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Daquelas 432, cruzes significativamente gravadas _ no

Cemitério Militar de Pístóla, na Itália, sete são de, heróis
integrantes de Contingentes idos do nosso tradicional 14"

Batalhão de Caçadores com .a Força Expedicionária Bra
sileira.

/"
"

'

"

No "Dia da Pátria" recordar êsses heróis é prestar-lhes
o culto devido com a reafirmação de 'nossa imperecível
gratidão aos que se tornaram Simbolos Nacionais:

'

,

Arnoldo Candido Raulínc � Clito Antonio de Araújo
- Cristiano Candido Filho - Dercíllo José,Marcelino Rosa
� José Schmoeller.r-c- Pedro Laurindo Filho - Wênccslau
Spancersky.

/No cumprimento do dever. morreram aquelesque h_Qje
integram a Galeria estupenda de nossos Simbolos Imor-
tais! Para êles o nosso pensamento neste dia.

'

E quando desfilarem, em Parada Marcial, os nossos

Soldados, Marinheiros e Aeronáutas, imaginemos para a

lém da tropa que passa nm campo juncado de cadáveres
e alagado de sangue, e então, mais acesa crepitará no ama

go de, nossos corações' a Imagem sublima da Pátria Bra
sileira!

Só assim estaremos prontos a '''(ledicarmos inteh'�
mente ao serviço da Pátria, euía honra, integridade e íns
titü�ções, defenderemos com o sacrifício da. própria vida!"

o lVIEXICO RE€ONS ..

TRUIRÁ SUAS
- FERROVIAS

D.�E�:co, 6, (V. A.) - A
ItecClon de, los Ferrocarril-

les d No ano passado, a Aliança Social Trabalhista der-
e México anunciou QU0 \ "-- O ESTADIO,da FAC. custou' mais de 1 milhão, ...os

rec ' rotou a UDN em 46 municípios. 'lA -

. onstruirá duas das vias __ "', quais, ° govêrno, depois doe ingentes .esf'orcos dos constru-ter • Em CAMPO ALEGRE, I)Or ex,effllilJo, Nerêu b '

pa,reas mais importantes do
venceu com 513 vótos. tores daquele parque esportivo, contribuiu 'com .. , .

_.IS com uma despesa apro- ,Ci$ 400,009,oQ. Mas, para a farolice oficial, o Esta'dío e' obra,
�Illl ' O candidato mais votado da UDN conseguiu
d'

ada de 150 milhões de I'
,

I
só ,bornhauseana, como se escutá em

prop.
aganda oficial.

alare 'i,;!) vótos.

p
s, que serão obtidos I Assim, também, a Maternidade Càrmela Dutra. O sr. Bor-

ar llleio da venda de bonus, j I_.�..........•........I•••H•• nhausen, aliás, até do Dia da Pátria já virou chupim.
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MINlST2RIO DA AGRICULTUkA
SERVIÇO FLORESTAL

DELEGACIA ,,'LORESTAI.
REGIONAL

"I\CÓRDO" COM O ESTADO Ur;

SANTA CATARINA
AVISO

A Delegacil\ Florestal . Regional,
no sentíd» ..1e coibir, ao máximo pos

sível, as queimadas e derrubadas de mato, afim de ímpe
pedir os desastrosos efeitos econômicos e ecológicos que
acarretam tais práticas, torna público e chama a atenção
de todos os proprietários de terras e lavradores em geral,
para a exigência do cumprimento do Códfgu Florestal
(!>ecr. 23.7�3 de 23-1':!9�4) em todo o Estado.

QUEIMADAS E DERRUBADAS DE MA1'O
Nenhum proprietário de terras ou lavrador poderá

proceder queimada ou derrubada de mato sem solicitar,
com antecedência, " ueeessãeía licença da autoridade flo
restal competente, conforme dispõe. o Código Florestal em

seus artigos 22 e 23, respectivamente, estando (JS Infratores
sujeitos a penali�ades.

REFLORESTAl\�NTO

Dental San� Ipolonia ,
ARTHUR ANTONIO MENEGOTTO

Rua: Tiradentes, n.o 20
FLORIANóPOLIS

\

,

Esta k\.epltrtição, pela rêde de viveiros fiores1;ais� em

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

mentes de espécies florest-ais e de ornamentação, para ror
necimento aos agriuultores em gera], interessados no reflo
restamento de suas terras, além de prestar toda ortencação

ESPECIALIZADA, EM ARTIGOS DENTARIOS técnica necessária: Lembra, ainda, a possibilidade da ob

Estoque permanente de - todos e quaisquer artigos tenção de empréstimos para reflerestamento no Banco do

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

EQUIPOS,. CADEIRAS E MOTORES
.

1EVONI te- Os interessados em assuntos florestais, para a. obten-

mos para pronta entrega ção �e _JUaioreli sclarecímextes � requererem antortzaçâe 'IAceitamos encomendas de PLACAS Eol\iALTADAS

I
d� . b.cença�.:"ra �u�imada e, d�rrubad.a� d� mat�, devem

para diversos fins dírtgír-se a.. AgeI.lC�as �lorestaI:'i MUnICIpaIS ou díretamen-

ATENÇÃO' Atendemos os senhores Dentistas e
te a. esta Reparttçâo, situada a rua Santoa Dumont nO. fi

P tét·• d I' terí I S
-

d REEMBOLSO I �ffi !i'lurlanópC\lis.ro ICOS o n erior pe I) erviço e''_ TI" • '../

AÉREO e POSTAL
. e efone 2.470 -.

-- Oaíxa Postal, 395_
Endereço telegrafico: �gri!\ilva _. Florianópolis, S. C.

Viagem com segurança
� rapidez

so NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO
-

RAp·IOO ,<SOL-BRASILEIRO)·
_Florianópolis - Itajaf -- Joinville � Curitiba

A, Im,obiliária Miguel Danx
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

Santa CatarínaUma casa e um lote a Avenida
Estreito

Uma casa a rua 14 de Julho
Uma casa dê madeira em Barreiros
Duas casas no Morro dó Geraldó-Estreito
Duas casas e eum terreno para loteamento no

do Geraldo
.

..
-

.1
•

....t

........

, Agênçía-: Bua Deodoro esquina�d8
Rua Tenente SilveiraMorro

Um lote na .rua José Candido da Silva - .Estreito
Dois lotes a rua Moura - Estreito
.Doís Lotes no Bairro de Fátima -;- Estreito
Q_uatro lotes no centro da cidade
Quatro lotes em Londrina - Paraná
T-em compradores para casas em Florianópolis des-

de cem a quatrocentos mil cruzeiros.
Negócio a dinheiro.
Informações na IMOBILIARIA "MIGUEL DAUX"
Rua CeI. Pedro Demoro 1541 - 10 andar Estreito ou

Edif1cio Ipase andar térreo - Fone 3376 - Florianópolis
r +- � ___

DRA. w:LADYSLAVA
W. IlUSSI

, /

o ESTADO
:::''':J

FARMÀCIA DE PLANTA0
---

ADMINISTRAÇÁU
Ked.çio e .Óflcln.. , à rua Con
selheiro Mafra; n . .160 TIII. "1022
- ex. Postal' U9.
Diretor: RUlHilNl lo. _AMOS

PLANTÕES DE FARMACIAS

Mês de Setembro

Gerentli: DOMINGOS r, PII
AQUINO

3 sábado (tarde) - Farmácia Moderna - Rua JOão
<

�SSTNA1URAS
N. C.pltlll

Pinto.
4 domingo - Farmácia Moderna - Rua João PíntItepresentaute.: O.

Rep,resentaçõe. A. S. Lara. 7 quinta-feira (feriado) - Farmácia Santo Antõni
Lt��a 3'enaGor Uenta•• 40 _ 'o

- Rua Felipe Schmidt, 43.
o

andar. 10 sábado (tarde) .- Farmácia Catarinense - RuaTel.: 22-5924 -- Rio d. Janairo.
'I'rajan o.'lua 15 de, Novembro 228 6°

andar .ala 611 - Sio Pauto, 11 domingo - Farmácia Catarinense - Rua· Tra.
jano. .

17 sábado ''(tarde) - Farmácia Noturna - Rua Tra.

Ijano.
.

Ano , "Cr' 170.00 18 domingo - Farmácia Noturna - Rua Trajano.
Semeatre _ _,. Cr$ , 110,00 24 sábado (tarde) - Farmácia Esperança - RuaNf' Interior ., .

Ano . Cr' !!"O.OO. Conselheiro Mafra.

Sem(!�tJ'e : Cr'llO.OO I 25 domingo - Farmácia Esperança -- Rua Conse.
Anun�lO. �edlante -cntrâto. Ilheiro MafraOs OflgIn'iIS. me�mo não pu- .

.

,

bllcados, não serão de olvides. I O serviço noturno sera efetuado
-Adireção.nãose.r�spon.alilisa Santo Antônio e Noturna situadas, às

pelos conceito. emitIdo.. no.....-
'd 43 T

.

tilro. aninado.. .mi t, e rajano.

pelas farmácias
ruas Felipe Sch.

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

.Desânimo
Abatimento·

Desânimo, abatimento, mau humor,
palpitações, ansiedade, excitações ner-

vosas, dôres de cabeça e outro;; distúr
bios mais sérios da saúde podem ser

causados pela; infla1nações dos impor
tan

í

es órgãos. útero-ovarianos.,
Quando êstes órgãos- não funcionam

normalmente, o génio da mulher alte

ra-se quase sempre, e ela pensa, não

raro, que está. sofrendo de muitas do

enças, sem desconfiar, nem se lembrar,
que os seus males podem ser prove-.
nientes de congestões e inflamações
útero-ovarianas.

Em semelhantes casos, uma bôa medicação descongestíonante exer

.
cerá efeito salutar sôbre todo o organismo, e a mulher sentir-se-á
outra: reanimada, bem mais disposta e contente com a vida,_que lhe

parecia, antes do tratamento, um 'pesado fardo.

Trate-se

Use Regulador Gesteira

Reguladpr Gesteira é o remédio de confiança para tratar

as congestões e inflamações dos órgãos útero-ovarianos, que -tão

desfavorável repercussão costuma� ter no sistema nervoso.

Comece hoje m e's m e

a usar Regulador Gesteíra

MARIO DE LARMO
CANTIÇÁO
MÉDICO

CLíNICA- DE' CRIANÇAS
ADULTOS

INDICADO" PROFISSIONAL�' DR.

R���;AST05
Gom prática no Ho.pltr.l Sic.

DR I T-JOBATO DR. VIALMOR ZOMER Francisco de Aule e na. ":anta j

FILHO GARCIA Cas-; do Rio de Janelre I
. CLINICA MÉDICA

• Doençaa do aparelho rea.lrat6rlo Dt.lo.ad. vel. r.c:ul.... N.- CARDIOLOGIA
DR ANTONIO DlB

I TUBilRCULOS. eI,!aal 4. &ledlchl. •• U........r- Contultório: Rua Vitor .ai-
•. RADIOGRAFIA. RADIOSCOPIA . aldade do Braln reles, 22 Tel. 2675.

MUSSI
.

II !lOS PULMO.S E:J:>h.terno .por concar.o àI 11.- Horários: 'Seiundaa, Qu..rta. a
_ KI!lDICOS - .. .

Clrnrrla do ToraI tl!lnldace-Eec:ala Seda feiras'
CIRURGIA JLtNICA .Formado pel. F'.cuId.de Nule- ti (Senlç.

o do. Prol. Oe�nv a.. Das 16. às' 18 hora.
G.RAL-PARTOS nal de Medl"Jna, TI.toloelllta a drl"lld_L1ma) Residê-ncia: Rua F�li a Se)l.

Serviço compl.tQ a a.pac:iaU- TI.loclrurllt�o do B_ollllllltal N.. i
Ex-Interno do .serviço de Clrur- m idt, 23. - 20 andar, :pt. 1 _

...do da. DG.N(,lAS D. SDHO- !, rn ltalL)1I
, 11'1. d.e HOllplt!l1 L A. P•. E. ". C., Tel. 3.002

. Con�ultório - Rua
RAS com �odarno. m6todo. ia Curlo de elped.Unçae .ela ,.

do Rio d� J.n<l!lrn.' Meirel1es, 22.
di.c�6.tieo. a tr.tamanto.

IS'
N. T. Ex-hltel\ao o _x-utlI.- ,MedICO do Ho�pltaI de CarIdade DR. HENRIQUE PRISCO HORARIO:'SULPOSCOPIA _ HIST."O _ teDte �e. Ciru.... �. Pref. V.e e da 'Matermda<!_e Dr. Carlos

_. e

SALPINGOGRAJ'IA - ••'!'A· 0- GllJmarl.. (JtJo�. I . Correa. I PARAISO Das 13 às 16 horas.
LlS.O BASAL C�I: Falipe ScIlmidt••• - DOJ:NCA,S DlI S.NHO.AS - .Mlíi�ICO Telefone: Consultório.....loter.'I. pr ..... enta.. ft'on. 1801 '. P�R'lOS - OP1l!RA(,lO.S

I
Operaçõe& - Doença. de Se-

IEletrGeo...alaclo _ &aI_ Clara A�enda em Ilor. m.rea... Con•. Ru•. João. Pinto n. 111, nhoTaa - Clínica de AdaIto.. 3.415
Violeta e Infr. Ver-uelll.. Rei.: - :2u••atev.. laDlor, da. 16,00 b 18,00 h(' ..�.. CU�80 de Eapecialiução uo, Rsidência: Rua los� do

CLINICA IlSPECIALInDA D.

�a.lllt6Ilo' Ru. Tr.j.no li 1 80 - Fone: !lU Pela manhi atende dlà- .Qoapltal do. Servidor.. do •• _
.

CKIANCA!
10 d _ .diff i 41 • te 'i
,.

riamelÍta no Ho.pita! da . tado. Vale Pereira 158 - Praia Conaaltal da. g ia 11 h?u •.•n ar, c o o 021 P o.
DR YLMAR CORR"" C

.

d d
' Rea e c.,n. P.dra Bi..aalin)loHorlorio: D•• II 1.. 11 1101'.11 - - .6A , n 'd.arl. a e. (Serviço do Prof. Iari.no ia da Saudatle - Coqueiros. 12'

.
.

.

Dr .OSSI. CLíNICA MÉDICA eSI encla: Andrade) "

I
.

I'
.

Da. 11 A. 11 laor.. - Dra.. CONSULTAS dai 10 -- 1.1 110-
Rua: General Bittenc:ouJ'i n. Consultai - Pela m.nU' 110· DR -ANTONIO GOMES -DE ADVOGADOS·

.USSI _ ra..
I 101. 'Telefone: 2.6gl. Hospital de .C.ridada,

-

DR. JOSl!: MEDEIROS
R.a.idIDel... AU.Jl16. '[1'0111- Ru.• Tir.adent" J - Fone 3.(15 DR NEWTON

A tarde da. 11110 hl am dian- AI.MEIDA
VIEIRApOWlkJ, a.. .. te no consultório "Rull None. ADVOGADO

DR. J081: TAVAP..ES D'A;vtLA Machado 17 ll.qlÜ(',JI __e l'lra- Escritório. Relidencllll
- ADVOGADO -

J'I'Y'f YO DOT'lil lRAC1:'l;6' CIRURGIA aBRA>'
dentes. Tel: 2766 Av. Hercilio Lux, 11 �8i:ta Postal ISO - U.'.! -

1 -

DR. ULU.La J1i.10/.. D d S'"
"'.LI

I ResldenCia - rua Pruiil.nt. Tele!ona: 114.6. Santa Catarina. i

IElRA MOLE'S'rlAS N:lRVOSAS II oenç... e elí ..OrAlI .... Prado- Coutinho "4. ------------------------------V
MK�TAIS - CLINICA GIIRAL logla - �ll�trlcld.de Mé4lea· CLINICA' DR. NEY PERRONE D L D.eDICO

I .Dr Sel'viçQ Nl!ciolliól I(� DOlln- ?

ConsultórIO. Rua VI�r .ai- de "
.. auro aura.SP.CIALISTA •• OLHO�, çus Mentai.. eles n_- %8 - Telefone. 1807, OLHOS _ OUVIDOS _ NAltLZ MUND & III

OU;VIDOS, NARIZ. GARGAN!Á Chefe do Ambulai 4); � 1l!!Cio- .

Consnltu: Daa 111 Aora. em • GARGANTA

I
Formado pl!ta Faculdada N.e!' Cl' i G 1rRATA.OTO • OPJI.AC('\ .. 3 ne Mental

I diante:.. _ 'DO 'lIao1 d. �edicina Uni' ar.idade . . . � ca era
, .lalr.-V.,.elll. -: Neb.l!utl.

-

Psiquiatra do Uocpltlll _

_ ReBI.(jen�la: FOlie, •.411 DR. GUERREIRO DA rONSECA do Bras;1 EspeCIalista em molestIas de ·Senhoras e vias urIDá-
Ultra So.. Colônia Sant'An. Rua. Blumenall n. 71. Chete dQ Serviçd da O'rDIU-' RIO D1I JANIliIRO rias.(Tr.ta.a.l. .a 11••11.. ce. Convlllaoter.pia palo "lotro- �OENÇAS DO APARILHO DI- NO do Hospital de Florian6poU. Aperfeiçoamente na "Cal. d. -. dO'.••.,.,10) choque e cardiuol. Inn.lli:J ,ra-I GESTIVO

- ULCERAS DO .8-1 Possue a CLINICA • APAltl-1 Saude São Jl[ll'uel"

1
Cura ndICal das Infecções agudas e cronicas,

_r.:o.r��;::!!.� a�=.�: pia .. MlIl8rioterapia. P;ieofcl'll:!�., �?t���M!TgrgGDI.ANO, .+.L.te- LHOS MAIS MODJilR�OS PARA
- Prof. Fernando Paulino' aparelho a-enito-tlrinãl'io em l\mbos os sexo..

'

CII 011 CONSULTAS' Mer..:.- e

�Ul",!
• CLI- TRATAMENTn d DOUN"AS 'Interno pOI' I �'10S do aeroço -

lei'•• O.......l.ri.,.I... (talce ,til da. 16 la '11 hora. '1'-:'� NICA G.. :a.+.L d ESPECIALlDAD.- v I de Cirurgia
. Doenças do aparelho Dia-esdvo e do all1tems ..rvo .

Horlrio ::. -:-::·f. or.s· el
(m.nlli)

_

DR. JULIO PAUPI'l'Z
a

Consulta. - pala mana' ao �rof. Pe�lo dv E:>u;�a Horário! 10� ás 12 e 2lfs ás õ.
4 11 A 18 II

RÚII Anita �aribaldi, nqul__ FILHO· HOSPITAL. IEstagto _pc.,r - ano na Iater- Consultório' R Tiradentes 12 _ 10 Alldar - Foue:•• •. or... . d. General B1ttancoun. .

TARDJI
.

d •• mdade - lbcolll" . . , .

Con.ult6rlol - .u Vi..r iI.l- Ri:SIDliNCIK. ll.ua Boe_.H:-VIi, j Ex I�terno da ZO· tDferm.r�. noACONSULTOl'tl�· a. -, Prof. Otávio Roririguel Lim. 13246 _ • .

'

ral.. II - I'on. 1.'11. 139 Tel.2901 \e ServIço de Iraatro-enterololrla I GONSTJLTORIO :a.a io. I Interno por % �no do P nto· ·R·d '. R L d C ti -n 18 (ChácaraRa•• -, .u. Sio lor..e I' - __. da Santa Casa do Rio d" Janeiro '

°

-

,Socorro eSI enCIa. . acer a ou n o. . -

'ona 101. DR. ARMANDO VAI&- (Prof. W. B3rardinell�), pL�:�It;N6IA. � ., li I OPERAÇCI!!S :140 Espanha) -- Fone: 8248.·'
.

RIO DE SSIS
Curso de llenrololrla (Prof. .

U

o
a pa Bcll-

CLINICA DB ADUL'J �

DR. SAMUEL FONSEA, A IAustregesilo). mldt n tll! Tel. 2166
DOENÇAS Dlll -JlNE'ÓH \S I

.

. �
.CIRUaGIAO-DENTISTA Doa Servl_ço. de Clhlle. blfutU

.

Ex interno do Ho.pita! m.ter-
, CONSULTAS: �� HOllpi'tal d. \ ".....,....._..._...._,.,_

• .IV".-..-v'..-............_..............__..........

Cho)c. _ CiArlta - Prote.a da Aulltencl. Municip.l a JltItI- mdade V. Amaral. DR. AN'l'ON�O MONIZ Caridade diál'iamente pela ma-
Dentárl. .

pltal de Carld••a DOENÇAS lNTIJJlNAI DE ARAGAO
I
nhã

.

••to. X e Illfr.-Ver't'a�. CUNICA JUDICA D. C.UN- Coração .. E.t��a�o, JuteliIIlO,
CIRURGIA TRBUMA'l'OLOGlA I 5�.s 6a.s Sab. das 9 às 11 horas.

Con.nlt6rio e .•••t.bda·. a.a (,lAS - ADULTOS f�llado a VIU blllar_s_ Jtl.lIl1. (i..a- 2& 3& 4& das 14 às 16 horas. j
".rnando .aclua1t. I. -.Aler..l. -

Irlo. o útero. Ortopadla
C' R J. Pi tTalatona: .111

.

Cou.ultórlo: Kua Mlln•• ' lIIL.·. Con.ult6rlo' 'Vitcr "Ir.le. Consultório: João Pinto, 111. no onsu�tórlo à ua OaO n o
I

Con.ult•• : d•• 8,08 &li 11,.' ebado, '1 - COll••U...... 11 .. %1. Daa 16· ãa 17 diàriamant". nr. 16 (1 !lndar).
a ·da. 14,00 i. 18 lIor.. [8 hora.1 Da. 16 A. 18 )lor... Meflos R:>I Sábado.' RR8IDENClA: - R'. Du.n.,
.xelulinmente com ltor. m.r- lt••Mlnel.: Ru•••r.cll•• Úllt- R•• idlnci1l: RIIa Bocal ..... 10. Res: Bocaiuv. ln. Shutel

. 12� - 'felef. 3,288
1_

.... llaermôl, I - I'�n.: 1'181 Fona: &418. J Fona: - S.714. Flonanop()!Js.
I

DR. VIDAL DUTRA FILHO
MÉDICO DE CRIANÇAS

Consultório: Felipe Schmidt,
38 (das 14 às 17 horas)

R_esidência: Tenente Silveira,
130 (F.,ne :lJ.65.)

DR. CLARNO G.
GALLETTI

- ADVOGADO -

Ruló· Vitor .eirela., 110.
;'ONjI: 1.�8 - Florian6Jloli�

DR. MARIO WENQ
DHAUSENDoenças Internas

CORAÇAO - FIGADO -

UINS - INTESTmOS

CLiNICA MÉDICA D& ADULTOS
.l!l CRIANÇAS

Consultório - Rua Joio Pin
to, 10 - TeI. M. 769.
Consultas: Da. " A. II !i\r.;!'"�.

.
,

Residência; Rua ••tev..
·

1*-
Victor, nior, oU. Tel. z_!!lz.

Tratam"lnto .moderuo da

SIFILIS

oDR. ANTONIO BATISTA
,JUNIOR

•
I

Dr. Cesar Batalha da·Silvt:ira
Cirurgião n'entista

Clinica de .Adultos e Crianças
Raio X

. Atende com J-Iora Marcada
Felipe Schmidt 39. A Salas 3 e 4

/

Lavandd .com Sabão
�

�irgem ,Es]J,ecialidade
da GI,a. \VIIIIL IN·OUSIRIIL-Jolulllle.' (lIarca�r8ulstrada)

eco'Domiza-se fempo�e dinbeiro

I

> t

�I(i;;:'-, ."""" �t
,
-

,.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



__ ... --
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NOSSOS _d\LMEJOS NO
"SETE DE SETEMBRO"

_

Cada Sete de Setembro
qu-e atravessamos, cabe-nos
o mesmo desejo. Ao vermos

nossos briosos militares de
terra, mar e ar desfilando
ante o' altar da Pátria, com

garbo, com linha, com entu
siasmo; ao vermos nossos

soldados tão valorosos na

hora necessária como de
monstraram' ao escrever

páginas de heroismo na Itá-
lia; ao vermos estas armas

_ "Oh! Pátria, que eu salvei do despotismo!em riste, disciplinadas, fôr- Só vejo a corrupção que te avassala,
ça que garante a lei, a lega- Não te conheço! ,�.. " E SQ, afundou no abismo! ...lida'de : ao vermos o colo-.

•rido dos diversos -uníformes
_ ••••••••••••••••••a••••••wa•••••••••••••••O.

de nossos variados corpos
militares, pontificando a

mocidade que se adextra no

uso das armas, como os ca-

detes de Caxias, os de Sal-
_

danha da Gama e os de Sal-
gado Filho; ao vermos todo

'SANTIAGO DO CHILE' 5 leis da República", Fundaêste entusiasmo· do povo (V, PJ _ Onze deputados da I menta o pedido a prisão deque aplaude os seus solda-
extrema esquerda apresenta- mais ou menos cinco mil cídos, por gostar dêles e con-
ram uma denúncia, em ter- dadãos de forma totalmentefiar nêles; cabe-nos o mes-
mos constitucionais, contra arbitraria", A acusação deve

mo desejo.
o ministro do Interior, sr,' rá ser examinada pelo Par-O desejo de- que o Brasil
Osvaldo Koch, por ter, em lamento, e que deverá prose mantinha na le�alidade: sua 'opinião, "atropelado dís- nuncíar-se a respeito .no pra-dentro da .democracla que e, positivos da lei magna e de zo 'de seis dias.

'

'> regime de govêrno que
.

\mais se harmoniza com a .....0 _ .
lima do brasileiro que é de
mocrata por índole, porque
una a liberdade de expres-
são, de crítica e sobretudo
de locomoção,

O desejo de que continue
tudo em calma e em ordem
porque a situação nossa não
comporta qualquer discre
pância. porque nosso estado
de d_gbiliébde orgânica é
tão grnve que qualquer re

médio mais violento poderá
nos ser fatal. Que se con
duzam as eleições em clima
de confiança e o que fôr
eleito pela vontade do povo,
seja empossado e' seja pres
tigiado pelas forças vivas
da Nação, para que o Brasil
possa atravessar esta fase'
tão negra da sua história. O
desejo de que nos chegue
breve o Sete de Setembro
econômico. Que nos liber-" 09,00
temos economicamerrte;: Que
possamos ser livres real
mente, pois não adianta
muito a independência polí-
tica, se não' tivermos a eco-

menino Mário-Oesar; uômia.
Êsses são os nossos almefilho do sr. Manoel dos An-

ios ao transporm'(ls mais umjos proprietário do salão
Sete de Setembro.Minerva

_:_ menina Ana-Maria, fi- SR. FLÁVIO AMORIM
lha do dr. Paulo Mendonça, Transcorre hoje a data
abalisado clínico natalícia do nosso jovem
- sr. Walter Muller, re- conterrâneo SI<: Flávio AI-

sidente em Mondaí berto Amorim, aluno do 20
�, ano clássico do Colégio

- sr. Othoniél S. Diniz "Dias Velho" e prestimoso
da Força Aérea Brasileira auxiliar da Redação deste
- L<1urival José de sOu- Diário.

za Batista, filho do sr. Ori": Moço estudioso, dotado de
vai Dias Batista, e 'de sua fina educação, o .distintó
exma. esposa sra.' d. Maria' aniversariante vêm gran
de Souza Batista- geando um elevado número
- sra. Rute Gualbedo, de amizades nesta Capital,

esposa do sr. T�e. Liel.i ca-I por suas elevadas qualida
lazans do Exercito NaCIOnal. des morais e pela formação

de um bélo caráter, razões
pelas quais, na data de seu

natalício muitas serão as

homenagens com .que ver

se-á cercado.
Os de O ESTADO, que' Viúva Aila Kuntz Di Bernardi e· filhos, Eliseu D.

Bernardi e família, João Di Bernardi e família, Salvador
Di Bernardi e família, Pedro Di Bernardi e família, Vi
cente Di Bernardi e família, Osvaldo Di Bernardi ti fa
mília, Frederico Di Bernardi e família - eSllôsa, irmãos,
filho� e demais parentes do sempre lembrada

o ESTADO

Sociais Diario da
M�.ropole

. ,

Salve· 7 _de:iSelembrD
ERNESTO XAVIER DE SOUZA

Em

, Bendito sejas meu festivo dia,.
Tão glorioso e tão significante,
que o Brasil num gesto retumbante,
Livrou-se da cadeia que o prendia.'

Depois de muitos anos de agonia
E de um sofrer injusto e degradante
Soube enfrentar de um modo assaz brilhante
Quem pela f'ôrçá o dominar queria.

I

�--:-"o<'!I;":","��'
�-

Foi Dão Pedro Prtmeiro com bravura,
E num assombro de leal ternura
Que deu ao brasileiro melhor sórte.

Do Imperador um 'gesto decidiu
Nas margens do Ipiranga, então seouviu
O grande brado - "Independência ou Morte!"

Dia da Pátria
Dia de mística patriótica no Altar da' Pátria.

As gerações gloriosas do Passado são evocadas, com
Emboadas e Mascates, Vila Rica e Inconfidencia

júbilo .. : ..
_

Mineira, República Bahiana e Revoluçao Pernambucana,
sedimentaram a obra gigantesca que, a 7 de -Setembro de
1822-, teria a sua significação culminante, legando-nos a

supremacia e a liberdade política..

E hoje, quando estivermos assistindo o desfill� de
no�sas gloriosas Forças Armadas, quando nos sentirmos
entusiasmados na cintilação- das baionetas de nossos

bravos e denodados Soldados de Terra, Mar!! Ar, acom

panhados bem de perto pelos valorosos componentes da
Polícia Minlitar, atentemos para além dessas tropas que
desfilam em Parada Marcial, e imaginemos 9-s campos

)

jungados de cadáveres e alagados de sangue dos nossos

irmãos, que tombaram na manutenção da Liberdade e

então o Viva ao Brasil nos sairá mais do intimo do cora

�ão e a jm�g�m da Pátria se nos apresentará mais gran-
diosa e sublime, . .

.'

"Dia da Pátria" .. .' A lembrança nos vê� os fátos

importantes da vida política do nosso Bra�il, e por isso
mesmo devemos tê-lo bem junto ao coraçao, gravando
ideais de Liberdade consciente, porque representa a he

rança prodigiosa e magnificente de nossos ai1tep�ssados,
herauca sublime que está perfeitamente env?IVlda n?Pavilhão Auri-verde-estrelado, cuja guarda nos esta
confiada pelos tempos afóra, no profundo' sentimento de
patriotismo ..

'.. .' ,., . ,Vivamos, jubilosos, o DIa da Pátria, o Dia do Braail !

- menina
do sr. João
Souza

Haydê, filha
Leopoldino de

ANIVERSARIOS

NASCIMENTO

FAZEM ANOS, HOJE:·

- sra. Djanír Oliveira
Vieira, espos!1 do sr. dr.

Julió Doin Vieira.
� Co:conel Nilo Chaves

, Texeil'à., brilhante oficial
do Exercito e nossO distin
to conterrâneo.
.;_ sra. Jocelia Cardoso

de Miranda; esposa do si'.

Adão Gomes ' de Miranda,,

administrador do, Hospital
. "NerÉm -Ramos"

- sra. Rosa Cherem Men
des, esposa: do sr. Antonio
Mendes de Souza,' do alto
comercio desta praça
- menina Vânia, filha do

nosso prezado colega de

imprensa, Jorno Almiro Cal
úira de Andrada
_: sra. Ôrlandina Lúcia

Regis, esposa do' sr. Hamil-
ton Régis. ' O lar do nõsso prezado
- sr. Nicolau Germano conte.rl'âneo sr. Alfredo Li-
- sra. Élida Diegolli berato Meyer e de sua exma.

Correia, .

esposa do sr. An- esposa d. Eudora Schaefer
dl'é Correia, do comercio 10- ,Meyer, foi enrequecido, dia
cal.

. ,..

. 13 do' corrente, com o nasci-
menma Malla-Lucla, mento de um r_obusto e ga

filha do sr. Adauto Freitas:lante menino que recebeu o
e de sua exma, esposa 8ra.

nome ele ALFREDO, oeor-
d. Leny Rosa Freit.as .

rido na Casa de Saúde "São

QU •RTO- sta. Elda Damlal1l Sebástião".
.

A
.- menina Maria da Pe: O' ESTADO formula os

.

Papaz soltell'o procura
nha, filha do SI'.' Haroldo melhores votos de felicida- quarto sem refeiçõ:s.Luz

I des ao galante ALFREDO. I Tratar pelo telefone 2123
- sra. Silvia Freysleben,

.

esposa ,do sr. Carlos Freys- ••••••�.' f
leben

muito o admiram, apresen
tam votos de felicidades, ex
tensivos aos da exma. famí
lia.

- sra. Cacilda S. Scar
pelli, esposa do sr. Orlando
Searpelli \
- sta. Terezinha Silva,

filha do sr. José paulo' Sil
va

FAZEM ANOS, AMANHÃ:
- dr. Celso Leon Salles,

engenheiro civil residente
em Blumenau
- sr. Ari Cabral
- sra: Benta dos Santos

Neves, esposa do sr. Gusta
Vo Neves
- sra. EÚ�an Veran La

eOlUbe, viú�a do saudoso sr.

Mario Lacombe
- Haroldo 'Pessi, funcio

nário do DER. 1/9/1955.

_ Participação
.

JORGE H. BARBATO E BENTA AUREA CHEREM
BARBATO, participam aos parentes e pessoas de suas

relações o nascimento de seu filho JORGE HUMB�RTO,
'd 'd'a 3 na Maternidade Dr. Carlos Correa.ocorn o no I

Florianópolis, setembro de 1955

Waldemar Fornerolli
Paula Z. Fornerolli

I de suas rela-Participam aos 'seus parentes.e pessoas

ções, o nascimento de sua filhll, no dia 1° ?e Setembro �a
maternidade Dr. Carlos Corrêa, que na pIa Batismal re

cebera o nome de Rosana Maria ..

7 de' Sele:mbro Homenagem aos . Heróis
No "Dia da Pátria" rendemos a nossa Homenagem de

sratidão e respeito aos heróis que, integrando contingen
tes do nosso tradicional 14° B. C. à Força Expedicionária
Brasileira, foram aos campos ele lutas na Itália, derrama
ram seu tão precioso sangue e regressaram com a Bandei
ra do Brasil coberta de glórias.

Ajoelhados ante o Altar da Pátria, coração genurlexos,
recordamos

ALOISIO SCHMIDT - Célia de Olíveíra Mello - Epi
tácío Barbosa - Enfrento ele Araújo Roslíndo - Júlio Pe
'ezrím - Ivo Napoleão -'- João Pedro de Amorim Junior -
Manoel Cardoso - Nílson Vnsoo .Gondin - Nestor Olivei
Ulisses Verani Cascaes - Valentim Schlíkmann,

FELIX DA CUNHA

.
,

�............._..........iIIo...W�.-..JQ..\*............_...:.-w<,
"....
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Silêncio! , ., Não 'turbeis na paz da 'morte
Os manes que O' Brasil quasi esquecia! ...

, Ê tarde! ... Eis que espedaça a lousa iria
De um outro venerando o braço fórte!

Surgiu, .. a majestade traz no porte,
O astro da. glória à fonte lhe irradia ...

-

Oh! grande Andrada, advinhaste o dia,
Vem juntar aos dá Pátria o teu transporte!

" Recúa?! não se apressa a vir saudá-la,
Cobre a fronte brilhante de heroismo?
E soluça? .. o que tem?.-. Ei-lo que fala: s•••••••"..·"••••••••••e ....

, .
,

UTlLlOADES DO ·1AR I
· DENUNCIADO

COLCHõES DIVINO - TAPETES - pASSADEIRAS
TECIDOS PARA CORTINAS - TOALHAS DE ROSTO
E BANHO NA GRANDE .VENDA DA "A MODELAR"

Para quem deseja, econômicamente, dar um melhor
conf'ôi-to e também .maior beleza ao seu lár, tem agora,'
no corrente mês, a melhor oportunidade do ano mercê
de mais uma -simpátic'ã iniciativa do popular magazin
"A Modelar".

Valiósos e excepcionais descontos estão sendo con
cedidos no maravilhoso e variado estoque das 'mais in
teressantes utilidades do lár, cumprindo destacar, além
'elos artigos' que figuram no título desta nóta, os be
líssimos grupos estofados em sua nova e arrojada linha.

O Ministro do Interior do Chile

Bodas de Pêrola
CÁSAL SR. ANDRÉ E SRA. ELIDA CQRREA, /
Segunda feira última, dia 5 de Setembro, comemorou

30 anos de feliz consorcio o distinto casal sr. André
Francisco Corr-êa, do alto 'comércio desta Praça, e sua

exma. esposa . E'lida Diegoli Corrêa.
Elementos destacados na sociedade local, muito

benquistos pelas et"evadas qualidades que ornam suas

personalidades, o, distinto casal comemorou a sig�1ifica
cíva efeméride em companhia de seus 'entes quendos.

São filhos do distinto casal: .sra. Stela-Maria Car
ieiro, casada com .0 sr. Nestor Carneiro, comerciante,
tendo os seguintes filhos: Joaquim, Nestor e André;
sra. Rose-Mary Carneiro, casada com o sr. Jorge Joa

Secretarias do quim €arneiro, com os seguintes filhos: Wilson, Celso e

Luiza-Helena; sr. Júlio Cesar Corrêa, casado com a sra.

Ma urea Valente Corrêa, com 'uma única filha, a menina
Maria de Lourdes Corrêa; Sra. Elia�e D'irce Colombi,
casada' com o sr. Dionísio Luiz Colçmbi, com uma úní
c. filha,'"a meni.na Maria Colombi; e menores Francisco
Cyrilo, Afonso-Celso, Ra úl-Cél io, Nair-Maria.

Por tão àsuspiciosa data os descentente do casal
mandaram rezar uma missa de ação de graças, na Cate
dral Metropolrtan a, e à noite recepcionaram o grande
circulo de suas amizades, em sua residência.PIA 8 DE SETEMBRO - 5a. Feira O ESTADO embora tardiamente, envia os melhoreshoras --- Continuação dos JOlgos elo 4° Campeonato votos de felicidades.

_

.

-

Escolar- e 3° Campeonato Normal 11egional' •••..:.......�• ..-..........-_�......_..-.,..,����de Florianópolis' e Municípios vizinhos, no
'

Estadio Santa Catarina. 'AGRÀDECIMENTO
.

E
.

MISSA

S.EMANA DA PÁTRIA
Programa, das comemorações nesta

.cAPITAL
DIA 7 DE SETEMBR.O - 4a. Feira

09,00 horas - Parada Militar,
LI,OO horas - Inauguração do Edifício 'das

Estado de Santa Catarina.
L5 00 horas - SolenidacÍe do Compromisso a Bandeira pe-,

los novos grumetes da Marinha de Guerra
na Escola de' Aprendizes Marínhelros,

16;00 horas - Inauguração do Parque Infantil anexo ao

<Pôsto de Puericultura da Legião Brasileira
ele Assistência, à Avenida Mauro Ramos.

L9,00 horas - Retreta no Jardim Oliveira Belo pela Ban
da de Música do 14° B: C ..

DIA 9 DE SETEMBRO - 6a. Feira
. Fellcissimo Rodriguês Sobrinho e filhos, agradecem os

09,00 horas - Continuação -dos Jogos do 4° Campe�nato lvotos de pêsar, enviados·pelofal�ci�ento de �ua espôsa eEscolar e 3° Campeonato Normal Regíonal i mãe, D. Emilia de Oliveira Rodngues e;reonvldam o� pade Florianópolis e Municípios Vizinhos, no rentes e pessoas amigas para a missa de m�s que sera ce-
Estádio Santa Catarina. . I �ebrada no dia 15 d� Setembro na Matriz de Urubicí.

, '�r �� I

DIA 10 DE SETEMBRO - Sábado 1 ..- _ -..... _ .l'••_"V" � -_ _• .J'V'.-J'�...............
09,00 horas -

=.r�:��a��:��a:to��;�n������:!� ::c�i�� ,Parjicipação'Prece"llo d- '0' OI-al'lanopohs e MumclplOs vlzmhos, no EstadlO
do 14° Batalhão de Caçadores. I Alfredo� .. M�yer � se- I

• i .

.19,00 horas - Retreta no Jardim Oliveira Belo pela Banc\a nhora partiCIpam aos pa- I
. "'- !

JUSTA 'MEDIDA!
.

de Música da Polícia Militar rentes e )ilessoas de sua
Qa._� d

.'.

amizade, o nascime11to de
.

Na formzt'çaSl
.

a per�ona-
O D

.

sell' fI'lho Alfredo, ""orrido IIda,de,.o .procet�lmento IdealDIA Ir DE SETEMBR. - ommgo '"
_

09,00 hO�'as - Continuação e encerramento dos Jogos do no dia 3 do corrente na do� P�IS es a sempr� no

40 Campeonato . Escolar e 30 Campeonato casa de Saúde -S. Sehastião. melO termo - nem mimos

exagerados nem maus tl'a-'. Normal RegIonal de Florianópolis e Muni-
condescender de-cípios vizinhos, no EstádIO do 14° Batalhão

de Caçadores.

t Agradecimento e Missa

JOSÉ DI BERNARDI

em

a convicção
de que deve cumllrir,
por si e de boa vontade,
suas obrigações dando
lhe bons exemplos e

educando-o sem condes
cendências demasiadas
e castigos ·excessivos.
_:SNES.

agradecem penhorados a todas as pessoas que compare
�eram aos atos funebres, e as que enviaram flores, tele
grama e cartões, e, que por 'qualquer maneira expl'essa
ram <! pesar llelo desaparecimento daquele ente quel'ido
e aproveitam a o,portunidade para convidar para missa
de 7° dia, que mandarão rezar sexta-feira, dia 9 do cor,·

rente, às 6,40.horas na Igreja do Colég'io CQração de Jesús.
Ant�cipam agradecimentos.

I
.

veis.
" '

1· 5 9 55 -, Tratar Hercili.o Luz, .157.Flol'i",nopo IS, - -

•
.

----�--------��----�--�--�--------��
AVENTURAS DO ZE-MUTRETA'•

'1_

.�1!i

ALUGA-St:
Garagem para 2 automo-

.-

'\

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Tesoureiro Geral - Hél-
cio Barbosa (

1° Tesoureiro - Carlos
Lopes

20 'I'esoureiro - Abimael
Com o' presente levamos Neves

ao vósso conhecimento que, Orador � Jheovah Costa

e_rn reu.nião do Conselho De-
I . J?iretor Esportivo - Per

Iiberativo �este c�ube, le-
I clha.no A.,. Emerencíano

vada a efeito no Qla lOdo Diretor de Propaganda -

corrente, foi eleita e empos-
! Hugo Barbato

'

sa da a nova Diretor-ia. do I Diretor do Patrimonio -

clube para o exercício de

1
Mauro J. Wilppert.

setembro de 1955-1956, a Conselho 'Fiscal José
qual ficou assim constitui- I Francisco Rosa, Osny 1\1:a-
,da: chado e Iam Rosa
Presidente de Honra 'Sem outro particular pa-

lraci B. Silveira ra o presente, aproveitamos
Presidente Benemerito a oportunidade que' se nos

Sílvio Costa Silva, o po- Assim é que o clube blu- Ary Cappella apresenta, para apresentar-'
pular -Tatú, sem nenhuma menauense que o contratou Presidente Tarciso lhes os nossos protestos de

sombl'-a de dúvida um dos por três ,meses, acaba de Soares elevada estima e distinta

guarda-valas' mais comPle-,
fazer o consagrado crack Vice-presidente - Carlos' consideração.

tos de Santa Catarina na· assinar um novo e vantajo- Cardos'o Atenciosamente

atualidade, vem sendo, se- I so contrato, pelo período de Secretario Geral - João P. GRÊMiO ESPORTIVO
gundo informes chegados 'um ano. J. Barbato CATARINENSE
de Blumenau, um verdadei-I' 1° Secretário' - Zilton Tarciso Soares
1'0 assombro na defesa da Felici tamos o jovem e de- Machado Presidente
cidadela do Grêmio Esporti- nod�do g.uardião; auguran-, 2° Secl'etário Olicio João J. Barbato
vo Olímpico. 1 do-lhe prosperidades. Saturnino Secretário

Jogará o Avaí como fran
co favorito. 'I'odavia," todo
cuidado' será' pouco e o

"Dá ré" é capaz de reservar

ao "onze" '''azzurra'' uma

desagradável surpresa, co

mo sucedeu com o Figuei
rense que teve que se cur

vai' diante do Guaraní,
QUADROS PROVAVEIS .

.

AVAí .:__ Alcides.: Waldir I Lázaro Bartolomeu, que diri-

e Fausto; Loló, Vico e .Co-
.

girá � jogo

--�-------------------�-------------

NOTtCIAS DE JOINVILlE
, .

DOMINGO EM BRANCO CATARINA que acompa
-ihou a luzida embaixada

Joinville, 1 (Do corres- do tradicional" clube íta

pondente) - Tendo em vis- jaiense na excursão a esta
ta o mau tempo reinante .até cidade, sábado e domingo
sábadoa Liga Joinvílense de últimos.
Futebol resolveu sustar a

-

Desta feita, atuando su

realização dos pré lias ofi-- periormente, os "society
ciais no domingo, pelo que, bovs" joinvilenses logra-.
assim ....

o inicio do campeo- rarri a ansiada "revanche"
nato local ficou adiado, de 1xO registrado a 7 de
aliás, infelizmente, pois, no l.gàsto em Itajaí, conse

domingo o tempo.' foi ótimo, guindo espetacular vitória
com bera sol. Não resta dú- pelo alto escore de 7xO, com
vida que houve precipita- :> que ficaram de posse da

ção dos mentores da LJF, rAçA AMIZADE oferecida
motivando um desnecesaâr'io pelo seu Presidente, despor
"domingo em branco" aquí tista Helio Milton Pereira.
e em São Francisco. O conjunto local dos ra

HOMENAGEM A "MISS pazes ."bem" foi êste: Man
SANTA CATARINA": S. E. teufel, Catcho (Marinho),
R. "�LES SÃO DE FAMt- 3chulz; Braga, Mauro e Ge
LIA!" X "BLóCO DOS tulio (Tuffi) ; Tuzinho, Gra-

XX" DE ITAJAl .iano.. Jango, Samuel e

Todavia, o domingo não Hary, depois: Lauro, Ben-
foi completamente "em jamim, Etienne, Samuel e

branco", pois no estádio Marinho.
magestoso do ifnérica F. C. MISS SANTA CATARI
teve lugar o interessante NA, homenageada, deu o

confronto pebolístico entre chute inicial do sensacional
os quadros da SOCIED�DE prélio, do "footbal l-aociety"
ESPORTIVA RECREATI- catarinense, sob f o r t e s

VA "�LES SÃO DE FAMÍ- aplausos d,a seleta e entu
LIA 1".- local e do' BLóCO siasta assistência que com

DOS XX" de Itajaí, em ho- I pareceu ao .belo estádio
menagem à M1SS SANTA: "americano".
_--'-

, TATO ASSINOU POR UM'ANO

.0

Após o termino
_

do prí-
11eirp "TURNO" do Torneio
'nter-Grupos,: promovido pe
.a Federação Catar inense de
30chas e ,Bolã,o, ficou, sendo
t seguinte a classificação,
mtre os Grupos 'Disputan-

se "A" os Grupos - Big
Boys, Unidos da Ilha e

Dragões da Ilha e para
classe '''B'' os grupos Bola
Preta, Atiradores e Ford.
Individualmente a clas

sificação entre os bolonis
tas, é a seguinte:
Mario Mazzola - 750 pts.

1° Colocado GRUPO. - Krueger 746 pts - Wal-
'BIG B'OYS" - 5.583 pts. demiro 7�1 pts - Cidade
- 8, vitór��s e '2 derrotas 700 pts � Vado 698 .pts -
2° Colocado - GRUPO Aroldo Péssi 698 pts - Ary

'UN�ID'OS DA ILH�" - 693 pts Nelson 687 pts- -
í.2!)1--pts. - 6 vitórias e 4 Arlindo ,683 pts - Umberto
derrotas 683 pts - Gaspaflno 677
3° Colocado - GRUPO pts - Cantidio '676 pts �

"DRAGõES- DA ILHA" - Cardenuto 674 pts - Barba-
3.229 pts. - 6 vitórias e 4 to 673 pts "- Henr-ique (i64
derr-etas pts - Dôa 653 pts -'- Brau-
4° Colocado - GRUPO lia 'Soares, 653 pts - Moa-:"

"BOLA PRETA" - 5.149 cyr 648 pts - Otavio San
pts. -' 6 vitórias e 4 der-' tos 633 pts - Poeta: 627 pts
rotas - e Rubem Kappe com 624
5° Colocado -- GRUPO pontos. \

"ATIRADORES" - 4.698 O Campeonato deverá
pts. -'" 3 vitórias e 7 der- prosseguir dia 9 do corren�

Irotas te, não tendo entretan to, até
6° Colocado - GRUPO esta data, ::t F. C. B. B.

pra-I{'FORD" - 4.598 pts. - 1
.

cedido o sorteio, entre os
vitória e 9 derrotas Grupos disputantes, deven-,
,

Com' o resultado obtido d? ser elaborado a tabela I
neste turno, classificaram- dia 5 do corrente, em sessão
re para a disputa na elas- daquéla Entidade.•

:es: _

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

GRÊMIO ESPORTIVO CATARINENSE-
e agradece-Recebemos

mos:

"Florianópolis, '

tembro de 1955
lImo. Sr.

3 de se-

Uma semana· cheia
ÔNTEM· GUARANI X ATLÉTICO; HOJE AVAl X TAMANDARÉ; AMANHÃ CAM-

'

PEONATO AMADORISTA; SABADO FIG UEIRENSE X ATLÉTICO E DOMINGO BOv
CAIUVA X PAULA RAl\10S

O "Chaveiro Celeste" não, Alé,m dos interessantes. jo- I a�ladorista tral�sferida de, alg'uma o cotejo dá sabati

quiz que a rodada profis- gos escolal!es, dos tremos . ;'abado. Sexta-feIra o gra- na, e:':itl'e o "Furacão Negro"
siollalista fosse realizada das guarnições que intervi- ! m:'cb da ",n� B1cai�:Y'l de,- e o "Tigré (jue vem. con

na tarde de dom'ingo, assim Tão 110 Cam)leonato Catari· : c::msal'fi. Sál�::do o Figllei- seõ'vando invicto o posto
como aconteceu na sabatina, nense de R�mo, marcado; rense dará combate ao Atlé- pri..l:lj}ld ao lado do Avaí.

quando a rodada amadoris- para 16 do próximo mês de : tico e d ,mingo o Paula Ru-
,

ta teve que ser adiada. Chu- outubro, ôntem devem ter mos enfrentará o eoc�h,:u,!, Na(:3 CGr,lO passar uma

va,'muita chuva. E assim o jogado amistosamente Gua-
I

ambos os jogos em conti- i semana agradável assis

expectador fic.ou' privado rani e Atlético. Hoje, à tar- : nuação ao Campeonato da tindo u, tódos 03 encolttros,
da sua diversão habitual. d�, Avaí e Tmalldaré esta:

.

Cidade.
. .' Iluogramados.. I '

Mas, e� compensação, tere- rao em confronto. Amanha I O maIS Importante dos Portanto, ao .estádio da
.

mos uma semana cheia. será realizada' a l'odada, embates será sem dúvida, rua Bocaiuva.

Bocaiuva \ .

Figueirense .

Guai'an{ ••••••••••••••••••• 0.0 •••••••••

Imbituba
.

Paula Ramos ',' .

'I'arnandaré .. " . .••............
GOLS CONTRA

Atlético ;............... 7
A
,/ .

....,vai 3
Bocaiuva 5
Figueirense .- " 3
Guarani .

'
'. . . . . . . . . . . . . . . .. 11.

Imbítuba -. . . . . . . .. 2
Paula Ramos '. . . . . . . .. 10
'I'aman'daré , ';". 13

OS ARTILHEIROS
E'r-íco (Figueirense) ;-;...... 4
Wilson' (Paula Ramos)

'

4
Lauro (Atlético) 3
Gavà1lazzi (Atlético) 3

- Pitola (Paula Ramos) 3
Victor (Atlético) 3
Arí (Guarani), .-.. 2
Dedéco (Guarani) ....................• ,

2
.Oscar (Imbituba) :.. 2
Nizeta (Guaraní) '.' . . . . . . . . . . . .. 2
Carlito (Figueirense) 2
Vn lérjo (Paula Ramos) :.:.......... 2
'Sombra (P . .Ramos) .'............. 2,

. Alemão (Figueirense )................. 2
Fernando (Avaí) 2 N o Programa:
Armando (Bocaiuva) ;........... 2 Cine Noticiaria. Nac.
Jair (Bocaiuva) 1 Preços: 9,00 - 4,50.
.Nenern (Bocaiuva) 1 Censura até 10 anos.
Jair (Tamandaré) I.. i

I'
As - 8 horas.

Vico (Avaí) 1 "Walter D'ISNEY" Apre-
Dilney (Atlético) 1 sen ta
Alípio (Avaí) 1 O DRAMA DO DESERTO
Rodrigues (Bocaiuva) 1 Technicolor
Professor (Imbituba) 1 Noticias da Semana. Nac.
Lando (Irnbitubà) '. . . . . . . . . . . . . . .. I Preços : 9,00,-- 4,50.
Nery (Imbituba) 1 Censura até 14 anos.

,Chadéco (Imbituba) 1
Caréca (Atlético) ......•.............. 1
Bolão (Avaí) 1

,

Niltinho (Avaí) .�..................... 1
RECORDISTA DE TENTOS NUM Só JQGO
Lauro {Atlético), com 3 gols. '

,.

, CLASSIFICAÇÃO
1° lugar - Atlético e Avaí, 1 p. p.
2° lugar -

.......Figueirense, 2 p. p.
3° lugar. - Bocaiuva e Imbítubà, 3 p. p.
4° lugar - Guarani, e P. Ramos, 4 p. p.
5° lugar - Tamandaré, 6 p. p.

GOLS A FAVOR
Atlético

I
. .. .. .... .. .. .... .. .. .... ..... 11

6
5
8
5
.6
11
1

" CONTINUAM
NA PONTA

Avaí

ARQUEIROS VASADOS _

Amaury (Tamandaré) .

LeIo (P. Ramos) ,
, .'.-:- .

Soncini (Atlético) e., •••••••••••••••••••••
'

Paté (Guarani) .

Walter (Guaraní) _
.

Luiz (Bocaiuva) � .

Alcide§ (Avaü_ .

Tião (Irfíbituba) .

Norton (Figueirense) .

Almir? (Tamandaré), em, 49 minutos .

It�mar (Tamandaré), em 41 minutos .

Dmo (P. Ramos) ;
Isaias (Guaraní) .

Oswaldo (Bocaiuva) : .

9 vezes

8 vezes

7 vezes
'5 vezes

5 vezes

4 \rezes
3 vezes

2 vézes
2 vezes'

Realizada a rodada .de
domingo, ficou sendo esta a

çlassificáção dos concor
rentes ao título máximo do
pebol metropolitano:
Lideres - Flamengo e

Vasco da Gama, ° p. p.
Vice-líder - Fluminense

.

'

2
3° lugar - Bonsucesso e

América, 3

4,0 lugar - Botafogo, 4
5° lugar - Bangú e Ola

ria, 6
.60 lugar - 'Portuguesa e

São Cristóvão, 7'
7° lugar -_ Canto do Rio

e Madureira, 8. ....

.!!�•••••�•••••••••••,

ClNE SAO JOSE
As 1,45 - 4 - 7 - 9 horas.

Na Téla Panorâmica
"Walter DISNEY" Apre

senta as maravilhas' do
deserto
O DRAMA DO DESERTO

I
Technicolor

No Programa:
Noticias da Semana. Nac.
Preços: 10,00 - 5,00 .

Censura até. 5 anos.

1:- ••4
As - 2 horas.

"Walter DISNEY" Apre-]
senta
O DRAMA DO DESERTO

Technicolor
No Programa:

.

Cine Noticiaria. Nae.
Preços: 10,00'- 5,00.
Censura até 5 anos.

As 4 - 7,30 - 9,15 horas.
William LUNDIGAN

Rhonda FLEMING em:

A SERPENTE DO NILO

'I'echnlcolor
Cite Repórter. Nac.
Preços: 10,ÕO - 5,00.
Censura até 14 anos:

As - 2 horas.
O PALHAÇO

Com: Red Skelton
A RENEGADA

Com: John Lund

As 2 - 7,30 horas.
"SENSACIONAL SERIADO

,

,

COMPLETO" 32 partes
Gilbert ROLAND em:

O FALCÃO DO DESERTO
Atual. Atlantida. Nac.
Preços: 7,00 - 3,50.
.Censura até 10 anos.

. -2 vezes As - 2 horas.
2 vezes Esther WILLIANS
2 "ezes Fernando LAMAS
1 'vez SALVE A CAMPEÃ
1 vez Technicolor

No Programa:
Reporter na Tela. Nac.

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

-As 5 - 8 horas.

William LUNDIGAN
Rhonda FLEMING em:

á SERPENTE DO NILO

,

PENALIDADES MAXIMAS
Desperdiçada - Leibnitz, 'do Paula Ramos no en-

con tro 'com o Guaran í. '

Convertida em gol - Pítola, do P. Ramos, no' prélio
con tl'a o/Atlético. - -

'

Convel'tida 'em gol - Vico do Avaí no jogo contí'a
o Atlético.

.

"

EXPULSõES DE CANPO'·
Sebastião, d? Atlético, no jogO fi'ente ao Guaraní.
Erasll1� (P. Ramos) e Chadéco (Imbituba), no jOg'o

en tre os dOIS cl libes

QS APITADORES
Oswaldo Meira ; .

Lauro Santos
Gerson Dell1ari�"""""""""""'"
Lázaro Bartolom��l"""""""""""
João Sebastião da siÍ��"""""""""',
Steban Hory (húngaro)

,

: : : : : :': : : : : : : : : :

3 vezes

2 vezes

2 vezes

2 vezes

2 vezes

1 'vez

Technicolor
No Programa:
Cine' ReporteI'. Nac.

Preços: 9,00 - 4,50.
�Censi.ll'a até 14 anoS.

ASPIRANTES
Classificação

10 I uga r - Figueirense e Imbituba; O p. P.
20 lugar Guaraní, 2 p. p.
3° }ugar - Bocaiuva, 3 p. p.
40 lugar - Atlético e Avaí, 4 p. p.
5° lugar - Tamandaré, 5 p. p.
6° lugar -'- Paula Ramos, 8 p: p.

As 2 - 8 horas
TENHO SANGUE EM

MINHAS MÃOS
Com: Victor MATURE -

Fiper LAURIE - Tech-
nicolor

O PALHAÇO.
Com: Rede Skelton
No Programa;
<Sine Noticiaria. Nac.

Preços: 7,06 - 3,50.
Censilra até 10 anos.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



;jupira uma segunda via.-
.

O

flntZO para -a entrega dessa

segunda via será encerrado
nó dia 24 do corrente.
NO CASO DE NÃO HAVE�

CÉDULA ÚNICA
Dispõem ainda as Instru

ções elo TSE que o Juiz Elei

toral que por qualquer mo ti
vo não haja recebido as cé

dulas únicas para à eleição
presidencial, até 72 horas an

tes do pleíto.. poderá recebã

las dos partidos políticos em

número suficiente aos eleito-

res da Zona, o mesmo ocor

rendo em relação a qualque:
mesa receptora. '

Nas Zonas Eleitorais en:

que, por não disporem de cê

dulas únicas fornectqas pela
-Justiça Eleitoràl ou pelos
partidos, não se realizarem' /

as eleições de 3 de outubro,
o juiz "oomunleará o fato ao

respectivo Tribunal Regíonal,
que fixará nova data pára a

realização do pleito, como

dispõe o. art. 72 do CócJi!go E-

leitora!.
'O ELEITOR Só PODE VO-

Para Vice-Presidente:
- João Gouiart (Jango)
- Milton Campos
- Danton Coelhõ.
d) impressa em tinta pre

ta, 'com tipos uniformes
de letra e, perfeito ali
nhamento no ínícío elo.'
nomes.

PERDEU O SEU TITULO?

Se, por acaso, o eleitor ti
ver perdido ou extraviado o

seu título, ainda assim pode
rá votar, desde que, até o pró
ximo dia 13 do corrente' re-

•

lminuto
com

KOLYNOS
lhe dá

e�sá protecão�
contra as cári�

essa sensa�ão extra

defreseor
-

- agora lambJm
•

em tamanho! G/GAr'lIE e FAMILIA

SI-II

UM PRODUTO SOUZA CRUZ
/

de
Estes homens representam três gerações, Há 30

anos o chefe da família, Guilherme Fisher, começou
a plantar o tipo de fumo selecionado para os

cigarros CO�·;TmEI.JTAL.·
Esta experiê ncia. qUt; vem passando de geração a geração,
é mais urna entre as muitas razões que levam

Bordadeiras
oordadeiras para bor
dados à mão, poden
do trabalhar na Fabri
ca ou em casa. Empre
go garantido.
-T'ratar á rua Salda

nha Marinho 129.

Alúlga-se
DUAl' SALAS PARA ES

CRITóRIOS.
Ver e tratar à Rua Vitor

Meireles, 42

PERDEU-SE

Com referÊncia aos cabos

6 fumantes a ,:referir
.' . /

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

Nunes Pires, 13 � 3661.
'"

Uma conrortável Casa na Avenida Hercílio Lu".
Dois apartamentos (parte financiada) ..

Preguiça e fraqueza
�

VANAD,IO

HOJE

PROGRAMA PARA SETEMBRO �i�4i:��;�ª��ç.i�:��,1Z:�"'- _;,�;;>_.. :;_:Z��L:C��w-·_·>,,�'�r
. .' ..

• lr._. ",,�jj!f������" ._-# .... �.I... �� .'-

'DIA 6 ., TERÇA-FEIRA ÀS 21 HORAS "RULREY" SUA ORQUESTRA DE DANÇAS .; GRANDE SHOW - DIA 10 - SÁ SADO - ÀS 22 HO-
-RAS GRANDE APRESENTACAO DA ORQUESTRA DE DANCAS CUBANA F'EMININA - DIA 11 - DOMINGO � AS 23 HORAS' NOVA APRE�
SENTAÇÃO DA OROUESTRÁ CUBANA ., NOTA: RESERVAS D'E MESAS PARA O DIA 6 - CR$ 350,00 - PARA O DIA 10 SÁBADO � CR$' ...
300,00 - PARA C DIA 11 DOMINGO - CR$250,oo - ADOUIRINDO PARA OS DIS 10 E 11- CR$ 500,00 - MESAS 4 LUGARES. r: ING'RES-
SOS AVULSOS PARA ASSOCIADOS -'(R$ 50,00 - RELOJOARIA MULLER. G��1�t����;,�,,'

.

COMO VOTAR A
3 DE OUTUBRO
:x: - Tratando-se de elei

tor portad,or de 2a. via de ti

tulo eleitoral, seu voto será

tomado em separado, escre

vendo o Presidente na sobre
carta maior =: 2a. via de tí

tulo eleitora'!". (Lei n. 2.550,
art. 33), dispensada, porém,
a retenção do título que será

devolvido, ao eleitor.

XI _.:: Havendo símultaneí
dade' de outras eleições, só

mente depois de %laver vota
do o eleitor com a" cédula

única, para Presidente e Vi

ce-Presidente, é que .Q Presi

dente lhe entregará a sobre-
. 'carta oficial (modêlo 3), tam
bém rubricada" e numerada
no ato, para que, voltando à

cabine, coloque na referida

sobrecarta as cédulas dos

candidatos de sua preferên
cia nas demais eleições; a

essa 'votação aplica-se o dis

posto nos ns. VI e X, réiro

(Lei n. 2.532, art. 60).
XII - A cédula única, a

preseritada pelo eleitor, para
ser utilizada deve satisfaze,'
às. seg uíntss -exigências:
a) 'papel branco, .suficien-I TA� EM SUA SECÇÃO

_

temente opaco e po-uco � legíslaçãc vigente n�o T V A I' b I M I D
b) ��l��:'�:g::;cle �2'.X 19,5 ��I:n;e:���:�t�. �O��t:�óe��= rate das ias I

mo i íarla águe aux
cm. não computado 'J derá votar na secção em que Respiratórl·as Tem' a venda

. fecho ele colagem; esti ver. Inscrito, salvo as se-

c) .contêr os nomes dos guintes exceções: A-s Bronquites (A",nilt;. I Uma confontável icasa à Rua Presidente' Coutinho.
.

candidatas impressos na a) - membros doa mesa, c as, Crônicas ou Agudas e I' .

-Um terreno de 15x27 no Estreito, junto à Rua pr in-

ordem e forma seguinte: fis-cais ou delegados de par- )' cipal.
tídos, que votarão nas sec-

.. atarrils, assim como as ] 16 lotes no 'Bairro Butiá.l Para Presidente:
'

L

co-e' em cue estiverem ser- as suas manifestações (Tos-
- Juarez Távora �

.� Adhemar de Barros �i�do, se forem eleitores ia
I ses, Rouquidões, Resfriados,

.

_ Plinio Salgado .nesma zona ou município; i ).p·ipes, são moléstias que
_ Jucelino Kubltschek, b) - os' Prefeitos, Vice-

atacam o aparelho respira-
?refeitos e Vereadores, bem

.omo os candidatos a êstes tório e devem ser tratadas

:argos, em qualquer. secção curn . um medicamento HIt!I'

!,o Município que represen- gico que combate o mal, eví
.arem ou em que foram can- tando complicações graves.
üdatos (Lei 2.550; art. 32, 113 .Ó Procure hoje o seu vidro de
j e 9); , I "S"_TOSIN" nas boas rar-
c) - os Governadores,

Vi-/
---'--'_ ..

--o
---- -.

;e-Governadores, Senadores, .

Oeputados Federais, e Esta- DIVóRCIO E NOVO CASA-

Iuais, bem como os

candida-l'
. , MENTO.

tos a êstes cargos, em qual- sigilôso, no extenor.. Con-

,ue1' secção da círcunscrtção sult�. ,s�m c�m'promlsso,.O
espectivá, sendo que, nos Es- E.SCIlt�rlO JUll.dlCO e Admí

.ado s em que se realizarem nístratívo. Caixa Postal -

ileiçôes municipais, se o fi- 4231. Rio de Janeiro.

erem fora do seu munícípíor
relas não poderão votar. (Lei

J.550, art. 32, ns. 4; 8 e �1);
d) - o Presidente da Re

pública e os candidatos a ês

te cargo e ao de Vice-Presi

jente, em 'qualquer secção e·

.eitoral dei país, não podendo
votar para Governador, Pre
.eito e Vereador, se o fizerem

fora da Circunscrição ou Mu

nícipio, em que estiverem
.nscrrtos como eleitores; (Lei
2.550 art. 32 ns. 3, 7 e 11);

e) - o Juiz Eleitoral em..

jualquer secção eleitoral da

lOna sob sua jurisdição
(idem: n. 2).
f) .- os oficiais das forças

armadas, que estiverem fora

'le seu domicilio eleitoral, no

dia do pleito, desde que apre
�entem à mesa receptora, de
:::lara'ção do comàndante dá
midade ou fÔl'ça,' de que foi

'removido ou transferido no,;

últimos seis mesesanteriores,
')u que se deslocou da sede

'lm função de garàntia do

)leito (Lei 2.550, art. 65), ca
�os em que sàmente poderão
votar para Presidente e' Vice

Pr-esidente da República.
DAS PENALIDADES

TRILHOS DECAUVILLE - 8kgs. - c/ talas de junção
e Fish-plates

TUBOS GALVANIZADOS sem costura Diametros: I

_
I" - 1.1/4" - 1.1/2" I
2" - 2.1/2" - 3" e 4" I

I Oferecemos as mercadorí as acima á p.reços abaixo .do I.

mercado - Material importado e garantido em perfeita
I condição. �

I------------ Consultar _. CIMETAL S/A - Av. Graça Aranha 182

_ 40 ando - Rio - Teleg. -- CIMETALLIC .- Fone

42-3754.

CAUTELA N. 833, EMI- ,_ _ .-.--'-------;_--
TIDA PELA CAIXA ECO-_ I

:::�Cp:,. ,l,ição """iil,n- .! Restau raDIe." Napol.i '

cial, em outra oportunidade
:rue não a da sua entrega ou RUI. M��ha! D�oro ...

devolução a,o eleitor, no 'ato En' LAges..no eul do Brull, o melhor!

de votar. Pena. - detenção De:!conto ea�1�: ptUJlo 011 .enh;j,rea 'fi!l.ls:.ntM

de 6 meses a 2 anos.

No' capítulo referente às eleitorais:

)enalidades, esta.belecem as - PronlOveI, no dia da elei

:tlfericl�s instruções, entl'e ção, concentra_ção ·de eleito

mtras a serem aplicadas. 9,s' r� com a finfllidade de frau

seg'uintes: dar, .impedir ou �mbaraçar o

Em relação, aos membros erercício do voto, ou fornecer

das mesas receptoras: alimentação e transporte co-

Rubricar, o preSidente OU- letiv,os, gratuitos. Pena - de·-

mesário, qualquer cédula tenção de 6 meses a 2 anos.

MOCAS DESAN!MADAS I
HOMENS SEM E.NERGIA,

Não é sua. culpa!
É 8. fraqueza que o deixa cansado', pálido,

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

as. forças para o trabalho. t
......

VANAOIOL r,
aumenta os g I o b u los sanguineos e F.

�1VITALIZ." o sangueenfraquecido. E' de gosto delicioso c pode 1l>
�er u�ado em todas as idaues. #'

ENIREGIIMEDlITA

NO
7 DE SETEMBRO

A data. de hoje recorda-nos que:
em 1502, regressaram a Lisboa, depois da pri
meira exploração ao litoral brasileiro, os nave

gadores André Gonçalves e Amér-ico Vespucci;
- em 1638, a Armada do Conde da 'I'ôrre partiu de

Lisbôa com destino ao Brasil, esca.lando pelas
11has do Cábo-Verde;
em 1.710, os franceses comandados por François
du Clerc, tentaram desembarcar "em Ilha Grande
(hoje Angra dos .Reis), sendo repelidos pelo Ca-'
pitão Joào Gonçalves Vieira;

,

- em 1711, durante a Guerra dos "Mascates", tra
vou-se o combate de' Carapu, em Pernambuco;

_ em 1822, nas margens do Ipiranga, o "Principe
Regente D. Wedro, proclamou a Independencia

, do Brasíl, pelàs 16,30 horas. "Chega! É demais .. :
Pelo meu sangue, pela minha honra, pelo meu

;<I\Deus, juro fazer a liberdade' do Brasil! É tem

no ... INDEPENDENCIA OU MORTE! -Estamos
separados de Portugal!"

- em 183G, no Rio de Janeiro, foi' feita a primeira
apresentação do Olgiato, de Gonçalves Maga
lhães;
em 186'1, próximo a Paissan dú, perseguido 'pelo
Jequitinhonha, encalhou o vapor oriental "Vila
del Santo", �endo incendiado pela própria tripu
lação;
em 1867, na Polônia, nasceu Marya Sllodowska.
Estudou em París, onde "encontrou e desposou
Pierri que foi. "de todas as celebridades, a única
que a glória não corrompeu. Faleceu em Sance
lemoz a 4 de Julho de 1934;

_- em 1872, no Rio de Janeiro, foi inaugmada a es

tatua de José Bpn.if'ácio Caldeira de Andr-ada, o

Patriarca da Independencia;
em 1895, foi fundado o Instituto Histórico e

Geográfico de Santa Catarina ;
em 1889, foi assinado em-Buenos Aires, por de
cisão do Presidente elos Estados Unidos da Amé
rica do Norte, um tratado de arbitramento para
solução das contl'óvcrsias de fi'onteiras e�tre o

Brasil e a Argentina;
em 1919, ao amanhecer, nesta Capital, houve
alvorada 'nos Quarteis do 50. Re-gimento de Infan
taria, então aqui aquartelado no Câmpo do Ma
nejo (Largo General Osório), no Corpo de Segu
rança (Força Pública), no Tiro de Guerra 40 e

na Escola de Aprendizes de Marinheiros. Pelas
11 horas o tradicional Tiro de Guerra 40, sob o

Co.mando do 10' Tenente José Rodrigues Fernan
des, precedido dOê �ll:1S BilJ\'dJl;S de Músicâ e de
Tambores e Corneteiros, desfi�ou pelas princi
pais ruas desta Capital, numa bl:ilhante demons
tração de civismo;

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

Auto lovel-Vende-se

Início das aumS: 1 ae setembro.

FORD-TAUNUS modêlo 1951 em estado de novo.

Preco de o,casião. Tratar à rua Aracy Vaz CaIlado n. 212,
BhÍl�ro de Fátima _ Estreito.

ANDRÉ NILO TADASCO

PRE'�VESTlBULaRES
PARA AS FACULDAIDES DE DIREITO, FILOSOFIA,

MEDICINA. FARMÁCIA E ODON_TOLOGIA.
CURSO "SANeTOS SARAIVA"

(REGISTRADO)
DACTILOGRAFIA E TAQUIGRAFIA

PROF. LíGIA DOS SANCTOS SARAIVA
atende aos interessados diàriamente das 9 às 12 e das

14 às 18 horas

ENDEREÇO: Rua Feliciano
'reI. 3113.
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Telefone: 17-30-81

-ftprenÜa-i-Ganhar·DinheírefCom
('Ambos os sexos) .

Ganhe de- Cr$ 2.000,00' a o-s 3.000,00 mensalmente, «No LendCulo)
vendendo artigos de grande aceitação a seus amigos e QUARTA-FEIRA, 7 DE SETEMBRO
colegas. Os. livros "COMO GANHAR DINHEIRO SEM .

Confia n� Senhor de todo o teu eoração, .

e não tePREJUDICAR SUAS OCUPAÇõES" e "MAGNETISMO estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o emPESSOAL" além de lhe ensinar corno iniciar no comér- todos os teus caminhos, e êle endireitará as tuas veredas.cio mesmo sem Capital, ensina 'todos os segredos da pro- (Prov. 3:5,6). 'Ler Provérbios 3:1-6 ou .Marcos 10:17-22 .
. fissão de vendedores. Segúe ,

também junto aos livros Em nossa Fôrça Aérea temos uma unidade luóvel
uma relação de importantes firmas que desejam agen- que chamamos "Con trôls de Vôo." .No mais intens.o neces-Vendedores em todas as cidades .do Brasil para Te- voeiro ela pode dihgir. e guiar um aparelho em' vôo e
cidos, Joias, Novid�des, etc. Para você começar ganhar trazê-lo a uma aterrisagem perfeita. Mas o aeroplano sódinheiro .peça imediatamente os 2 livros por apenas poderá aterr isar satisratõrtamente, se o piloto seguir asCr$ 100,00 pelo Reembólso Postal. Não mande dinheiro, instru ções do ."Contrôle", .dadas pelo operador.pague somente depois de receber no correio. Pedidos a O operador pode dar a ordem:. "Faça um ângulo J:Ieonc. EDITORA .LTDA., Caixa Postal, 105 - Copaca- 900, à direita" ou "Você está com altura demasiad�.

Desça 150 metros." Se o piloto não observar literalmente
.1 ordem do comando êle será provàvelmente, acidentado.

É assim que acontece com nossa vida cristã. Se da-
VENDE-SE AS SEGUINTES PROPRIEDADES nos ollvÚlo à Palavra de D,eus, se seguimosrr Deus por-

A Casa n. 12 na Rua dos Ilhéus (antiga Visconde- :Iue'o amamos e nele confiamos, se obedecemos seus man-
'

Ouro Preto). .iamen tos, então somos seus discípulos. Falamos com Éle
A Casa n." 13 na Ruà;,:Silveira de Souza ;leIa oração. Éle nos fala por sua palavra. Se lermos, es-
As Casas nOs, 1 e 3 na Rua Sete de Setembro tudarmos e obedecer-mos à sua Palavra, Êle nos guiará

Uma casa de estuque na .rua Servidão Moritz, (Morro) } dirigirá na vida .

cem o terreno 6. x 14, preço Cr$ 18.000,00 '

Uma casa de material com o terreno to x 30 no inicio
da estrada do Pantanal (lado da Trindade), preço Çr$...
40.000,00 '-"'iuerido Deus, nós te damos graças por teu amor pa-

A tratar -eom o Sr. Doralécío Soares ou o Sr. Silvio "a conosco. Pedimos-ta .auxílío para fazer a tua vontade,
Sonsiní "'

. � cada dia como queres que vivamos Que florifiquemos .

teu nome de tal modo que no fim da jornada possamos
rgradecer-te por chegarmos salvos. PQr amor de Cristo.
Amém.

'

a BibHa na Mão

__
--_

. Um sitio com 6 casas, com

água encanada, e luz, situa
do à rua Lauro "Línhares,
n. 27.

-! Tratar à rua

; Lamego, n. 27.

Vende-se

Dastaque o cupom abaixo remetendo para : Real Aero
vias - Rua Conselheiro Mafra, 6 Florianópolis, e can di
date-se a lima passagem de ida .e volta. às famosas Cata-
ratas de Foz do Iguaçu.

-

Nome : ;-, : ,.

Endereço: � .

A nova agência da Real Aerovias em Florianópolis, fica
rá localizada a:

Rua:" '

, ; .-. nO .

Edifício '

.

Um motor de prôa "SCOTT
ATWATER" de 7,5 HP, COlU-

pletamênte novo,

Tratar à rua Almirante
Lamego, .n, 27,

bana - Rio de Janeiro.

. Expresso Florianópolis LIda. ORAÇ •.\O

� lransponede cargas em geral entre
J

�'.
•

•

FlORIANOPOUS,' CURlnSA E SAO PÂUlO:
,

I
�-------''--------_._--'._----

\

MA'l'inz; >,FLORi,MWJ"t}�I.�
.

:{Escritórlb:.
Rua '�adrê: !iõma fiO - Terree

,.� DepoBl�o:
Rua Conselheiro Mafra n, 13"!

Fones: 2534 - 2,5:35
Caixa POlltàl, 435
Erid. Telegráfico:

Sandrade e Transpol1s
-o-

Grande Descoberta C,ieotífica
;DepQi1l de longos estudos e pesquisas, foi firialmen

te encon trada a fórmula base do produto' T.ESTONUS,
.

empregado contra a ASTENIA FíSICA e MENTAL,
IMPOTÊNCIA E ESGOTAM'ENTO FíSICO. TESTO�US
é. um produto à base de Hormônio cientificamente dosa

I do �" rigorosamente manipulado, que p,l'oduZ um� �ção
Tenovadora e vitalizadora de todas as celulas orgamcas,

principalmente das glandulas sexuais. TESTONUS, não

é um produto de' ação passageira.
Literatura e pedidos a

FREDERICO. DA SILVA NEVES
Caixa Postal, n? 2398 - RIO
Atende-se por Re,erribolso Postal

Ambos os sexos

----�---�-'-"--_._---

visconde do 'RIo Branco

O,f32i�e)
,AvenIda do Estado 1:8881'18

Raios X'relemoe 1230

Itparelhagem moderna, ti cpmpleta para. f1Ua\fluer eX&IIl.

{ radiplótl".. '

Radiogranaa ti radJoscoplu.
Pulmões e coração (torax).
Esiômago - intestinos .e figado (colec�totrafia).
Rins e bexiga (Pieleguafta),

,

Utero e anexos: Bistero-salpingografia COi" IU!'I11'ta

ção das trompas para díagnóstíco _da e.'iterU;d""de.
Radiografias de ossos efO geral.
Medidas e1'a�as dos díametrüs da bacia 'pal'-;a cU'ient�

. ção do parto íRádiQ-pelvimetrta).
D1àrlàmente na Me.ternIdade Dr. cartos Corrê.. ,

\

Endereço Telegrlí:r�c3.

sanndre e TranspoÍ.is
-Q- .

São Paulo - oapíta; - SI ..

Endereço TelegráfiCO:
. Bandrade e Tl'ànspolUl

0..-0-

(.$..�ncla nt. Rio de Janeiro f). em Belo BorJzont� com' tráfego m6tuo aU
8h Paalo �om a Emprbla de Trans.Qortea Mina. Gera._ SIA.)

Comunicação
Comunicamos aos Estudantes Uníversítártos, amil5d� ..;

admiradores dos Professores: Drs. .Joaquim Madeira Neves,
José do Patrocínio Gallotti, Telmo Ribeiro, Alcides Abreu
e Abelardo Rupp, recentemente aprovados em COl'lCUrSO
para Catedrático e Docência Livre da) Faculdade de Direito
de Santa Catarina, que ficou transferido para o dia 10 do
corrente mês o churrasco que lhes será oferecido na Chur
rascaria "Monte Castelo"; às 12,30· horas.'

As listas de adesões encontram-se na Faculdade de .Dí
reito.

pR. LAURO CALDEIRA DE ANDRADA
._ CIRURGIÃO-DENTISTA
CONSULTÓRIO - Édifici� Patel'�on 20 andar

I

sala 203 - Rua Tenente Silveira, 15
Atende diáriamente das 8 às 11 horas .

. 1 .' 3as e 5as das 14 às 18 horas.
Em Capoeiras atende aos sábados á tarde

Vende-se,
.

. Um automovel cNasch 1949; em perfeito estado, mo- .

tivo de deixar a profissão. Placa 230.037.
Tratar no ponto da Praça 15. com Marreco.

A L U GfA- 5 E
PARA FAMtLIA GRANDE OU .CHURRASCARIA

Casa espaçosa. Local pitoresco. Bem ao lado do
Palácio da Agronômica. Informações na "A Modelar",

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Florianópolis, Quarta-feira, 7 de Setembro de 1955
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Como votar a ·.3 de Outubro
,

ALGUNS DISPOSITIVOS DA'S INSTRUCÕES ELABORADAS PELO TRIBUNAL SUPERIOR' ELEITORAL
- NÃO É PERMITIDO O' VOTO DO ELEITOR EM TRÂNSITO - OS/CASOS DE TITULOS PERDIDOS
OU ,EXTRAVIADOS PENALIDADES PARA MEMBROS DAS MESAS RECEPTORAS E CABOS

E L E I T O R A I S.BRILHANTES COMEMORACÕES NESTA CAPITAL

PARADA MILITAR CULTO SOLENE 'J)E AÇliO DE GRA-
,

ÇAS _ OUTRAS 'SOLENIDADES Das Instrucções elaboradas

I
xistir sempre naqu.ele, local,

te da República, e dobrará a

I guida,
ao meio, para;

A data que hoje transcorre -,.7 de Setembro _ é de pelo 'I'ríbunal Sup_erior, Elei� além de mata/borrão, em tângulo correspondente ao cédula na margem esquerda, colar o seu fecho.

profunda significação cívica: é o'Dia da Pátria.
,

'

(

toraI para as eleiçoes de pre- condições de utilização, - nome do' seu, candidato a de modo a resguardar o sigi- VI _ Ao sair da cabine, o

Relembrando a !ndependencia do Brasil, concita a. Na- sidente e vice-presidente da, I marcará, com uma cruz, o re- Presidente e a Více-Presíden- lo dos votos dados, e, em se- eleitor depositará a cédula

çãoa uma�gorosa reafirmação de sua cap,cidade de con- República, qe�acamos �-��. na urna, s�vo nos casos do

�:���:�ci�tr;:é:u:��o��srt:�!:. da oívíüsação, ,com intensa ��n:o;���!t;:�::e��:sq��iSa��_ Mal"'s uma verdade �I�rrefuta'vel.1 ��ó�:���1c��:c�a�e����e��t:��
Em todo o território nacional, o dia de hoje .é festiva- eleitores tomarão conheci- em separado (Lei n. 2,550,

mente comemorado e congrega, em tôrno de ricas e glo- mente de como deverão pro-

O PI d Oh
art. 32 § 2b).

dosas tradições, as 'energias cívicas que hão-de perpetuar, ceder no pleito de 3 de outu- ,8no. eras. 8 a pala'vra do sr. VII - Antes, porém, o Pre-

em função civilizadora, a grande imperecível Nação 13ra- oro próximo. '

�ecr4 tárl·o. da 4grl·col to ra
sidente, mesários e ríscaís que

sileira. São os' seguintes êsses II (I o quiserem, verificarão,' sem

o ESTADO saúda ji data fundamental da Nacionali- itens: --- CARTA AO EXMO. SR. DR. VITOR PELUSO, DIGNISSI- E' evidente senhor Secre- tocar na cédula, pela rubrica

dade e se associa ao [úbilo e ao orgulho com que o Povo, as I - O eleitor receberá, ao MO S.ECRE'l'ARI0 DA AGRICULTURA, DO ESTADO DE tário, que no estabelecer o e número, trata-r-se da mes-

Classes Armadas e a Mocidade do Brasil vão celebrá-la apresentar-se na seção, uma SANT4 CATARINA MINIMO a' Servix considerou ma que lhe fôra entregua'an ,

condignamente. senha numerada que o Se- J meio mais fácil de execu- teso (Lei n. 2.582, art. 50.L
Nesta Capital as solenidades comemorativas estão as- cretário rubricará', no mo- Senhor Secretário. vras e as do sr. Governador

çâo das obras, bem corno o VIII - Se a cédula não fôr

sim programadas para hoje: menta, depois de verificar Sómente hoje, isso pelo- íso- à luz do direito, da lógica e
seu custo e o seu aproveita- a mesma, será o eleitor con-

_ 09,00 horas - Parada Militar - Desfile de um 1 que o eu nome consta da res- lamento forçado de nossa cí-: da razão. menta. vidado a voltar à cabine in-

, Grupamento de Tropas do Exército, Marinha de Guerra, pectiva fôlha. dade com a: Capital, devido Foi exatamente o que fiz, Nosso. ponto de, vista técni- devassável e a trazer aquela
Aeronáutica e Polícia Militar. Continencia "as Altas Auto- II - Admitido apenetrar ás pessimas condições de trazendo a prova íncontestá-

co vai até onde escreveu e que lhe fôra entregue pela.
rídades Civis e Militares, postadas no Palanque armado no recinto da mesa" segundo nossas vias de transporte, vel dos Projétos da Servix orçou a' Servix. A minha cri- mesa. Se não quiser tornar ao

-: c,na Rua Visconde de OU1"0 Preto (Praça Getulio Vargas); 1 ordem numérica das se- pude receber e ler a sua en- Engenharia Ltda., sôbre a
tíca ao Plano está alícerçada gabinete ,ou votar com a cé-

- 11,00 horas - Inauguração do Edifício das Secreta- nhas, apresentará ao Presi- trevista em o jornal "A GA- futura Usina do Estreito do
exatamente nesses dados e

dula própria, ser-lhe-á recu-

rias do Estado de Santa Catarina;
, •

dente seu título, o qual 'pode- ZETA" .do dia 21 de agôsto, Rio Uruguai, projetos só con-
na conclusão técnica dos sado ,0" direito de voto, ano-

- 15,00 horas - Solenidade do Com,'promisso à Ban- rá ser examinado pelos fis- respondendo ao meu artigo cluidos em meados do
'

cor- tandó-se a ocorrência na' ata,estudos e projétos daquela "

deira pelos novos Grumetes da Marinha de Guerra, nu cais de Partidos. sôbre o Plano. de Obras e o rente ano. ':;ompanhia. ficando o eleitor detido pela
.t Escola de Aprendizes Marinheiros; III - Achando-se em or- Estreito do Rio Uruguai. , Diante daquela evidência mesa e à sua dísposlçâo, até

, Contínuo afirmando qne ..

_ 16,00 horas -:- .Ináuguracão do Parque Infantil ané- dern o título, o Presidente ou Antes de entrar no assun- pasmosa, interpretei o Plano o térm ino da eleícão ou a' de-
.. o Govêrno de Santa Catarina ..

xo ao Pôsto de puericultura da Legião Brasileira de Assis- Mesário, .depois de anunciar, to própríamente dito, desejo de Obras e Equipamentos co-
não podia e não pode esta- volução da cédula única, já

tên�ia, , à Avenida Mauro Ramos; rm voz alta, o nome do elei- definir duas atitudes que se mo um Plano irrealizável, no rubricada e numerada.belecer a priori, um plano
_ 19,00 horas "- Retreta no Jardim "Olíveíra Bélo" sor, e não havendo dúvida tornaram claras desde a tocante ao Estreito, porque IX _ Introduzida a cédula

, 3em qualquer' fundamento cv

(P,raça 15 de Novembro), pela Banda de Música do 1400 B.C, luanto à sua identidade, con- manchete até o final da en- fog� à possível execução na
. ,técnico, sabendo ainda que

CULTO SOLENE DE AÇÃO DE G,RAÇAS. vidá-lo-á a lancar na fôlha trevísta. Uma, do redator do rórma ali prevista.
, .

I'
os projetos estavam na Di-

A Igreja Presbiteriana Independente, associando-se à" :1e votação a 'sua assinatura jornal e a outra de V. Excia. 'A .Servix Engenharia- Ltda.,
o visao de Aguas, já quase

comemorações do "Dia da Pátria", realizará em seu Tem- .lar extenso; em seguida en- Ao primeiro - redator. do companhia contratada para
,

. concluídos, como agora ficou
plo, à Rua João Pinto nr. 37, um Culto Solene de Acãc tregar-Ihe-á a cédula única, iornal, - perdoa-se porque 3, feitura dos estudos e 'pro-

.. 'plenamente demonst r ado.
de Graças, com início às 19,30 horas. ;Jara a eleição presidencial, Je acha vinculado à Escola jetos .da grande Usina, apre- Nossa crítica reside no plano

O sermão, alusivo à data, será proferido pelo Rev.' rubricada no ato pelo Presí- Maquiavélica do atual situa- sentou um trabalho de, vá�
meramente presuntivo' com

Ferreira, líder. da Mocidade Evangélica do Brasll, que se dente e Mesários e numera- cionismo. A de V. Excia, 'ir. rios meses de observação, no
o referência ao Estreito do Rio

encontra nesta cidade.
'

la em série de 1 a 9, ínstru- Secretário" cumpre-me con- qual chegou á conclusão téc-
Uruguai.

"-

Todas as denominações Evangélicas e o Povo em Ge- .ndo-o sôbre a forma de do, testar dentro de termos ele- nica de que o custo da Usí-
, Ainda, senhor Secretário, quando se lê á página 63 do

ral, estão convidados, sendo a entra,da franca, orá-Ia e fazendo-o passar à vades, sentindo imenso tor- na, nas suas obras civis, para -

se essa presunção não fôsse retendo Plano, na parte es-

cabine indevassável, cuja nar público um fáto que irá, o aproveftamento MINIMO
,

,: tão. berrante, isso fazendo pecial do aproveitamento :10
porta ou cortina será cerra- forçosamente, revoltar a OP1- de 97.000 CV será de aproxi-

lima comparação entre o cus' Estreito do Rio Uruguai, ,)
da em seguida. (Lei no 2,582; níão.públíca de Santa Catari- madamente 360 MILH.ÕES de

to das obras civís orçadas pe- seguinte: "A ORIENTAÇliO
art. 3° § 2°). na. cruzeiros, Naquele trabalho

la Servix e ,as que foram A SEGUIR E' A DA CONS-
IV - Se o eleitor estiver V. Excia., sr. Secretário é diz a Servix, em sua Nota da

. calculadas no Plano, poder: TRUÇÃO DAS OBRAS' CI-
munido da cédula única, dis- Engenheiro, técnico conhece- 2a. Variante: "O arranjo é VIS PAIM A CAPACIDAnENa Casa Eletrotécnica, foi tríbuída pelos Partidos, o dor dos assuntos pertinentes de execução simples e, ha-

se-ia admiti-la.' Mas,. conve-
TOT.AL DA OBRA, insta' lan-

foi
aberto ao mundo infantil, Presidente e os Mesários ru- á discussão: ENERGIA EL,É- vendo futuramente regulari- nhamos: o Governo estabele-

do-se a p'arte elétrica, em

U.lU "zoo" mirim, o.nde a p.e-, brícá-la-ão, para os efeitos TRICA.
ceu 120 MILHÕES de cruzei-

,
zação da descarga a amplia-

1'0' para a construcão das I"'rimejr,a etapa, de 15.000tízada pode apreCIar as dla- do artig;o anterior se depois E Ad d b
-

c1
� ,'" ,

bruras .dos macag'uinhos Chi- I
d� examl'nada 10ncol'u.l'v'e pe'lns h u'lsodu voga o, um a- çao po ,e prolces3ar-s� �Oi' obras civis e respectivas ll- KW".

::: � '-' c are a roça, que compal'- túnel parale o ao prImeIrO,
co, ChIta 'e seus sobrinhos fiseais, corresponder ao mc- tilha com o homem simp��s com câmara de equilibl'io e

nhas de transmissão, para o Ora, senhor Secretário, se

Puxa-Puxa e mais o Rapa- àp,roveitamento. de 15,000 preJende o Governo cons-
dêlo oficial (n. XII), e não .lo hinterland catariilense, casa de força .semelhante is '

dura .. " I KW., e a Servix apresenta 3 truir as obras civis para a
apresentar nenhum traço, nessa contínua falta de as- da la. etapa". '

proj'eto e troes oIoc,'amentps, CAPACIDADE TOTAL
Há no páteo muito bem mancha, ponto, letra ou sinal sistência, de escolas, de e3- Ora: a Servix estabeleceu ,-

.

, como

arranjado,onde tivemos o,ca- que. a identifique,' se a cédula tradas e de energia elétrica. . -t para aproveita-
dizendo no 2.0 que é o maif quer então reduzir o d-iâme-

um proje o , t d t' 1
.

t d
,ião de admirar, um lindo contiver marcas ou irregula- V. Excia" d-r. Peluso, co- menta MINIMO de 97.000 CV I economlco, que o MINIMO me ro o une proje a o?

viveiro de pequenos passari- ridades, será apreendida 'e nhece técnicamente o aSSU11- com o custo MINIMO de 3,60 I cu�to para o MINIMO apro- Como bacharel, entendo

nhos coloridos, dois pinguins 'inutilizada pela mesa, que to; eu, conro ad�ogado, pr�- MILHÕES para as, suas obras : v�Itamento �e 97.000 CV se-
I
que TUNEIS se e?�uadram

amestrados, �rios coelhos fornecerá outra ao eleitor, curo interpTetar suas pala- civís,
'

II �aI LdHe,_ a�l'°dXlmadan:ente 360 dentr�, �als .olbr�s CIVIS. Logo,

de pura raça, marrequinhos nos têrmos do n. III, s.l!Pra. ,

1'/ I OES e crJIzerros, sem num aCl SI OglSrrtO, conclue-

tambem originais, uma espe- (Lei n 2582 art 30)
, equipamento mecânico, sem 'se péla FALSIDADE DO

ABRIGO'S DE
.

.' ' ,. � linhas de transml's'a-o, sem PLANO DE OBRAS E EQUI-de de marta ou coisa pare- V - Na cabine indevassá-

I
�

cida, pavendo ainda um a- 1 I 't t· t I ·A,",i:'�,,".. ,_ ' n�is nada! "

'

PAMENTOS e pela sua INE-

ONIBUS :juario para peixinhos de 01'-

��S�·�et_�xnie9taa",e��.0,,17°.' :dUe:nsde�tVe�n�lãb�ro:,� Su�"',r'-'u'ma ,'�u'm,I··I.�aça-'o
Ora, senhor Secretário, a XEQUIBILIDADE!

A Prefeitura Municipal, nanientação, como uma pe- .1iferença é alarmante e po- Portanto, ,senhor Secretá-
dando sequênCia ao seu lou-

wena gi'uta de N. S. de Fá- :�S30 nos pl'opuzemos a 'cri� fi rio,
não podemos concordar

vá'veI' plano de obras, colo- tima.,. lcal�, que se-Eli1ga uma coisa, que
cará, ·nos locais de estacio'_ __ Mas, a ·pro.va irrefutável se planeje outra e que, n-"
namento da linha de. ônibus, E' uma idéia muito ongl- Vamos buscar no Pas- ',Ia v,er.dadc é csta senho.r·

se�illnal
mente, se pr.etend-a- exeé'{l�"

modernos ;tbrigos de metal, nal esta dos proprietário& da sado. sugestões magnífi- Os verdadeiros udenistas, o.s velhos lutado.res �retarIO: '

�_ ta! },1:1�'H:t 'terceira. O tempo e

a exemplo das grandes me conhecida casa, aliando o cas para encarar o pre d P' . -

'

'_

- -

o artIdo do Brigadeiro., estao fo.rrados de razã maior contradição entre a história se encarregarão
trópoles do paI's Desta for seu comércio, a distração do", sente e nos en'coraJoarmos h

' a,
. , -, na c.amp.an a .que sustenta�am ____....,c_pe o can ldato. ,) Plano de Obras e Equipa- de dizer com quem está f1.'

ma, os passageiros', obriga- pequenos, que alí vão tam- de Fé para () Futu,ro. .. o t l' S b 1 -

, par l( arIO. a Iam e es
. e anunciaram _ que o nentos do Governo e a en- verdade! '

do:; a esperar na fila pelos bem adquirir um m,undo de Na definição de Pátria, J L
•

'

l
'

, sr. o.rge ac:.�;da, tão logo. se firmasse como. can- ;revista concedida por V. Ex- OLj\VO RIGON
veículos, estarão resguaroa- artigos apropriados a infan- que no.s deu Ruy Barbo.- diil.,L •. - o .

I
.

t Ad d
-, dos das intempéries.... Lcia, . . sa, prende-se uma . co.n-

.....w ao. Go.vêrno, começaria a repelir a U_. D. N., �la., reS1C e preCIsamen e voga o

-

}Jar", regI'essaI' a's ho'ste" integralistas. j•••�e.oe.".Cf��.:'t!l!lIeeeQ�.@•.z;$.I!J""8Ci!1",."''''�@ao••
•

"4..- ...••••••••0.· viccão. _ (\ <,,' ... -
�

, -t,.J:". :, <Jtlito do.,

pa-I
Nesse sentido, o sr. 'Wanderley Júnior, na Sl�a L'> t

II

dE'" d-..-rudsmo _ não haven- última entrevista à Guaruja, quando repetiu que ,O erl8 0- s,a O
do lugar par� desvil'tua- a no.tícia -de da'r apôio a Lacerda. era Mentira,
mento das significativas mentira e mentira, frisou também que o candi- AMANHA
comemorações do "Dia ' didato. da Frente não era udenista, mas perrepis.-

$ O OO Oda Pátria", porque "pá- ta. CR ,2 O. .0,0
tria não é um sistema Leiam ago.ra os da U.D.N. o que o órgão. of�- •••, '- .

nem uma seita, nem um cial do Integ-ralismo., no.' Rio, A MARCHA, pu:.
mono.pólio; nell! uma fo.r,- blicou em, sua edição de 2 do. co.rrente: /

ma de go.verno; é o céu, "RETIFICAÇÕES NECESSÁRIA
" o sólo, o povo, a tradi- "Po.r um lapso., foi publicado em nossa.

ção, a consciência, ,o lar, edição de 12 de agôsto. p. P'J qua_ndo era

o berço. dos filhos e o noticiada a viagem de Plínio Salg,ado a:

túmulo do.s antepessa,dos, Santa Catarina, que ó deputa.do Jo.rge La-

a co.munhão da lei, da ce,rda era candidato da UDN ao go.vêrno.
ling'ua e da \liberdade ... " dêsse Estado. Não ,é. esta, entretanto, a

Eis porque um (lcver verda.de do.s fato.s. Jorge de Lacerda é

se 110S impõe. Aos bra- candidato do PRP, e a sua candidatura foi

sil�iros' de co,ração. cabe' adotada pela UDN, pelo. PDC, l)elo. PSP e, �
•

a manutenção do riguis- por fim, pelo P4 cujo presidente, o. dep.
simo patrimo.nio. históri- Raul Pila, fez entusiástica missiva ao de-,
co· que nos légaram os puiado. integralista comunicãndo-lhe a

Numes Tutelares da Na- decisão. de seu grêmio po.lítico. O acôrdo

ção, com a manutenção re,alizado entre o.s -partidos foi denominado.
do co.nsciente espírito de de Frente Democrática, a qual te!D uma

,Liberdade germinado do Co.missão Inter-Partidária, qu'e é inte-

sangue precioso de nos- ..

grada, por diversos representantes do
sos Heróis Nacio.nais! PRP, membros do Diretóri,o ,Regio.nal, srs..
Acesa a tradiÇão. pa- Archimedes Monguilho.t, deputadó Luiz de

triótica e .democrática, SG-llza, Ario.sto. José de Carvalho. Costa e

nos po.stulados , l'epubli- deputado' Vicente João.' Schneider".

cano.s', não haverá lugar Não. está aí a suprema humilhação de mn

para o. desvirtuamento partido que; apesar de situacio.njsta e de se dizer
comunista o.u fascista, majoritál'io, teve que aceitar a condição de

para que a Pátria Bra- simples caudatário. da mais fraca e mais desgas-
.1'ileira continue a ser tada ele todas as ag'remiações po.líticas do Esta-
p'na e Indivisivel!

Salve, Brasil, Pátria
erida!

------ --

Florianópolis, Quarta-feira, 7 de Setembro. de 1955

"DIA DA PÁTRIA"

OUTRA BALEIA .

Foi arpoada na Armação, I
interior da ilha, uma' baleia r

medindo 15 metros de com-

ORIGINAL "ZOO"
MIRIM

prímento.
O cetáceo, a seguir,

<, -conduzído à praia, no día de

ante-ôntem, onde es�á sen

do trabalhado.
A propósito, faz alguns

dias, deu á mesma praia, ou
tra baleia, pr.ocedente de

Henrique La!ge, onde fôra
ferida por pescadores Íocais.
Todavia, por falta de recur

sos utilizáveis, apenas 30%
do cet4ceo foi aproveitado,
naquela oportunidade, pelos
pescadores de Armação.

do?

- - � -- --- - -- - . . - -

,

t
II
t

afinal

na urna ou no invólucro 'es

pecial, o Presidente da mesa

devolverá o título ao eleitor,
depois de datá-lo lO! rubricá
lo, rubricando, em -segulda,
na coluna própria, a fôlha ele

votaçã�o
(Continúa na 5a. pág.)

,

� " .

Estamos hoje, passados 133 ,anos, na mesma luta
de D. Petlro I: Independência ou Mo.rte! .

E ainda haverá quem negue a repetição da His ..

• tÓl'ià?

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


