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o SENADOR NEREU RAMOS, POR MOTIVOS DEFORÇA MAIOR, ADIOU (}E 24 HORAS SOA VIAGE� PA�

seno RIO, 1 CV. A.) � A Co- deverá . apresentar no prazo
t, no dia 22!dé janeiro daquele ano, o orgão missao de Economia da Câ- de oito meses um relatortu

oficial do Parthí�. Comunista do Brasll publicava nara aprovou ontem 9 pare- com os estudos .relatívos ao

a cél-ebre nota: -,
ier do sr. Augusto ele oregó- local, onde deve ser instala-

.

"O sr. Iríneu Bornhausen, candidato "iO, pedindo anexação do da a usina, as condições d�
da u.n.N. aQ," Govêrno de Santa Catarína- irojeto ele lei que instituí nõ abastecimento do combusti-
e que conta com o apôto 'do Partido Comu- ,1inistério da Agrloultura vel, o custo da transmissão,

O, dr. Francisco Gallotti, fundador e diretor do Abr 19o ela Criança Pobre, ao la- .' .

nista do Brasil naquele Estado, endereçou rma comissão para estudar a o preçó da energia ,e a ren- ..
do d·a sua exma. esposa, Da. Alice Fausto Gallotti, cercados das Revmas. Beneditinas, -' �

A

ao senador Luiz CaI:los Prestes o seguinte iossíbtlídade de ser instalada tabilidade da empresa.
da 'DI'vI'na -Provtdêncía, que dírtgem aquela benemérita obra assistêncial, reflexo'di)s, . '

••_.
-

teleg-rama: ('Ag'radeC'endo as saudações e -m S'antã Catarina uma usí- ,••••_•••••_...... -'mais' sadios sentimentos cr'ístãos é de solidariedade humana do Ilustre catartnense, ". .

PRESOS- votos pela, vifória de minha candidatura la
-

termelétrica, com a po- :.o

E�s�p-e�·t�a�c-u�l�o�d-e�r-a-r-a�v�l�b-r�a-.·ç�a�o�e·,�,·m�,-,'C�aio-e�l�r�a-s·. :=�==:�: ==�e�=:ci=��P��:
, ." 'tal' que a orientação da campanha 'neste .té Sã:o Paulo, para à tota- que foram presos recente-

d d I .. 'I
-

d Q ,

b Estado nort�,ou-Sé pelo objetivo ele concor- .dade ou parte da energia mente cinco membros r.j.o
, quao O .. - n81ft açao 'O·' �U - ',"_" rer para :l erettvação do verdadeiro regime .erada. O representante pau- "Comitê Revolucionári-b de

I' '., F
- - .,

democrátlco;' .aínda não aTtingindo em, sua ist� pediu que o projeto pas- 'Hni(l�d'e' de Açãe?" C�?-U)�
. ,...,OmI4e,� eml,DIQO , .. -.

'

,

: ,,' jileriitulie em 110SS0 país: Saudacêes. "

asse a integrar o Plano Na- Um desses membros, Belhadj
, Foi urna noite memoravell O povo de C'apo,eil�às �cla�" 0 00' eruo :elq_ ?stado une B.9.- � ; -rJ '{'i\:_�. ;'Iftl' -,'\Il,t ;Bo-itl\tJt.�"uSEN!�i\'" ;, ,'d' L

'

;.;i�1h,í oe EletriUca<ião. l;louchals• .cong��Ulinael?= �i,
. a de ontem 'em' ...Capoeiras, ;1{o�i v1b'r�nt_en1ente os tnt@-· .S'� lembrá daquelâ

_gê.J1tlf.�}llf
'X �"k" �

"'•• ,{ � -rt··
r.< >'�' ) '.1

<'f'-rrJ,r u.�põe. ..: t:'\-rn,b'em O' pr:ojêto 'Àhmed, era o chefe aa,llOrga-
quando da instal�ç�o .90' D�-' I g.r�ntes do. quarteto da vit�- véspera.s de e�eições. ,,', Comc'!l�a.��lo o engodo ,(r�s udentstas ao eleí-

,que a ,�omissão�Executi�a dO', n.i�aç'ão _lla�'a militar da re-

partamento Femmmo "AN- na: JU3celmo, Jango, Galloo-! Dª,cjUl",quelemo� cumpri- 'torado eatéltéo, nossa contreíra A GAZETA, de ,'Plano de Carvao Nacional giao de Argel. /.

TONIE'l'A DE BARROS" ,e ti e Miranda Ramos.

I
mental, éfusivamente, o' V2- 23 de

.. janeiro fa:lia mais a seguinte denún- ,''!t••••••e ' �•••••••••••••••
/fl�� <;lo, UQY<J..__5l�etório 'do Todos foram unânimes em reador NaVegan�� Pires, pelo -ela : �S'E FOR ELEITO' COM JUSCELINO Mll-
�����l� S����lid���O�i·��70 �f�;��:-:s��::�.���e:ll�uc;���e,5!�Ure.euf:�a:V��u�����;: anç�'As�::��aq�;:t�� ::f�a:��;;�::;;:�a c1: a!�� 'T'O' N' CAMpoOS'" NAr�O' A''CEITAR'A'

"

'A
-,

acorreu em massa à sede do .dos pela admínltraçâo do sr. Ui1Tü-vitQ�'"" .extraordíná.na Irineu Bornhausen e os comunístas, torcem
'

,

.

Clube Recreativo XH de Osmar Cunha ao povo de I da Aliança sôCial...:r�_balhis- as orelhas certas '�essoas que, na melhor

-VICE-'PRESID"E'NCIA,Setembro, atendendo ao apê- Capoeiras, em contraste com I ta em Capoeiras. --.__
'boa fé, acreditaram nas profllessas daquele -

lo que foi feito pelo eminen-
'

..

�...... ,candidato. .
_ '. ,.

te líder, vereador João Na- ••••••••••••.•�.� "••••••••f-' '''F'oi',. cW_ verdade, uma ignominiosa cha,n-

ve!a��:s:i�t:� tr.abal�os, que O, MINISTR,O lUIS GALlOTTI NA !a!�g�:�ít��!:.��nnt� �:�ário" passado

f'Üi presidida-pelo doutor 05- Um e})isódio a mais; entrãrt':'.,,"llI_cha"
mar Cunha, observamos a 'PRESIO'E'NelA DO T S' E das sujeitas carcomidas.
j)l'esenca das seguintes pes-

"

•

'

I •

Um Inês a,ntes das eleiçõés, o honrado
soas: Sra. Ruth Hoepcke da

r
nios - a Justica Eleitoral se jornalista José Mecleirqs Vieira solicitou ao

Silva, sra. Sueli ,Cunha, sra. verá privada .da, colabQraçao ilustre sociologo Padre Georg'e Lutterbe-
deputado Braz Alves, sra. dr. ,do ministro Edgard Costa, ck lpna el1tre_vista sôbre Ação Social, lIara
José de Miranda Ramos, sra. A.ssumirá a presidênCia do publica no Diario da Tarde. Na hora de·
Lourdes F,ernandes D'Aquino, TSE" seu vice-presidel'lte, () ser impressa à "interview", o. cens�r po-
sra. Nagiba FilometlO, sra. ministro Luiz Gallotti, q.ue, lítico do Diário elltendeu-se com o chefe
vereador João Navegante certamente, �erá confirmado da U. D. N. e combinaram o seguinte:
Pires, vereadores BaldiCl'lro no cargo nas eleições que _ "Não ,S'e publica a entrevista do Pa-
Fibmeno, João Navegante 'e processarão ainda na pró- dre porque êle é o inimigo nO; 1 do co-

Pires, Antonio Apóstolo, J_É- xima seinana. .

munismo. Seu retratq no, Diário v.ai des-
lio Pauljno da Silva, Walter • gostar os comunas. Deixemos p:;tra depois
de 'Qli'veira Cruz e Armando

1
do pleito".

V:alério de Assis,
.

deputado MAIS PETROLEO NA E assim realmente aconteceu.
Alfredo' 'Cherem, si.'ta. Olga '

BAIA 'A entrev'ista do Padre Lutterbeck foi
Brasil da Luz e clr. Dib Che-

SALVADOR, 1 CV. A.) _ lHlblicada no Diário da Tarde do dia 21 ele
rem e SI': Odilon Bartolomeu Há meses foram terminad_us, janeiro, primeira edição depois do pleito.
Vieira,

- <
,

éinco perfurações' no:;; cam- A' desÍealdade mátou dQis coelhos
-

ele
A princípio foi apresen'ta- pos petroHferos do recônca- uma só cajadada: iludiu 03 católicos e ilu-

do o novo diretório do Par-
�o'baian'(}. Todas reve,laramse diu os comunistas.

'

tidp Social Democrático de
produtoras de óleo, destacan- A veracidade deste fato podcrá ,ser

Capoeiras, coinpc�to por do,se "o poço 91/BA no cam� atestada lJelas, pessoas nele envolvidas.
mais de cem membros. Em

po de Candeias, que se rhos- Para sua honra apelamos". -:
'Seguida teve-se conhecimen-

. RIO, 1 (V. A.) - O mi- trou capaz de uma produção
.

x x.
tà das integrantes do COp1ité nistro Edgard Costa deixara inicial de ,cerca de 400 ba!"- x
de Capoeitas doo Departamen- na proxlma segunda-feira, ris diários. A constatação c Os comentário,s são dispensados, mellmoto FemhÚno Antonieta de dia 5, a presidência do T-ri- mais auspiciosa por se

t�.ata>"J
agora quando os ontem aliados elos c(}mu-

Barros, lideradas pela se-
buna-l Eleitoral, depois de tê- je poço situado na extremi-' nistas procuram outra vez mentir ao nosso

nhora vereador João Nave- lá exercido durante quatro dade nordeste do campo de' povo, como mentiram em 1947.
gahte Pires. "-- 'anos consecuti'vos. ,Por um Candeias, influindo direta- ,

Falaram na oportunidade, imperativ-o de ordem legal mente para aumentar ,as' re-"'S'WS
I -

7
.

ma
Com entusiasmo fora do co-

-'- que veda o exercício, do servas recuperáveis de pe,
rnum, �xaltahdo as persona- posto por mais de dois biê- tróleo ·dêsse campo.lidades dos candidatos alian- �

.

,

cistas, /os se'guintes . -orado-
.

reg: sra. Mari'a de Lourdes
AqUino, dr. Dib Cherem, srta,
Maria Luiza, deputado Alfre-'
elo Cher�m� jornalista' Do
rningoS D'Aquino, srta.' Olga
Bra3il da Luz, sr. Armando

Cardoso, vereador Baldiceco
Filomeno, vereadm' Antonio
ApóstOlO, vereador Júlio Pau
l'

'

1no da Silva vereador Ar,-
I, '

111ando, Valério ele Assis, e

Vereador' J'Üão Navegante
Pires.

RIO,- 1 (V. A.) - O Arce

bispo' de Pôrto Aleg're ,tem

se mostrado 1)01' diversas ve-'

,zes complétamente' jnflmso
à, politica: Sempre que â

.

si

·tuação·' toma uma caráter
,menos favorável à igreja,
vem êle a público mostrar o

que devem fazer os eatólicos,
através de pastorais e ser-'

mõ�s, ,que via de reg'ra reper
cutem em todo'o paí�. Ago
ra, toma de novo posição em

face _. do, momento político.
NOVA IORQUE, 1 CU. p.) 98% dos 6.000 mecânicos 2 Mostrando completaI isenção,

- o.s -membros do Sindicáto pessoal de terra e' VÔ0 da' em relação aos quatro caq
de Transporte da .CIO (C'on- companhia,. ,hàv,iam votado didato,s, acaba de fàzer dis
gresso 'de Ol'?:anizações In- favorávelmel).te à deflagra- tribuir através (la Cúria Me
dustriais) decidiram, por vo- cão da greve. tropolitana de PÔ1'tO Alegre,
tacão, recorrer à' greve con·

..

Graças á essa votação, o a seguinte nota:..

I \
tra .a. Pan-America!1 World comitê, que representa os - "Por ordem SUI)erior,! ,< �

'Aii''ways, em.apoio de sua �-, f�ncionários e operáríos nas comunico que nesta diocese

xigência no sentido de au- negociações cóm a compa- não 'terão licença lJara cele
n1ento de salário e semana nhia, pode declarar, quando brar miss;', nem .jurisdição
mais curta. J ju�lgar conveniente, uma vez· para exercer o sagrado uli-
Michael J. Quill, presiden- expiraelo o atual contrato co- nistério, o:� sacerdotes que

te do Sindicato, declarou que I letivo de trabal��lt vierem de outras dioceses e

, ' Querem mentir
ou,ira vez

Em ·1947, alguns dias antes (lo pleito estadual;
a U. D. N., em nota oficial, com a assinatura dos
srs. Konder e pauló Fontes, vinha .a públíco negar

qualquer entendimento com 03 'comunistas.

Com a a,pul'ª,-!â;o' das urnas, verifico��se que
todos às votos aõs candtdatos comunistas eram

acompanhades d,;, cédula do SI'. Irrneu Bornhau-

GREVE ARTICULADA

EM 46, MUNICIPrni I
No ano passado, a Aliançà Social Trabalhista

derrotou a UDN em 46 municípiOos.
Em BOM RETIRO� por exemplo, Nerêu venceu

com 1704 vótos.
O candidato mais votado da UDN cOllsêglliu'

\vótos.
.'

'"
.. ,

RIQ, 1 .cV .. A.) - As diver- têm sido feitos, ' mas n1n-'

�enGias políticas acirradas guém consegue reunir na

1as
�

disputas de provincia mesma legenda o partido do

:requentemente se sobrepõem brigadeiro e o partido de Jus- >

is solucões nücionais. Como celino. O 'PSD e o P'l'B! outro
;e sàb�': os antagonismos c-

I
exemplo, são aliados natn

Kis�tentes_ entre o PSD e a rais em todo o Brasil, menos
UDN no, campo' naçional são no Rio Grancl,e do S�l, onde
pouca coi�a eOl11parad'5s tGl:n os entrechoques" políticos
os choques verificados entre1 êrlli:-;te::_ separações' intrans
essa, duas correntes políti- ponívéis.'''-..__
cas no Estado ele Minas Ge- Refletindo ês,,-� �sttdo de

rais. espírito, o sr. Milton �
No 'Estado montanhês; pos acaba dê declarar que, .:)C,

muitos, acôl'Clos pal�tidários' por hipótese, fosse eleitõ' vi
•••••••••••••••••••••i ce-presidente e o sr. Jusce-

... �,
.

lino presidente 'ela República,-
AZ DA ACROBACIA/ êle, Milton Campos, não

TOULOUSE, 1 CU: P,) assumiria o' posto. E foi 'ca-

MOITeu- ontem' ae manhã, tegórico:
nesta ciçlade o a'viador fran- - "Não 'há hipótese 'de me

�ês Marcel Doret, az da 3,cro- émpossar na vicy-presidên
bacia aérea, que se encontra- cia sendo presidente o sr.

ora doente. Juscelino Kubitschek":

··�-NAÕP·ÕlfERAO·RillR-�MfS·$ÂW.-

.. ,

Estados para fazer propagan
da politica. e sr. Arcebispo
assim determina em obedi-
ência a reiteradas dirétivas
da Santa Sé, contrárias à.

participação d&-;clero em ati
vidades "político-partidárias
que, nos regimes democráti

cos, pod�m �ividir' os cida

dãos' como tambem 0,8 cris

tãos e católicos, quando 'não
'

estão em' jôgo os superior�s
inte!ê�ses d'a con:sciência ca-

Previsão do tempo, at� às

14 horas dO dia 2. .. ,

'Tempo -=-. Instável,
.

com

chq.vas.
'

'Temperatura - Estável.

Veritos\ � Do quadrante
Sul, ,f}:eséos.
, Temperq.turas � E;dremas
de ontem: Máxima 80,0, Mí-
li.'ima 17,9.

"

tólica".'
,

......................

O·,,·TEMPO

í

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Flortanõpolís, Sexta-feira 2 de Setembro de 1955 o ESTADO
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MINISTtRIO DA AGRICULTUkA
SERVIÇO FLORESTAL IDELEGACIA }'LORESTAI,

REGIONAL
.. "OORDO" COM O ESTADÔ lJllo

'S.Ü�TA C:ATARINA
A V I S O

A Ueleg<lcill Florestal Regional,
nu sentldo .1e coibir, ao máldmo pos

sível, !,iI IJueimadas e derrubadas de mato, afim de ímpe
pedir os âesastresos efeitos econômicos e ecológicos que
acarretam tais práticas, torna pú_blico e chama a atenção
de todos' os proprietários de terras e lavradores em geral,
para a exígêneía do cumprimento do Código Florestal
(Deer.: 23,71l3 de 23-1-19�4) em todo o Estado ..

'

QIIEIMADAS E DERRUBADAS DE MA'l'O
�enhum proprietário de terras ou lavrador 'poderá

proceder Queimada ou derrubada de mato sem sellcítar;
com antecedência, l\ neJ)essár.ia lícença da autoridade flo
restal competente, conforme dispõe; o Código Florestal em

seus artigos 22 e 23, respectivamente, estando os infratores
sujeitos a penaüctr.des.

REFLORESTAMENTO

o ESTADO FARMACIA DE PLANTA0
PLANTÓ_ES DE FARMÁCIAS .

Mês de Setembro
3 sábado (tarde) � Farmácia Moden�-; .:_ Rua João

Pinto: '. . _.A.&TH.'UR.ANTONlO MENEGOTTO
Rua: Tiradentes. D.O 20

FLO_,RIANOP..oLIS

.......
. ADMINISTIU,Ç.iU

Iled.çio. e. OflciD.', à rua Coo....
lelhei'ro M.lÚr., D. 160 Tel. 11122
- ex. POIIUl'· 139.
Diretor: RUB.II:N � J. .. _AMOS

Esta �epa:rtição, pela rêde de viveiros rlorestats, em

cooperação, que mantem no Estado, dispõe de mudas e se

mentes de espécies fll)restais e de ornamentação. para for
necimento aos agricultores em geral, interessados no reflo
restamento de suas terras, além de prestar toda orien'àção

ESPECIAI.IZADA EM ARTIGOS DENTARIOS técnica necessária. Lembra, ainda" a possibilidade da ob-

Estoque permanente de todos e Quaisquer artigos tenção de empréstímos para reflorestamente no Banco do INFORMAÇOES
concernentes ao ramo Brasil, com juros de 7%.e prazo de 15 anos. UTEIS

EQUIPOS, C�DEIRAS E MOTORES
.

TEVONI, te· Os interessados em assuntos ttorestats, para a obten-
.

-o-

mos }Jara pronta entrega çâo de maíores sclareeímentos e requererem aatortsaeãa 'I
O

I.e..
itor enco.ntrirá, nllata eo-

.
. .

, de li·
.

d d b d
tuna, informações qu. use .ik.

Aceitamos encomendas de PLACAS E",jflALTADAS

I
...cença�ara �u�lma a e erru a as 'llc, mato, devem. diàriamente e de imediato:

para díversoa fins dlrigir-se as AgencIas Florestais Municipais ou diretamen-, JORNAIS T.lel ... ae

ATENÇÃ.O ,• Atendemos h De t' t te a esta Repartição situada à rua S!l.nt(l� Dumont I}0 6' O Es.tAdo ' ,........ •. 1.022
os sen ores n IS as e

I
_
....' ". .

I
� Gazeta 2.666

Protétícos do Interior pelo Serviço de REE.'\lBOLSO em '.flu�no�liB. .

.

.

. Diário da 'I'ard•.... ,...... ;;.fi7�

A6.REO.e POST'AL
' Telefone 2A7G. -- Caixa Postal 395, A Verdade

;: '... 2.010
... 1. • .' ftllPI ansa JtlclaJ 2.688

. EDd\�reço telegraríen: Agnsilva .:... Florianôpolls, S. C. IlOSPITAlS
--

.

_ Cazidada: •

(Provedor) .. Z.114

Viagem com segu'ranca ,1!e���ar�����.:::::::::�:: !:�:�
.'

.

.
. p y afilitar 1.).17

SãQ Sebostião (Ca.a .d.,

e
. rapl'dez' Saúc'e ) I.l,i'

Maternidade Doutor' Caro

so NO� CONFORTAVEIS MICRO-ONlBUS DO IGJ�M����a ÜR-
........ I.m

GENTES '

RIPIDO . ,<SOL-BRASILEIRO) l�::�i�ode L��mb���!ll:��: 1.111

FI
.

ó l' It j f J'
I ções) ....•.. :.......... 2."0"

OrlflD pO 18 - a_ a - oInville � Curitiba Policia (Sala ComiSSÁrio 2.038
.Policia (Gab. Deleeado).. lI.ill4
COMPANHIAS D"

-

.

, TRANSPORTliS
! AÉREO
TAC .. ; : '.700

_-------...".�________________
CruzI!iro >CIo Sul 2.600

-- � . Panair •...•..•.. � . • . . . . . 1.611'

de cem a quatrocentos mil cruzeiros. "AGRI·r.OLA . I I
l\Jetropol ...............•. l.a7,

N
,. .

h
. - ... La Porta................ 3.S21.: RuA u...�'"

;

egQClO a dm eIro.
R..v.a, IV 16

' Cadque ,............... 1.«8
.

_ ........&1 Deodoràc II.· ,

Informações na IMQBILIARIA "MIGUEL DAUX"
.

. tJ�,
• '. I Central. ..•... '\694 ..�m Lageli, no sul do B.l'ab.1l, o melhor!

Rua CeI. Pedro Demoro 1541 - 10 andar Estreito ou FLORIANÓPOLIS -5ró..eÓrÔ.rlnÕ. Estrela 1.171 De.conto ellpecl&l
•

,

.

\
Ideal .......•.•••.•..•••• ""11 .:

.

.

.Pa.� oa, lIenborea m.la.lJ�.
Edificio Ipase andar térreo - Forre 3376 - ,Florianópolis . E:�TREITO '1 ,.. .'. �,':
,.-��--��----�------�----��-��-_-��.--���__ •. _�_

D�qn ..............••.• H .ro._.. �") -, �.

�1 l ..• -
\

INOICAb()R 'PROFISSION�L'i qRÍlO��:ASTOS I�MARCIQA'NDT'EIÇLA_AoRMb '��::'Vid�I\�j�rA\)F·II·I+h}-=-O'::-·,
�

. MEDICO. .

I � '"". "&11.-
,

. I Com pr.átlca' DO Ho.plta.l SI.. ·

'M t D I C O E::,P'IWI_4LlSTA ,EM DOENÇ:-AS Di:· CRIANÇAS .

ORA: wLADYSLAVA DR. 1 . �JBATO DR. WALMOR ZOIlD I Franelllco de �lIl._ e, 11.8 ":alOta_ CLíNICA DE CRIANÇAS I qJRSOS-
DE ESPECIALIZAÇAO NO RIO DJI' JANIlIRQW•.Mu.SSI flLHO GARCIA Cas'! do RIO de J.nelr8· I P.EDlATRIA 'NEO-NATAL _ úCSTURBI g,}. _ �...- � • <

• Doellp. 110 aparelho TII"lr.tório Ollllo.a�'It pela .'.eal.... N�. . . c�fi�to����A I _

ADULTOS N:�C�DO - ASSISTEN,CIA ;!:f}ºNIC'à-""iSP�é-IAi:�AD!·C�S
DR ANTONIO DIB InADIOá��:�RiU;�J�scoPIA

doul c. M�dlcl1la .. U_hr..i- Contultório': Rua Vitor ••i-' Doenças Internas 17FAEf��T����._::- _r..�A.�lJ.'"tno r: iNAPETt:NCIA INFANTIL
.

•

MU"·ss·I
.

'li: aldade 40 Braall reles, 22 Te!. 2676.' 1 CORAÇAO - FIGADO_--- ,,.o;>dlZ_1W�Dil.· AP�\efl'fE) - TRA'rAJ.2.1!lNTO DA JlNURIIlSII NO-

,
. CP,��I=:d�M�!� , :I>lmter�o ?f: t (!0:ear1·o .& II�- Horários: Sel€unda.,· QI1..rtaa • :tUNS lN'J'P'-"� -'

,- 'i TURNA ,EM CRIANÇAS 'B ADOLESCENTES. - DIS1'Ú:!.BIOS

CI;-U-.RG�?IC��NI·-C. ,'F'orrnado pela "'an.... ld.ad·. N.cl•• (Seryl... 'drn pa er" ·C!O·lI.!�_. •
Sexta leira.:

T

-

1'"T-"'i.c..ôTINOS iPSICOLOGICOS DA INlt'ANCIA - IiINFliIlUUDADIIS DA -INF.l.N-
... .IA _....... _ I' �u ., o ro. "'......."... Das 16 àii 18 hora.

�
rat"lJ'fi....

. CIA I).E MANEIRA G.IIRAI.
G.RAL-PARTOS

•
nal de Mo!dldna, TllfoIGi1I1� III· drll'UII Lima) R 'do '. R ,,' I . :- �"nto mo�erno da

I CONSULTÓRIO - FELIP. SCHIlIDT .1
3.rvi"0 ""mpleto • I,plelali- 'r1.loelrurll:lIo do H4I!líltal !.... I1x-laterno do Serviço de Clrur- .

eu (OnCla. ua "p. Scla· ,.ryz"-" SllrILIS CONSUL'I'AS
' •

., .. w
_ ,Ia li. Ho.plt�i L A. P... ,. C. I

mldt, 23, -- 2° .nd.r, Ilpt. 1 -
., r-

_ � , , -, DAS 2 AS 6 HORAS. '1
udo dAi DCi.NO.\S D. S:aNHO- I rea a.l1.�

I ao Illo de JaDelr.
•

ITe1l
8.002. J Oonsultório _ Rua Victor ,-,ONSUL'IAS C. HORJ\ MARCADl: J'ON. 81811

RAS, coa:. moderDo, m6todol d. COrlO de e.pecl.Uu.�1!I ".2
lIJ:d

_

,
--

.

� ;� .
_

RESIDÊNCIA - TENENTE SILVIlIRA 110 (rONJI 111.'
diaen6.Uco. I tr.tam.nto. I'S'

N. T. Ex-illterao � Ih_I.. .. Ico do Ho...ltal d. DR. HE)J.V,....::�/'"
.

]\feIrel1es, 22. ATENDE CHAMADOS A DOMICíLIO
' I-

SULPOSCOPIA - HIST.:aO - t"lI.t4! 'e C!rncl••• Pr.t. (Ta. Carld.de . "A':..:�ulQUItl.PRISOO HOnAlUO' ---_.
_

SALPINGOGRAJ'IA - •• '!'A· o· Guhuarl.. (&'0'. DOIlNÇAS DJI S.NHO.Af' �,,�.... P R ISO
-

.
. .

DR. AN'fONIO BATlSTÃ.

I
DR CLAR

,LIS.O BASAL
• en'lI' Fclip. Scltmld., n PA"RTOS - OP.BAOI'--- �I _

A A
.. Das 13 às 18 horas. ., NO G,

.. ltâdlot'r.llila -e.r&a.- }"oo. 3801

,con.:
Rua JOiO"';: �.,..98' Mll:�,ICO

.

Telefone: Consultório _ JUNIOR GALLETTI
Eletroeo••ul.çlç - a.l.. mtr" Atend••m laora lIlareac!a.

. d.... Jn �l.uto n. 111, OperaçÕef. - Do.ençu lIIe 8.· - ADVOGADO.-
Violeta e latr. VU'IleUa!t. Ru.: - Ru lI.tev.. lanlor. .- �ó,OO b 18,00 hc ..�•• nhorae - Clínl�a �e A�lIltOll. 3.415

CL�ICA J:SPECIALlliIM DI!. Ru.. Vitor .Ileirelu, 110.

Cct3_'Ult6dO:
Rua ',l'r.jano. n.

1'180
.- Fone: Ulli .' Pela manhl atendI 4bl- Cura0 de il.specialuação .no Rsidênciá: Rua 1086 do. CllJA,NÇA8 iONI!l: 1.468 - FloriallópoU�

10 .ndar_.......diff(�io 40 .0Dteplo, -- _,.. �Jtci •. rian;tent. no Ko.pital de "{ospital do. Suvidorl' do 1-

,Vale Pereira 158 _ Praia CODIUltU-,.. d.. " ,. 11 horlll.
Korllrio: Dai I li! 11 1I0ru - DR. u.,l'6 _._.--- .

Carldad.. tado. .ROl••• C.,n•. Padn Jlia'u.lin!to. DR. MARIO WEN-
Dr. luJSSI. _,' <_�or�. R .CORRM Residência: (ServiC9 do Prof. Jlariano •• da Saudade' - Coqueiros. 12. .

'

DHAUSEN
. D.I li l. 11 lIor•• :-:- D_�)Ó (le_""'éÍ.tKfCA IiIÉDJCA

Ru.: Glneral Bittencoan D. Andrade) I' .
ADVOGADOS

!',L1NICA
'�E'I"ICA DlI ADU.TT()S- lIUSSI ""' �_ 101.

. Consultaa - Pela manJaI no DR ANTONIO GOM'IiIS n'"
. . ln " ...

.

R••ldlncla. _.�" .!.M"(d�<CÍJ>r- ! ra�.ONSULTAS
_

d•• 10 - 11 1110- Telefon.: 2.691. Hospita,l di! Caridadl, ,". .
' ...IlI DR.:"JOS:m MEDEIROS E CRIANÇAS

. powllky, 8�tlha eleij(l"á' TTom' Rua Tirad.nt.. � _ lonl ..lfi
A talde da. �6'O h••m dlllD- AL-MBIDA VIEIRA Consultório -- Rua Joio Pln-

--="'·v.... __
.-"* DR NEWTON te no éonlultól'Jo á Rua NilO.. 'ADVOGADO Ito,

10. - 'I'el. M. 769.
De Dft..... DR. JOSf: TAVAP..J:S b'AVILA Machado 17 :1aquil:1l '6 Tlrll- J!!aerit6ri9'1 Realêenclal

- ADVOGADO - Consultas: Dá. 4. li I laor-'.

CIRURGIA G.Rt..L dente�. 'I'el: 2768 .

Av. Hercilio Lu, 11 �aixa PoataI UO - -hAja! -' Residência; Rua •• tlV.. a·

DR. JOUO DOm lRACEMll.
.

. I ReSldencl. - rlI.a .Prulillntc Telelone: 11411. Santa .C.tarina. nior . .(fi. Tel. l!.81Z. J

'CrF-.:o'IU a MOLlI'STIAS N.RVOSAS I Doença. de Senlioraa - Proct.- Coutinho ""'
y� M1ilNTAIS - CLINICA G"BAL 101:;ia":'" �letriehlad� l16dlca

.

CLINICA DR.. NEY PERRONE 0-" L
-

D'_
••D1CO I Dr Serviço Naclon&l dI J)OID-

Consultóno: Ru. Vlto.r .••1· d,e r auro aura.SPICIALISTA ••. OLHOS, AI Meutai.
�ele. n. Z8 - Telefone. 1107. OLHOS _ OUVIDOS !U,&II ,MUNO , -., •

OUVIDOS,'NA_IZ. G�_GANTA ,c Chefe do Âmhulat o �� Kleic- .Consulta.: Da. li laol'a••m • GARGANTÂ IFormadO ptll� .Faculda�. N.ct' Clínica Geral
TRATA.DTO I ()f'�L\QI'\!:3 ne Mental Idlant�. � .

_ DO Jl.ol d. )';.edlClnA Um eraldad.
Illtr..VUIIl.a. - l\i.bllir.aail. - I Plliquiatra 110 üOl)pl�l _

. Res!dencla: Fone, 1.-411 DR. GUER�EIRO DA rON8ECÁ do Ihuil Ea.pecialista em moléstias' <te Senhoras .e vias uriná-
.

Ulsra-SQ:,,* .

Colônia Sant'Ana' .
Rua: Blumenau n. 71. Chefe do Sêrvico dI, OTO.llI- �IO D. J;"N.IdO '� das' , .

(Tr.ta•••&e 41 .I.....� c.. Convub.otllapi. p.lo III.tro- DOENÇAS DO APARlIILHO DI- NO do H08f.ital de Florianópoli. Aperfel�oamente na "C�.. d.. -- ·C�·
" ,.,aratl"6 _

i chuqu .. " c.rdilllol. Inn.ilD. ,ra- �ESTIVO.- ULCERAS DO III.S· .Possue s CLU{IOA '.0' APA:a•• 1 Saude São IIl�cl", tira ndical das infecções aiudas e cronicas, do

.l.a,I�·rl&l.oa"."a - lt�eU.. 4. pia., :tI.a�riótnapl•. Pllicotcra:!:.. 'IOMA�O li DUOD8NO, ALla.a. LHOS MAIS MODERNOS PARA Prof. Fernando, Pl!uhno apare-l"ho .a-enito-urinário em �mbo8 os seXQ!.
Oclll.. - "04Ie,•• · t �.G.&e CONSULTAS: '"'.uça' .. '.llll... GlA.DE�MATO,LOGIA • CLI· 'l'RATAMENT" da. DOJINNOAS i Intern() por' I �'l01. do S.n1eo D.oell"as do aparelho Diaestivo e do .Istema .'""024>.
d. O....U••larl•••I' (àatea ta.ldr.. 16 ... li lio:!'.. ' .. :': NICA GJlKAL, da ESPECIALIDAD. � ,. .te CIru.rgla ... • ..

a. :l&u••) . (manhA)' , DR. JULIO PAUPn'Z Consultu _ p.la
'

mallll1 ao Prof. Pedl;o di;' Zoura . Rorário I 10� ás '1.l.� e 2� ás 5.
Borarl...... à. 11 A.fU I' Rua Anita Garlbrildi, .�Qu.__ ·,

-

FILHO lIOSPITAL.
" Estagio .pc.r : ano níl ,:'••tlr. Consultório: R .. Tiradentes, 12 ....:... 10. Andar _ F'oile:

áa. li •• 11, laorll. .

_ de' General Bltt.licour'.
.

..• À TARDB _ da•••• I _ mdad.e - .�cola.

I
-

Conluh6rlol - .... ViM' .Iile1- RESID!lNClAl !.lOa !lo:. lín. I Ex Interno d. 20 Inflrm.�1I no CONSULTORlO Prof. OtiVlo :aonrleuea Lllll. 3246 -

•

r.l,. Iii - rODe 141"'. 1311 Tel.2901 -

'III S�l'Vleo d. ll'ast�o-.ntlrolo�l. I CONSnLTORlO - a,. .0.' Interno por ! �no do P nto
_

Residencia: R. Lacerda Coutin ho, IS < , (Cnácar_&aI'. - _11. Sl4 lor., II -
.

_

da >:>anta Casa do ;RIO de lanltro
ILHEOS nO !

Socorro _ ,
•

ron. "11. DR ARMANDO V� j(.prof. W. Bara_rdl.nell�). I
RE"IDENCIA ,. Felipe sell_-I OPERAÇGDS 140 Espanha) - Fone. 8248.

'--
'

. .
,

IS
Curso de neuroIoel. (Prof.\ 'd

U

° IS T I "I"i CLINICA DB ADULT �

DR. SAMU.:a;_., FONSEA . RIO. DE ASS , :AuBtr�gesilo).·· •

•

.

n� n 1. e .•. U

DOENÇAS DB .:;.N:EúR .....S
,........,.w.-..-..--..-............,..,..w.-._............_�........................'"J

CIIlUIlGI.lO-DDTlSTA Do. Servleo, 4. Clbaica l.fu.tU I Ex Interno do Hc.pita. m.ter·
ONIZ

I CONSULTAS': �o Ko.pital d. t
Clinica .:.._ Cirurel. - Prote•• �cIa 'A...lp·�Bcl. lIfuntel.al • 1!.!Ml-ll1idade

V. Am.ral.

.

DR. ANTON!O M Caridade diáriameníe pela ma- i

Dentária . I,
. »�".&l de C.nda'l . DO�NÇAS _

INTJ;"NAI DE ARAGAO nhã.

Ral.. X • JJdr.-.V.rYea. i CLiNICA .tDlCA D� C.a:N: Coraçao .. liI.to.�a.o, l-ote"i80,
CIRURGIA TRI!UIIA'!'OLOaU I fi&.8 6&.s Sab. das 9 às 11 horas.

Cou.ult6río • _••l.'DCIa. a.a I' O.AS
• ADULTOS,..

_ 'If�"ado
e Vl.llI bilIar••.. alUI..... - Qrtopedla 2& S· 4"" das 14. às 16. horas. J

"erD••d•••ella.•• ·••
- .A.lerrla - rIO' o Uno.

,

'1
Conlultório: Joio PInto, 18. no Consultório à Ru. Joio Pi�to

Teleton.: .... . Con.uIt6rlo: )lua ,NaD.'
I
••• Conlultório; Vlkir' "tr.l.a.

Dili 111 àa 17 diàrlamlDt�. nr. 16 (10 IIndar). I

Conlult•• : ••• _ ..... A. 11." i ehado, 'I - Co... lta.... 11

Ul·!I· Menoa ao. Stbadol RJ<.:SII)1iINCIA: - R· a Durt:t
• d•• U,OO i. 18 Jaor�. 118 hor..

.

. Du 1� à.l� ilorU'B
.

Rei: Bocaiuva lIi. Shutel 129 - Tele!. 3.288
:lxclu.ivameui. �m aor. m.r· Jl..�d6ncla: Rua �.rlcllal {lul- Re.ldêncla. lha {'(IIi....Ia,

Fone: _ 1.'11.. Florianó oÜs.
........... l1l.:r:mi, • - rouI: 1711 IFon.: 'd8. .

p

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

.

4 domingo - Farmácia Moderna - Rua João Pinto.
Gerentl,: ,DOMINGOS ... li.

7 quinta-feira (ferrado) - Farmácia Santo Antônio
AQUINO.

- Rua Felipe Schmidt, 43. 9, �
10 sábado (tarde) - Farmácia Catarínense - Rua

llepresentadte.: Trajano.
Repreaentacõu A. S. L - ra.

Ltda. :
.... 11 domingo - Farmácia Catarinense - Rua Tra-

Rua 3en.Gor ú�ntu, ''0 _ iO jano.
.

an�:r:: 22.61124 __ Rio d. Janliro: 17 sábado (tarde) - Farmácia Noturna - Rua 'I'ra,
. Rua i6 de N-ovembro l!28 fiO jano.

'

andar aa.la '11 - Sio Fali}'). 18 domingo - Farmácia Noturna - Rua Trajano,
24 sábado (tarde) - Farmácia Esperança - Rua

Conselheiro Mafra.
•

I·
.

25 domingo -. Farmácia Esperança. - Rua Conse-
Ano Cr, 170,00 lheiro Mafra.
�eme8tr� Cr$ 110 00

:'
.

N· i�i.e;i�r
.

'. O serviço noturno será efetuado pelas farmácias
Ano

: ...•... Cr, !!'lO,OO i S�nto Antônio-.e Noturna situadas, às ruas Felipe Sch,
Seme�tTIl..•....: ..•... Crfll0,OO

I'
rnidt, 43 e 'I'rajano,AnunCIO mediante oOl1tráto .

.

Os oril!"i�'li8, �el'lmo nio pu.
'-.--�----_......_-----�-------

b licadoa, nao aerao de ulvidol.

R· XA direção não .e r..ponlal iliaa

a lOSpelos conceito. emitido. 110•• ::'_ I >, •

tlll:O' allinado..
'

\SSTNA'JUEAS
Na Citvltal

t
I
4
.......? ...,-_._...;:__--.-_.--.

Itp.relha,em moderna e completa para lluA\I:luer exanu
radJolópe••

Radiografias e l'acUoScoplall.·
Pulmões.p !locação (toral:).
Estomago _. int.estinOll.e figado (eoiecistoJ;"raf:aL
Ríns e bexiga (.Pieloguafla).
Utero e anexos: Bist�rG-salpiDgogra.fla c:mi IllSUtl&�

çâo das trompas. para diagnóstico da e:!lterU�d.'l.dfl.
Radiografia:. de ossos em geral
M.edidas el.à,ilS dos díametrcs d� bacia para orienta •

çâe 110 parto (Rádio-pelvimetr1a)_
Dtartamente na Matermdade Dr. Carjc� COl"r�:;..

• Tem a venda
Uma' casa a Avenida Mauro Ramos
Uma casa a rua Visconde de Ouro Preto
Uma casa.a rua Deodoro c/13,50 de frente

de fundo.
e 46,60

A JmobUiária Miguel -Oaux
",

.

Uma casa e um lote a Avenida Santa Catarina -

Estreito
Uma casa a rua 14' de Julhp •

Uma casa de madeira em Barreiros
Duas casas no Mono do Geraldo-Estl'.eito
Duas casas e eum terreno para lúteamento no Morro

do Geraldo
-

Agêl1Ciâ: Kua Deodoro eBquin8�da
,Rua. Tenente Silveira

, VENDE-SE AS SEGUINTES' PROPRIEDADES
A Casa n. 12 na Rua dos Ilhéus (antiga Vísconds

Ouro Preto).
.

A Casa n. 13 na Rua Silveira de Souza-
As Casas nOs, 1 e 3 na. 'Rua Sete de Setemb;o

.

Uma casa de estuque na, rU8; Servidão Morttz; (Morro)
com o _terreno 6 x 14, preço Cr$ is.ooo,oú

.

.... lJIDa casa de material com oterreno 10 x 30 no inici"o
da estrada do Pantal1al (lado da Trindade) pteço Cr$
40.000,00 : .

"
...

A tl'a tar com o

Sonsini
Sr. Doraiécio Soa��s ou o Sr. Sílyio

I

Um lote na rua José Candido da Silva - Estreito'
Dois lotes. a rua Moura - Estreito 2J

Dr. Cesar Batalha da Silveira

Cirurgião Dentista
Clinica de Adultos e Crianças
Raio X

Atende I.!om JIora Múcada
Felipe Schmidt 39 A Salas 3 e 4

. La'vantlo ·com Sabão'

'Y'irgem ESJ)ecialidad'e
·da C18. il·IIIL INDOSIIIIL�J8ID,UI8.· (1DIrca!r8glstradu)

.

economiza-se tempo� e diDheiro
�.-._----'-------�'----- _.�.

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

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



'o ESTAÜO

•

Florianópolis, Sexta-feira 2 de Setembro de 1955

de 'maior tráfego do nosso

país. É urna estrada cons

truida sob, todos os requiai
tos modernos. Pista dupla,

I sinalização perfeita, permi
tindo viajar-se com segu-

I rança mesmo á noite e ém
baixo de neblina tensa que

I costuma cair sôbre o alto 10% nas passadeiras cogoleum
, ÍO% nas poltronas - sofás-cama e grupos estofados. da serra. ,

"

'

I
' 15% em todos os tapetes ê passadeiras de lã -. bou-Quando nos aproxima-.

clê e veludo
'

.

I mos da cabine de contrôle
.

" _

'do trânsito e do pagamento- 15% nos tecidos para cortínas, decoração e estofa-

II do pedágio, fizemo-lo. com
mento

.
.

a máxima satisfação. Somos 20% no va.riadissimo estoque de tôalhas .9-e l:ostO e

I pn rtidár ios do pedágio e as
banho.

I ' •

I vantagens oferecidas por
, ·,·················•••••••••••••••••••G••••••
i uma: estrada perfeita, bem
,

ea Içada, bem sinalizada,
são tantas que fica sendo

,

mais barata � viagem, mes-,'mo com pedágio caro. ,

Entretanto nossos hO-,mens. de mando são contrá
rios a cobrança de taxa de i ,

que tant� São Paulo faz:
uso; não só pelà Rodovia I

Anchieta como pela An.han-
"guera, rumo' a Campinas e
I

interior. Se cobrasse tam
bém a Vila DUtra e ofere
cesse condições+ de tráfego
melhores, seria preferível.
Entretanto veja-se' a dife
-}'enca entre a conservação
daquela duas:" rodovias
paulistas e da que liga' o
terr-itório bandeirante ao

rUo.
Agora estamos vendo,

bem a propósito aliás, uma

campanha intensa .da Ás
soeiação do Brasil em prol
do incentivo à pavimenta
ção -no máximo, de estradas

(I
no Brasil. ótimo. Já era-

1· .tempo. O nosso país sendo

i'i? maior da An:érica Latin�,
:

'

e 'o que pOSSUI menor qUI
.

Ilometragem de estradas 'pa
. vimentadas. Perdemos para

�.lMéxico., �ara Cu�a e para.
_. 'olltros paJses menores. ,

E fie bate a l�e.fel'.ida_ cam,
p;�llúl, também pela ap'ro-;
v!1ção da, pl'oposição apre
sentada fi Câmara Federal
pC'lo 'I�ngenheiro e Deputa-
do Saturnino Braga, pre
vendo a aplicação da recei-
ta proveniente da diferença
,de preço entre os combus
tíveis e lubrificantes líqui
dos derivados, fabl:icados
no Brasil ou importados.Balmafn - Coshlreiro

'

das "Estrêlas" - Estr�las Calcula-se . que serão ar-de renome mundial ?onfiam a Balmain a çriação de seu§ recadados 2 biliões e' 40 mivestidos. Dentre. elas, a I�n�a Laun: Hi,dalgd, que apa- lhõe.s de cruzeiros por' anorece na foto traJando behs�lmo conJl1l1to para coquet_el, 'e ficaria-m para o DER CFeconfeccionando em pura Ia zebrette,
.

acompanhada de. deral) 40% da receita e
capa larga foáada de-tafetá, igual a cll1tura drapeada 60% para 'os Departamendo -modelo (APLA) ,tos estaduais e territóri-

_ .. - -_.' ,.-_._--.__-----

í�
.

bOCTaiS
MENTIRA

.T. G. DE ARAúJO JORGE

.
,

Tanta coisa p::lSSOU ...,' E, no entanto, vivemos'
nouÜ'os tempos, felizes, como namorados ...
'__l Nossa, vida. .. Ora a vida, era um barco sem

lev;-:nt1o.-nos ,.o_·léu ... a.csonhar acordados ...
remos,

Ontem juntos, felizes ... hoje, separados,
- n ão pensei que .cstc amor chegasse a tais extremos ...
Ii: sorrimcs eh] vão ... sorrimos conformados
na mentira cruel de que a' tudo esquecemos ...

Cruzamos nossos passos muita vez :,' - é a vida l
- cu, volto o rosto (fraco fi paixão que ain da sinto),
tu, reca lcan.do o amor, -ném me 01l1:1S, distraída ...

Mentira inútil, cruel. .. -se ontem,' tal como agora"
tu sabes que padeço, sabes quanto eu minto,
e eu' sei quanto este amor te atormenta e devora!

ULTIMAMODA

IH.ario'da e':::ISelembro . Mês.do Lar!Você sabia que
. r.f.e'ropoel· " , '

.

'.',.í;1.-"---""._'-_-'=:�"i�'_
.•,---."

MENTALIDADE IlODO- Aguardada com o mais ·desusardo interesse, teve ini- (JU/lUftUER',
"

,-
VIA'RIA éio ontem, a amplamente anunciada' "Grande Venda' de QUANTlOAOE

, •'

oeRAIJ/UM
�

,

",Utilidade do Lár", mais uma simpatica iniciativa da �'A ,t:>fRDEA;1IIETII' ,N-,'L�..
'"

Modelar", o estabelecimento das .gran des uealisações. DE DE SEu
, ""-\. 7 'IJe-

J
. '" .'. VOWl1fé E

_ ....... ' < �a no prrmerro dia desta venda especial, notou-se A /11eTA� �- (, \l"
um interesse incomum por parte da enorme freguezia do

"..
DE DA �

popular magazin e pelo mesmo poderá se; prever um su- SUA M'- ..:ift �
Cesso acima de qualquer expectativa. i

a 'lfJoAf:V:;", :5", . -

Realmente, os artigos que compõem,' esta venda re- t '60.4111D8, I
presentam o que de mais agradavel e util,€x,iste para' o ; ê.lG4rAM5Ní��
confôrto e beleza para o.Jár e os descontos excepcionais
que estão sendo concedidos são verdadei'r�wente tenta-
dores e cuja, descriminação dámos a següi1';', .

10% nas tabelas de preços dos colchões e tr%vessei
ros de móla DIVINO

Transitamos pela. Via,
Anchieta, 'a. bela rodovia

I que liga São Paulo a San
tos e atualmente a estrada

, prietário
Catariria,
esposa d.
jos Silva

ais.
da Farmacia Sta. A estruturação do pi'oje
e de sua mqna. to está muito boa e merece
Ana Amélia An-

ser aprovado._ O Brasil pre-
cisa para seu maior pro-- dr .. Elpidio Barbosa, - sura. Sada Boabaid dos
gresso, de pavimentação deex-Diretor do Departamen- Reis, esposa ,do sr. Aldo estradas, seguindo aliásto !le Educação; do Estacjo Nevés dos Rei� "slogan" de Washington'e uma das expressões da - sta. Neusa, filha do sr. Luiz, atualizado por nós:'cultura catal'illenSe; Adérico de Souza 'e suá "Governar é abdr estra-

- dr, Diniz Junior; di- exma. esposa d. Maria G. d
.

t d "
,

as .. ; pavlmen a as�omata e advogado na Ca- Souza
pital Federal

.

- sta. Marly Brandão,
.

- sr. Flávio I\�;':'c-,d, di:;. filha do sr. Oscar Brandão Inarnico Diretor da Escola e de sua exma. espos� d.
de Comércio e da FacuLda- Clotilde G. 'Brandão, e apli- :
de de Finanças' cada aluna. do 'Colégio
- snm. lVIalvina Duarte "Coracão de Jesus"

da Silva, esposa do sr. - ;ra,.. Noêmia Souza.
José Duarte dã Silva

,
Carvalho, esposa do sr.-' ca ou em c.asa. Empre-

,

11 'd t go !?arantido.- menino Rogério, filho Anibal Carva 10, resl en e -

d '

I F d I rTratar á rua Salda-o sr. Dilmo Solon da Sil- na Capita e era
.

h�eil'a, Radio telegrafista da - sta. Julieta Borba n a M?inh� .12�.
Secretaria. de Segurança - sta. Doris Bianchini

PÚblica, .e sua exma. espo- sr. ArR·ndo' Soares ,,!'".----------�-
sa d. Maria Conceição Sil- Dantas

, Pr',ec'el",I"g.'''O 0'1-8' Veira' ; _ sta, Maria Laura, Cal-
_ 11

- menino Roberval, filho lado, funcionária da Caixa
do I �. /

sr. Roberval Silva, p1'O- .
Econ omlca

ANIVERSARIOS

FAZEM ANOS� HOJE:

Desembarga'dor
Flávio Tav,âres
da Cunha 'Mello

o .

Hissa' d'e 7°� dia
saUdo Tnbill1al de 'Justiça convida colegas e amigos do

A1l1;ttSO Desembargador; FLÁVIO. TAVARES DA CUNHA

do c
9 Para a Missa que fará celebrar segunda-feira, 5

'!il\t.�rrente, às oito hora.s, no altar de Nossa Senhora, ná
,

' ta! M:etropolitana� -

..

.

,

)
. '

Djaura Fonseca Tavares, Aspirante Raul Tavares d8
Cunha Mello, Desembargador Francisco Tavares' da Cunha
Mello' Sobrinho, Renato Tavares da Cunha Mello, Dr. Djàl
ma Moellmann e senhora, CeI. Luiz Tavares da Cunhs
Mello e senhora, e filho,s, Mario Tavares da Cunha Méllo.
senhora e filhos, Dr. Paulo Tavares da Cunha Méllo, se

nhora e filhos, CeI: Decio Gorrensen de Oliveira, senhora (

filhos, Capitão de Fragata Cal;los Natividade, senhora e

filhos, Dr. Arminio Tavares de Mello, senhora.e filhos, Ca
pitão de Fragata George Cals de Oliveira, senhora e filhos,
Adelaide Dias Barreto, Arthur Fonseca, Dr. Gilbérto, Guer
reiro da Fonseca, senhora e filhos, ·Dr. Pedro Alexandre

Lobo, senhora e filhos, Capitão Tenente Rafael ,Guerreirc
da Fonseca, senhora e filhos, Dr. Rubem Nogueira de Fran
ca senhora e filho:s, Dr. Luiz Nunes Ribeiro, .senhora e ri
ih�, esposa, filho,' pai, irmãos, cunhados,' tia, sogro, sq, ..

brinhos do

DESEMBARGADQR FLAVIO TAVARES DA CUNHA MELLO

profundamente compungidos com o inesperado e prema
turo de.3aparecimento de seu querido Flávio, a'gradecem r·

todos quantos de qpalquer fOJ;'ma manifestaram o seu pe

zar, e ·ellJ. especi�l fiOS colegas do Tribunal de Justiça, LIa
Ordem 50S Advogados do Brasil e do Ministério Público
31'S. Desembargador Ferreira Bastos e Drs. Edmundo Acá
�io Mor.eira e Hans Bundgens, pelas Confortadoras palavras
pronunciadas á beira túmulo, interpretando os sentimen·
tos de todos .os seus colegas e amigos! convidando-os .)'1'

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

alma .boníssima, farão célebrar segunda-feira, dia 5 de Se ..

.
. J

tembro. ás ,8 horas, na Catedral Metropolitana. ,

"

Borda'deiras
oordadeiras para bor
dados . à mão, poden-'
.do trabalhar na Fabri-

POEIRA E RESPIRAÇÃO
OS pêlOS existentes na

entrada das narículas 'ou
ventas impedem a penetra
ção de poeh'as do ar que se'
respira. Ésse meio natural
de defesa evita que nume

rosas impürezas cheguem
até à garganta e aos pul
mões, como acontece quan-

f
- ,

do se resPrira bela bôca. -

'.

.. Quando, tiver que atra
vessar a Il\ h ir eiu\ e s

cheios de 'poeira, não
prenda a respiração

• Y 'I b�nem respIre pe a oca;
continue '. res]liranii;lo,
naturalmente, pelo na.
riz. SNES.

.
'

,--.---�-----

II •

HOJ E 1'-NO PASSADO
2 DE SETEMBRO

Comentário �o·
I

BiaA data de hoje recorda-nos que:
em 1654, os bravos habitantes da então. Capít a-

"

n ia do, Paraiba insucg iram-sa o dominio holan-
rles :

.
' ,

em 1737, terminou o terceiro assédio da Colon ia D\'"en'tr"o '

de mais algum' cançou o poder, exerceu-odo Sacramento, iniciada pelos' hespanhóis do Rio
dias, estará entre nós, para com os mesmos sentírnentosda Prata a 3 de Outubro de 1735, sendo defendi-

da pelo Brigadeiro Antônio Pedro de Vascon- emprestar todo o seu apóio que lhe inspiraram as corajo
. político e tôda a sua vasto sas atividades' ele oposição ecelas;

, ,
,- rxpertêncla a campanha eleí- poude deixar, no imenso cre-em 1744, foi batizado na cidade do Porto, 1'0-

maz Antonio Gonzaga, um dos da Inconf'idêne is
tora! da Aliança 'Social Tra- dito de estima e ele, gratidão

Mineira �de 17�9; b a I h i s t a, o insigne' '1ue lhe está em aberto' na
catarmense Nerêu Ramos, concíêncía pública do Estaem '1806": datada de Passo do Rosário, uma ordem

. homem público que tem pro do, obra de vulto, cuja .sígrn-do dia q� qt!flci'i:d Curado autorizou os habi-
'etado, no cenário da j)olí tí- ficação social e humana otantes -da fronteira a fazerem guerr ihas contr»

,

ia e do parlamento nacíonal.' tem feito prezado e lembra-as tropas de Art.igas ;
) nome glorificado' ele Santa do .sempre pelo. homem doem 1810, em Cerrito, hoje jaguarão, Rio Grande '

d SI· Jatarina, povo, como pelo homem . de '

o 'u, nasceu Joaquim Caetano da Silva, vindo e élite de sun terra.Y COl'l'elicrionário e compa' ,� ....a falecer em .28 ele Fevcre irc de 1873; . '"

3
.

P
, lhe'iro de Francisco Benja- Agora; quando, interpreta-. em 18 5, na estan cia

, ederncíras, próximo a Rio
mín. Gallot�i, o preclaro os anseios de duas grandesPardo, Rio Grande do Sul, nasceu Manoel Veloso

organízações partidá<fias, eleParanhos Pedel'neiras, vindo a falecer no Rio ioestaduano que Ora ocupa a

)residência do' Senado' da comuns príncípíos, 'ligadosde Janei-ro fi G de Março ele 1907, figura no' jor
terr., ás normas de justiça socialnalismo brasileiro e semelhante, no porte .,e n:;'s 3,epública vem à sua '.

-

f
. -

.

D P oara dizer aos seus amigos, e de amparo a tôdas as ati-erçoes com .', edro II;
lOS seus correligionários, aos v'idades engrandecedoras deem 1850, foi fundada a colen ia de Blurnenáu, ho- Sfanta Catarina, novamente-é-je urna das mais prosperas cidades cntar-inensas .eus-concídadãos de todos os

�"(I>'
'

edos polittcos que Francis- na, oposíçãõ aue a-sua pala-em 1866, o General. Manoel Marques, de Souza, T, ",,' •
- 1

,

'BenJ' n ml'n Ga!lottl' e José vr terá de orientar o pens'l-Conde ele' Porto A-legre, c1es.embarcQu' com o 20;0 a

Exército, de seu Comando, no Forte de CuruzÚ. ie Miranda Ramos são, ho - 'mento ..po.lí.tico<Ae S�)ls..cOll(':i;.

ns rl1'""'o' de tod" ':con dadã'tls e .. o· sena;dor Nerell,Q quan,do ,dh g'uerJ.;a C'optra G ditadql' ,do, PaF-Wg'u,ai.' .pc __.
....�. "'u ,,- u '. ,."

� o r

'-:t _"
.

• '."

"'.
.

André Nilo Tndasco fiança e capazes de concre- RalÍlQs v�tn COUl o nlesmo

;izar, nas tarefas governa- ardor cívico, �' ainda COI1'), �,

nentais CJue lhes co.uberem, sua- longa experiência nas

lS aspirações justas :de tôda mais árduas lutas �!eitorai.s
t no:sa nobre. -Nerêu Ran10s, elo país, recomendar o nome
Gntra cuja honestidad'e não de Francisco -:Sallotti e José
li quem lev;1.nte_ quaisquer c1e Miranda Ramos para i:es
,uspeitas, é o que todos te- tâuradores das linhas políti
,lOS visto, ntravés de sua vi- ,c�-adminisfrativas de que s�

;ori03a carreira política, des- desviou o Estado há um lus-'
je que, nas memoráveis tllO.

�ampanhas de sua mocidlJ.- Catarinen es! Nerêu Ra

ie, reivindicava para Santi mos, o homem a quem Santa
]atarina e para o Brasil Catariná deve inexcedíveis
naior e I�ais democrático I sérviços dentro e fóra' do Es

'espeito à vontade do ,povo, tado; Nerêu Ramos, o, condu- �
,

oxpressa nas urnas. Pelo se- tQr seguro das 'grandes rei

�reto� pela assistência social v�ndicações partid,árias; N�
'aos menos favorecid03 da réu Ramos, o chefe sempre

30rte, pela lisura administra- sflreno e íntegro, o guia sábio'

tiva. pela elevação do nível e !prudente de tôdas as reco-

le instrucão do povo , pela menda ao sufragio -do alti

lmparo á� populações rurais v(') eleitorado catarinense
� por outras tantas institlli- os només do; engenheiro
�ões de finalidade construti- Fbncisco Benfamin GalÍotti,
va, o eminente senador Ne.- 'P�ra Goverl).ador, ex· dr. José,
:êu H.amos sempre se bateu, de Miranda Ramos,- para Vi:
em mem à r·á v e I campa- ce-Governador! ÁS urnas,
nhas de civismo em que 'pôs pprtanto, catarinenses, pal'!l
]. prova a sua tenacidade, e a' vitória, com 03 valorosos e

j�stemor na defesa do inte� dignos candidatos da Aliança:
rêsse coletivo e do alevanta- Social Trabalhistà!

_

mento do bom nome da Re-' (Lido no pro'grama "A voz,
)ública.

'

�
'da Aliança Social Trabalhis-

Quando, finallnente, -, al- ta)

..

G········.··••••••••••�� ·••.o .

BIBLlOTECA ATOM ICA

t Aaradecimenm· e Mis�a
,Fclicís?.imo Rodriguês Sobrinho e filhos, agradecem o�o

votos de pêsar, enviados pelo falecimento ,de sua espõsa e

mãe, D. Emilia .de Oliveira Rodriguês e, convidam, os 'pa>
rentes e pessoas an1i:gas para a missa de mês que será ce

lebrada no dia 15 de Setembro na Matriz' de Urubic'í.

............................................ '

DESEMBARGADOR FLÁVIO TAVARES
DA CUNHA MELLO

GENEGRA,31 (U. P.) - Os moravel reunIão cientific;,
8stados Unidos ofertarão às mundiaL _

�açôes Unidas a bibliotec�l J .

A biblioteca tecnica,' ?O� ..

que agora forma parte da tem 6500 do.cumentos e 'e SI-.
exposição oficial norte-ame- milar, em éarater, às:-cole-

� ções, de obras que os Estados
!'icana na Priní.eira CGll1fe- Unidos puseram à disposiçã�
,encia Internacional de . E- dos governos de 27 países
nergia Atomica para- Fins com os quais concel:taram

Pacifico!!, da ONU. A entregh cell1veÍüos bilaterais pa:ra ;1-

,erá feita no sabado vindou- pilcir a energiâ ltton1·ica em

do, dia 20, ultimo dia da me- finÓ)'acffic'o�. -.,;.
.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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COM O PRElIO ENTRE·RUBROS E AZUIS PROSSEGUIRÁ NO PROXIMO DOMINGO-O CAMPEONATO CITADINO-DE

PROFISSIONAIS
'

,

catarinense o sul-americano
n o double está treinando 'em

'

:FlorjallópoIi�, Sexta-feira � de Setembro de 1955 O ESTADO
• ..".,....---�.--�---. _...!"""-��'�,,:,�-.-_�'-:"""'!'''__''�-�--�'''�-��_''::--''''-''''''''''�'''_''''_'-'-''''--�---.':!':�'''-'''' -::"--:--_.. -
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.
,

(stá com a Cap'ital a �e�emonia �o Bastete�ol Catarinens,e
CARAVANA -DO AR, CAMPEÃO DE ADULTOS � CLUBE DOZE, CAMPEÃO DE JUVENIS -, CAMPEÕES D-E LANCE u
VRE, O UNIÃO PALMEtRAS E O CLUBE DOZE - ALDO NUNES, DO CARAVANA E OSWALDO VIEIRA, DO CLUBE DOZE.
CAMPEÕES INDIV�DUAIS DE LANCE LIVRE - BOAS AS ARBITRAGENS E GRANDE VIIÚRIA DA F.A.C.

.

o Clube Náutico América
da Cidade de Blumenau já
registrou na F'ASC os sete

barcos olímpicos com os se

guintes nomes: Out-riggers
.r a 8 - HERlVIANN. HE
RING; 4 com timoneiro
VERA; 4 sem patrão
RODOVIÁRIQ; 2 com timo-'
neiro - CHRISTA CARLA;
2 sem timoneiro - SEGU
RO; double � RICARDO
PEITER; double' EDYR
JANY.

skif'f a fim de participar- do

próximo Campeonato Esta
dual nesta modalidade de'

•

.............................................................................� -
•....-_-.- f

"O 'E'stado" Esportivo
J MO M•••G•••••� &•••••••••••A �a••�#

embarcação, sendo que des
ta vez envergará a camifi,eta •

uldista -e terá como adver
sário NIan'oel Silveira, ex

companheiro do .double e

invicto em águas catartnen
ses no sldff..
Há dias que já temos vis

lo o Vilela treinando o no

domingo último aproveitan
do o mar liso da Baía Sul
-deu um longo e proveitoso
ensaio, permanecendo no

mar por um lapso de três
horas.

I

Caravana do .Ar em a?ul-l e Mário Abreu des�a -Capi- !:; ao adversário, O �lac�rd : adversái-ios,
.. �avencto por- I e�sa equipe; realmente, COI�- Caravana que ataca procu

tos e. Cll1�e Doze de Agosto I �al, com boas atua.c;oes. Sob
i
tll1al de 49 a 15 'pro Clube

i
tanto un; dif icit de �4 pon� 1111'mol! o c�rtaz de que VI- rrm do prender a bola, quan

em Juvenis, foram os .auto- intensa expectativa, de- Doze, bem demonstra o to-" tos. Os oI pontos ficaram! nha precedida, .cartaz esse do se houve o apito final
res dessa façanha espetacu- froutaram-se após, Carava-

I
tal domínio dos comandados' assim distribuídos: Nego I que ultrapassou as froutei- dos árbitros. O delírio foi

lar,. nos campeonatos..esta- na do Ar e ,Olímpi�o (�e B�u- I de. Helillho, Lange. A CO:l- 'com 19, Rudi, com 10, Mim� ras d? .nos�o. Estado. Ante,s geral e os basketballers do
duais dessas modalidades, menau. Apôs 40 mm utos ar- : quis ta do titulo de campeao ! com 10, Maninho com 7, CI- do prélio, dirigen tes do UnJ- Caravana n ão podiam con

real�z�.do;; sábado e do�in- d�Hmiente di�putados e diri- i est�dui'.l- de basketball j�I-1 r� �om 2, Mário com 2 e Ge- ão Palmeiras, declararam- ter tantos abraços. F'oi uma

go últimos nesta Capital, g idos. com firmeza pela du- r ven il, pelo Clube Doze, veio nesio com 1.
.

se temerosos com a dupla vitória conquistada com,
Conforme se esperava, a de- pia . Walmir Dias e Stro-I' dar provas de que, os Do- Parabens pois, ao Gene- de árbitros apontada pela 'muita garra e muita von ta
cisão dos títulos do basket-: mayer de Joinville, .

a vitó- z istas, tanto em conjunto ral Vieira da Rosa, Presi- FAC para dirigirem a par- de de vencer. Perdeu o Uni-
A Federação Aquática de

ball catarinense, tanto nos ria sorriu para o Capwann; .

como j.ndividualmente, com- dente do .·Clube Doze, ao tida, em virtude de serem ão Palmeiras mas saiu alti-
Santa Catarina comunicou

adultos, como nos juvenis, por 58 a 3D. Quadros e mar" I
provaram a sua capacidade Jauro Linhares, grande in- ambos desta Capital. Entre- vo da quadra, porque foi

aos clubes filiados que os.

seri�. e�1tre. joinvilen.ses e cadores : Do C.ar,avan� do I de terem representado o E�- centivador .do basket no tanto sômente
_ lan;entaram um adversário leal e pode-

mé'smos só poderão partici

flonanopohtanos. E IStO a- Ar - Osman fOI o cestinha . tado no Campeonato Brasí- clube, ao MIlton Lehmkul, que a F'AC nao tivesse a- rosa em todo o transcorrer par do- próximo campeona

conteceu! Por causa do mau com 17 pontos, Zé Carlos lciro de Guaratinguetá. O Diretor dos Esportes, ao pontada _
um árbitro da Ca- do, prélio. O que veio dign i-

to se estiverem quites com

tempo reinante na tarde d/e com 12, Serafim -com 12, Àl- quinteto efetivo do Doze, Hiram Livramento, seu co- pital � um de JOinville,\ na ficar mais ainda, a vitória
a Tesouraria da Federação ..

sábado, a primeira rodada do Nunes com 11, Saul com formado por" Tonico, Ruy, laborado!', ao, Hélio Larige, pessoa de Strómayer, Mas do Caravana; foram as de-
.;:. .;:- ;c.

do certame teve que ser re- U. Do Olímpico - Hoette I Zé Luís, Osvaldo e Maneca, técnico atual da equipe, aos não, surgiram maiores difi- claracões do técnico Her-
O' Clube Náutico F'ran-

alizada na quadra coberta com 14, Werner com 12, En-I
esteve 'soberbo na 'partida basketballers e ao Nelsinho culdades e o sensacional bert Buch sêbre as arbitra-

cisco Martinelli pretende
da Base Aérea .. A primeira gel com 4, Amarilio com 6, r inal. Tonico abafou como incansável guarda esportes prélio foi inici,ado. O

.cara-I gens de 'Yalm�r"bias. e Os- conquistar o bi-campeonato
partida reuniu os conjuntos Cangucú com 3 e Beta 'e

I
"capitão" da 'equipe e áinda e principalmente ao Rubens vana com o seu quinteto valdo Meira, ele as Julgou

no páreo de ou t-r iggers a

juvenis do União Palmeiras Kretzschmar Rem ma�caI'em. I
como .cestinha. Ruy foi o Lange que 'foi substisuido formado por Platt, Zé Car- impecáveis, SEmI: nenhum

oito remos, sendo que para

de Joinv-i,lre e do Bal:deiran- .Na manhã seguinte, da-I
mais perigos? atacante .do na direção técnica pelo seu los, Edinho, Serafim e Os- "s-enão" a apresentar e sõ-

isto vem treinando diàrla

te de Brusque, vencida com mmgo, o certame estadual dub!: e tambem com TOl1lcO irmão _Hélio, em virtude de mano O União Palmeiras mente lamentou que seus mente e no último ensaio

fac.ilidade pelo União. Pal- teve contil1l�ação 11� ,quadra t foi,
o c��t�nha. Osvaldo é o ter seguido para a Capital �om o seu famoso quinteto comandados não se tivessem

·vimos Manoel Silveira re

men"as por 5_? a 28. Nessa da F'edel�açao AtletIca Ca- mms tecnrco; caU:r\O e con- da República. Rubinho, 'foi formado por Buba, Pagani- conJrolado devida.mente por
mando na voga. Tanto o

partida impressionaram ·os tarinense, com o Campeo- trolador, foi um dos artífi- sem favôr algum, quem ini- ni, Rato, Birckholz e Beno. temúem as arbitragens e ti-
Aldo Luz como o Riachuelo

juvenis 'Branco'e Hirio do nato de' Lance-Livre. Pri- ces da vitória. Zé Luís, o (;.Íou a campanha notável do �otoLl-se rias primeiras a- vessem peí'dido as �portu- ain.da não treinaram e se

União, Palmeiras� Quadros'meiramente houve a dispu-
I
mais novo da equipe, é ou- basketball juvenil no Clube Gões o domínio dos joinvil- nidades de vitórfa que se

gundo tivemos notícia, pOT

e marcadores.: Do União Ita entre os juvenis. Apesar ;. tro elemento perigoso e que [Joze e segundo palavras do '.enses que começaram .a co- lbes apresentaram. Grande enquanto, é desconhecida a

Palml;iras - �ral1c{> com 25 do índice bastante baixo, a promete ser um� das m'aioT- .�eu próprio. irmão, "a vitó- mandar o marcador, Após final de .partida, grandes formação do. OITO aldista,

l�ontos,. Bi'rjo ,coilt 9, 1vo I einJipe ao Clul?.e Doze .sa-Il'es atrações -do campeon'ato ria é mais de!e do que slJa". um primeiro tempo bastan- ! adversários, ótima arbitra-
estando mesmo êste clube

com 8, Passarito éom 8, I grou�se campeã com 54 lan- ,do ano próximo. Maneca é o O Clu}Je D()$,é trouxe putra a I movimçntado, o placard I g'em e sobrett do- g" d f'-
inclinado participar dêste'

•• "cf"" th
'

t' 1 100 '1 t
...

C ·t I t't I
" i , I an e I '

dQueIJO com � e - \.:l'-u� e1' �es conver le os em ,ar- e em;n.0 que ll1S!Jlra �ar�r ve-:' par:a a .apl a , o ,I U o Il'egl�trava um �'esult��o nal de campeonato para a I
pareo com os �eus :'e�a 0-

sen' marcar. Do Bandelran" I
"omeços e um de seus come cO!1flcmça na oqUlpe; dlspoe I maxlmo do basketball Juve- ,parCIal de 10 pro Ul1lao Capital d E t, d P'

. res extreantes e nOVlSSl'fiOS,
.

. ..' .'. o s a o. aI a- , "

"

te - Pudi com 8, Mima com lonentes,' Osvaldo, fOI o de uma calma

impressio-Inil
catarinense e esperam0s . PalmeiraS" e. 17 pró Carava- ')ens pois a t d

.' porquanto o seu barco e do

N
' .

.

13
' I I ' o os os com- t' t'

-

.
6, Manin.ho com 7, ,.ego 'ampeão indiv:dual com llan�e nã? se �b.alando c?m que o conservo' por ongo �na. S,O? enorme expectr:tiva ponentes da grande família'

IpO an Igo e pesa:dao, le-

com 5, CIro com 2 e Mano e ',nces converttdos em 20 as situaçoes cntJcas, partm- tempo!' " ielo publtco que compareceu 'lo C-I'ova 1 A
. .

. vando os outros clubes com
.

c li ,•• )1a [O r, especI- .

t ". ,,'

Genési? sem marcarem. Bo�s ,rremo,ços. Qs. 5;! pontos .do I d� dele, ger::t!mer�te, a re�- .

Se a cn,mpanha· dos
_ juve� ao Estádio dê: F'AC, co�e- 11mente ao seu Presidente _

IS o um grande. handlcap.
as arbItragens de Walmll' ,lube Dozo, fIcaram assIm. çao para a c-onqmsta da VI·' 11& do Clube Doze nao fOI. GOll a etapa .fli1al. O Ul1lão Major Bra'nd' .

. t' ...
' O OITO do Rlachuelo tem

Dias e Osvaldo Meira 'desta listribuíclos: Osvaldo com! tól'Ía. Além desses, temos o las mais árduas, ém virtude Palmeiras, melhor entroza- CapI'ta-o C· t
111i, ao ecnl,co deixado de treinãi- por ter

I .

.

. . In ra, aos seu 111-
d' Icapital. A se�unda parti�a r3, Manec� com 11, Márcio

I Norbe\·to, pivot que despon· lo s�u ,elev_ado poderio e d,a I
do, consegu� col'ocar cinco cansável auxiliar, Hélio Sal� o seu, rema ar ·Alrton fa_-

da tartle �e sabado, reUnllY om 11, JaJme com 11 e To- tau nesse campeonato esta- nodestla de Seus adversa-
I pontos· de vantagem onde !es' e aos basktballers Aldo. tado. constantemente aos

os conjuntos adultos dQ U- !ico corri 8. Em segundo lu-
. dual e que está jogando com .'ios, já não podemos dizer o: clespontavam Buba no con- Nunes Z' C I O

' ensaIOS.

nião p�lme.iras de Joinville ':al.' por equipe, ficou ó �an- I, muito s,enso e responsabili,' nesmo da campanha dos ti-I trole. _.de me. ia cancha e Pa.- S I S' ef. ar os, sman, •••••••••••••••••••••Cl
_

_ _

I
- a.u, era Im, Ed,inho" To- do Ar em adultos, fI'calI· em

e do Ohmplco de Blumenau. teu'ante de Bl'llsque com 49 dade. Filomeno e um guarda ;ulares, tao espetacu armen- I ganml nas entradas fulml- -

C
.

I
-,

I
I

t 'b C 1
I me, onrado, Gouvêa, Platt, nos,sã Capital, a heg'emonl'aApós um prélio sensaClOna, 'ontos assim di-stribule os: . bastan e so rio que sempre .e vencida pelo .. al'avana e o

I'
n[lntes. Com cinco pontos na eBreyer'

•

conseguiu a vitória o União '[á rio com 13, NegQ_ com 12, ! é chamado' a intervir quan- \1'. Seu primoiro adversário, frente, o União' Palmeiras ,., do basketball catarinense.

Palmêiras por 43 a 3t!. Qua- \1aninho com 9, Pudi com 8 do o clube precisa consoli- ) Olímpico ele Blumenau, a . comecou a "fazer cêra" sem �:slm, com as vitórias Está pois, de parabens, o
.,

. I . malUsculas do Clubo Doze basketbalJ floI'i'a .

l't I
dros e marcadores: Do Uni-

.
� Mima com 7. Em terceirQ dar uma vitória ou quando odos surpreendeu pela sua, mais buscar a cêsta em vir- '

.

. nopo i ano.

ão Palmeiras :--: Birekholz : último l�gar, ficou o Uni- ::t ,sit�lação se torne. difí�il dta categórla e _pelos exce-l tllde da marcaç�o por zona
em ]uvel1lS e do Caravana Rozendo _Vasconcellos Lima

com 15, Paga11l11l com 12, tO PalmeIras com 42 pon- MarclO, oub'o que Joga m- entes basketballers que do Caravana. FOI quando Zé

Rato com 11, ,Beno com 4 e os, assim distribuídos: teiramente 'para b conjun- [ormam o-seu quinteto prin- Carlos;' providencialmente, ::?:.;'�'.
Buba com 1. :Do Olímpico - lueijo com 11, Branco com 1 to, sel�do . bastant� reg'ular ;ipal. O técnico, Capitão embora - cometendo falta

Hoette com 11, EI1gel com I, Hido com 9, Güntheí- com i tantb na defesa c?mo no \.ry Mesquita, formou uma· técnica, solicita tempo para

'lO, Canguçu com. 6, Beta r_e �vo .c?m 6. A ,élassif.ica- I at�que. Com�l.etou � e�uipe, �quipe 'digna d� ,énfrent,ar o Caravana. Desde eritão, o

com 4" Werner com 2, Kret- ;ao mdlvldual at� o qUll1to Jatme e AraUJO, dOIS Jovens lualquer adversaI'lo, Temla- técrrico Cintra manda o ti
zschmar com 1 e Amarflio

'

ugar, foi a. seguinte: 10 - 'valores que estão sempre a nos pela sorte do Carav-ana m2 mar?ar individual: O jo-
sem marcar, Arbitrou a du- ')svaldo Vieira do Clube Do- 'postos para defender o clu-' mtes do jogo .com o Olímpi- go ganha nova figura e o

pIa Walmir Dia_s \e Osvaldo �e com.13 pontp0...;.�2° - Má- be quando se torne necessá- 20, em virtude dess� adver-
I
Caravana começa a diminuir

Meira, com ótima atuação. 'io Kupitz do Bandeirante rio. Quadros e marcadores: ;ário ter s:ido vencldo pelo a diferença. Osman desdo-

�a noite de sáb:tdo, reali- ambém com 13 pontos; 3° Do Clube Dozé - Tonico e União Palmeirãs ti duras lora-se nos' dois rebates, de

zou-se a segunda rodada, Wilson rNego) Morelli Ruy foram os cestinhas com :1enas' por 43 a 34, numa ;forma espetacular. Buba dá
ainda na quadra coberta da lo B:tndelranto com 12; 4° \ 22 pontos cada. Seguem,'Ma- lartida onde os comandados tudo para conter a r�ação
Base Aérea, reunindo na _

. .Jaime Couto do Clube neca com 4 e Osvaldo com do técnico Herbert Buch, ti- do Caravana. F'oi quan"dó o

primeira partida o Clube 'oze com 11 pontos;, 50 � 1. Sem marcar, jogaram, Fi: \leram 'que empregar todos placaI'd era de 29 a- 28 ,pr'6
Doze desta. Oapital e o ju- Vlái-cio Pinto da Luz do Clu- lomeno, Jaime, Zé Luís e os 'seus cOI1,hecimentos para União 'Palmeiras, que Edi"

venil do Bál1deira�te de le Doze com 11 pontos. Nos Márcio. Do União Palmeiras não. serem derrotados. En- ríh'o en1 �trà;dâ fulminante

Brusque. O campeão C-ita.di- dultos, a equipe do União ._:_: Branco com- G, Passarito tretanto, 'o Caravana do Ar par,a a cêsta, s·ofr'e falta.

no não encontrou muita di- ?a lmeiras sagrou-se cam- com 4, HidQ com 2, Queijo enfrentou '0 Olímpico de Por estãl' já nos três min u-

ficuldade para· sobrepujar '1eã 'com 65 lances converti- com 2 e GUnther com 1. Ivo igual para igual. Houve mo- tos finais, tem direito a co

seu adversário, isto o fa- ::los em 100 ariemeços, .

'as- jogou sem marcar. O novo mentos em que- o marcador brar dois lances: O silêncio
_ zen do por 43 a 23. Leve-se 3im distr'ibuídos: Buba com campeão estadual de basket- 'tpresentava igualdade '-de se faz sentir �m todo o es

em conta áinda, que Ruy, l5, Ney com 15, Pempa com ball juvenil,· o Clube 'Doze, pontos, mas os comandados tádio. Edinho ,cobra o pJ'i
uma das maiores'figuras do '3, Paganini com 13 e Beno te.ve a seguinte campanha: elo Capitão Cintra, em rea- meiro lance e converte: 29

Clube Doze, somente jogou �om 10. O Olímpico de Blll- marcou D2 pontos, contra so- Gão espetacular; venceram a"" 29, Cobra o segun(l"o e

11 minutos, em virtude de menau sagrou-se vice-ca.m- mente 35 dos adversários,' por 58'. a 39. Nessa partida, também converte, marcando' - .

ter sido desqualificado com 1eão por equipe, totalizando tendo portanto um saldo de Aldo Nunes e Osman, fo- 30 a 29 Pl�Ó Caravana. Sob
,Dois clubes, a�bos ama", nunca, tendo ,rece11(e�e?te

.""
5 faltas pessoais. Quadros e JO pontos assim distribuí- 67 pontos. Os 92 pontós fi- mm as figtlr-as ·máximas. inteil�a agitação da assis- ?or�s, estão em festas, ho-

i alcançado o tItulo maxlDtO

marcadores - Do Clube Do- :los: Amal'íljo com 15, Ho�t- caram assi� distribuídos: Muito bom o quinteto do 0- tência o União' Palmeir'as
Je, com o transcurso de suas' do Estado.

.

ze - Maneca, o cestinha te com 15, Muni com 11, En- Ruy com 25, Tonico com 25', \ímpico formado por Ama- vai ao" ataque buscando a
datas de fundaç·ão. O outro, o Vendaval, fun'

eom 14 pontos, Zé Lu,ís com ;el com'11 e Beta com 8. O Maneca com 18, Osvaldo rílio, Canguçú, _Hoette, En- cêsta quando To�é do Ca- Um, o Caravana do Ar dado 110 dia 2 de ·setembro

'10, Osvaldo com 10, Ruy -:::;�ravana foi' () tel'ceiro co- com 11, Zé Luís com 10 e gel e Werner, sobressaindo- ravana sofre falta de um
que foi fundado 110 dia 2 do Ano Santo de 1950. Há

com 3, Tonico com 3 e Nor- ·.ocado com 52 põntos, en- Norberto com 3. O União fie Engel, Hoette ,e Amarí- seu defensor. Delira a as- �e Setembro de 1941, como· pouco filiou-se à' F. C. F.

berto com 3. Do B3Indeiran- 1'etanto Aldo Nunes, com Palmeira§i, vic�campeão, lia, Aaós essa vitória, o Ca- sistêlTcia com a oportunida- 'cl�b� de futebol, tendo re-Ivem disputando o 'certante

te _ Nego com 14, Mima LG pontos em 20 arremeços, marcou 67 pontos contra 11 l'avana· iria enfrentar na de de ampliar o marcador. ve!_l.o os cracks. Sanford, I amadorista da Capital.
'q

cQm 4, Pudi com 2, Mário Oi o campeão individual. pontos dos' adversários, ha- tarde de domingo, o afama- Tomé cobra os dois lances Leomdas.e W!lldlr. No bas"1 Aos diretores d03, tiO!.

com 2, Genésto com 1 e Ma- Seguem-lhe Conrado cQm 12, vendo' portanto um :déficit do íluinteto ao União

pal-,
e os converte. 32 a 29 para

quete o clube da Base Aérea simp.aticos grêmios os cum'

ninho sem marcar. Com essa ';quvêa com 10, Zé Carlos dI" 10 po�:tOq. Os 67 pontos mrin.s de Joinvi1le, cam- o Caravana e a algazarra
vem se projetando C0It:10 priulentos desta folha.

vitória,' o Clube Doze se "0111 8 e Saul com 6:
. I fica.ram assiyn \listriLuíclos: pefto do an!l passado, p,ela toma cotrta do estádio. At�- "'...... '

.

.' .,.
desforrava ,da derrota so- Na pnrtida fina'] pelo tí-,I Draúco tom 31, o "cestinha" c1e'2hlo c1.o .tíJulo. I ca o União Palmeiras e Be- I.

••••ee""ee..�••ga.SO•••• ;561{.�.��CO$iII.
frida em Brtlsque, numa tu lo de juvenis, entre Clube do campeonato ;uvenil; Pas- R0rÜt um choque entre no sofre. falta. Todos que

'

partida amistosa e classifi- D�ze, e União Palmeir�s,

I
sarito co:n 12, l��l'io com 11, j i "vídos_ e �e g r a n d e' s : vibl'ayam, calam-Se imedia- A L· U G' A - S 'E'cavã-se para disputar a par" ílrtmell'.a. d� tarde qe domll1- I�? com 8, QueiJo com 4, .e I expre�soes do, ba�ketball I ta�ente. :Ben_o _cobra o pri- -

.tida final com o União Pal- 10, verlÍlcamos a alta cate- Gunthel' com 1. O Bandel-1catal'Inense. Ja tmhamos melro lance e acerta: 32 a PARA FAMíLIA GRANDE �U'CHURRASCARIA
rneiras ,Os árbitros foram !{oria. do clube da Capital I rante, último colocado, mar- visto o União Pãlmeiras a- )30, CO'bra o segundo e ena I Ca'sa espaçosa. Local pitoresco. Bem ao lado do
os senhores Osvaldo Meira ! iH' 1;;10 (CU nenhun\::t d1rln- I ('0U 51 pontos, c.ontra. 95 dos tuar e:bntra o Olímpico <I< e ficando a bola em poder do Palácio da ,Agronômica. Informa.ç(íes na tiA Modelar".

-------....:....._-----. --.::_--

.
DANYR RETORNOU AO
PLANTEL AlVI-NEGRO

�s�ão de parahens os di- deverá fazer sua reen-'

r�t�re�, e simp:ltizantes elo I trée _
possi-velmen te contra

F'lguelIenSe, com o retorno p Atlétfco, no dia 8 do cor
a0 planteI alvi-negro do ro- rente. Fala-se que com a
busto atacante Danyr, ar-
tilheiro-mór do Campeona- volta do "Tan"que" o ataqíle
to do ano p�ssad� que se do "Furacão" será consti
encontr�,va. em Ar�'I'anguá. ! tuido por. E'l'ico, Betinho,
Danyr .la·flrmou contrato e ICarlito, Danyr e Pacheco,

'

CARAVANA DO AR-E'VENDAVAl DE
ANIVERSARIO

(

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



«o·Passa tempo
Por OJULDO

(",1)
CHARADAS APOCÓPICAS.

a) E' "às esc-ondidas" que êle "amarrota"
b) Que "ex�elência" é minha "parenta"

CHARADA AUXILIAR

3-2
3-2

joelho.DA. Rótula do
--,- DO. Aptidão.
-,-'-- ÇO. Traição.

CONCEITO: Escudo
ANAGRAMAS.
Ql)ais a.s profissões daR pessoas abaixo:
ENIO. M. ROTOR. ;DORA ERM.

redondo.

Trator Hanomag155
. de- Esteira

•

'o ENGENHEIRO FRANCISCO BENJAMIN
GALlOTll E O PROBlEMA PRINCIPAL

DO ES1REIT0

DIÀ 3 DE SETEMBRO "A MAIOR FESTA DO ANO" -, DIA 3 DE SETEMBRO
. �SFILE TECIDOS RENAUX (TRINTA MODÊLOS INÉDITOS). ESCOLHA �A "l�LEGANT� UENAUX". POSSIVELMI�NTE, A PRESENÇA DE

,��ÍJSS DIS'rRITO .FEDERAL", SRTA. ELVIRA 'VILBERG. "SHO\V" COM OS "DEMÔNIOS ,DO RITMO'·'. DECORAÇÃO ORIGINAL· SORT�IO DE�
- " LINDAS PRENDAS. UMA GRANDE NO ITE NO CLUBE DOZE DE AGÔSTO. '

_;

i·�\
�-

- "-, - _._._---------:- --_._-_.,-__._----------

Prêmio Essa de Reportagens'
"

Bases do importante C09corso
. te prêmio, instituído pela Esso Standard do Brasil,

�s _ patrocínio da Associação Brasileira de Imprensa,
s�"' °a estimular os trabalhos jornalísticos -de real inte
V�"L para a coletividade brasileira, aquêles que abor-
resse .

d 'bl ti id:1Ssnntos reluc íona os com os. pro emas, as a IVI a-
deJ11 •

1
'

•

t
. .

d t d d
o e o desehvo!vlmen onacionais, en TO as normas O

dej '1' t ti. 'nalismo sue 10 e cons ru IVO.

JOiO' concurso se regerá pelas seguintes condições :

10 _ A Esso Standard do Brasil premiará com' a quan

"1 de Cr$ 50.000,00 a melhor reportagem publicada em
ll· .

t b '1' lit d l' tjornal ou revis fi. ras_l �I�'as, eC.I a lOS em llltgUhU por.-du-e'sa em todo o território naciona , e que en a SI o
gll "

blicada no período de 1° de janeiro a 30 de novembro
pu '

,
.

de 1955. '

20 _ Exigem-se pata as reportagens os seguintes a-

tribuLos:, '

a) que tenham um propósito construtivo, levando ao

úblico ,conhecimentos sôbre determinados assuntos ou

Problemas de real interêsse da coletividade; .P .

l i
.

1 I
�

d d, b) - que es tejam rec IglC ÜS c e acor o com a mo erna

técnica jorna l ist ica. '

.

30 _ Podcrão concorrer ao prêmio. as reportagens que ---'------

preencham, al.ér_:1 das qualidades acima mencionadas, a � l;i f
seO'uinte concllçao:. "I "Ma··o· F' si 'd' Ino I�l1e tenham sido publicadas, pela primei ra vez, no cor-

. I r e a o ,'.
'

..rente ano em qualquer jornal ou revista editados no

país. Em caso de terem sido publicadas sem 'asslnatura

ou com pseudônimo, o diretor da, respectiva publica.cão Dia 3 de Setembro - Clube Doze_ - Dia!! de Setembro
afestará a identidade do autor.

4° - As reportagens deverão ser enviadas, pelo autor,
I U d fil d

'" '.'

ao Secretário do Concurso "Premio Esso de Reportagem" I
m' el'> I e e atrações nunca VIsto eln

_ Associação' Brasileira de Imprensa, Rua Araújo Pôr- I nossa sociedade.

'to Alegre, 71 - Rio de Janeiro. Nenhum jornalista pOde-I -0-
r� estar representando, no concurso com mais de 3 repor- 1. MARAVILHOSO DESFILE "TECIDOS RENAUX"
tagens.. .

I Modelos inéditos de Antônio Lopes Faria
,

50 � Os trabalhos deverão ser enviados, em duplicata,

I
Chapéus exclusivos de Mme. Aurea Moura

no máximo até o dia 30 de novembro de 1955. Caso o au- Manequins representados por Senhorás e
tal' não possua �xemp��res do j.ornal que puhli�ou a re- Senhoritas da nossa melhor sociedade.
pol't:\gem, devera enviá-la, datilografada, devidamente 1 Trinta trajes de baile, passeio, festa, es-
autenticada pelo diretor da publicaçâo. ! porte e praíã.,
60 - Em nenhum caso o prêmio será dividido por mais' 2., 'ELEIÇÃO DA "ELEGANTE .RENALTX"

de um jornalist�. Além do prêmio e:n dinheiro, s�l'á Ol�- i - Disputadíssimo pleito
torgado ao candId�to vene.edor um dl�lom� confel'ldo pe-I - Valioso prêmio à vencedora
la Esso Standard do 'Brasil, en) combmaçao com a Asso-I 3.' HOMENAGEM A "MISS DISTRITO' FEDERAL"
ciacão Brasileira de Imprensa. _ SRTA. ELVIRA WILBERG.
70 - Caso o jornalista premiado exerça �lias ativicIR-! _ Presenca honrosa de "MISS BRUSQUE"

eles em outro ponto do paíS' fóra do Rio de Janeiro, a Es- .1. "SH.OW" ESPECIAL COM "OS DEMôNIOS DO
so Stand"r-d do Brasil providenciará sua vinda à Capital RIT'M;O"

.

da República para tecebimentô 'do prêmio, corren·do as

despesas 'por', conta dessa Companhia.
'80":_ Se o autor premiado houver falecido, o prêmio

será outorgado livremente, sem intervenção judicial, a I
pessoas da família do jornalista, a quem a emprêsa pro-Imotora do concurso considere de melhor direito.
90 - A entrega do prêmio deverá ser feita em dezembro:
do 'coJ'rente ano, em reunião promovida pêla Associação,
Brasileira de Imprensa, com a presença da Comissão
Jufgadora, presIdida pelo Dr. Herbert Moses, de.,direto-

,

res e redatores de jornais, além de representantes da Es-
sa Standal'd do Brasil. f

-----

São casas de' alvenaria, didato, interessado em pro
muito bem construídas, dís- porcíonar aosEstreito, se <'

pondo de todas as instala- Ilei�o, (�Q será, porque assim.
ÇÕéS necessaríns, carecendo o quer e deseja a maioria dos

porém d:, necessaría, ímpres- oatárinenses) ,
- melhora-

cíndível rêde de esgotos, pois, mentes " que' o', sub-dístrrtb
contando cada uma com in- bem merece, e de ha muito
significante área de terre- reclamados por sua' popula
no,' que não vai talvês, além ção, é. bem certo que a 'insta
de 50 metros' quadrados, por Incâo de uma rêde de esgo-
Incrível que pareça, estão tos seja a sua primeira be
sendo construídas a li, a 3 ou nemérlta providencia.
4 metros distantes. de cada O povo do -Estreito sabe
uma, -a correspondente fóssil. perfeitamente que vitorioso
séptica, para atender a. ser- nas urnas o eminente cata
ventia dos moradores!

.
rínense que vem, demons-

A faltn de uma rêde de es- trando o maior interesse pe
gatos no Estreito, tem sido 103 problemas, elo lugar, es

o maior entrave _ao seu d e- tudnndo-os convenientemen
senvolvin1ento. Como pode- te, corno o vem fazendo, em

ró, alguém construir no Sub- contato constante com o 0- ,

distrito, um prédio de apar- peroso P r e f e i t ,o Osmar'
tamentos, dispondo de díver- I

Cunha, cuidará logo de resol ..
ses pavimentos, capaz <tE: ver os mais essencíaís.. e en

J.gasalhar centenas de pes- tre a.tes avulta o ela Insta
soas, se o mesmo não rõr tacão de uma rêde de esgo
servido por suficiente e tos, daí o patriótico ínteres
ímprescindlvel serviço de es- se pela vitoria de sua can-

LotoS? Acaso poder-se-á didatura.
.onstruír em terreno da rua O Engenheiro Francisco
principal elo Estreito, uma Benjamin Gallotti, Ilustra
róssa para duas centenas de candidato ao Governo do Es·
pessôas? i">'>'ao, visitará possivelmente,Jane �'"

Porissu, todas' as esperan- tado, visitará por estes dias,
ias dos. Estreitenses estão o Sub-distrito do Estreito,
voltadas pare. o eminente ca- onde será recepcionado pelo
tarinense que a Aliança dos povo, e dirá' aos. Estreitense3,
Partidos Sociál' Democrático elos seus' elevados, patríótf
= Trabalhi3ta Brasileiro, em cos e benemédtos' propósitos
solução muito justa, feliz e para com o Sub-distrito e

acertada, escolheu candi- sua laboriosa e digna p0pll'"
dato ao poverno do Estado lação, que está construindo,
tendo como companheiro de por in�ciat�va propria, do la
chapa o ilustre e operoso de- do, do Continente uma Cida
',:lutado Dr. José de Miranda di} que será em futuro pró-As ,5 - 8 horas.
Ramos. . .

I
.

d tMaria WINDSOR _ Chal'-
xlmo c as malOres o Es a-

lIes MC GRAW em:
O povo do E�treito está do�

,

,

RUMO A,O INFERNO : cert� d� que, elel�o Gover�a- E verificará,. satisfatoria-'
N p. \ dor, o Dr, FrancIsco Ben)a- mente que o povo do Estrei-

1/ .'�'ogram�: .

T

•

min GaHotti' tratará logo de' to, em a sua grande maioria,
p
OtICI}'tS da ,::,eman!. N ac.

promover a instalação de está com os candidatos da.
. reços: 10,?0 - 0,00. uma rêde de esgotos no Sub- Aliança Social-Trabalhista,Censura ate 18 anos. distrito, providencia que re- a grande esperança dos cu-

presenta a maior necessidáde tarinenses, que desejam ver
do lugar.

'
.

lo. "Estado, progredir e o seu
Estando o eminente càn- povo satisfeito e feliz,

tias de trator novo, Preço de ocasião:

Estaclo ele' novo com 450 horas de uso.. todas as garan-

Facilita-se parte. Caixa Postal,

fone: 52-1151 com SR._IGNACIO.

2372 - São Pau.o 01.1

-o�
. As lUt'sas já se enconttam à. venda com srtas.

_ d� !'ttft s nu-.n03sa Sociedade e na ���rs��aria d� Clube Doze de f�MJ" ' g!:P :lar;.
·--------�--:----'I �iCh�l�d �:R��l�� em:

O MONSTRO MAGNÉTICO

CINE SAO "JOSE'
As 3 -,8 horas.

Red. SKELTON -

GREEN em:

O PALHAÇO
Technicolor

N o Programa:'
Cine Noticiario. Nac.
Preços: 10,00 - 5,00.
Censura até-5 anos. �

'SR� A'LDO ROCHA_

. '

Tl'anscon'e, hoje, o aniversário do ·Sr. Aldo Rocha
co proprietál'io da Empresa. F10rianópolis S. A. 6 dis
tinto aniversariante, que goza de real estima' em nossos
meios sociais e comerciaiS, receberá POI; certo em tão

. n ._-

'

auspiciosa data, muitas felicitacões de seus amiO'os e

I�' 'I.•*N"._

_

.1, ndmiradorss, as quais muito p;'azerosamm1te juntamos,.
_;_� .as de "O ESTADO".' .

I '-
As - _8 'horas. I

Gina LOLLOBRIGIDA -

Martine CAROL em:

ESTA NOITE l� MINHA
N o Programa:
Cine Reporter. ,Nac.

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

•

Aman hã daremos a solução dêste Passatempo. ,

Respostas do número anterior (40): ......,.__

AFE:ftESADAS: a) pródigo-d.�gO; b) socapa-capa. .-r
'AUXILIAR: Rodela.

-

URGENCIA'QUEBRE A' CABEÇA: Botucatú' (bola;" b lneca� bici- •

cleta).
,

. O P
·

t d Ib...".._..� _ _ _-- .. rOJe O e a.nez
"

'A I b:l' fi

'M,'guel Daux
�

SANTIAGO DO CHILE, Sl apartes entr� o ministro- do
.

As _!.., 8 horas.
, mo I larla

(U. P.) _ O Senado do Chi- ; Interior, sr. Osvaldo Koch, e MIChael RENNIE

TtIlm a· venda le outorgou ca'rater de m:- o senador socialista Paulo

I
Jeanne �R�IN ,em:

�
.' genc�ia ao projeto do pl:esi-' Alvarado Allende. Os poc1er�s UMA TRAGICA

Uma confol'Ut vel casa à Rua �resldente Cou.tmho. às forcas armadas, para ori- extraordinários pedidos pelo AVENTURA
Um terreno de lSx27 no Estreito, junto à Rua prin·

. pOdere-s de emergencia, af�m ! governo inclu2m a declara- No Programa:
,

)"
, .

, '8' -

t cl d ·t· .Reporter Na Telã Na'c.cIpa.' ','
.

. ; L,.Ji. \
. _

-re-
çao do e,s a o e SI lO, a cen- -

16 lotes no Baiáo Butiá. de enfrentar a sltuaçao g
sura previa aos jornais, 1'::1- Preços: 9,00 - 4,50.

Uma confortável Casa na Avenida Hercílio. Luz. vista. Durante os debates
dios e telecomunicaçõe.s, él Censura até 14 anos .

.

Dois apartamentos (parte financiada). houve uma violenta troca de
locomoção de pessoas e a vis-

.)+)+)+)+)+)+",)+�;"),�>.;')+"'''.��)+:++��J+J+'')+:��:'':'':*' toria de domicilio. Nos meios ���.�".W! ,flW'-�
:.�';'�'-

�.
. .,., +i+ políticos se revelou a ten-

'

'

- �d�ii\J. �<.:
••+ ."�_ ".+ dencia no sentido de que o .d I
....

�.

- .... projeto será votado favora-

I � ..

.. � As - 8 horas.

+.:,.. .

..+':+ velmente, dada a situação
.

t'
. 1°) Vida Carioca. Nac.reman e no paIS.,h �:.. 2°) A C A N ç Ã O, DO!+!+ �:." SHEIK - Com: Gordon'

+:+ �.. Q'U •RIO lVbc Rae - technicolor I
.�. ,.�. � 3°) AO COMPASSO DA I
: ..' : Papaz solteiro "procura DISCORDIA - Com :_Kirby

-

.:+ Dastaque o cupom abaixo remetendo para: .t\eal Aero- �:+ quarto sem refeições. Grant... vias - Rua Conse'lhciro Mafra, 6 F-Iorianópolis, e candi- ••+ T t lo't l' f� 2] ')') L"O) j'I,IADO - l\IrISTE- '�
�,•. � ra ar pe e.e one ,Jd ± "- 'I �.h+.+ date.-se a umá passagem de ida e voJta às famosas. Cata- .�

com o SECRETÁRIO. TERIOSO - 9/10 EI)S. �,,� r_9Ías de Foz do Iguaçu. . ..�+ �: :. Pl'eços: 7,00 - 3,50.

:t: Nome: : , õ •••• ::: PERD.EU-S.E.
Censura até 14 anos. I

..�+ Endereço: ..t. '.

.

'IExclusividades Estrangeiras�; f��;:li����'� da. �.eal. �e���i�: . e�. �1��i����::: . fi'�: !: �?�t,����A__[_Á_Ji_3A_3. :�ci: CaminhoDele' Ofere,e.rio, de roa i, de 10 paim europeu' a im-

......... +� O'PEL portadores tradicionais, inclusive, leite em pó (3 pro-

.++ Edifício. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . • • . • . • . . • . • • • • . . • . • •
.

••• A I
,/ ,cedencias) Azeite de oliveira, Bacalhau, Batatas para': Qual o último "slogam" da Real Aerovias? :. uga-se Vende-se uma, capacida- plantio, Bebidas, chapas para raio' X, armações e vi-

::.. , :
. . . . . . . . . . ::: I t1e 1.750 quilos, com pou- dros p'ara oculo�, mateTial hospitalar, etc; etc; outras

t" :
.. ,."........................................ : I �aragem para 2 automo- cos meses de uso. a pedido, Chefe firli1!l viajando em breve para 12/15,..... '

+••
_. ve�s. Tratar a rua São Jorge" palses europeus. LANGE Caixa Postal 1396 RIO DF .

••:...:....:.+:...:H:....;••:-H':..:.:...:...>.:....:••:...:..:....,:�:.�:••:....:•.:....:••:...:..;..:...:....:...:....:. I Tratar Ilercilio Luz, 157. ,14 ou pelo Telefone 3019. ACEITAM- SE ORIENTADORES E VENDEDORES.

Música
CaL�
Danças

'.

DistribUidor

C"�RAMOS S/A
Comercio Transpc.rte,
Rua João Piuto. 9 Fpoli

Humorismo
5. SORTEIO DE LINDAS

MESAS.
ENTRE

(O REGULADOR VIEIRA)
À mulher evilara dores

ALIVIA AS CÓLICAS UTERINAS
Emprega.se com vanlagem para com·

bater as irregularidades �as funções
periódicas das senhorõs. E calmallle e

,
regulador dessas f..unç�es,

FLUXO.5EDATlNA. pela sua com·

provada eficácia. é muilo re.eilada.
Deve ser usada com confi3nça.' ,

AVÓ} MÃE! F.llHA!
TODAS DEVEM USAR A

Ijl·lr.tI1.1�IBil.rn

AS

No Programa:
Atual. Atlantida. Nac.

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

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



�-laA
-

ct.v••
. ,

PROGRAMA PARA SETEMBRO
-DIA·6 - TERÇA�FEIRA AS 22, HORAS "RUI. REY

"
- SUA ORQUESTRA DE D�,NÇAS GRANDE SHOW DIA 10 SÁ BADO - ÀS 22 HO�

RAS GR�NQE APRESENTAÇÃO DA ORQUESTRA DE DANÇAS CUBANA FEMININA - DIA 11- DO'MtNGO - ÀS 23 HORAS NOVA APRE
SENTAÇAO DA ORQUESlRA ,CUBANA -,NOTA: RESERVAS DE MESAS PARA0 DIA 6 � CR$ 350,00 .: PARA O DIA 10 SÁ'BADO - CR$ ..•,

300,00 - PARA O DIA 11 DOMINGO - CR$ 250,00 - ADQUIRINDO PARA OS DIS 10 E 11- CR� 500,QP - MESAS�4 LUGARES. INGRES�
�OS,\AVUlSOS PA'RA· ASSOCIADOS -'CR$'50�oo - RELOJOARIA MULLER, "

.

,

, '

" ,�

l�o' DEI;2TOID:r10'�hO""= a
Com a Bíblia na Mão

COMARCA DE TIJUCAS. 'justificação exitrida pelo r

EDITAL ,DE CI'l'AÇÃü; ar-tigo 455 do Código de
I

COM o. PRAZO DE TRIN- Processo Civil, - na qual I

TA DIAS, DE INTERES- deverão ser ouvidas as tes- :
SADOS AUSENTES, IN- t�munhas Manoel Henrique:
CERTOS' E DESCONHE- Cardoso e Olíbio João Am- l . Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e

CIDOS; bel.ino, lavradores, residen-' ora a teu Pai, que está em secreto; e teu Pai que vê em

�, tes,e 'domiciliados no legar" secreto, te recompensará. (Mat, 6:6).,Ler João 17: 16.

O Doutor Clovis Ayres do imóvel, as quais compa- I Nos tempos de Jesus, havia no templo em Jerusalém,

Gama, Juiz de Direito da recerão em Juizo indepen-' o "gnzof'i lácio do silêncio", onde ofertas eram deposita:
Comarca de 'I'ijucas, do Es- dentemente de- citação:' Re- 'das para as crianças pobres. Êste processo dava jis pes
'tndo de Santa Catarina, na querem mais -que, procedida soas' oportunidade de dárem sem serem .vistas. O doa

forma da lei, etc. a justificação, seja feita a dor experimentava assim o gozo intiI1}@':' que resulta de

FAZ ,SABER a todos citação dos interessados in- fazer algo sagrado perante o S.enhor. Jesus, provável
quantos Intereesàr

'

possa o' certos ê desconhecidos por mente, usava' êste "gazofilácio do silêncio" para, colocar

presente é(litál de .citação, editais' de trinta d ias, bem suas ofertas. ,

com o prazo de trinta dias, corno do Si'.' Diretor do Pa- i Uma vez, encontrando-me numa grande cidade busca

virem ou dele' conhecimento trimôn io da União por pre- va descanso e quietude numa capelinha aberta constan

tiverem, que por' parte de catória, .
em Florianópolis, temente para meditação e oração. Alí encontre.i pessôas,

_

Geraldo Sabino Nicolau e _ e do SI': representante do -as onze horas da manhã, em dias' úteis, sem o auxilio do

outros lhe foi dirigida' a' pe- Ministério Públlco nesta Pastor O�I do cõro, 'prestando culto a Deus. Em suas faces

tição 'do teor seguinte : - Cidade itodos para contes- serefletia a aiegria interior, a paz e a segurança que só'

"Exmo. Sr.:.. Dr. .Jurz de Di-" sarem à -presente 'ação den- .) �rdadeil'a culto a Deus e comunhão intima com Êle,
reito da Comarca. Geraldo tro do .. prazo de dez dias, de podem dar.

'

Sabino Nicolau, José Sabi- acôrdo- com o disposto" no Onde quer que adoremos" acrescentamos algo ao

no Nicolau, João Sabino Ni- artigo '155 -citado, - sendo, valôr dêste culto se nós lembrarmos do "gazofilaclo do si

colau e, Albertina Sabíno, afinal reconhecido o domí- lêncio", onde podamos colocar a oferta de nossa almas

solteiros, Invradores, 'natu- nio dos �'equerentes sobre o sômente para 1l:le, por amôr de seu Reino.
rais dêste Estado, resíden- referido imóvel, cuja sen- "

tes e domic'ílíados 1).0 luaar tença Ihes servirá de título O R A ç � O • 'J I
Nova Descoberta, des.ta cO-I' para

a in,scr,ição ,1�0 �egis- \1 ." A '., �. '

' • _' '''-I
marca, por

.

seu .asslstente tI'O de Imóveis. Da-se a pre- I, Em �Ilenclo, o Deus:·.d�se�o .ofer�cer-te,.-meu culto de

adeante assinado, .querem sente o valor de Cr$ ,!�oração e .Iouvor. Em silêncio desejo ouvir a, tua doce i _

mover a, presente ação de 13.000,00 para os efeitos le- f voz de calma, assegurando-me a tua presença e o teu a

l�suca�i�o .em que' e.xpõem e gais. PrÇltesta�se provar o i
môr, Em silêncio- quero �char a f,ôrça p:ü'á, :fja��r a �

tua
,

requerem a V. Excla. o se- . alegado com testemunhas e vontade. Em nome de Cristo. Amem. ..... •. .. .,'..•..

guinte: .- I - Os supl ican- ,vistoria.,.
�

se necessarro. O i
tes são posseiros, há mais I assistente que esta assina i

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

.de trinta anos, por sí e seus' I tem sua residenci� nesta. '

"

�

"

• -

"
,

a�tecessores, de �lIn terreno' Cidade á Rui Corone.l �u- ',Seuo-b.ores Industria-Is de, Madtira
situado no lugar Nova Des- ,I chele, onde recebe citação.

. '

coberta, desta Comarca, por i Nestes termos P. deferimeü- VE"N. ,D"E';"'S',,'"E'
-, '

seu assistente adeante as- I to. 'I'ijucas, 11 áe julho de '

sinado, digo Comarca, com 11955.. (a): Claudio Ca.ranfu- ,] � 1 LOCOMOVEL, �m:.úéa "Wolf'."'novo tipo AHF-3

trezentos' e r-ito metros ide

I
rú de ,Campos.'': Em .ditae :o�. 27/39 HP., ' ,

+
,

.
,; i_'

,..
" ,�

frente e mil e 5�em\de' dit�s· petição .: foi, -exarado ,o se-,
-

2 - 1 PL�INADEIRA, �'�' 6, eixo.S',\�m: ,po�fo uso�
de fundos, ,�

.

ou t sejajn guinte despàcho : �"A., ':;Óm boca de 125 'x 60mm, CO'll11l! eta,"", com. �@tores aclopa-

338.800 metrôs' . qúádradçs, como pedem. Tijucas, 12-J:- cios diretamente aos eixos, um, alternador de f'requencia,
_ -Iazendo f'rente, _no c�mi� 55. (a) Clovis -.;\Yl'es Gatna : rIm armaríio-I}aine'l de ligação' e açessorios,�
nho de Nova Descoberta e _ Juiz de DireIto." Feita a I, -3 - 1 SERRA FITA Brente Resow, cem vola11te_de

fundos ·iJ.ô Travessão- Gel}al; justificaç�o foi exarado o
; 1250 mm sel'l'í, motOl",,:!,!ova. r

�' :.
'

extremando a Leste em te1'- seguinte' des,pacho: - "'Fa-! 4 -- 1 QUADRO TISSOT, novo, :fabr�cayão Hugó

ras de proprietários desco- çam,se as citações. requeri- Neumann, eixo de 120 mm, mallcais de;rolã-mentos. ,MAIS REGIMENTOS
nhecidos e a Oeste em ter- das na ,.inicial., Tijucas, 11-1. ,5 - 1 �UADRO TISSOT, us�do, fabrkaç,�<: Hugo
ras dos requerentes. - II 8-55. (a) Clovis AYl'es Ga- jNeumann, .elxo �e 110 �p.m, mancals. de.:. rolamentos, carro
....= A referida posse perten- ma." E para que chegue ao

l'
completo, ll1CIUSIVe polias ,e transmlssoes. ,,,' ", -'

cia ao pai dos suplicantes, 'Conhecimento de todos e 6 - 1 TERRENO, sito á rua Blumenau, cidade de

sab,ino
Antonio Nicolau: o ninguein' possa alega�

r

i-�no-I Itajaí:.
com 39 �etros de .trente.-n,um t

..
ota:! �e;,5.0?� metros

qual a cpmprou de Gercmo rância, mándou expedIr o quadul.dos, fazendo fundos com o no HaJal Açu. '

Vinoti, há dezesseis anos, presénte edital 'que será afi-
.

Os interessados, poderão diriger-se a Exportadora

.,-,e êsçe, por sua, vez, a xado na sede dêste Juizo, de Ma:deiras S/A. Caixa Postal, 142 Blumenau; ,

r

, comprou de Procópio José no ,lugar do costume, e, por

Elias que. já a possuia ha cópia, publicadO uma vez no

mais de trinta anos; e fale- DIÁRIO 'OFICIAL e três

cido o pai dos suplicantes, vezesno jornal" O ESTA- (REGISTRADO) �

há mais de dez anos, êstes DO", de Florianópolis._Da- DACTILOGRAFIA E TAQUl(�RA}i:IA'
continuaram exercendo, pa- do e passado nesta cidade PROF. LíGIA 'DOS SANCTOS SARAIVA

cífica e ininterruptamente, de Tljucas, aos dezoito, dias atende aos interessados \ diàriamente das 9 às 12

,

a posse do mesmo imóvel, do mês de agosto do ano
14 às 18 horas

pela mesma maneira como I de mil novecentes é cin-
,

ENDEREÇO.: Rua Feliciano Nunes Pires, 13 -

vinham �xercendo-na seus,'
quenta e cinco. Eu (a) Ger-' TeJ. 3113.

antecessores, - como é pú- cy, dos Anjos, Escrivão, o "--------------�-.;;-----�--

blico e notório. -:- III -

I dittilografei,
' conferi e su-

.

•

Em vista do exposto que-: bscrevÍ. (a) Clovis Ayres L'· \. V
'

Irem os suplicantes legitj- Gama - Juiz de Direito. �-�� a a 'en I amar o seu direito sobre o
I
Está conforme o 'original ,\.:1 -' (

referido imóvel, de confpr-': afixado na sede dêsteJuizo,' '>

midade com o disposto nos I no lugar do costume" sõbí'e - Vende-se p_o):' motivo dê mudança uma loja situada

artigos 550 e 552 do Código lo Qual me repodo e dou fé., '_ �no' centro desta Capital já bem conhecida.·

Civil. E para o dito firo Data SUpi·!lr.; _Q Escrivão:: I
.

�_ hlformações nesta Redação ou na Rua Oswaldo

requerem a designação do I Gercy dos Anjiii'i' .: Cruz' nr.'406, no Estreito.
-

""' .�

.

SEXTA-FEIRA 2 DE SETEMBRO

CURSO "S-ANCTOS SARAIVA"

e das

Expresso· FloriâljPllis LIda.
1 ransporte de:,�árgas e� g�la I entre

FlORI_ANOPOUS, 'CURITI&A' E" sAo PAULO

Aluga-se para senhor..... .,. .:

moças na Av'. Trompowsky,
44.

SEGURO PESSOAL
RIO, 31 (V, A.) � Reuniu

se nesta capital-o Sindicah
dos Pilotos em Transportes
Aéreos, 'para tratar de as ..

suntos referentes as contri�

scrifo'"fi-O'" �6D·-c.bilCASABLANCA��l (U. P.) U I� 4

- O cruzador francês, "Mon-' Imob.-11t.....· P
,

tcalm" clíe�õu com 2.500 s01- ., afiO erlOne
dados que estavam de guà,:,- V. S. não precisa mais incDmod�r-Ee com a admi-

nição na Alemanha. O des- nistração de s.eus imóveis! O Escritório Contábil-Imo

p<:tcho'de tropas visa a evita':
I biliário Perrone,' re,cém-instalado nesta Capital está

que se repitam os ,sangren- apto a prestar-lhe êste serviço, bem como servir de in

tol acontecimentos e c'\esor,. termediál'io na ·compra e venda de imóveis e hipotécas,
dens de há 10 dias. Tais tro- encarregando-se também da legalizado e registro de

pas pertencem ao famoso 5,0 todos e quaisquer papeis ou docume;1tos. Além de efe-'

regimento de I'Ufantarü. "Liar escriturações contábeis ou fiscais, o E;"cl:itório acei
Ontem cheg'aram em navios La procupaçõ.es para procedimento junto a repartições
de carga, 117 autos olinda- ou estabeleCImentos. Para maiores esclarecimentos' di-
dos. Calcula-se q_ue .s tfop8.S rija-se ao ESCRITóRIO CONTÁBIL-IMOBILIÁRIO
francesas, atualmente em PERRONE.

'

Marrocos, ultrapassam ele 25 ' Rua Deoclol'o, nO 11 - Caixa Postal, 351:> - Floria-
mil homens.

' l1ópolis.

Agradecime<ntoDr. ,Constantino,' José M:eneláu Vieira- e sna esposa d. Herondina Viei-

DIma tos r
,i:'a, .residente em' Joinvile, tor�a:n. pú�li?o� os sel�S ,agra-

_
deClmentos ao culto e humalllbno medICO e CIrurgião

MEDICO CIRURGIÃO d' G ..
'

.,

,
..

<

1. ueI! elro da Fonseca, pelo seu elevado esplnto de
Doenças de Senhoras -I b g'

-

f" "1
'

. .

-'

P t
;... çl. ene açao pro lSSIOTI'a , retIrando uma moéda que fôra

ar os - Operaçoes - VIas .

. .'d ,,','

U.
, .

mgell a p,or ,s,eu filho Jose Carlos, de 7 mêses qual'l do
rmarIas . _ - .

h
.

., ,..

.
Ja nao maIs aVIa espeTanca de vida.

Curso de aperfelço�mento N·· d
'

,

"�J. ' .

'

...
o agI a ecel' querem formular ao dr. Guerreiro

e onga pratIca nos IIospItals d F
. . .

'

. a. onseca mUltos anos de VIda no seu sublIme e edifi-
de Buenos AIres cánt t I d

-

h 't'
. �--

< e apos o a o umanl'ano e que Deus'o abençãe rica-
CONSULTO'RIO: Rua Fe- t' '"

<

1· S h 'dt 18 ( b' men e, Juntamente com os da Exma. Fa.mília p:1ra que
Ipe c mI ,nr. so ra- t·'. -,'

,

do) � FONE 3512
c�n m ue a seI a esperança salvadora oe quantos bus-

HORA'RIO:, das' 15' á� 18
quem 'seus conhecimentos pl��sio._n_a_i_s_. _

horas.
, DR. LAURO CALDEIRA DE ANDRADAbuicões dos' seus associados

i junto à Caixa de'Aposent�- CONTAD,Oft", CIRURGIÃO-DENTISTÁ
doria dos Aeroviários e d�

_

, '

' .' ... CONSULTóRIO - Edificio Paternon - 20 andar
questao do seguro pessoal. PreCIsa-se de um centa-' I 203 R T t S'l' 15
Pretendem os comandan'-I JOl: com 18,a 22 anos para

sa a

At -d d'.l�a. eneltl ed
1 vSel:'a, 11 h

'

t.
. "

,'en e' lanamen e . as as oras.

es., pIlotos, comlssanos e exercer 'l.S funções de chefe 3a 5a d 14' IS h
'

1 �
"

t ]
. , .

<ses as as oras.

pessoa., e voo aumen 'ar o (e escntorIo. • E C
.

,
t d' 'b d

'

-.
'

, 111 apoelras a en e aos sa a os a tarde
seu segt;ro para qum�entos Procurar Carlos Adauto, '

'

mil cruzeir03 e a pensão, por à rua Tenente Silveira,,15,

PRE' .:YE�..,118UL'BRESfaiecimento, que atualmen�e ;;ala 202.
rúo vài além ele três mil e ,-,---------.--

q'i:nhentós cruzeiros, pal'à' O PELcinco mil cl'uz::iros:
I

COM VlAGENS Dr�f;'I'AS It "'I<:aMA �EN-TES EM CARROS PRóPRIOS '

FlUA f.: CURiTIBAIllATlUZ: Ji'LORIANÓPO!..l!O
, lÇ8crlt6rlo:

Rua Padre Roma 50 - Tern�o
,

Deposlto:
'

.

R�a Conselheiro Mafra n, 13'1

Fones: '2534 - 2,5.35

Cauul PostlÜ, .435
'End. Telegráfico:

Sandrade e Transpolis

Visconde do Rlo �rane()
(�32llfl) ,

São Pa'u�"" _: r�qpjt"'J _, 'R�:;'
Enderp(':o Tpl"""d'1co

Sandrade .e Ti iil:ispo.lls"
--O--

.Endereço. TeJegrfú1(')
Santldra e Trapspol18

....,o.;.....

I

QUARTOS-,
--

-4-"
�-

'

-(A,inela nv.t Rio de Janel�o e, em ,B.,10 Hort1.ontfl com trárero oÍtituo até

" .h:.P..... e.... ,'Emprba. d; Transporte. IIlIna� Gera" S/A.)

--------------------��------�--��-----------------_.--:�'-------------

PARA AS FACULDADES DE DIREITO, FILOSOFIA,
MEDICINA, ;FARMÁCIA E ODONTOLOGIA.

Compro automóvel OPEL,
:1!impb OLl Kapitan, em

bom .estado de conservação.
Ofertas para C a r los

Adauto, pelo fone 2471,- ou
à rua Tenente Silveira, 15,
sala 202.

C,URSO BOSCO /
l\latrícula: Livraria LideI'; àté, 31 de a-gôsto.
Informações: Loca:( acima ou pelos telefones 2316 e

3661.
'

Início das aulas; 1 üe setembro.
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I.

Na Instalação do· Sub-Comité· Feminino da QUEREM DESPEJAR O ESCRITO'RIO

Aliança
.

Social Trabalhista em Capoeíras mo, 1 'y A) _DL�A���, írnportunanrio a to.

IUCI'SI'VO dl"curso da exma sra .. I"a d L d
minas do prédio e terreno si- do que lá moram e transital�\

,'l. • •. IIlar ue our 88 tuado na Praça Demétrio Ri- pelas proximidades .

..Cardoso de Aquino, Presidente do' ComHé' Beral l�l�ir��lÍ�� �:q���e.��;a O�!�� A a��oA:U�OéG����'i'ta pe-

�nstala.mos e em��ssam�s I dessa era de, udenísmo. E política uma uma folha de ação de reintegração de pos- los àdvdgados Artur Bernar_

h�Je, mars �lm ComIt� F��l- i �orque? Porque �eu esposo elo�i?s fe�tos a vésperas de se do seu imóvel que alegam des Filho e Ivo de Aquino

mno. da AlIança SOClal�rra- I
e gerente de um Jornal de eleição. Sao estes OS homens .estar sendo ocupado índeví- pede ainda. a citação do g�::

balh_'sta. Grande tem sido o Aderbal Ramos da Silva. Eis que se Deus quiser e com a damente, sem autorização da neral Inude Aracatí de c "_

s�rvlço desses n�ssos co��-I um a�anhado rápido do que vontade livre e soberana do maioria dos proprietários, co- valho Tuper, um dos con��_
te�. Isto p_orque, �rande, ll�-I·

por
_

ai se passa com a apro- 110VO catarinense, deste povo mo escritório ele. itoral do ! minas, a quem culpam de dat'.�l�ado, _ nao med.mdo sacrr- vaçao, cem �or cento do SI!:' altivo e nobre, saberemos Ie- genel�al Juarez Távora, I posse e uso do imóvel para
ríetos, sao os serviços presta- premo Che�ç da UDN em va.r a 3 de outubro próximo ·Sahentam os autores que aquêle fim a estranhos 'q\l�
d�.s pelas mulheres que com- Santa Catarma, aquele mes- ao palácio rosado da praça foram surpreendidos com a I utilizam-no para propag _

poem os nos�os �omités .. O �o que antes de ser eleito d�- quinze, rosado não, deseas- instalação do referido centro da do general, colocando ��_
O problema principal do põem dearea d� terreno su- �omen,!o

.

uao e de vacda-· z�a, que, se vences�e as eleí- cado é que ele é agora, pois no local que provoca, CÓ111: tograrlas, e cartazes em que

E�reito, mais importante do rícíente para a construção de çoes. Nada tememos e com çoes a UDN perderia um cor- que nestes cinco anos nem os seus altos ralantes banl- 'se lê "Frente de Renova6

que o da abertura da segurr- grande fóssa. l�enomeno la- nada nos amedrontamos. reltgionário para que Santa: uma só vez foi pintado, e Já lhentos, inquietação e desas- I Nacional pró Juarez TãvOl::?
da vía pública de acesso à mentavel, sinão desagrada- Nem mesmo com o que e.§te� Catarina ganhasse um Go- está para que todos OSobser-'

..'

Ponte Hercílio Luz, de que vel, observa-se á rua CeI. flue por ai andam e que se vernador. vem, todo desbotado" símbo-

tratámos ha dias, por estas 'edro Demoro, esquina da intitulam "Frente Democrá- Chegou, portanto, mínhas lo vivo de uma é oca de des- Centru de Ora4ór."a de
colunas, é, incontestavelmen- Avenida Santa Catarina, no tíca" espalham para provo- amigas a hora de mudarmos mazelos. • •

te, o da instalação de uma �rande edifício do Ministério carem o medo, a intranquili- este regimem de perseguição,. Haveremos de tornar a dar Fio r.-�no'poll- j(._

rêde de esgotos na localida- ia Marinha, onde se encon-
dade nos -brastleíros, e, prin- de incertezas de anarquia. a 'Santa Catarina, aquele

U i::I

ele, já populosa, e cujos edí- .ra localisada a Escola de cipalmente nas mulheres, por E como haveremos de mu- conceito grande em que ela Foi fundada dia 29 de [1,- Presidente -, L1ÜZ Adolfo

fícios vão-se amontoando '\0 j;scrita do 5.0 Distrito Na- sermos nós mais emotivas, dar isto que por aí está? Cer- sempre foi titia no seio dos g03tO p.p: o CENTRO DE Olsen da Veiga

longo da estrada, geral, com- val. O terreno, arglloso e lo- mais sentimentais. rando fileiras em torno dos outros estadas da Federacão ORATO'RIA DE FLORIANO'- Secretário - Naldy Silvei-

preendendo as ruas 24 de :lacento, e por isso, não po- Engana-se, porém, esta. nossos candidatas, tanto no Brasile.ira,�",
.

POLIS, que terá por finali-: ra

Maio e CeL Pedro Demoro. roso, não.se presta para ros- Frente Democrática. Não eenárlo federal como no esta-. Prímeiros lugares na ins- dade congregar os aprecia- Tesóureifo - Francisco Si-

Em diversos pontos da ex- ia nígleníca, e ai construida fazemos polítíca espalhando dual. Cerrando fileiras" sem trução pública, nas estradas dores da retórica e propiciar mas

tensa faixa de terreno que oara serventia dos que ali boatos e maledicêucias. Não esmorecimentos; não medín-
.

de rodagem e nas obras de o seu ensino e difusão em Elegeu-se \:t Comissão Ela-

compreende essas duas ruas, nourejam, de ha muito que subiremos aos postos de 11'0- do sacrifícíos, com tôdas as i assistência social. Isto foi o
nossa capital. . boradora dos Estatutos, com

o solo é demasiadamente hl- estoirou, isto é, agua do se-, vernan.ça, nem 1101' meio de nossas fôrças, com tod� o
I que nos legaram estes no-

A idéia da . fundação do os seguintes membros:

groscópíco, devido achar-se l,undo compartimento, não golpes, nem dessa política nosso entusiasmo, com o,en-I mes: Nerêu Ramos, pela ca-
Centro de Oratória partiu do Presidente - Paulo Gon-

proxímo ao nível do mar, e, podendo infiltrar-se na ter- estran�la �
..

incompreensível, tusíasmo que caracteriza a Illacidatle 'de trabalho, admi- grande orador Dr. PEDRO zaga'Martins da Silva

não sendo conveníentemen- ra, vein a f1ux, e se escõa, de so dífamar e caluniar mulher hrasilerra, cujos di- nístratíva e sobretudo pela CALMON, quando de sua re- Membros - Walter Fer-

te sêco e poroso, não se pres- putrida, fectorentâ por cen-, os adversários. Não c��re�a- reitos de v�tação .�os foi l�-I inteligência, esta' persol�ali- cente estada em Florianópo- nando Piazza

ta perfeitamente á constru- tenas de metros, pelO3 valo� mos em nossas çonClenClas gado pela figura mcompara- dade que tanta raiva e inve- lis e do emérito educa'dor ca- Telmo Marengo

ção de fossas séptic!\$, onde à margem das ruas, ali de- livres o peso de havermos, r vel de Getúlio Vargas. I ja cnU3a aos· da União De- tarinense Desembarg a 'ti o r Florisvaldo Diniz

as materias organicas e os fronte obri'D'ando a03 tran- levado à morte o Supremo Cerremos fil'eiras em torno mocrática Nacional; Adel'blll HENRIQUE DA SILVA FON- Cari'Os CasseI.
" '"

M ---I t'
- 'TES e 'c'Ionto-u·' com t F'

germes patogenicos possam seuntes levarem o lenço às am a afio da Naçao" aque- dos nossos candidatos, Fran'- Ramos da Silva, realizador
o en u- ICOU determinada a elat,\

ser destruidos pela ação dos narinas. 'Identico mau cheiro le que não morreu e jamais ,cisco Gallotti e José de Mi-, dos problemas de maiores sia�mo dos acadêmicos Pau- de 17 de setembro para a

microbios anaérobios, visto 3 denotado no Canto, onde' morrerá nos corações dos randa Ramos. Ilecessida(les para a nossa
ló Gonzaga Martins da Sil\'a discussão e aprovação dos

que, para assegurar o bom pôr falta de esgotos ou de homens de ben1, simples, dos O Engenheiro Francisco Capital: luz, ág'ua e leite; e
e Luiz Adolfo Olsen da Vei- Estatutos.

funcionamento das fossas, bôa fóssa higienica, os· de- ; t.rabalhadores (10 Brasil. Cul- Gallotti, de comprovada ca- dono ach�a de tudo, senhores ga, respectivamente presi-' Para a instalação solene,

preciso se torna que a água tritos fermentados de um pam�no, çondenam-no pelos pacidade administrativa na deste coração .que nem os
dentes dos Centros Acadêmi- do Centro e posse de sua

que passa 'para o ,segundo re- bar ali existente são ,enca- 'crime3 que outros pratica- dirl}ção do llôrto do Rio de próprios adversários podem
cos' XI DE FEVEREIRO e diretoria definitiva: virá a

servatorio; tenha absorção mi�hados para' o encana- Iram. QUê diremos, nós, en- Janeil'o; onde tem sabido" .liegar, 1101' mais que o quei-
VIII DE SETEMBRO, das Fa- Floriànóp'Olis o DR. PEDRO.

fácil, com a sua infiltração ,nento qUe recolhe a agU'l' tão, à essa Frente Democrá- com g'alhardia e brio enfren- .r:âm; o nosso Dr. Deba com� çuldades de Direito e Filoso- CALMON.

em terreno poroso, constitu- que nos dias de chuva, corre. tica do nosso Estado? tal' os problema:s que )á tem o chama o nosso valoroso po-
sia, que oonvocaram uma Constitui o CENTRO DE

indo perfeito sumidouro. pelas sargetas. No moderno' Se no cenário nacional eles surgido. v() dos morros que cercam
reunião p�ra tal fim. ORATO'RIA DE,FLORIANO'-

.
' ,

,

h
.

I E' d d'
A' reunião -realizada dl''"a 29 POLIS

Porisso, em nenhum dos predio de dois paviment03 ac am quc o 110SS0 lmorta • am a Izem, querem ta- nossa capital. Houve um até; uma iniciatvg, de

estabelecimentos comerciais levantado à entnida da rua Getúlio Varg'as, tem que pa- char' de comunistá a este ho- que na eleição p. passada
de ag03to' p.p. foi iniciada às grande alcance e fadada ao

do Estreito,--onde os ,fre:guê- Arací Vaz Calado, predio de' g'ar pelos erros cometidos por mem? Como meus senhores? não quis votar com a chapa 20;30 heiras com a presença mais absoluto sucesso, dado

ses permanecem por algümas recente construção, a fóss't' políticos, nós, catarinenses, Toda a sua vida pública onde se lia o nome de Ader-
de cerca ele cinquenta inte- o entusiasmo reinante. Todas

d
ressados.

'

horas, como Os Bars e Cafés, tambem estoirou, devido a e\'em�s e podemos também tem sido um exemplo a se- bal Ramos da Silva, ele só as pessoas interessadas em

não se encontra um W.C., natureza não porosa do ter"
,

culpar .?, Senhor Governador g'uir. Dono de um coração on- votaria no Dr. Deba. Este Dr. ��scu.tiu-se a denominação partiCipar do Centro de Ora-

para sel'ventia dos seus fre- reno e a area limitada deste, do Estaclo por todos os erros de todos aqueles desprotegi- Aderbal que morou mora e
OfICiaI, que ficou sendo a ue tÓria prócurem entrar em

quentadores .. Tal providencia obrigan?o o proprietario a i
e desfalques que� o.correm por dos. da sort'e da fortuna, en- sempre morará pel� bondade, CENTRO

.

DE ORATO'RIA � contacto com Os membros da

já foi experimentada por al- «onstrmr nova, mais ampla. toda Santa Catarma! contra,m semIne neste h9- no coração de todos os ca-I DE. FL0RI�NO'P?LIS, . f?i : Diretoria provisória e dar o

guns proprietários, não 10- e melhor localisada. i A�im sendo, é culpadq o mem bondoso, 00111 tôda uma tarinenses.· Tenho certeza

I
e�elta UIr:a cllretona prOVlSO- I seu nome e apôio, para que

grando o resultado tão de.,. Ha dias visitámos na zona Senhor Govei'nador pelos existência a serviço do pró- absoluta que os nossos can- na que fICOU assIm constitui- ',o Centro I!eja uma explêndi-

sejáclo, em benefício do pU-, do Baln,eário, a área de terre- Je3falques ocorridos ,em vá- ximo, uma' palavra de cad- d.idatos de hoje, serão os C011- da:" �

_.� '-:ê';""�.�': ,_ _

da, e vitoriosa realidade.

blico. Ademais uma
. .fóssa pa- no adquirida pela Caixa .E- rias de. nossas Coletorias. nho de conforto, um) pouco I tllluadores da obra iniciada ,�li,,>ii" '- .

1'a tais finalidades, deve ser conômica, onde a mesma fez E' culpado o Senhor Go- nho, de c0l!forto, um pouco I pOl' estes dois catarin�nse�. --;:-.------...:'------.....,..-----
de grandes dimensões, e . os construir 21 modernas casas vel'llador pelo crime ' iufa· r�al que lhes se�ve para ali- I As urnas pois, com Gallotti

bars e cafés da localidade de moradia. n;ánte pt:aticado contra a- Vlar as suas mais. prementcs : e Miranda Ramos, para Go-

. situados á rUa geral, não dis� (Continúa na 5a. pág.) qllelas infelizes e indefesas necessidades. Filho e tam- I vernador 'e Vice Governado�
,_ mulheres internadas na Co- bém discípulo de Da. ChiqUi-1 do Estado e com Juscelino· e

VliõiõPôViiiliESiillfO :�:;!;:�:;: s::�,,:::� I =::::::;:���::::�a :: I E:::E!::�:��:.=ta:li��
desfalque d.e Chapecó. '. I quel1OS, pelos ,humildes, vai Alihnça Social Trabalhista.

los' t"8' la�a--o solene do G mi; é Feml" E' culpado também pelo a tal ponto ·que no Natal, na
,

y H
.

\
..

désfàJque e
'( falsificação de festa mag'na da cristandade,

•••••••••8)••••••••••••

D'no daq IIe Ie Sub dh l r It � �:�sUI::. nossa Inspetoria de �!:, t;:�= � �:�:;;:; c�� s:� PARA SOLDADOS

Teve lugar 3a. feira última, 1 Silva, Sr. Américo Barteiros, E' culpado 'pelas demissões quelas meninas, pobres, no LONDRES, 1 (·U. P.) - O

às 20 horas, no Cine ImpériO, 31'. Domingos Fernandes' de e remoções bárba�as e l11e�- Abrigo que fundóu· no Rio, Govêrno britânico ordenou a

.a pósse da nova ç1iretoria ,do Aquino, Professora Olga Brit- ·quinhas, movidas contra o fun o nascimento do Deus Meni- realização de· um' inquérito· a·

Departamento Feminino "A- ,ii ela Luz, Dr. Dib Çhel'E;m, cionalisnio esta'dual, princi- no. Este seu' g'esto não é de respeito da pos3ibllidade de

lice da Costa Vaz" do P. S. D. Sr. Acy Cabral Teive, Dr. palmente, contra a mulher agóra, véspel�s de uma cam- fabricação de dentes postiços

do Esti'eito. relmo Ribeil'o', Vereàdor Ar- funcionária e acima de tudo panha política. Não faz como I,em
pivot ,por, terem n_u�ero-

Mais de mil pessôas, nota- mando Valério de Assis, Pro- contra a� nossas professo- o nosso adversário, que só- sos. paraquedlstas mIlItares,

damente senhoras e senhori� {essor Barreiros Filho, Dr. raso Bastava que- tivesse mente agôra se lembra de su-
a::smalado que a sua denta

tas, . compareceram àquela José de Miranda Ramos, Pro- por mar�do um. membro do bir os morros ,e lá então to- dura frequent,mente se que

magnífica sessão cívica, vi- :'essora Aurea Cruz e o Dr. P. T. B. ol(do P. S. D., para ·mar um pouco de guaraná brava na descida à terra.

brando de entusiasmo \ pelas )smar Cunha. (lue demitisserrt e removesse�1 comer doces, com aquele� Essa �otícia foi revelada

candidaturas dos Srs. Fran- Em meio à sessão, três me- modestas professoras, sim- moradores humildes que lá e� sessao do Congresso Na-

cisco Gallottr e José de Mi- linas homenagearam, com pies funcionárias. Isto o que vivem.·
ClOnaI dos Farmacêuticos na'

randa Ramos. .1m bouquê de flôres, as Ex- digo- não é mentira: pam . 'Desafio ii estes da Frente Grã-BretuRha, anualmente

A sessão foi abérta pelo nas., S1'as .. Ruth Hoepcke da comprová-lo aí estão os man- Democráticà que me provem reuniêlo em Aberdeen.

sr. Odilon Bartolomeu Viei- 3ilva, Sra. Deputado Braz datos de segurança vencidos que antes deste pleito que se

l'a, Pre&,idente do Sub Dire- �;ve:; e Sra. Vereador Ar- pelos oprimidos. aproxima, tenha o nosso a:d

tório do PSD do Estreito, ,nan90· Valéria pe Assis. E, aci�a deJudo, meus se- versáJ:io sr: Jorge Lacerda, se

que, dizendo da finalidade da Vibrou, aSSin1; O· pôvo do nhores, � culpado o Senhor .lembrado de fazer isto que

reunião, cOl!vidoi; as seguin- .1:streito, com a pregação cí- Governador pela maior da,> vem fazend,o.
te3 pessôas para integrarem vica dos homens e mulhere's ofensas f�itas a úm (los sec-

.',

A

t i PSD I
Para Vice-Governador, te-

a mesa dos rabalhos: Dr. i. o , c emonstrando que tores da administração pú-
Osmar Cunha, Sra. Ruth ,nais uma vez irá as úrnas blica, colocando na direção

mos na chapa da Aliança o

Hoepcke da Silva, Sra. Ma- �om os candidatos da Alian- éentral do- Departamento de
Dr. José de Miranda Ramos,

ria Cruz, Dr. José de Miran- ç� So�ial Trabalhista, infli-l' Educação, porond� passaram
llomem modesto e simples,

da Ramos, Deputado Braz �mdo a UDN nova e contun- um Bal'l'eil'os Filho um IUan-
llorém cOm uma folha de ser-

I t' d t
' , viço prestada ao nosso mu-

Alves e Sra., Vereador- Ar-
.

en e erro a. cio Costa, um Luiz Trindaele,
mando de Assis e Sra., Verea-

------ um Elpídio Barbosa, uma
nicÍllio de :Chapecó', quer co-

DECIDIRAM
mo Vereador, quer depois

dores Júlio Paulino da Sil- Antonieta de Banos e tan-

va, Walter de Oli'veira Cruz, BELGRADO,'1 (U. P.) tos- Ol�tro,s ilu�tres m.estres,
como prefeito operoso que ..........._:.-••_..-......- ••_.j N"......,.....JO

foi !,l quer atualmente, re-

Baldicéro Filomeno; Antonio .)s governos iugoslavo e ita- uma siml11es professorinha INVADIR. presentando aquele peda()o '
' AM

Apóstolo, Dib Cherem, João Jano decidiram anistiar cer- provisór!a. E porqúe? Porque do oeste Catarinense na A�- PANJIM G 1
.

Na,vegante Pires; Sra. Loul'- to número de cidadãios· e das meus senhores, essa ,profes- sembléia
-

Legislativa onele Vinte
.' oa;, t(U' P.)

I!es D'Aquino, Professor Bar-' minorias dos dois países que sorinlia, faz ele seu gabinete '. ,.
�

e cmca sa yagrahis"
. .

F'lh l' d tA
- tem sHIo incansável em b,em indianos atravessaranl n'ova-

ren'os 1 0, a em e adas as estavam presos até agora, de trabalho a sede da �I)N.

;n-_side�tes dos diversos Sub- respectivamente na Iugoslá- Porque não pode receber um ,servir o, povo que o elegeu· mente às 6 hor'as de ontem a

Comit.és Femininos da capital lia e na Itália, a fim de dar técnico do ensino primário
para seu repres.entante. Estes I fronteira ela possessão portu

e das Sras. Presidente de i opinião pública de seu país que por aqui pas�va, vindo
os nosso� candIdatos. Hones- I guesa d� Goa, sendo presos

honra do Departa,mento Fe- Lima novà prova do desenvol- da Capital da República, por _ tO�"t.porem donos f de u; i pela. pollc.ia de uma pequena

minino do l',:streito. vimento das rel�ções amisto- que a época era inoportuna" p� I lCa uma f olha e

I'
aldem a fIm de ser recambia ..

Presidindo, então, os tra- sas estabelecidas entre êles. só poderia tratar do ensill� nilo trazem como bagagem dos para a União Indiana.

balh03, o Dr. Osmar Cunha depois de 3 de outubro! E os
••_ _ _.. _..•••••-.--. .I".'Y'r>

deu a palavra à Secretária O MAIS PODEROSO nosso!! filhos? Também vão

Ge'ral dCl Departamento Fe- PARIS, 1 (U. PJ - À U- esperar o 3 de outubro' )Iara
,minino ·"Alice da Costa Vaz" :lião Soviética possue o mais melhorarem os sehs aprendi

qúe leu a ata da sessão que pOdero.::o sli:1crociclotroin do zado:s?

"'eu seus nóvos membros.. mundo, - afirma o dr. Saha, Culpo, portanto o -Senhur

-"m depois, pelà m:- cientista indiano que acaba Governador por todós estt\s

-'uintes oradores, .Ie visita'r a União Soviética, erros ,praticados.

�,e aplaudidos: (la j cirnal "Pravela" ele 29 jo Culpo e posso cul11a1' pOl'-

Barreiros, �orl'ente, recebido nesta ca- que também f.ui, junto co.m I����"""'".,.,.==_......"'!"'.....��� ,da }JitaL !neu espQS(I, uma_ dl!.S, vítimas.

Ftortanépolis, Sexta-feira 2 de Setembro de 1955

o ENGENHEIRO FRANCISCO BENJAMIN·
GAllOTTI E O PROBLEMA PRINCIPAL

DO ESTREITO
l

Ildefonso' Juvenal

,REPATRIAMENTO I
GENEBRA, 1 (U. P.) - Ter-Iminou às 11 horas e 15 minu
tos a décima segúnda sessão .

das negociações sino-ameri-I
canas, após duas horas e Iquinze minutos de discussõe� ,

sem a realização de progres-
'

sos, ao que parece. Os empai
xadores pr03seguiram adis"
cussão a respeito do repatri
amento.

Loteria do Estado
,

'

Resultados de on'em
2.356 - Cr$ 300,000,00 - Florianópolis
l.p61 - Cr$ 4jl.000,00 - Florianópolis
5.320 - Cr$ 20.000,00 - Florianópolis
4,861 - Cr$ 15,000,00 - Tubarão

. :..3Jl.6 -. Ç�$ 5,000,00 ---:, ,Joaça.ba

.�- r-:z:=:;o.-"'-- .. �

�iJ
"Meu caro' cUretor d'O ESTADO.

Há mais de um ano que resolvi deixar de eSCl'e

.

ver cartas. As últimas foram publicadas nos rodapé3
desse jornal e preg'avam a pacificação politiCa de San
ta Catarina... s'onho de verão! '

Como é do seu cotlhecimento, sou udenista dll
velha guarda, mas também sou um homem amadure-·
cido na experiência da vida. O que estou vendo aqui
me tira os últimos entusiasmos partidáTi03. A candi
datura J'orge Lacerda (contra o qual pessoalmente na

da tenho) liquidou a U.D.N. catarinense. Foi o maior eo

mails i:nperdoável erro ,politico do no�so illl\5tre G�lerna
dor. Nao lhe darei meu voto, mas' sufragarei Heriberto
Hulse.· .'

A finalidade .desta não é o caso estadual, senão o

federal. E' um, prQtesto que estimava deixar impress'o
para quando, abertas as urnas de 3 de outubro, de
dentro delas sair es.ta certeza: a traícão da U. D. N.
catarinense a Juarez Távora. Essa �iserável· traicM
está. na cara, como dizem v],llgarmente�. A U. D.

-

N,

abandonou-o, trocando-o por· votos ao sr. Lacerda, que
se recusou a comparecer ao seu comício aqui na Ca
pital, quando esteve e falou no de Ademar de Barros
e acompanhou Plínio Salgado por todo o Estado. Em
Joinville, o sr. João Collin e .seus amigos, depois de se
fazerem piontil'O& da candidatura Távora, barganha-

"

ram-na ignominiosamente, em troca de o sr. Adema'!,
de Barros recomendar a ,candidatura do arrependida
ex-Secretário df!. Viação à Prefeitura.

Por todo o Estado 'ou na· grande parte por mim
recentemente p�rcorrida, observei em vigor uma como

que ordem: sacrificar Juarez para salvar Jorge., E
essa monstruosa deslealdàde não guarda mais rese�'

vas, nada mais tem de 'secreta. Pseudos udenista e qe
mocratas cristãos, abertamente dizem que Juarez não'
interessa! Ê' a traição a frio.
. O caso, sr. diretor;não é do seu interesse, bem se!.
Quero apenas adiantar não uma profecia, mas umfl
certeza: Juarez, em Santa Catarin, por causa da trai
ção, será classificado em 4° lugar. Depois do pleito, eU

contia ... F. M." . .•
(

x x
•x

Aí ficam a denúncia e a profeêia ...

I,�_.�....."......,..��GUILHERME . TAL'
'"', .. "" .. /".... .,

.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


