atléticó e Im, ,.rá. i'�sl'3-- NUNES _ Violeta

IFERRAZ em:

,'PINGUINHO DE GENTE -

I ' -No Programa:
, ,

'

:',' t{. I'Cu:] vistaq ao' jogo de

dO�.
-

"r--'<'--'"

niJ;gu �rerit�, ao 1�J;,11bn, )tWcj�'fJ: ·1J,tàí;êl'é ensaiar'á
treLI.1.ra )!� noite o o Boca..iuva,
./' "

l.� ...._.�r
.

.', _"����>--'O'-'<)'-'<).-.c>"'-<�

, " �

REMO EM BLUMENAURa Oitava RDdada Venceram
, , Já no próximo Domingo, 25 do corrente, pela manhã,

,Venda'val e Treze' de ,Ma'l·o em sua'séde social, oC.N,AMERICA promoverá a fes-
ta do Batismo de sau OITO gigante _ HERMANN
HERING _ oferta da CIA. HERING _ cuja festa f:.

de Guintér e Ciróca. Final: .Vendaval 4 x O, Marcanm; parte dos festejos do 7�0 aniversário da citada Cornpa-
Enio e Círóca. Quadros: 1

� .nhia. Discursarão, em nome da CIA, HERING, oferecen.
VENDAVA_!, - BRANCO, José e Gerson, Alcides, Baía- do o barco, o snr. VITOR HERIN-G, sócio Beneméiito

no e Anastácio; Enio, Corínho, Guinter, Ciróca e Chic�, do AMÉRICA, c no nome dêste clube, agradecendo o Dr,
FLAMENGO - Valmor, Pintado e Didi; Dorval, Sa- Ms rc il io Mederros, Presidente do Conselho' Deliberativo

bará é �rnan_i; Sarrafo, Evandir, Orlando, Galego e Haroldo, do AIVIERICA.
'

Diamantino Alves foi o árbitro, com bom trabalho, �. * lt I

Pela primeira vez, n as aguas do Rio Itajaí Açú, na,
vagará uma frota completa dos sete tipos .rie barcos

Olimpicos - Out-Riggers: a 8 remos; 4 remos com pa

trão; 4 remos sem patrão; dois remos com patrão; 2 re

mos sem patrão; double-skif e single-skif', pela manhã
do proximo Domingo, 25 do corrente, 'em frente a séde de'
C. N. AMERICA, por ocasião do batismo e lançamento
lI'água do OITO GIGANTE.

Em vista dos contra-tempos surgidos últimamente pe

las chuvas, adiando várias vezes a rodada da semana, re,

solveram os membros efecefeanos realizar tambem aos do

mingos, pela manhã, partidas de futebol pelo referido

campeonato, Assim é que cloJ'ilingo tivemos duas pugnas
das quais Vendaval e Treze ele Maio foram os vencedores,

VITORIA FACIL DO VE:NDAVAL
Entre' Vendaval e Flamengo prevíamos que o primei- MARCHA FIRME NA LIDERANÇA O TREZE DE MAIO

1'0 seria o vencedor pois' inegavelmente possuí melhor Juntamente com o Iris vem o Treze, passando bem ou

plantel. Todavia tambem não estava tora. de nOSS03 cal- mal por seus adversários. Sábado, o Irís passou com difi
culos q-;;é' l).Elamengo pudesse oferecer a mais tenaz resís- culdade pelo Alvim, Barbosa enquanto domingo pela ma

tência, aos ideais .dos PÚpil03 de Waldir Lopes, 1nfelizmen· nhã o Treze de Maio teve que se empregar ao máximo

te, isto não acon(eceu, Vimos um prélío onde o Flamen- para não ser derrubado do posto de líder que ocupa ao la

go foi comodamente batido sem esboçar qualquer" sentido do do Irís. Diga-se que o prímeíro tempo foi dominado pe
de reação e sem ter os alví-anís se empregado a fundo", los rapazes trezistas que só não conquistaram maior núme ..

Foi uma partida facil por que passou o Vendaval em bus- 1'0 de tentos pela má pontaria dos seus avantes e princi- ,x· ·x· ,x·

ca do troféu "Agapito Veloso", palmente por não explorarem o setor esquerdo onde o za- I A _FEDERACÃO AQUATICA DE SANTA CCAT :-\-
Outros detalhes: 1.0 tempo - Vendaval 2, x O; gool guelro FadeI esteve bastante ,fraco, ,

,','

I UINA, telegrafou ao C. N, AMERICA, nos seguintes tel'-
Na fase final o clube dirigido por Bóris modificou sua n10S: _ "Favor informar' se concordam com a transf'e-

.•.•.•••• '•••.••••••••�•••••••••••••••.••dI.. defesa; passou Mareio para pívot enquanto Hulse foi para rencia da regata de campeonato para o dia trinta df
o ataque, Esta mudança foi benéfica pois .o Tamandaré! Outubro do corrente ano pt Praso resposta até dia vinte e
passou por situações, críticas. E o resultado não se fez e,s- I três corrente pt .Aquática" ,

'

;:e:'ar pois Alb:'rt? diminuiu o s��re ,para 3 x 2, E pro�se-I O AMERICA respondeu: �, "Nosso aniversarie so
guia o bombardeío do ataque pI)aqUlto quando num rapi- Outubro e virtude campeonato 16 havíamos marcado 11m:,
cio contra ataque, Ti�O pôs. por ,terra todas as esperanças : sa .regnta festiva 30 Outubro com participação clube

RIO, 21 (V. A.) � A, um passe de Luizinho, ati- do? rapazes da Bocaíuva, conqulstando to 4,0 ponto para, Porto Alegr� e estavamos ja encaminhando pedido eSSE

axemplo do que sucedeu do- 'l'OU inapelavelmente da pe-,
os seus ,e conseque�temente .selando a sorte �a partida'l Fe?eração pt Pensamos merecer sermos-Inteirado motive:

ningo último, no Maracanã,

1 quena
área. Icom

mais al�u�as jogadas roí encerrado o cotejo que teve ',dIamento pretendido afim podermos saber razões

)S brasileiros pecaram pelo SAI MAURO duas fases distintas.
,

'

'ortes justifique .a lteração nosso programa com cancela-
individualismo. Por outro Reagindo cõm entusiasmo, Outros detal�es: 1.0 tempo: Treze de Maio 3 x 1. Fi- tento convites programas e outros impressos pt Aguar-
.ado os chilenos mostraram- os audinos vão até a área! nal: Treze ?e Maío 4 x 12, Golearam: Marinho e Tito, dois 'amos noticias pt Saudações pt -Sebastião Cruz Presidcn
se mais at�os do que no bras ileiua, de onde Ramirez, cada; e Rm e Alberto para os alví-verdes, Quadros: c C. N, America"

primeiro encontro, embora chuta violentamente defen- I TREZE DE �A10: E�nani; Flavio e Natalino; Zézinho.

não tenham impressionado dendo Gilmar. Nessa ocasião Ildefonso e Aragao; Marmho, Hélio, Val_dir, Cabelo e Tito, .'!'..-�.._ ,........-.. _ -.. .

pelas virtudes. contunde':se Mauro,' quer é ! T�M�NDARE': Pedrinho, Véva e FadeI.; Paulo, Hulse
,

,,:ubstituido por Hélvio. I'
e Benjamlm; Alberto, Maneca, Marcio, Rui e Vinicius.

\fUITO IND1VIDUALIS�O BUASIL, 2 _ O � ALVARO, Jl!IZ: Voltou a apitar Euclides Pereira que teve bôa
_ NENHUM GOL Voltam a atacar os bras i- atuaçao,

o TRIUNFO NACIONAL 'DE 3a.�FEIRA
NO PACAEMBÚ

/ MEIRA; O ESCOLHIDO
,

(COMUM ACDRDO)Não obstante haver o qua, ieiros, resistindo bem a, de-
iro brasileiro iniciado o jô- iesa chilena. Aos 21 minu- A SELEÇÃO' DA RODADA

;ro com animadora agressivi- tos, porém, falhando Hum-
Valmol' (F),' Gerson (V) e Natalipo (T,M,); Benjamim

lade e de haver mesmo, berto num centro, Álvaro, i��', Ildefonso (T,M.) e Ernani (F); Alberto (T), Mareie,

;onsignado, ampla suprema- aproveitou a bola para, com
Valdir (T, M.), Galego (F) e Tito (T. M.),

;ia de ataques, n'enhum potente tiro assinalar o 2° ,
.

;ento foi obtido, o mesmo tento brasileiro. .

.

O CRACK DA RODADA

lUcedendo 'aos chilenos: Os GOL CHILENO .;_ HOR- ,Coube ao zagueiro Natalino, vinculado ao Treze ue

lO primeiros minutos foram MAZABAL IMal?
as honras de ocupar, estq, secção, Foi simplesmente

11'. francas .'ameaças dos bra- Mais descansados agora notà,vel sua atlJação frente ao Tamandaré na manhã ,ck
T

, . , , 1 clOlnlnO'o, ' ,

;ileiros, que perderam três eIS braslleu'os, pel'mltlram

I
o

�--:."'.1).des Dportunidades para aos andinos equilibI'ar a M. BORGES
,1 <c. '_

P" 1\"-' ,

'I I t'r. . nmell'o, mUun- pugna, eXlgll1C o !1 gum l'a-

nhal'ca:�I:.uta11do demorada- oalho da defesa. A�s 33.mi-'
fi••••"••••••�ílceo�•••••••••.•••••o.o•.••••••

�
1 o, c 1.

'd' H
'

nente; eni'��!::�sa'e Ro���: :�:�o�o�p�e����ez,c��no�.:�:: I o- AVAl DIEARA UM AUTOMó\lfj �,."
)erto, Vasconcel",\-� centro �abal levantou a bola, co-I��y.;;:. o

--.:,,-...,.,.... A" >�.. ""'.....,,,,;;.._-;'._=,.,..,�":'- ,;__f',1, 'J "'';;í.:'
��le�, fal�aram nu '��l.!j'l_ brindo GjJ-""7''''''::t:'1i:''<:\.rJ7P{''''''� ��', O A yaí F. C. lançou há dias uma caJl1p.:lú ha mel'ité
,Obl e, a. hnha da penaJlu:n . �"'-'-V_-:p'�::lU<ll, l Ue �e .XI e ,'],1, (ilje deve merecer o hPuio de todo o L'lTI1 de"portieta,
1e maXlma e pouco depol:s,

I(J�p�dla, E�tava malca 0,0-;];1" fato, ninguém que (llle�ra vêr, o nosso :útebol mais
fIumberto, nova�ente chu: 1 tento chlleno.

,

. !t"oluido, podérá negar ?.u"ilio a esta I ,)me�ltosa cam,
,ava a esmo, A esse, �em . DOM!NIO CHILENO pnha, produto da coragem da Diretoria :,hi-anil. Narb
)0 'os chilenos, eXlbl,ndo I ,I�esphcavelmente, �s bra- méÍlos nada mais, do que um automóveL será firado dia
11�lho�' t:'a'balho em conj,un- sJlell�os se retrae_m, cedend� 25 de novembro vindouro. pela Loteria .do Estado ao
;0 ehmll1avam gradatrva- o campo aos chllenos, tOl-

preco mo'clico de CI'� 10000 o b",-A� ".� d ';
.

- " . '.

'd
>, 'H, lJ.i!e.e, le, ('I Len o o (1.-

11ente ° domínio, eqUlh� nande apreenslva a torCI a, nheiro apurado em benefício de sell Est: d' 't
•

- I
t' f' 'I

.

, alO sloem
)randp a partIda, que pas-

I Cl,ue se man em ,na, Sl e�- magnifico terreno na Trindade. Todos re'!lamam o ]11'€'
!OU a oferecer ataques al- CIosa. Ch,ega: ass]m,. a peleJa cário estado do velho Campo da rua Boca'iuva. Está na
;ernados. Gilmar passou a I ao �eu ternlln<\ ,fname,�te, hora pOrtanto de ajudar á esta corajosa iniciativa do
;e empregar. Conquanto me- assll1alando �u,st.a, porem, Avaí, que está no firme propósito de dar à nossa Capi
,hor ?rg-aniz�dos, �orém, t�'a�a-lho�a vItorIa dos bra- tal üm Estádio decente, á altura de nossa evolução. Nes
)S andll1os, nao se- flzeram sllelros, I ta circunstância toda a numerosa famili� avaiana, as,
;emer, por falta de agres- AS DUAS EQUIPES

.
sim como os desportistas em geral devem dilr o seu lh-

;ividade e de -in.tui?ã.o' Tr,ês Foi a seguinte a constr- dispensável aipoio, para' o sucésso desta jornada, que se,
,'esultantes do �nd�v�dual�s- tuição das duas equipes: rá, não tenham {lúvidas _ o prenúncio de outras cmr.
�esutantes, do mdlvlduahs-

-

BRASIL _ Gilmar, ';r'ur- panhas, que vizarão sem distensão de côres clubisticRs,
no dos brasileros do que, "ão e Mauro; (Hélvio) For-

o e'ngrandecimento cada vez maior para o nosso fútebol,
;lrópria'!nente 'de sua tática, migÇl, Bauer e Alfredo; que preéisa da coragem dos bomens q'ue o dirigem, para

t
.

ar'am
-

o tI'aba' lho 1\.'�,alII·l·llho, Ipo]'ucan, (Luizi'-�arac erlZ
'

< lH. a sua compléta e definitiva reabilita.ção. Esperamo!',
ios chilenos n'o primeiro nh0), Humb�rto, V�SCGil- portanto, que os desportistas de Florianópolis, assim
;empo que terminou pouco celos (Alvaro) e ROd�rue�. como os do Estado dêem o seu apoio 'necessário e indL;;
iepois de haver Vasconce- CI'II,L�, _ E.scutti, m�l-: pensável, para o compléto êxito desta campanha, que J:'
los da pequena á.rea, chu- d� e CaIlaseo, Alvarez, C_�- ,se descortina como plenamente vitoriósa.
tado por cima do, travessão. b.!!lo e COl'tez; H_.il.rmazabfJ.J, 1 Milton F. Avila
Assim, como no Rio, os bra- 'Rob�ed(l, Melendez, Fernal1-

,ileil'os, carecendo de con-, dez" (Ramirez) e Ramirez

j Lmto; perderam-se em exi- (Sar.cJ1Pz).
biçiíes individuais. Zero a Af; substituições foram
�ero no primeiro tempo. l'eali�adfls no primeiro tem·

BRASIL, 1 _:_ O _ MAURI- po, -

NHO A \RBITRAGEM _

A modificação da linha RENDA
brasileira, com a inclusão de Dil'il?'iu a partiaa o árbi-

Alvaro e Luizinho, deu-lhe -TO Harry Daviés, cuja mi;;

mais coesão. E aos lO-minu- 'Ião foi fadlit::).da pela bOil

tos eTa marcado .o 1° tento conduia dos jogadores. _,

brasilero, por intermédio de A rellc:la foi ae Cr$ ' .... '.

Maurinho, que,' i recebendo 1.032,R05,00.

,

TR'EINAM ATlETICO) E BOCAIUV.A

QUARTOS
DR. lVIOENICH, i . Alugam-se quartos e va-

Comunica aos seus dis- gas com ótima refeição. Pre

tintos clienteS que estárá ço- a parfir de Cr$ 1.100,00,
tusente até fins do corrente Rua �Ivaro de Ca:'valho, �.
'Tlês.

' I .Acelta-se tambem mal'-
,

miltas.

,', , I'V dDIVóRCIO E NOVO CASA- en e ·s.e
MENTO

AVISO

I Um Prefect ano 1950 Ia
Processo legal, rápido e Hl51, em ótimo esta,do de'

3igiloso, no exterior. Con- : conserváção. ,

suite sem compromisso, o
I Vêr e tratar com' o sr.

Escritório Juridico' e Admi- Ainton:'J José Campus a rua

�listrativo. Caixo Postal 24 de Maio, 930.
1231. Rio de Janeiro. I Estreito.

Esgrima

- o •• _' _ •• _--'"_

-nUAS BRILHANTES VITÓRIAS DO
GENERAL OSÓRIO F. C.

O Campeonato Estadual, Dia 27 _ Às 19 horas -
de Esgrima, iniciado terça- 'Individual de Florete.
feira, vem selido disputado! Local: Associçãô Atlética
com grande êxito, estando a

I Barriga Verde.
Fede'ração de Esgrima de
Santa Catarina envi!dando os Outubro
maiores esforços para que o Dia 2 _ Às 9 horas
certame 'Obtenha um suces- Local: Polícia Militar
so retumbante. I Espada: Equipe _ A. A.

.

Foi-nos remetida a tabela Bárriga Verde, Doze e Lira.
do Campeonato, a qual está Dia 7 - Às 14 horas _

assim organizada: Local: Polícia Militar,-
Setembro Espada: Equipe _ C. A. O.

Dia '20 _ Banho da Ja- x VencedOT Fe�'inino; Às 20
queta. horas � Local: A. A. Bar-·
,Dia 2'1 _ Florete: Equi- riga Verde _ Florete lndi-

pc '_ A. A, Barriga Verde' x "idual, '

,

Doze· de Agosto 'Dia 9 - Às 9 horas _ Lo-
Dia 22 _:_ Florete: Equipe cal: Polícia Militar _ indi

-Úira x A,·A, Barriga, Ver" vidllal de Espada: Às '14 ho
de ras - Local: A. A. Bar

l'iga Verde _ SaQre: Equi
pe -. c, A. O. X' :Vencedàr;
Às 20 horas _ Local: A. A.
Barriga Verde - Individual
de Sabre.

Comercio TranSpc.rtil
"Hu:i' Jóio' PiiÚo. 9 FpolL

'

jogando sabado e domin- jo'gar tudo o que sabiam pam

go contra o Uercilio Luz e
I

depois (le noventa lninutos

Vasco da Gama respectiva-! disputatlíssimos saírem do

mente, a equipe varzeana do I g-rai:nado como vencedores
General Osorio Fu.teból

CIU-, pela
contag'em míriima.

be conquistou duas magnifi- ',Tento aSSÍl�ahldO por '�).l�
cas vitórias abatendo-as pc- no aos 23 nunutos da fase

los e:scores de 2xO e lxO. Na inicial. Nos dois encontros

primeira partida c�ntra os a eqlÜl>e ven-cedora -formou

Hercilistas os comandados: de com: 'Helio, Aci e Quico; Va
Dh1a não se elllllregaram a dinho, Bela e Dalmor (Nel

fundo visto a pouca catego- son); CáSSio, Má;i'io, EUl'ides;
fia do �f�:.:�af;:. i;!�:� dO� I ROgéri;s:l.;!::I:.. Qt�9_ y'��_fjQ

Distribuidor
....

Dia 25 _ Às 14 horas _

Florete para estreantes.
Dia 26 _ Às 21 horas -

Florfilte: Equipe _ C. A. O.
V,encedor.

c� RAMOS S/A

•

nmma�
CINE SÃO JOSE

As 3 _ 8 horas. '

Uma .história humana,
realista, ,. Ela era uma de
caída ,., e em vão foi todo
o seu esforço para arrebata
Ia aquela vida ...
Eva DAHLBECK - Ber

ger MALMSTEN em:

A MULHER E A

TENTAÇÃO
No Programa:
Cine Noticiarío, Nac.

Preços: 10,00 _ 5,00.
Rigorosamente proibido

até 18 anos.

[,fI.l,
As 5 _ 8 horas.
CINEMASCOPE

Rex HARRISON _ Vir-

'Ilma MÃVO Gsorg'('! ,

SANDERS Laurenc€'
HARVEYem:
RICARDO COR'AÇAO DE

LEÃO
Warner Color de Luxe
Preços: 18,00 _ 10,00.
Censura até 14 anos.

. As 8 horas.
Van JOHNSON _ Eleo

nor PARKER em:

A INDISCRETA
No Programr.:
Atual. Atlantida, Nac.

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

Noticiario Univel'sal. Jo1',

P-c'.·�':"'l-S__:,/�,.o"º�_.,,..3;'5i» ,

Censura até 14 anos,

As _ 8 horas.
Paul HENREID _. Pa-

tricia MEDINA em:

O ULTIMO PIRATA
,

Technicolor
No Programa:
Noticias da 'Semana. Nac. _

Preços: 9,00 _ 4,50 .

Censura até 14 anos .

As _ 8 horas,
Reportel� Na

Nac.

20) COMPLEMENTOS
30) O ULTIMO PIRATA

_ Com: Paul Henreid. t�eh· .

nicolor
40) (j HOMEM DE AÇO

3/4 Eps.
Preços: 7,0.0 _ 3,50.
Censura até 14 -anos.

I -DOCES
Aceitam-se encomendas de

docinhos em grande varie

dade; Tortas e Bolo de Noi

va, Salgadinhos para Batiza
dos - Aniversários e Casa
mentos.
Rua CeI. Melo e Alvin 17.

Te!. 3.416

Quem perdeu'
PULSEIRA

De pi'átá" foi encontrada

pela srta. Júlia Alves, em'
frente ao Asilo Irmãos Joa
quim, na Aevnida Mauro
Ramos. A mesma reside á
Rua Crispim-Mira 67.

EMPREGO
Necessitamos de um p.u·

xiliar· de escritório e um

vend�dor nracista.
Escrever para Caixa Pos·

tal nO 12, nesta Capital.
-_. ---_ ... _--_.

MOTOR ALBIN 10 H p'
Ve!lde-se um novo aindft

encaixotado, Entrega irri'e-
diata,
Cartas _ Caixa Póstal"

.' "_226
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Florianópolis, Sexta-feira', 23 de Setembro de 1955

o �nuenh�iro. Francisco.B. Gallotti, IComentário �o Dia
o periodoç!,��!t�ato dos HnJl1lm!�o, horisontes de no�t,:ft���da�;::d::: :��: I:��; p���t�:.a��\�Oion��:é;;'; Ih lJr.i,,;iá tIe .4IYARUS ti. OLlYf!III"

Hl56 a 61, sera assmalado <;:;ente humilde, mas Iaborio- nossa terra os clarões aben- janun 'Gallotb e José de I catarinenses não seriam tão' -

n� l�istó�ia político.adm�:li�. .a, honrada e digna, _ vi. çcados �e uma nova aUr?l:a,
Miranda Ramos, respectiva- I irigênuos que fôssem dar o

OS ADJ'ETIVOS MUDAM determinada peça teatral. E

trativa ue Santa Ca.taIl�a, nos que a vóssa fé patríó- prenunciadora dos felizes m:nte para Governador e seu voto a um homem que
TAMBÉM querendo simplificar a opi-

como de g:an�les realizações .ica e a vossa confiança no dias do �uturo, em que o Ylce.Governador do Estado, representa, não um pensa-
i' I

mao: _ Tremenda! Sem eu-

.e menemerencIa. .i:ngenheiro Francisco Gál. Engenheiro Francisco Gal. Já se pode dizer vitoriosa, menta democrático mas! Tudo muda, tudo se trans- . tendermos, pergun tamos,

N o seu decurso, os _sofr�. otti, o amigo dos pobres, e lotti, eleito. Governador, ope-
ante .�s den;o�straçõe� de uma ideologia qu� fêz a forma; E ,duas afirmativas I tremendamente.boa ou b:e.

mentos dos pobres serao mi- L certeza de sua vitória nas rará um ritmo acelerado na entusiasmo CIVICO e de irres- desgraça do mundo, lan- nos vem a mente. Uma de mendamente ruim ? O adje

norn dos, porque o Erigenhei- .nnns de 3 de Outubro, são marcha do Estado, na ostra- trito apôio recebidas em tô- çan do-o numa guerra em
Lavoisier, den tro da ciência I tivo só, já não explica nada.

1'0 Francisco Gallotti que naba láveis, como as que a. da do Progresso. da parte por aquêles ilus- 'que foram sacrificadas pre-
da vida nada se perde, tudo Hoje, formidável é coisa ex

governará o Estado com limam aos demais catar-i- 3 de Outubro vindouro, tres homens públicos. Nem ciosas vidas de brasileiros. se transforma, outra do ve- traordinária. En tretanto no

justiça, honestidade, altru- ienses, Vimos todos os dias, será nos tempos atuais _ o poderia deixar de ser assim, Santa Catarina quer, por-
lho mestre Machado de As- dicionário significa horren

isrno, abnegação e patriotis- nães e esposas, irmãos e fi. dia maior dos catarinenses quando o nobre e altivo elei- tanto, Francisco Benjamin sis, teria mudado a vida, ou do. Fantástico, queria dizer

mo, é, por excelência, alma 'hos maiores, integrando os porque nesse dia prevalece- torado catarinense compre- Gallotti, para Gover�ador,' mudei eu? A vida é continu: antigamente, sobrenatural,

generosa, afeita ao Bem. omités da Aliança Social rá fi vontade soberana da ende ser preciso restabele- e José de Miranda Ramos não pode parar. Os cena rios hoje é belo, formoso, ótimo!

.

Sabemos de uma fôrça im- I'rabalhista, que se inaugu- maioria do nosso povo, que cer, em Santa Catarina, o para Vice-Governador do' serão os mais variados, mas Outra palavra que vai per

-ponderável, de grande 'atra- -am por toda parte, comités' elegerá para a mais alta ma- regime governamental que Estado. São êstes os homens os bonecos humanos se mo- dendo o seu verdadeiro selJ

ção ou influência encanta- [ue propagam, por meio de gistratura . do Estado, os lhe permita retomar os ru- que defendem, <onde quer
vimentam, se gastam e se tido : - Fabuloso. Há na

clara sôbre o seu 'Ol'açflO .oncorrldcs comícios, o va- dignos, ilustres e beneméri- mos do seu progresso mate- que estejam o princípio de- transformam. Estrada de Ferro Leopol d i

sensivel e bom ... F,6S:1 Iôr '.01' dos seus candid-atos e tos f ilhos de Santa Catari- rial e espiritual. A campa- mocrático
-

da soberania po- '. Há os que �I'êem, no dest�- na, trens que se chamam

Ça poderosa e benéfica, fi o

,.'oncitam
ao povo, contribuir I

na: Engenheiro Francisco nha que precede o pleito de pular e não transigem em
no. Outros �ao. N�s acrrd!. "Expresso" e que levam, /3-

I sorriso angelical das c rian- .orn .o voto para a vitória Benjamin Gallotti e dr. Jo- 3 de outubro está "endo con- matéria de opinião política,
tamos que ele esteja no co- panhando cargas nas esta-

ças. Desafétos seus, propu- los mesmos.
.

sé de Miranda Ramos. duzida com louvável eleva- para angariar vótos que não mando das ações a nos. mo- ções, duas a três vêzes mais

[arum criticadoramenle que .' ção moral pela Aliança So- exprimam também o espíri- ver, com os cordéis presos tempo que a viagem normal.

o ifuturo Govel'l1ador, US:1n.
• e ��.���

.....,,----- ....... e�al Trabalhista, ao contrá- to democrático de nossa ter- às suas ;mãos, como .se f'ôs- Os adjetivos vão assim

do de excessiva, descomedi.
.

.,' ., ;-:i!�"'d_' {'d.!g�� no do que ocorre com �a ra.
semos slm�les m�rJonetes. mudando de significado. E

�:o:en��:��€ d;'�.!:��::, i�:: t��'l\tfí) ?;W,1{!1l1�� f:;:,,�':eda ::.�:!' �::'::'.� lo;'::a��,c,o d�e�\:���a 'i'�: �,�;-;��o;::d::;;::��� 'com�;o :�� od,O,,:":�:o ;:'��;:;:. ,t:��
presentante da beleza cario.

"..... ;';::1*)1J(� .ace dos acontecimentos mos têm dado provas, em
chário à mesa de trabalho", usados demais - indevida-

ca, que há dias visitou a f!h�::::; orn insultos e calúnias as- vá rios setores de atividades; que de quando em quando mente, imerecidamente, per-

nossa Capital, onde fôra ho- {d.·U<X; sacados contra os candida- de sua capacidade adminis- consulta para ver quem che- dendo quasi a sua fôrça de

menagéada. O engEmheiro �:j:>g:v: ()S adveusários. trativa. Por outro lado o gou ao fim. Aí êle provoca expressão. Hoje os adjetivos

Francisco Gallotti ajoelha. ",'.;' .�>Ui.:�f Já se vê que' o governfs- pensamento político dêsses situações as mais desencon- mais bonitos e mais fortes

ria, como talvês já o tivesse
.: �' � no, patrocinador do lacer- I dois eminentes candidatos trudas, as mais esquisitas: enfeitam coisas tão feias e,

feito, na "Casa da Menina .)'i.;-...... II� !ismo, está em desespêro. é largamente conhecido 'e
- Às vêzes em desastres pfl- elevam tão desvalorizados

Pobre Abandonada", a bene- !� f' nendo·se comprometido deJ fiel à cauga do povo e da 'VOl'OSOS em que quase tod�f> valores.

mérita ins'tituição por êle ':!"� nasiadamente ao sacrificar consciência nacional. Tendo morrem, um se salva mila· --�---------

creada, mas, deante do ber- ":' " .t2. � � situação da UDN, jun- sempre vivido e atuado em
grosamente. Outra vez suee·· VE'NDE-SE

co da criancinha enferma,
.' .' iE jndo·a ao carro desengon- contacto com as' clasc:es de ao contrário: - Morrê

�1'l'l fervora prece pelo seu

·,.m ;ado de uma coligação de mais humildes, não guar- apenas um, cujo final do ca-
.

1 sala de jantar

restabelecimento;' ajoelha.
ninorais partidários, o Go- dam preconceitos de qual- mmho estava escrito, e'l

, d
1 carro p/criança

rias, sim, mas diante o atau.
!erna 01' atual se "vê culpa- quer espécie e,' quando su- quanto todos os outros escl't-

.

1 bicicleta' marca Maraton

de do filhinho de um pobre,'
10 da dei'roia, que não con- birem ao Poder, não deixa- pam ..

. E
Tratar à Rua Felipe Sch-

tê.lvês funcionário público
;egUlu evitar nem mobili- rão atrás o precioso cabedal stamos entretanto to-

estadual de insig,,")jficantes
;ando os recursos do Estado de experiência '- e observa- mando atalho 110 caminho midt,; 131.

vencimentos, como os da
' indo pessoalmente, de mu- ções reunido através de lon- 'lue nos propusemos seguir. BE'NIGNO .JOSiÉ DOS

clhs�e ou 'Referéncin VI, vi.
llicípio a município, cabalar ga existência transcorrida Falávamos no início de n08- SANTOS

tiJíl1:lcl0 por de�H-I.l-tl'-ição, por
deitares.

.

'no meio do povo. Poi"isso, :la crônica de que tudo mu Consertos de maquinas e

não terem proporcionada ao
Não teremos de- esperar são êles os veldadeiros de- da .. E muda mesmo, até .) reIagias.

pai o necessano aumento
'1u·ito. Faltam apenas alguns f�n.sOl::s. das conqllÍst�s so- ;i�nificado das ?a�avtas, So'l Endereço: C a p o e i r a s

garantidor; de melhor ali.
lias para o encontro nas C)âIS .la lI1corporadas a 1108- OI etudo dos adJetIvos. (frente a entrada estrada

mentação do filho.
.

mas, do qual sairá o ve- 3a legislação. Comentavam conosco Ulm" do Abrão)',
.

O período de govêrno do �,�. t. '. edi'ctum inapelável do pt- Catarinenses! Às urnas, I
-- _ _ �

,

���e�:;�rode ������:�\�:�� q;;;�.�:1':.:" ':'�. :,.., �,;:.t'r�:;.��,·nlu?,o�r;,��: ���:i!�v::.' ��.:�:\���i':.��; CLUB� DOZ� D� AGOSTO
fícios pal'a o povo, e\pecial-

�- 'ará ao seu mandato de de- ·jamin Gallotti e José de Mi- .

. .

mente os pobl'es e os humil.
/ • mtado fedel'al, que lhe ser- mnda Ramos, em ben'efício �ROGRAMA PARA O l\1�S DE SETEMBRO /

des. Veremos o governador I Esta "charge", de autoria ele Carmack, foi publicada lia de base às sondagens do nosso povo e de nossa.
SABADO - DIA 24

.

GRANDIOSO BINGO·

� sruil' de Palácio para visitar �centemente pelo :'The Christian Science Monitor"; jornal Jolític::li\ pUJ'a mais largo tt)lTa!
DANÇANTE. DAS 20,30 HORAS ATÉ TÉRM:INO DAS

as Créches, os Educandários
'iárío de Boston, Ma3sachusetts.

:WDADAS E DEPOIS ATÉ ÁS 2 HORAS.

t e os Preventól'ios, interes.

AGUARDEM A NOITE DE 9 DE DEZEMBRO:

sando.se pela situação das Co'm' � B-Ibl- MI'IitI ilFLUXO SEDATINA
!�PRESENTAÇÃO DO INSIGNE CANTOR NAClONAL

crianças; vê.lo-êmos no Asi- VI Ia na
.

.ao -
CARLQS GALHAHDO, E MAIS A ..FAMOSA ORQUES-

10 de Orfás alI na pl'ojetada
-,

TRA "CASINO DE SEVILHA". GRANDE E SENSA·

"(i;asa das Meninas" e n'o A. �"'N t� • 4Dn�culo"'" Ali
• li

.

ClONAL "SOlRÉE", ,NÃO HÁ DÚVIDA, UMA NOITE

,.. � l "'IV U'#
' via as co eas uterinas DE r. \I \. 1"

.

brig-o de Menores, aprecian.

.. '. .i. ... : 1. DE ATRAÇÓES lVIÁXIlVIAS E SENSA·

,-<iii) o trabàJho das meninas
SEX·L'A-Fi·:rr!A, 23 DE'"SETEMBRO PeI& agão de seus componentes Analge·

CIONA1S,

I

..

das senhoras.

AVISOS
Ie dos menores, e leval:do aos

i ternados, o conforto de seu

valioso estímulo; encontra·

remos o G ovel'naclOl' visitan- DURANTE a ocupação ele Seoul, Coréia, em 1950, 0U

do os enfermos nos hospi
tais e casas de saúde e ob.

ne escondi ,entre o te.lhado e o teto de uma casa vizinha.
,Ó três pes,oas sabiam onde eu estava: uma velha que cui-

s1lrvando o movimento dos lava a casa minha mãe e m1nh
.

N d dl·ssenlo:-.
P t d S 'd A' C

'
\

' a esposa. a a ,

ps os e a u e e �SlS. en· LS criancas para que elàs, ingênuamente, não vie3sem a re.

CI�, d: mo?o a.que nao.falte velar o segrêdo.
leIte as crlancmhas e ampa- I FiqueI' I'ntel'l'ament

.

,

t t f
. I e lsolado daqueles com quem tinha

1'0 as. ges an es; ou nas el- "t 't· t doO.
. " .

r '

.,
, ,,,,p es con a o larIO. A COlsa maIS ternvel para mIm 'era

as e mercados, II1telIando-, ouvir IJaSS03 ao redor da "'.

s d dI'
c.,sa. Sempre me 'parecla que era

e os .pre90s .

os ge.neros alguém ao meu encalço.
de 'prJ.meJI·a necessldade,. .'.

pl'O d' b b I
Oontudo uma lmha vital de comunicacão não foi cor-

curan o sa er se o ·po l'e ..'
-

está sendo explorado nas tad.a _ a h.nha e�tre eu e Deus! O perigo cada vez mais _ em 1.630, obri'gados pelo General Matias de' Albu-

ml'galh d d'
_

I
emmente nao podIa fazer cessar -a minha prece. Ao con- querque os holandeses abandonaram o campo d S l'

as e que Ispoe pa- ,',. ,_
(

.

.'

.

e a lnas,

ra a'l' t
-

I f'lh
tIano, as oracoes :1umentavam em quantldade e em mten- na marg'em de Beberibe,'

,
"

lmen açao ( os I OS; .

-

encontraremos o Governador "sldade! E�l estava certo de que outros cristãos capturados _ em 1.645, Vidal ele Negreiros e Fernandes Vieira ata-

nos Grupos Escolares, à ho.1 o.u escondIdos es.tavam também orando onde quer q\le es· caram, pela última vez, as trincheiras holandesas el� Ita-

r"
. 'f·'1 tIvessem. Eu sabla que entre nós havia uma fôrca invenei- maracá,'

" preCIsa, ven Ican( o se

a'l
-

sopa escolar, que é o recur-
o/el de pe2soas. a Ol:ar: Nem os perigos nem a ameaça da _ em 1711, pelejando contra os franceses invasores

so d
.

.

b
,norte podem mü'rtel'lr em nossas oracões morreu no Rio de Janeil'o Bento do Amar'al Coutl'nho' clle-'

as cnanças po ref\, que
'

.

.

-

não levam merenda à Esco- I -

- fe dos .estudantes fluminenses;
-

,

,. Ia, está sendo distribuída
O R A ç ÃO'

I

_ em 1.785, el11 TI:iunfo, Rio Grande do Sul, nasceu

� m a devida regularidade e _
I Bento Gonçalves da SIlva, chefe da Revolução conhecida

em quantidade suficiente;
Oh Deus, agradecemos-te porque tu nos ouves em tudu com Q nome de "Guerra dos Farrapos" vindo a falecer em

vê'-16.êmos no meIO dos ope-I o �e�po e em ,.ql�'tlquel: lugar. Encoraja-nos e :me �03S0S 13 de Julho de 1.347, em Pedras Brancas; I
f'.ários e trabalhadores, pro-

COlaçoes jem ?laçU� pala que a tua vontade 'seJa feita na
I
'-. em 1.850 ,em Assunção, Paraguai, faleceu o General·

cln'ando saber se' acaso i terra. Oh Pal; -ensma·nos a orar. Em nome de nosso Se- �osé Gervásio Artigas, nascido em Montevidéu a 19 ele Jl1-

lhes t- d
'.

t' 'I nhor, nosso Mestre que orava e nos ensinou a oral' dizer nho de 1764'
es ao neg;m, o .Jus I,Ç�, . elo: Paí nosso que esta ,..'"

'
-

) _. '. '. .' "

Porque o pobre e uma Vltl-
.

nos ceus ... Amem
. e,m 1.835, em NltelOl, faleceu o dlplomata, poéta,

ma constante da injústiça
e

.

escntor Conselheiro José Maria do Amaral, nascido no

dos maiorais, porisso, Cha.
PENSAMENTO PAUA O DIA ./ '.

.

RlO de Janeiro em 14 de Março de 1.813;

teaubriand, genjo da prosa
! _' em 1:923, em Serra Alta, neste Estado, foi inaugura-

e da'eloqu'ência, eng'1'andece.
A oração é o canal de comunicação que Deus conserva fdO um �behsco comemorativo da fundação dessa cidade

dor do século· 19, escrevêra
sempre aberto entre Éle e nós. .

no JardIm Dr, Getulio Vargas, sendo de granito e com

'

qUe a justiça é o pão do po-
1,70lp de ·altura.

vo, de que êle está sempre
Choo pyung (CORJ):IA)

::��:,:::!��ca:,::::,��� E �O I.T A L "roca se O'U yAnedren,NdiloeTadasco -Estado e a felicidade do po-
.' i

.

I
- - se

v
. .

I BEN ',',' �.UG:. RESP_:. E SUB:. LOJ:. CAP.',
.

.

o, a g,ra1lde maIOrIa dos ca- ..

tal'inelises está coêsa do seu
REGENEHAÇA.O CATARIN_ENSE" I.

LINCON de luxo, motor novo, rádio de' seis faixas de

lado, e ��n.guem a �e�overá I..,
De ordem do Resp:. Mest :., convoco a todos do

,ondas de alcance mundial, Jogo de capas sobrésalentes

° patnotlCo proposJto de

I
CCar:. e PPod:. I1r:. RReg:. do Quadl':. desta Loj'

pneus sem câmaras, tudo como novo. A qualquer prova.
". _Um a�tomovel N�sc_h - 1949 - em perfeito estado.

SUfragar nas u�'nas os �o- co� _direito a voto, para comparecerem à Ses:. Esp:.· d� I .'
Troca-se por ·carro menor ou vende-se. Rua HuI ã

.

MotIvo. deIxar a proÍlssao - Placa 23-0037,

�es do E�genhelro �l'anCl�- . �lelçao aos cargos \e Gr:. Mest:. e de Gr:. Mest:. Adj:.
VIana "5". .

ç o I Vêr e tratar no Ponto da Praça Ui, com Marreco

Co Gallotb e dr. Jose de 1\'11- (la Gr:. 01':. de Santa. Catarina cujo pleito terá lugar CASA-VENDE-SE DR. lAUR.O CALDEIRA DE A'NDRAD'A
l'anda Ramos, candidatos dia vinte e quatro (2L1) do corr�nt� mês sábado às ql .n� .

da vito.riosa Aliança Social ze (15-) hOl'as, no Temri :., à rua Vidal Ramo's n� 8.0 n1ell1s_
'

C
' VENDE SE RESIDÊNCI

. CIRURGaO-DENTISTA

rabalhista, aos cal'gos de ta apitaI.
- A EM' PONTO CENTRAL CONSUL

overn'ador e Vice-Governa. . 01':. de Florianópolis, Ú de setembi'o de
DA CIDADE,

- ,TÓRro - Edificio Paternon - 2° andar

dOI' do Estado. C:. B:. M:., gr:. 3:.
1955. LOCAL -"-:- AVENIDA RIO BRANCO 185 I

sala 203 - Rua Tenente Silvei a, 15

trabalhadores,
TRATAR COM O SNR. ALVARO VEIGA

Atende diáriamente das 8 as II horas.
Secr:. TELE,FON.ES ..2933 e 3501 ,..

3as e 5as das ]<i às 18 horas.

____ :,
�\

. Em :�eap �'�l lae aos sá1iuâ08 a ,ardê
. ",_·,:·�-·w··

Os homens devem orul' a todo tempo e não desanima\·.

'Lucas 18:1). I.eI' I �l'ess. 5:12·18.

SIil& - Bel&dona. - Pi.scidla e .. Hama

meUs. a'PLUXO-SEDA'l'INA ãi!v1a pron

tamente AS coUcas utertnas, CombJ.te ..s

I:tr�ularlâad�s dlUl funç6e.s periodica$

I: calmante e regulador deMU funções.

Pede-se aos sócios elo
. "COQUEIROS PRAIA CLUBE"

rjue não pertençam ao nos;;o quadro soc.ial, compareçam � -

3ECRETARIA par:1 obtenção clé cartões· pl'ovisorios para si

dependentes. I

2

.

A _P�l'tir de segunda feira proxlma, dia 26, estarão a

.Üsposlçao elos as:ociados, as mesas de TENIS DE MESA.
3

Os associados qu� desejarem �oncorrer ás competições.
de M�XE-MEXE e TENIS DE MESA, que se realizarão ._

mensalmente a partir de Outubro próximo, deverão ins-
Cl'ever-se na SECRETA'RIA DO CLUBE. '

uiÃ�tEN1�ffiiiE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO CONSELHO

DELIBERATIVO

. ?e orde.m do sr, Presidente e de acôl'dp com o que
cllspoe o artigo 49, alíneas "a" e ·"b", dos estahitos do clu.

l.e, convoco os senhores membros do Conselho Delibera.
IVO pâra a reunião que terá lugar na sede social, dia 25
ia cOl're�te mês, domingo com início às 10,00 horas, afim
de se dehberar a respeito da seguinte

Ordem do dia
l' Apreciação e discussão do relatório da Direto'.

ria.

Apreciação e discussão das contas do.exercício
anterior.

3 - Eleição dos membros da Dil"etoria e do Conse.
,

lho Fiscal parã o' período 1955-19�6.
Florianópol is, 16 ae setembro de 1955.

João Gasparino da Silva
Eip.crpb'lrio do Conselho Deliberativo

2

HOJE NO- PASSADO
23 DE SETEMBRO

À data de hoje recorda,-llos que:

ALUGA�SE
PARA} FAMtLIA GRAN�E OU CHURRASCARIA

,C.asa espaçosa, Local pitoresco. Bem ao lado' do'
PalaclO da Agronômica.:.. Informações na "A M..odelal"".

VENDE-SE

'.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Ftorlanépohs, Sexta-feira, 23 de Setembro de ln:;5
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--Alian�a Social Traballüsta _' I)'.T.B.
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- � , .
, .-

-

.

,Para Governador':' -

�'," "

_

"

, Francisco Benjamin Gallotti
.

,
-

. ,- ....

- .
-

.
_.

,

, Para Vice-Governador:
"

"

','
·

, "

·

, José IMiranda :JRarnos
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Florlanópolis, Sexta-feira, 23 de Setembro de 1955 'I

elA. NAC. DE NAVEGAÇAO COSTEIRA.

(Patrimônio Nacronàl)
E D I-T A l

.p.p. Com)::tnhia Nacional
,!e Navegac:.ão Costeira -I! atrimônio Nac.

I

(A,�nc1a Dt. Rio de Janeiro e em Belo nor"lo�t" Mm trire«o m6tuo aU
Celso Ramos I -' I" ra1l10 flom Il �mpr&!1\ de Transporte· UJnu Gerall S/Ã.)

Agente' I_---------------------

De ordem do Sr. Superin
tendente da Companhia Na
cional de Navegação Cos
teira - Patrimônio Nacio

_nal, faço público, que nos

escritórios desta Agência, á
rua Tiradentes n? 5 - 1°
andar, nesta �cidade de FIo
r iauópof ís, até ás 10 horas
do dia 30 do corrente, onde
serão recebidas e 'abertas
as propostas de Tomadas de
Preços para aquisição de
marcador-ias para.o abas
tecimen to da Sede e f'oru e

cimento de Rancho aos na

vias e embarcações auxilia-
res, nos portos. _

.

Outrossim, 'esclareço que
no mesmo" Qê'âr; o's 'iI1tel'es
sados poder�o obter ,a. rela
ção específ ienda das merca

dorias a -serern adqu h-Idas.
Para as Tomadas de Prê

ços deverá ser observado o

seguinte:

a) a8 propostas deverãu
ser apresentadas em

duas vias (a pJ'Íllleil'tl
selada -de acôrdo com

a lei); devidamente fe
chadas .em en velope Ia-:

crado, ten do em lugar
bem visível a indica-,
ção "TOMADA DE

PREÇOS NO ... ".

b) o concorrente v'�llce

'dor que uüo atender ao
fornecimento da mer

cadoria encomendada,
ficará responsável pe
Ia diferença que se ve

rificar. entre o seu pre

ço e o que for obtido

pela compra de outra

procedência;
c) as propostas. dos con

correntes serã-o aber
tas à vista dos inte

ressados pre.sentes, no

dia e hora indicados
no Edital, devcn do to

dos os presentes ru

bricar tôdas as pág i
nas das propostus ;

<1) não serão considera
'das as propostas que
forem apresentadas a

pós o início da apura-
ção da concorrência,
nem as que vierem em

envelopes abertos ou

com sinais de violação
ou ainda as que não
astiveretf devidamente
assinadas e rubricadas
em tôdas as suas fo-'
lhas;

e) tampouco serão consi
deradas as propostas
que contiverem emen

das, razui-as, entre-li
n has, nas partes refe

rentes à r[iscriminaçiio
do fornecimento e ao

preço. Este deverá
constar em -algarismos
e por extenr o, não sen-

I do permitido simples
_Lwces illferiores ao

�
menor rreço;

f) os preçOf\ das propos
tas de :f0.l'I,ecimento de

RANCHO serão váli
dos por (um) 1 mês o

os preços das de fo�
necímento para o abas
tecimento da Sede', se
rão válidos até o com,

pleto fornecimento da
mercadoria encomen

dada;
goi o fornecimento ele

qualquer antigo caberá
1.0 proponente ql;e
houver oferecido preço
ma is ba l':ÜO, sem jire-
'juizo da qualidade, não
podendo o concorrente
recusar-se a satisfazer
a encomenda, sob perL�'

..... , ili��l�_,Q' 'leu: -qO{llti:'�l- ..

firma considerado ini

dôneo e de correr POI'
conta dêre n diferença' ,

li; nas concorrênc ias pa
ra o f'orn ecirneuto de
RANCHO, poderá sei

fucultado :1.0 }Ji'0-;;0
nente que tiver dado
menor preço para, a-

·

penas, um número de
art igos igualou infe
rior a 1/10 dos artigos

· de sua proposta, pedir
-

a.sua exclusão da con

corrência em favor do
2° colocado, desde que
não exceda' de 5% a

diferença entre os pre
Ç08 dêste e os daque
le;

il a al.!_ertura e o julga
menta das' proposta,
serão feitos POl,' um'

Comissão de 3 mem
. bras, nomeada e prexi
dida pelos 81'S. Agen
tes;

j) ao julgar o :Iedido do

proponente, no caso

dn letra "h", a Cernis-
· são poderá aceitar 'a
exclusão do mesmo, se,
levando em conta as

despesas das entregas
e as quantidades e va

lores prováveis - das
compras, verificar que
tais fornecimentos so
mente poderiam ser

efetuados com preju i
zo evidente para o for
necedor;

kl os preços das propos
tas de fornecimentr
de RANCHO serão pa
ra mercadorias entre'
gues a bordo, .postas
nos paióis ou câmaras
dos navios e os das

propostas para"'abaste�
cimento da- Sede, para
mercadorias FOB por
tos de smbarque, devi
damente .c1espacliadas.

Maiores" informações, po
derão ser ol-tidas no en de
(·c·r, acima indicado.
Florianópolis, 16 de' se

�embro de i 95;-;.

Clube 15 de Outubro
(Rua .Alvaro de Carvalho, 12)

Dia 24 -:- (sábado) - Retumbante soirée da Pri-
nuvéra .

.

Eleição da candidata ao titulo Miss
19G5/56.

Ornamentação a carater.
Reserva de mesas na "Floricultura"

"15 de Outubro"

ANTENOR BORGES - Diretor Social

CARPINTEIRO
Está à díspccícüo ele seus freguezes e' amígns, atendeu-

do á domicilio, a 112p, rtícões, Executa serviço como: cpn-· horas.

sertos, colocação de vidros, aberturas, Iechadurns, lastrar êA8A MISClIILANIA 41.8t\".
etc ...

1 ° Secretário.

Atende pelo telefone, n. 31:78. -

Rua Conselheiro Mafra 11. 33.

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

__ � ��?�r;_�:I�:;A:Dental Santa Apolonia
I ARTHUR �NT.ONJO MENEGOTTO ",:.

.

, Rua: Tiradentes, Ir.o 20 -: -s:

I<�LORIANOPOLIS

._---- -�._----------��_.�-- ..

� \
�,�

_.���l\�. -'"';..''''�.,.':�
"

,
,

ESPECIAlIZADA EM ARTIGOS DENTAmOS
F.,�toque permanente' de todos e quaisquer artigos

: eun cernen tes ao ramo

I -EQUIPOS,. CADEIRAS E MOTORES 'EVONl te-
rmos para pronta entrega .

I ' Aceitamos encomendas de PLACAS EoMALTADAS
f p!\ ra di versos fins

.

l' �TENÇÃO;
.

At.€:ndemos os senhores Dentistas e
,

I Protéticos do Interior pele Serviço de REE-MBOLSO

I AÉR@O , POSTAL

I Casa
Aluga-se mobiliada com ótima geladeira e magnifico

fogão elétrico, confortável 'residenc ia a família de tra
tamento, Ver e tratar á Rua Felipe Schmidt, 89.

I ------
.

Aprenda a Ganhar Dinheiro
(Ambos os sexos)'

i Ganhe de Cr$ 2.000,cro a Cr$· 3.000,00. mensalmente,
'vendendo artigos de grande aceitação � seus amigos e

: colegas. Os livros "COMO GANHAR DINHEIRO SEM
! PREJUDICAR SUAS OCUPACõES" e "MAGNETISMO

'I PESSOAL" além de lhe ensin�r_ cóino iniciar no comér
cio mesmo sem Capital, ensina todos os segredos da pro-

I fiss�o ele _:,ended?res. Segue t�mbém junto �os livros

I
uma relação de Imp�rtantes �Irmas que des:Jam agen

I tes-Vendedores em todas as CIdades do Brasil para Te

i ciclos, Jeías, Novidades, etc, Para você começar ganhar

'1 din
heiro peça imediatamente os 2 livros por à'penas

Cr$ 100,00 pelo Reembolso Postal. Não mande dinheiro,
pague somente clepois de receber no. correio. Pedidos a

ORG. EDITORA LTDA., Caixa Postal, 105 - Copaca
bana - Rio de' Janeiro.

•

mi e&!io _

Expresso Florianópo.lis LIda.
Transporte de cargas em geral entre

FtORIANOPOUS; CURITIBA E· SEO Pt\UlO

ENTREGO IMEDIaTaMATRI�: Ji'LOIUANOPOLlS
Escrltú.:lo:

vtsconne ele 'R10 Brsll(_(.)
!U'�.�f)

Rua-Padre Roma' 50 - Terr,'u

Deposito:
Rua -:Conselhelro Mafra n. I:}'i

Fones,: 2534 - 2.535

Caixa Postal, 435

End. Telegrártco:

9andrade�ansPOliS

TRILHOS DECAUVILLE - 8kgs. - cl talas de junção
e Ftsh-plates

TUBOS GALVANIZADOS - sem costura Diametros:
I" - i.1/4" - 1.1/2"
2" - 2.1/2" - 3" e 4"

Oferecemos as mercadorias acima á preços abaixo do
mercado - Material importado e garan'tido em perfeita
condição.

Consultar _:_ CIMETAL S/A - Av. Graca Aranha 182
- 4° land.· _:. Rio - Tclr.g'. ___: CIMElTALLrC - Fo.ne
42-3754.

Endereço l'eJegrMiC'J
Bantídra e 'l'raIlspol1l1

-u-

São Pauld - oapttal - Sf .

Endereço Telegráfico'
Sandrade e Tl'snspolls

--l\,_

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



A RENDA DO ESTADO É SUFICIENTE PARA QUE SE REALIZE UM GRANDE GOVÊRNO. UM GOVERNO COMO O QUE DOTOU A NOS
SA CAPITAL DE !UZ E ENERGIA ElETRICA E TROUXE ÁGUA EM ABUNDANCIA PARA FlORIANOPOllS. A RENDA DO ESTADO PERMITE
QUE SE FACA MAIS, QUE POMPOSOS PALACIOS. OS RECURSOS DO TESOURO AUTORIZAM AOS NOSSOS GOVERNANTES OLHAR PELO

.

"

, ,POVO. E' POR ISSO QUE QUEREMOS M U D A R E NAIO c O N T I NUA R .
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, Relação dos Piscais do P.S,D. Mário Ventura das Neves

! Candl"dal-o dos H uml"ldes
.lesiguados para às diversas No4vooa'YIsoet';e';tW .- "Edifíeio elo'
-eccões eleitorais cio F.s"reito, .r

33a, seco'ío - Clube Re- lvLlnoel ,\hu:'!rjo r�r 'la
creatívo "6 ele Janeiro" Danilo Lehmkuhl

ILDEFONSO JUVENAL São bem merecidas essas rarros e trabalhadores, das]" 41a, secção Clube, Esportivo
(Palavras ao mi- gra tulnções, porque para a mães de família pobres, que Oualberto dos Sant.os Sena Tamandaré
crof'one da GUA- eleição dos eminentes candí- lidam no fogão, na pedra dn Édio Adalberto S�,na Milton Lehrnkhl

• RUJÁ na "Hora da dates da vitoriosa Aliança I fonte ou com o ferro de en- 3h, secçáo ,- K.dfiGio do Antonio J. Gerber

RE�PONDENDO
\

Aliança Social-Trá- Social Trabalhista, aos ele- gomar, ajudando o marido Sesi 42a, secção - Clube Es-
.�"-I • balhis-ta").

.
I vades cargos de Governador

i

na manutenção do lar; das A::pio F'ran:::ü;c' de Castro portívo Tamandaré (segunda
Desmentido o meu "Pro- ram a revolta, >l repugnân- Vimos trazer, por anteci-Ie Vic-e-Governador do Esta- imoças que trabalham nas Miguel Va1�:l�il11 ia ALva sála)

testo", por uma carta pu- cia, o desprêzo que 'levem pação, merecido parabem do, muito contribuirá a fábricas ou costuram e bor- 353., secção _.- G, E., "JG.3é _ Jorge Hermínio da LU1-
blicada no "Diário da Tar-, ser votados a êsses mentlro- aos operários e trabalhado- grande percentagem dos vo- dam à maquina, para se ves- Boiteux" - Sala Marechal João Simas
de" de 19 do corrente, senti- sos interesseiros � g(lll_'i.-;t�lS res, à essa gente humild.e, I tos da gente humilde do tra- tirem e ajudar a casa, por- Floriano Pzixotj 43a. secção - Ecliflcio do
me na obrigação moral de que constituem t' pugne a- mas honrada e digna, que I balho, votos que têm o mes- que o salário do chefe da f'a- Jaíme Antunes Maciel Centro de Saúde t sala pré-
voltar a público para. conrír- pregoador do muíor c.nusrr.o se afadíga no trabalho de mo valor daqueles das pes- mília não é suficiente, pois, Reneé Nunes de Matos escolar)
mar o que foi dito naquele que possa haver. Ainda em- cada dia, e, finalmente aos soas de elevadas posições . tudo encarece - desregrada- ?6a, secção - G. E. "Jcsé Oscar Dias
"Um Protesto", com reterên- tem se veríttcou tal dispara- pobres de FlorianópolÍs e do sociais, porque o direito de I! mente e ninguem se preo- Boiteux" Sala General Enio Schlempe).'
cia ao comicio cía 'Trindade, te num conucío ria rua- Ita- Continente, pela razão mui- voto não é previlégio de cas- cupa com a situação de mi- Osório 44a, secção - .Edjfí�io rio
local onde ft exma. família iai, em que bradavam em

I
to justa de que a soberana tas, nem dn situação econo- séria do pobre, Agissé Viehl de Somm Centro .Ie Saúde (Sala ce

do nosso honrado, superior e alto som :tue rrtneu, Bor- vontade da maioria do nos- mica ou cultural' do indivi- Os pobres que moram em José Fortkamp curativos)
vitorioso candidato Dr, Frarí- .ihausen é o maior d::JS go-! so povo, prevalecerá nas ur- duo, - o voto é facultado a casebres de madeira nas es- 37a.' secção ,-, G. E. "José Aécio Cabral Neves
cisco Gallotti, roí vaiada aos vernadores .1_o HrasH. Só se Inas de � d� Outubro" e em �odo cida.dão de qualquer e�- carpas dos,morros, ou à bei- Boiteux" .-- B,t�a Culos Go- Ulisses Cunha
gritos e sapateados (numa a nosso Brs.síl se comparasse i consequ encra, o emmente tera SOCIal, desde que seja I' ra das praias, batidas pelos mes 45a,. secção - Edifíeio da
dessas atitudes pelas quais' ao reino da Barataria ou, catar inense Eng' e n h e i r o alfabetisado. .

ventos, sabem perfeitamen- Lauro Sho!z Maia. Escola Pública Esl.a dual
bem se define a motecagemv, esta nossa Iltn, fosse o feudo

I Erancisco Gallotti, reconhe- Constatámos com satisfa- te que o Engenheiro Fran- Silvio iVIa!we1. ele Freitas I Coloninhapor uma "dalw,' da nossa quixotesco do Sancho Pança 1 cido amigo dos pobres, dos ção que os humildes prefe-l cisco Gallotti é um grande 38a, .secç::) -- G: E, ''.T0>:é Francisco Américo Barrei-
sociedade, espôsa de um juiz igronômíco ... Tudo P I11ftis! humildes e das crianças, se- rem a candidatura do Erige- i coração, um homem que faz Boíteux' --- Sa la Paulo Phi- ros

em disponibiEdade, filha de 1ue diz o tal "Um uderilsta" Irá eleito Governador do Es- nheiro Francisco Gallotti; elo Bem o seu apostolado; lippi I Togo Sepitlba
tradicionc1.1 família eatari- em sua- carta intitularla I

tado, para engrandecimento que este. eminente catari- I
que tem ajudaelo aos neces- Adhemar dos Passos ! 60a, si::u;ão - Edifício do

nense, batalhn,rlôra eega e 'Mentiras da On:)�içf"o" d8 de nossa terra e o bem estar nense' tornou-se por exce- I sitados e tratado com afei- José Carara Junior I Matadouro Municipal - POs---
apaixonada na �uta "contra cão falso, de tão re;'lclente,' e a felicidade do nosso povo, lência o candidato dós ope- ,I ção os humildes e as crian· 39a. secç·\) -- Ecl1!lCio do to de Arrecac'ac:áo
os Ramos" e qu�, também, le' tão deturpac10 nem )'nere- Iças; os pobres não ignoram sr, André :"Iaykc:� \sohrarlc) I Rodolfo C:2.;1,rle da Rosa
já vaiou - e vejam bem! - 'e palavra de re.;posL,1, 'que êle, como d'iretor das 0- Aristf'u Cl1didJ da Silva 1 Francisco l.'o.iJ.n, Peres.
vaiou o dr, Getulio' \ia,rgas, A-única 1'I'SP03\':\ deci�:iva O GAL. BARBATO COM GALl.OTTI I bras dos P,Ol;t�S de �ta.iaí,vulto de imperecí'.'el memó-< .,erá o voto prd'" uallo�tl e

. "' ..._ I, " •..•.
I

. I-Laguna, VltOl'la, ReCIfe e MUSEU DE ARTE MODERNAe inigualável prestígio na ,Iil'unela R:lillO.i. I .��nosso Ilustre conterr:aneo, General Crenul Bal'bato, Rio de Janeiro, foi sincero
nossa história polHica, quan-

,

.' ,í egu�a de d,es�a�ue da, extinta �ção lntegralistal como é
e devotado amigo dos tra-

do ,a,qui estêve p�la sua últi- Esteja ce:·�o, () ó'cnhür "t;C e- I publIco e notemo, apoia a candidatura. do seu colega de· balhadúres, amigo na verda-
ma vez! lista" e sinf,,{ '} Jesânimo li farda, General Juarez Távora, para Presidf.nci8 ria Ee- deira acepção da palavra,
O "tIm -Pl'otesto", saiba o .lessa certeza reçalran(,ll)�'D i publica, '.'...

, porque o era também nas

tal "Um udenl.s�,", não foi com os seus desai:r;<zoadG·:" I No plano estadual, entretanto, o s,:, Gal. Gentil Bar- ocasiões em que o trabalha
forjado pela Redação de O desmentidos, oe qn2 a4Uel!:l.S; boto é entusiasta ela candidatura do eminente '11', Fran- dor necessitava de auxílio,
Estado; êle foi feito por laias merece�'!l a reprovação cisco Benjamin Gallotti. Nesse sentido -- sfJglmdo apurou nara si ou sua família, e os

mim, uma funcionária pú- :mérgica das pe�;':oas criteriu- n03sa reportagem - dirigirá um ape�J aos seus amigos �el'dadeiros
.

amigos são a-
blica humilde, com .�a,paci- as que já l'eeonh'�ce:n e '�on- de santa Catarinà, queles que ní'Ío se escusam
dade suficL�n':,e para redigi- irmarão a 2 de ou�,llb]'1) J1

.'_--__ - -------.---' de nos auxiliar nos momen-

lo, e que ai;� (J mcne:1�o sem- soolha de Gn.l[(.llti e :lJiran

E � I � A •
-.

tos de· nossas necessidades,
prB soube jis�21'nir a. vereia- a Ramos I:O:DO 'ifl:.2.'S :"11'1-....." .... porisso, tornou-se célebre o

de da mentira, o direito da ;entes à altUl':1. dos destino3 i aforismo que vem da Anti·
bajulação, jamai;; ::;e ape· :ue, �umprj,.lo�,. dar�() a�!; O Clube Iri'aPiá'rios Catal'inense com séde no Edifício' guidade: "amig'o certo, nas

gando a falsos pu· deturpados :�taru�enses l�l�l. \ lWl., mHl� I iPASE, 20 andar, nesta Capital, vem' pelo presente, ofer�c()r J hor�,s ince�·.tas" ou "na ad-
acontecimentos lJal'J, auferir ,.tanqUll,a e [C,I •.

_

' ,I à venda um terreno de sua propriedade, sito em Coqueiros verslcIade e que se conhece
benefícios ou ang,niar sim- catarIne'J.se�". 11;10 demos

I' (P
,.

d M' ) S 'dã Tibau lote n 9 los amigos"
• ,"

' 1-.,.. �
• , rala o elO, na ervI o , ",

, I" .', ,patias .. , _�edlt� as J). :eJ,l� .10S, lIe,e� i Serão aceitas propostas, em envelope fechado, ate o (Co�tlllua na 5a. pag.)
Houve vaia::;, ;5l'itüs, )!lO�e- ,usta,s, a r�al!d�de ,

ai
,
es�a 'dia 10-10-55, sendo o preço .mínimo de Cr$ 35.000,00,

cagens, pois entre a nega(;ão �alP�Ve} e m:,?fISmtV;l. �l- '1' Florianópolis, 21 de setembro de 1955, Conforme tinhamos

anun-,
Foi em virtude dêsses es-da reàlidac!e dos f:üos, com uaçao angus .lil:;:t c ::> ,UnCIG-

A DIRETORIA ::iad6, J,:ealizou-se _?a passada tudos que ficou nitidamente
a alegada "pl'esenc,J," e a nário públi::o, esb':lujamento'

p__iiiiiilili..�iiíiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�! 'rINHA· BOI NA LI· -

d
nll'.nha co "1' fil'J!1ftl.,:ão l.lá a.pe- em. "cham!X'.nl.n:R, e tuja o ��p f; 77

NHA .OU NA-O
segunda-feira, no salao a estabelecida no mu::d,j ejen-

., Faculdade de Direito, a cou- tífico a inexistência d� f1o·
nas .esta diferença: o tal mais ... ", de:;y·,;rtlil':0 J� di-

TINHA?' ferência do Prof. Dr. FlftvlJ rrgene p tia vern811na e IJela"Um udenl'sta" apresenta 1heiros públi('llS d'l tr�"n�j-

VoCe" sab I-a ?
'

. .

de Resende, da Universidade primeira vez se dc',creveu ei-men'tir<> deslavada, baJ'ulação ;0 eleitoreica, per�e?Llj(:6rs Ontem para nossa surpre,·""

a, OUVI'nlOS o dl'a f,·,r.,,·!·o' ','
de Lisboa, sôbre a "Fisiologia

I
entificamente o Ceilllporto,,·so'r'dl'd", 111el'cenárh e 'vin- culminando eom a eaJJ1pa· .' . ,. �,'"

.'A·DIO 'NACIONAL, ", R.a' _

do desenvolvimento nas plan .. mento da me�:gulhla te' elo
ga-s� a.l'tecl'pad".':l1o.r.t.e da lha difall1a."J'.")', "

b'
"v '" .

'" ,. Voce sa Ia: tas superiores", alporque, �)ratjr'1d(),; empiri-'der'l-�L,',a ('\le' J'a' rO"ld:> �'8 110.'- 'E o resto,. depa,is eu
t d t· " t-" d' 'de >IO OUARUJA', e out':as " , ,J • "',' Que grande par e os ais pos os e sau , A conferenCia, pronuncla-

J
camente peh humanidade1 d "U onto ' �stações, coisa que já quasites �S'lf,"l ea as, ne meu 11'1. : .

construidos pelo atual G,ovêrno, e inaugurados !la -

1m mês era humanamente
da a convite da .nossa Fac,uI- desde 0S tf'mpo� m.ais recua-

protesto" apenas;;p revela- !\L' l;'Jel�T(\
muitos meses, ainda estão fechados? dade de Filmofia, contou dos, O Prof, Resende _pôde,

C � mpossivel, . , �.Que o sr, Irineu Bornhausen passou para r" com uma numerosa asslst'�n- por outro lé.d", ligar .() apare-
500,000,00 a verba de 'publicações,. pela qual C01'- Como é que agora Si.i'J a

cia, constituida por professQ,- cimento �:f' 1ulhas', cu ne raioerrível intel'ferôndJ, da ri-
rem os clog'ios ao seu desastrado e desastroso Go- res e acaàêmicos das escol.as zes, a fenómeno,:, ele fotoU'o-lio "DlARIO DA MANHA"'? '

vêrno? superiores da Capital e
/

por pismo,' o ·lue ta:nMm ;-'C (:e-Tinhamos ou nãeo motivo
Que a imprensa que apoia o Govêrno, apesar' muitas outras pessoas inte- monstra j:'élh pruJ1(:Íra vez,)ara bradar cont!':I. a tre-

dessa verba ser assim volumosa, sustenta que ressadas pelo assunto, tanto
h nenda irregnlaridads, que, K.' '

·os jOl'nais cariocas elogiam o sr, Irineu �orn au-
d' I �\1i-

sou o ponto de vista de e3pe- No �i:1':1,[ d 1 confcl'011c;a
sen, de graça? J. segun o � V1S_0 (O �r,

cialidade como pela sua im- qU'e foi muito ap,ll.udida, o
-

d l' 7 t d nas
llstro da Vlacao, compete a t"· d t' d

"

b"Que, na manifestaçao o (Ia ,eu re eze, -

,. _
.

-

.

' por anCIa en ro o am lto

de cartazes anunciando como obras do atual Go- jl:'eçao
T 7glO�alS �?S fer- da cultura geral.

vêrno, estavam todas as obras do Govêrno Fede- 'elOS e e egr� os, Isca

lza-I O Prof. Flávio de Res:'llde
:em quanto as enU,;;$üra.s,

'

ral em Santa Catarina?
. , f' . que fOl saudado, em nome agradecendo a liç'&'J pronv!l-

Que os organizadores dessa manifestação náo ,em .pI: �xof e "su�s�,,/�bOtml- da Faculdade fie i�!lnoXla., ciada, refenu-,�e a:) fl:.tUl.'J
tiveram coragem de fazer um cal,'taz que lembrasse ,avelS m er erenCla", . ,an-

pelo Prof. George Agostinho desenvolvim€:n�o da Faculdn-
,

A"'?
o havia interferenr:a que Baptl'sta da SI'lva, a�ol11p.'\-' 1a constrúcão do Palacio da gronomlCa. ,_ de e a prome.':s.L fei'La pe c

Que �o novo Pálacio das Secretarias, já il1!lu· �gora -cessou como por t'.,)-
nhou a sua exposição d,= pro· Prof. Flávio doO Hesende de!llcanto, deixando to(ia cid.a-

g'mado, não há telefones nem foram construido� jeções de dispositivos e Ide voltar a Flo:'ian6polis parate alegre, pois já se póde
05 dispositivos para instalá-los? esquemas, inaugurar um1.

, �adeira ..
(la

. ,. ,

20 1 'j" "lUv,ir as ou tras esta(,;õ,�s ...,CDm InlClO as -loras, �OI Que o jorllal A Gaze�a defendeu os Governos Depois de' se referir aos História Na�lltaL
inaugurado dia 21 um mago an'rerl'oI'es "'e 'todos.os ataques que hOJ'e lhes faz? Muito bem. Quem. jeu a , "

d ·t
' .

• li , Jr'ovide'ncia na- ,) �"�,be'll)(l�, prmclplOs e CI ogenetlca
:lífico "show" no paleo ·au- . Que o Secretário da Fazenda ficou irritadíssi- u �

que se tornavam rie�es�arlos
d't" d R'd' G ar J'a' ] nas seJ'a quem for, e,�ta aI 01'10 a alOU u, mo com o "furo" deste jornal sôbre o derrame (e para perfeita 'compreen"ão que veio a nosso .Pai,� a ;:011-!

d t· t daq l' da lOssa Capital '�le pa':itb8nSreunm o ar IS as u , selos no Oeste catarinense? do tema, e após ter relatado vite do Con,<;e�l'lü Naó�.ion(\l ele
Rádio Diário da Manhã e d8 . )01' ter sido lihertada das I

Que, mesmo depois de extintos os postos fIs..
nterferências da R.àdi0 "Diá-

os trabalhos que se reali7.d.- j Pesquisas, ,,�gllill para Itc,jfiÍ,Rádio Anita Garibaldi. Ns cai.; o Govêl'no 'ainda map.dou admitir el1cal'l'ega� ram sôbre vernalizacào de Blumenau e .Toiuvlll:, Do Rio.,

t t :io da Manhã"", .

'I
.

prImeira par e, apresen ou-se
dos desses postos? plantas, fe'z um relato minu-' de Janeiro, pa:3.3a�·,i a Ma-

os cartazes que; costume.i:':t-
Que este jornal vai largar uma bomba a res- cioso e de extremo int'�ri'sse naus, onde deverá realizarmente" atuam em progrmnaE 'peito das bolsas escolares? APONSENTA- sôbre os Sl'tiS trab'l!hos pes-I trabalhos cientifié:'); no lns-'.e auditório', Na segurdc 'h· DORIAS' t't t . _.

t't t
�

Que o sr. Irineu Born ausen anuncIou aos soais, no lns ,I U o Bmanlco
I

1 U o Naciomoj •.::,� resqui,asparte que se denominou "Ve'
seus amigos flue se rôr derrotado a 3 de outubro, Por tele"Tama particular, de Lisboa, da Amazônia,

teranos em apuros", como lo, ,"

"d· lO? b

cutores, operadores de som,
renunciara o Govcrno no proxlmo la .

�ivemos ci�ncia de que os __ -.••••- -�••;..:.-.. _-••••.....-.-.1

:lOSSOS prezados conterrâneos, F R E C' H A N D Oredatores, etc., exibindo-sé ;_�--�_�.��-�f�·�����TT�����-��ili�&U����������·!!WALDEMAR JOS!;; OARCEZ •

.

'-.

.

fóra de sua especialida,�.e. .

FRANCISCO CQI�LHO Contaram-me e eu fui ver para crer, Era ver-Foi uma brincadeira, já re;;.- Lo'ter.·a, do Es'tado PINTO, foram aposentados, dade, Lá no Palácio das Secretárias, à entradalizada nesta emissora em ',. ,
, ,

1 t' b 1depois ,de pl'e�tal'eD.l 8eus pr�ncIpa, es a, em- ronze, uma 1> aca. E nela se
1954, e que obteve o n.tais

1
A

"R I'
-

RESULTADOS ,DE ONTEM bons serviços na D, C r" lJor e: ea lsaçao do govêrno lrineu Bornhausen",amplo sucesso, O s p d't d t-mais ele 30 anos, u ra I o governa 01' usou ao pouco o ver-A's 22 horas, findo o
b r

1,,504 _ CI'$: 200.000,00 -'- Araranguá /' Viram assim premhdos o rea Izar e o subestantivo realização, que vepl se-"show", elementos das três
C $ 25 000 00 FI' n 'poll's este nossos" conterrâneos quer apreendeu que t:ealisação com sé ... puxonemissoras estiveram reuni- 2.568 - r, . ,

- ona o
nos onelhas!

>

dos no restaurante- "Rosa" 2.331 '- Cr$ 15,000,00 - Florianópolis seus esforços na Hepa; til;ão
'para'um jantat' de confra.�er�. 1?,527 - Cr$ 10,OOO,00:_ Campos Novos que souberam hOlll':tr,

3:366 "'(Sr$' 5:000,00':__ Blumemm Nossps ,paJ.'abçns.;

Florianópolis, Sexta-feira, 23 de Setembro de 19'55

o dia do radialista
Comemorou-se o dia do Manhã" e "Anita Garibaldi",

radialista, ante-ontem p.ste: Dando um cunho todo ps,

admi.rável elemento a sCHi,ÇO pecial ao dia do radialista, a:
da ·difusão, ;rês juntaram seus ideais

O rã.dio é, nos di'il.S ytle cor- lêste dia, resolvendo come

rem, uma poderosa fôrça. ca- noná juntas, numa belissi�
paz de empolgar multidóts, ma confraternização, t;sts.·.

um veículo que leva aos la- data que pertence a todos

res �m instante de cultura aqueles que emprestam um

ou diversão, pouco do seu talento, d(l seu

Trabalhar no 'rádio, como 3sforço e da sua inteli�pncia
tão bem definiu o comenta- à radiofonia catarinense:

rista AI Neto, é esculpIr na

neve, porque a p�lav..ra fala
da, cedo ou tardé, é carrega
da na voragem inexorável do
tempo. '"

_

Há mais de 12 anos passa··

dos, a 14 de Maio de 1943,
nasc'ia modestamente a Rá

dio Guarujá que, ,através de

uma luta indormida, enfren
tando obstáculos os mais sé··

rios; deparando com a inài

ferença de uns e a incom

preensão de .outros, . conse

guiu firmar-se no concêrto.
radiofônico de Santa. C'l.tal·i ..

na, E' que tendo 11 serviço
de sua causa um punhada ele

abnegados, conseguiu soore

pôr-�e aos emb3.raços, a

maioria deles origináriOS de

um ambiente radiofônieo

pouco desenvolvido.
A capital de Santa Catari

",.._......�,na conta, atualmente, com

. três ernissotas: a nossa ZYJ�7
.

e as CO-irrriãs "�i�ri,o ela nização,

•

�FACULDADE CATARINENSE DE
FILOSOFIA

A Conferência do Professor.
Flávio de Resende

·0 patrimônio do Jliluse'l ele

I
uma magnlfie:'l' obra �cxecu

Arte Moderna, será aunWl1- tada em Vitõ':ia do Espírito
tado com màtS uma prec:ios8. Santo retratando o '3en fa
doação. Assim é (jue hOje a moso Convento da Pt'llha,
noite ás 20,30 hor�ls em uma

de suas hà(nlt!:1is relfnF',ps, o Na .mesm:;; leuni:'io será
Sr. e Sra, AC:I,ri Silva entre- tambem :tber�a�. \'isi-ta,,:i,o
garão oficialrn;�ntl.' ",0 I',1.u:Jeu I públiça, uma éxpúsi,�ão de
uma tela do pi::1tor patf�C!O I

desenhos (h" H :'Usb,s u!l',ado
Bustamante :-'la, Trat::'t-(,e dt' res catarinrnses,

Senhor Desemoargador Hem

rique da Si:Vi1: FontEs, Diretor
da Faculd,;t,1e de FJlélsofía,

O Prof: FlávJo He�:ende,

GUILHE'RME TAL
..

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


