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Ouvimos, hoje, pelo rádio bra de dúvida, .coma.um cha
mia notícia que nos trouxe mamento um alerta á cons-

,'I, recordação aqueles me- cíencía nacional para; que
moráveis dias e feitos glorio- saibamos agora, reverenciar
ses de nOS30 Exército, na aqueles que deram 'sua exís

Itália, quando da última têncía em troca da manten- .

guerra, E' que, na Capital da ça dos sagrados ideais tão
.cepúbllca, a Artilharia Bra- preconisados pela democra- ,

sileíra em solene e patriótica cía, neste instante decísívo

-omemoração, lembrou, exa- da nossa liberdade' e dos

.amente, o dia e hora exatos veros príncipíos cristãos,
im que foi' dado o -prímeiro quando. a relígtão, posta nos

.iro ele .canhàê contra as seus devidos termos contlnua
lU LCIl fascistas, Lá estavam sendo uma esperança e nun-

)s nossos soldados, os ines- ca um' pomo de dlscordia e11-

quecíveís pracinhas ao lado tre OS membros da grande
ela bandeira,' mirando" pela família humana,
primeira vez e pelo prlmeíro A iniciativa das nossas ror

disparo, os inimigos da li� ças militares, vindo e01110

nerdade e da democracia, veiu alertar os que já ha-

O reíto não foi esquecido viam esquecido o Brasil rle

pelas nossas gloriosas armas mocrata, o Brasil que comb.i
e daí, a comovente, cívica e teu contra a tirania, a opres

patriótica' manifestação de ,são e o afogamento dos sa

nossas forças aguerridas que grados principio de liberdade
combateram .o bom combate que 'sempre desfrutámos e de
em campos de luta da Itália. cujos preciosos dons estamos
Revestiu-se de' brílhantis- ameaçados pelos que poem rt

mo, inédito brilhantismo, diz patria a mercê de suas des

a notícia a que aludimos, u- medidas ambições pessoais,
fiuele ato militar que veiu I certam�nte foi recebida pela
relembrar, para não ser cri-, quasí unânimidade do povo
mínosamente olvidado, prín- brasileiro como o. testemunho

cipalmente agora, nêstes dias de que o Brasil está de pé,
jue estamos vivendo, vendo vigilante e alerta contra os

) ouvindo conceitos, que ccn- que pretendem esquecer seus

trastnm fla'grantemerite com deveres cívicos e patrióticos.
a atitude da pátria em defesa As eleições que estão á
de nossa dignidade, cleante porta responderão com seu

dos que-pretendiam impor o voto consciente 'e patriótico
regime fascista e hitlerista como num aplauso? decisivo,
ao mundo inteiro, ao sentido daquela comemo

ração, para assim ficar pro
vado que o povo não esque

ceu e não esquecerá, os pa
trícios que misturaram seu

sangue-com 'a terra distante,
� E riÓs, 'por- 'nossa' vez, tam
'bem "não -esqueceremos os

conterraneos e amigos que
tão lop'ge, 'souberam ,morre)'
pelo Brasil e pela demoçr:t-
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Laies, Baluarte da Oposi�ão
Os IraC8SS�S do sr, Komino8 Lacerda ·00 �gr'aDde municlpio

serreno. No colo do depufado Nazareno Neves.
LAJES - 15 (O.E.) - Ex· federal, foi o motivo p�r:1 j LAJES - 16 - (O. E.)

'-'1
ge Lacerda, levado ali pelo Noticia Gazeta, sobre comí

ceçâo do comício nesta cida-
.
poder fazer comício, ainda' Centro Operário desta cjda- deputado Nazareno Neves, cio aqui realizado, anuncían

de, assistido por número �,e- ; assim fraQUi-3S.imS!.
Em �all1-1 de, em nota hoje �ITadia,da, I

sem conhecimento nem apre- do que o povo carregava o

gular de pessoas, entre as po Belo a sua palavra fOI es- protesta contra a invasão da vacão nem corivíte diretoria. candidato nos ombros, cau

quais a maioria de adversá- ! cutada por 33 pessoas. Em � sua sede pelo candidata JOl:- 'LAJES ....:...:�16 - (O E.) .- sou aqui viva hilariedade, de

rios o sr, JOl'O'e Kominos La- ! Anita Garibaldi a assistência I ----'.- ,-----
. ,

I
vez que gesto carregar Jor!Te

,
• "'. I

'

1
_ 411..................... • •• "

to

cerda, no mtenor, andou de
.

era composta de 66 pessoas, • ", • ao colo fOI iniciativa Isolada

fracasso. em f_racasso. Na L�,-.: mníoría da �róPl:i� caravam,:

EM 46 MUNICIPIDS
: deputado" Nazareno. �eves, e

goa Estiva nao houve �Oml- : e alguns voluntáríos pagos I.
'. deu motivo comentários pela

cio por falta de gente. No para bater palmas. Candída- : '.': ,.ncensidade ridículo. Nbssos

Capão Alto a inauguração de to retornou decepcíonadissl- I· . :. : correligionários, sob maior

um grupo, feito com verba: mo do interior. : : entusiasmo darão esmagado-
, I No ano passado, 11 Alfatica Social Traba- t::i ra vítórta candidatos Gúllotti

,.... R.&._._ D.............................................................. lhisra derrotou a UDN em 46:municípíos;'_
,

O
e Miranda Ramos.

V I T· d
· Em GASPAR, p-or exemplo, Nerêu venceu com' •

,

'
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' I. lA700, candídato mats votado da UDM' ,coil3Cguiu =.
�

•
._.

..
MINISTRO JOÃO

:•••••••••e••ee•••e•••••••••N8eH•••·

•••e••! BARBOSA LIMAA raiva que ímpéra, nas mau Secretario. Nem tão

hostes da falsificada Frente )Jouco à falta de expressão
Democrática, é' o melhor re- política ou insignificante re

/ flexo da folgada vitória dos presentação popular do Par

candidatos da Aliança Social tido do Sr. Plinío Salgado ...
TralJalhista. O cinismo da Nem à multiplicidade ele can

linguagem difamante dos dídatos � Presidência da I�-e-
seus' comícios é o mesrrío :i.a, 'pública, p,ara- 0S quais, f·de
camj:'}ánba d()- atlC;J� -"!1as�l'fdo. rrel: Si;"o Dr. J!)l'ge K!ol'hitlós'"
'Na falta de 'motivos para de- Lacerda, jurara. fidéÍidàde .. :

'fender o Govêrno do Sr.-Bo�- :'Jem ao excésso
�

de féstas
nhausen, desmandam-se. em nem ao excésso ele verbas. - (lo

ataques pessoais a home�1S', �emi fartura cios baÍ1quete3
que são justamente aqueles nem à misél'ia,do povo. Nem I
que, gozaram das pl'eferên- la de3prezo pelos velhos COl'- i
cias do seu povo é Ihe3 in,fli- ,'eligionários nem ao falso J

giram espetacular derrota no prestigio· dos n:Jvos amigos.
último pleito.

'

Nem ao abúso elos cluIFu
,ii. licenciosidade não tem brancas nem as ,br�!l1c!.l.s nn

limites: Vale tudo. Ainda_ g,'- vens de poeira, por que pas

g.ora, no sub-distrito da Trin- 30U o govêrno', sem realizar as

dade, ofereceram um espetá'- �stradaS prometidas. Nem il

cuIa tão degradante, que criminósa destruição do tra

houve até' correligionários dicional sistema educaeiJna \

seus, que abandonaram o co- nem às anedóticas centra13�
- - - - -

mício, indignados com o que elétric:ls. Nem à falta de

leitel'viram' e ouviram, tais 03 ex- nem ao aumento de desnutri-

A' ; •

cessas alí cometidós. E o que cio da no"sa crianca. Nem OS Opera r lOS e
�

:a�e e��r��,��� ��i s:n�t�;�� �:U�nT�l:��I:�e�2�1c��íl����m���' -

.

udenistas, que tomadas 'de � inverdades das suas Radias

t'ra',baJhad U·,.res,desvairado furôr, se projeta- . Nem pelo clesprezo ao Legis·
,

ram odiosamente sobre os lativo nem pelo desrespeite
carros das S·ras. Nerêu Ra- ao Judiciário. Nem pelo m'l-

mos, Francisco Gallotti e 11ôgl'0 'da fortaleza eleitoral

Aderbal Ramos 'da Silva, im- d'a Dona Marina no Estreito·

pedindo-lhes a passagem e I nem pelo golpe fnE.tado nas

proferindo palavras gi'ossei- urnas de Turvo. Nem pelo es

ras que eram acompanhadas pancamcnto do estudante
de gestos pOlfco recomendi- nem pela promoção, do sal'

veis. Felizmente, a modesta e gento. Nem aos desfalques e'

-laboriosa gente cla 'I1rindade inquéritos que se abafam

não participou dessa atitude. ,1e111 às professoras que não

Ficou apenas testemunhah- ie libertam ... Nem pelas fa-

do, surpreendida e c,hocada, rola_sens que fazem com a

o isolado e estúpido gésto, L.B.A. nem com a apropria-:
pai'tido de "gente bem", fre- ção indébita de realizações,
quentadora da alta roda de federais... Nem tão pouco,

reçepções do Paiácio da A- pelo deseaso ao funcionalis- ..

gronômica. O carro particu- mo público, empoorecidQ, sa
lar do Sr. Osmar Cunha quI'! crificado e humilhado pe"
conduzia a sua família, tam- rante, um governo que_ lhe

bem foi atropeladO pelas que neg.o·u a migalhll de um abô

não o perdoam de haver sido

I
no, apesar da. ostentação e

escolhido pelo povo de Flo- :1a siLuação financeira inve

rianópolis, para realizar o jável (file tnnto apregoou.

ma:gnífico programa de que
tanto carece a nossa cidade. ConVenhal]l senhores e se-

Fiquem tranquilos senhq- nhor�;3, que neste alucinado

res e senhora_.; da FRENTE·! VALE TUDO, o povo já está

DEMOCRATLCA. S a i b a m I definido e resolvido a mudar.

perder co;u elegancia. Não! Mndar para melhor com

nos ,venham ul'rlanhã qUer3l'; FRA N C I S C O BENJAMIN

justificar esta nova derrota; 'Gi\LLOTTI E JOSE: DE MI

atribuindo a este ou aquel'e' RANDA RAMOS,

--�---�-NAHORÂDÀ-----Vw-""'��_"
AlIAN€A SOCIAL-TRABALHISTA <

, ,. .

Será o.rado.r de hoje, o nosso. prezado colabo.rado.r JOI'-

I nalista Ildefonso Juve!lal, que falará aos operário.s, traba
lhado.res e ao.s pobres e humildes; sobre a individualida-de

do candidato ao. Govêrno do Estado, pela J\liança Social'
___T�ra�halhi�ta, Engenheiro Francisco Bell,'amin Gallotth

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

Vozes de
..

ia�lim
��rde ..tAtA·néia

.

E ó 'moço, ali, no café mesmo, recebe';' a Ol'c1em,
d'r. Jorge Komino" Lace�da:
- Arra.njar o ltlaior número de auton1úveis e

caminhões, e11(::he-los ele. gente e le'l'á-Ios para ó
.

comício da Frente Democrá.Üca em Sallto Ama-

1'0, no dia seguinte, às 16 horas.

,A o.rdem ,foi cumprida a rig·or. Mas, como.

g'c'de g'ran(le, possuidora de títulos eleitorais não

(luís ir, o.s automóveis e caminhões levaram a

criançada 'festiva, jovial e gritadeira. ,

Daí pOl"que-, nas irradiações dos, comícios' la
cerdeanos, ° estribilho Lacerda-Lacerda

r

e sempre
ouvido em vozes de jardim-de-infância.

Enquanto o .seu comllanheiro de chapa, o de.
magogo dr. Jorge Kominqs Lacerda, nos seus co

micios, ataca furiosal'nente o.s Institutos de A]lO-.

,

senlladcria, criados pelo saudoso Presidente Vargas
pará suavisar o sofri:mento e as necessidades dos

tra.balhadores velhos e doentes - o .sr. Heriberto
Hulse· escrcve para o Procurador de 'um dós Insti
tutos o seguinte, bilhetinho, já divulgado, çm-fo-
tocopia, 110 sul:

_

"Loureiro al'nigo.
Veja se é possivel acUar qualquer' 80':

lução extrema para dép-ois de 3 de outn
. bro. Abraços, Heriberto..24-6-55".

Esse bilhete,' escrito em papel timbrado (la Se
cretaria da Fazénda, revela o candidato. Dono e

diretor de empresa carbonífera que deve ·enorme

soma ao ÍAPTC, o candidato a vice-governador,
:1.lneaçado de cobrança executiva, no seu bilhete

llede '}lal'a o Procurador, dr, Carlos Loureiro, não

(;umprir o seu dever e adiar qualquer solução ex

trema para depoi:3 de, 3 de outubro!
,

,Por qUe pede isso? Para que o.s trabalhadores

não saibam quem é o. candidato à vice. Para que
o.s 'operários hã,o' saibam que até o dinheiro que
as emprezas do sr. Hulse descontam dos seus salá
rios não estão sendo recoihidos aos Institutos. 'Pa-
ra que, os trabalhistas ig'norem que o candidato à

,

vice é um feroz inimigo !las leis getulistas, um rerl

cionário que não a<ln'lite a leg'islação social.
, Dentro de poncos dias traremos à publicidade

outros docum.entos - dncumentos estarrecedol'es
- q'ue comprovam scr o SI'. Hel'ibet'to I-Illlse um

politirjilCil'o desalmado, perseg'uidôr de liequenos
e lmmildes e que se vaHa do cargo· llarll fazer a

mais baixa e sórdida politicagem.
Por hoje" aí fiea êsse bilhete: deixar qualquJ'!r

solução extrema J2lara depois de 3 de outubro!
''1''--

Para que os tl'abalhado.res e operários lliio o.

prejucliquem 110S votos que não merece; porque
não está à áltum do carg·o.

a

RIO, 16 (V, A.) - Fa-le
ceu na.rnadrugada de ontem,
aos 91 anos, dê i-dade, o mi- Para os brasil�iros ainda
nistro João Paulo Barbosa não deslembrados por tudo

Lima, que pertenceu ao Su- que .entào houve, não esque
pei-ior 'I'ribunal Militar, Seu ceado por, ísso �es�o, !;l.s "W

/-,ot:,P-OJ<yl' �1,l1-tffi<lsamar10� 'em :�:1);;..:p1"eeiàsa?s {J!le' lá f:tl'làl'"�rf.
'Slia IJ"l'Ópl;ia�res:idê)lci:a e' se- e� 'd:e'fesa daf:demoeracia, '

:)
,

guiu .hQj·e mesmo, 'via aérea, fato âe· ser êÜ!'l1emorado o

para o mllniGípio de Liber- disparo dó primeiro tiro de

duele, em, Minas Gera is, dI! canhão contra o inimigo co

onde é prefeito o. seu filho murh em solene comerpora-

I Pitágoras EaI:bosa Lima e ção pública no Rio de Janei�

,11í será sepultado. Im, vale sem a menor som-

l·ft �.5••••••e••�••G•••••••••••� ..

�
.' � AMEACADOS· .

,

cia,
OSVALDO MELO

COMO VOTARÃO
RIO, 16 (V. .) - Em su�

última ses'3ão o Tribunal Su-

Juscelino e Adernar estiveram na ,perior EleitoraÍ, acampa-

I nhandó o parece� do relator

eml'ne"nCI'a de um des,as'tre' ae're',Q I Haroldo Valadão" decidiu, por

I unânimidade, que no pleitJ
,

RIO, 16 (V, A.) - Quan- de realizar a viagem que de outubro próximo, todos os

pl'ogramàra à capital do seu militares eleitores alisb.dos,
Estaçlo, tendo antes passado e não apenas 03 óficiais, pa
par gl'flnde susto. derão- votar na seção-eleito

ral a que
.

sEi apresentaram
desde que comprovem, com

apresentação· ele documentos,
que estão fora de sua zona,
a. serviço.

'

'lo voava na direção, de Be
:0 Horizonte, depois de ter

1ecolado, havia alguns mi
lutOS do aeroporto Santos
Dumont;' ante-ontem, o apa- Qll:tse o mesmo sl1cedeu
l'elho do sr, .Juscelino Kubi- também ante-ontem com o

tschek""'teve estourada a

I
sr, Adem:u' de Bai'ros. Seu

bomba de óleo, do que reslll- avião logo após ter deixado
tau a paralização dei motor

I
Congonhas, evidenciou gra-

esquerdo do aparelho, ve defeito, sendo obrigado NOVO po�rro "-

O piloto, todavia, conse-, a regressàr à base, Por esse MANAGUA, 16 (U. P.) -

guiu manobrar--com apenas 'jmotivo, o candidato du PSP, Um novo porto dé mar foi
1m motor e trazer a aero· I não chegou a tempo ao Rio inaugurado em EI Tamarin
nave de reg-resso. Aqui, o sr, para participar da ceJ'imo-' do, ponto situado a 48 mi
Juscelino Kubitschek passou nia de sepultamento do se- lhas maritimas a Leste de
nara outro avião, assim, pô- ,nador Lú'cio Bittencourt. Manágua.
',.. �.,....." _. � .,._._..-J",;a_ �.-,ta.,._ - ..

..

Transporte e alimentaçao
A_ interpretação dO' art.. 6'6� IFala o Minis
tro Luis Gallotti, presidente. do ·T. S. E.
'RIO, 16 (V. A,). - �tl'a- transporte e a alimenta�o ao seguintE;: toda a legisln

vés de uma consulta dirigi-
I coletiva dos eleitores no dia I ção eleitoral se orienta no

da ao. TSE, redigida pelo I do pleito.. ". I sentido de facilitar o voto

'ieputado -Ulisses Guima- I ° lideI' pessedista. José I que, para S8'I' livre, não de
'ães;' .o PSD recorr�u hoje à Maria Alkimin conferenciou I ve ser' dif-icultado. Qlle não
nterpretação sôore o artigo a pl.'ópósito, com o presi- se pode é impedir ou' frau
essenta e seis da nova L.ei dente do,Tribunal Superior' dar o voto por meio de trans
�leitoral, que dispõe sôbre o Eleitoral, ministro Gallotti.. porte ou ·da. ,alimentação co-

Ouvido pela reportagem, I letiva.
'

"
.e••ce••e•••••••"•••e disse o deputa.do José Maria

Alkimin: Nunca recusar a coBtb-.;)-
I

O TEMPO ração ao eleitor que não te-
�'O texto do artigo sessen- nha transporte ou violar as,

ta e seis não comporta, de velhas regras da hospitali
nenhum modo, a interpreta- dade no dia da eleição, Não
ção que se lhe quer dar e fosse a tendencia de querer
por via da qual nem me:mlO, discutir-se na base da má fé
se poderia conduzir, no dia e 'a ninguém de bom senso

'do pleito, em autómóvel ou ocorreria dar 'interpretação
qualquer outro veícnlo,' pes- diferente ao artigo sessenta
soas amigas ou de nossa e seis,' mesmo 'porque a cé

pl:ópria família. dula única ai está para im-
Uma interpretação exata pedir o êxito dos chamados

do texto desse ártií?o conduz "Cul'I;:;tis eleitorais:', ,-'......�iii!

Previsão do tempo até às
: IJ horas dó dia, 17,

: Tempo � Instável, com

,:hllyas·, Nevoeiro'-'

Temperatura - Estável.
Ventos - De Nordeste a

Sueste, frescos.

Temper�Clras Extre-
mas de ontem.: Máxima 20,7.

_Mínima 17,6,

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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M�NlSTJl:RIO DA' AGRICUL'l'Ui\'A

I Ol'm',Obla'la·'·IB Malguel, ,Daux .-' D:�:����:�'��!����I.·"...,._, PLANTõES DE FARMÁCIAS
_

U
,

. REGIONÁL
.

. ADMINISTBAÇAU' , Mês de' Setembro.

.
. .

. D-"'.4&0 e Oflchlal, à rlla Cob.-.' "

,

l\1r d R a João
Tem I( venda ".:, ""CORDO" COM O ESTA,DO Dr. :e"iber;o Mafra,' a, 160 ·'l'oel. '022. �. 3 'sábado (tarde) - Farmácia ao erna -. u
Uma casa a Avenida Mauro Ramos l,

NT r'ATARIN" C P tal' 119 P' tG� A�' A - _x. OH .

. .' S
lU O.

,

p' tUma casa á rUIl( Visconde de Ouro Preto-
A li i: s O Diretor: RUBliIN � I J.. _AlfO .

.

4 .domingo _ Farmácia Moderna _ Rua João ln o.
Uma -casa; a

... l:ua Deodoro c/13,50 de frente e.46,60 -A Delegacia 'FloreStal Regional,
.

'

7 quinta-f.eira (feriado) _ Farmácia Santo Antôniof d
.

Gerentl: DOMINGOS r D. �

s h idt AO
e un o.

Santa 'Catarina _
no sentidb .1e

I coibir, ao máximo pos-
_ AQUINO

.

_ Rua Eel ipe c mu , 7u•Uma casa e um lote a Avenida
sívelj as queimadas e derrubadas de mato, afim de .impe-

-

1Ó sábado (tarde) _ 'Farmácia Catarinense -:- Ruastreito
. '';

,

pedir os desastrosos efeitos eeenêraíces -e ecolõgtces que ltepreBentalltel: Trajano.Uma casa a 'rua 14 de Julho
acarretam tais práticas, torna público e chama a atenção Representaeõas A. 8. Lr ra,

11 domingo _ Farmácia Catarinense _ Rua 'I'ra-Uma casa deómadelra em Barreiros '

de todos os proprietários de terras e lavradores em geral, Lt��a 3enaGor U.IInta., 40 __ 60 janó. _

.Duas caáás 'no Morro do Geraldo-Estreifo.
para a' exigência do cumprimento do Có�igo Floresi:al andar. '.' 17 sábado (tarde) _ Farmácia Noturna _ Rua 'I'ra-Duas casase et{Íu�terl'.eno 'para lotefl.mento n,o M,OlTO Tel.: 22,6112·" -_ Rio 41.1.nliro.

, (Decr. 23.793 de 23-1-19�4) em todo o Estado..
�ua ,16 de Novembro Z28 60 jano. ,Geraldo

- . -

..• QUEIMADAS E DERRUBADAS DE MATO andar laia UI _ Sio Palllo. 18 domingo _ Farmácia Noturna _ Rua Trajano.
_

Um lote na rua José Candido da Silva -:- Estreito
.

Nenhum proprietário de terras ou lavrador pudera 24 sábado (tarde) _ Farmácia Esperança _ RuaDois lotes a rua. Moura _:_ Estreito" proce�er, qúeimada ou derrubada de mato sem sottcítar, I
.

'�:N�:,.Vt!t8 Conselheiro Mafra, '.DOl'S Lotes no Bairro de Fátima - Estreito
dê

. ,.

l' d tortd d n I" ,.

E R Canse
" com antece enera, 11 'n�i!eS!larl� l�ença·, a. au :rl a e '0-

I
'25 domingo _ Farmácia sperança, - ua -

Quatro lotes no centro da cidade restai competente, conforme díspõe o -Codlgo . rlores__tal CID An« ... .••••.••. • Cr. 170.00 Iheiro Mafra. '

Qua.tro lotes em Londrina _:_ Paraná. ,'. seus artigos 22 e 23, respectivamente,
..
tandu.us Infratores

'I'
Semeatra

".""'
... Cr$ 11.0.00 O serviço noturno será efetuado pelas farmáciasTem compradores para casas em Flonanopohs des-

sujeitos li penalid�des. Ano .... : ,��, 1.�t.e.r.l�rCr, 0,00' Santo Antônio e Noturna situadas, às ruas Felipe Sch-cem a quatrocentos mil cruzeiros. REFLORES'fAl\rnNTO Seme�tre, , , .. Cr'�lO,OO ; midt 43 e Trajano.Negócio a dinheiro. Esta N.epartição, pela rêde .de Iviveiros. florest.ais, em Anúncí _, mediante. -ontráto.

I
'

IARIA "MIGUEL DAUX" OS ori&,in�i8, mesmo não pu-Informações na IMOBIL
. cooperação, que mantem no Estado, dispõe de mudas e se- b licados, não 'serão de .'Jlvidol.Rua CeI.· Pedro Demoro 1541 - 1Q andar Estreito ou

mentes de espécies f1orest;1is e de ornamentação, para for- A direção não se responaai iJiaa
Edificio Ipase andar térreo - Fone 3376 - 'Florianópolis necimento aos agrtcultores em geral, interessados no ref'lo- :�:: �:�i�����lmitidQII uo. ac-

Uma confortável casa à Rua Presidente Coutinho. restãmento de suas terras, além de prestar toda oriim"tção
Um terreno de 15x27 no, Estreito, junto à Rua prin- técnica necessária. Lembra, ainda, a possibilidade da ob-
dpal.· teução de empréstimos para reflorestamento no Banco do INFORMAÇOES

16 lotes rio Bairro Butiá. '\ Brasil, com [urus de 7% e prazo de 15 anos. UTElS
Uma confortável Casa na AvenldaHercilio Luz, Os interessados em assuntos florestais, para a obten- -o--
Dois apartamentos (parte ,financiada). ção de maiores sclarecímentos e' requererem autorizaçãa'l

O te.itor enco_ntrará, nallta co-
" luna, Informaçõea que �IC .Ita.de lieençapara queimada e derrubadas de mato, devem diàriame-nte e de Imediato:

f dirigir-,se .às Agências Florestais Municipais ou. diretamen- JORNA!S

'.' �

Tellf"ll.
. - • I' S t O o 6 O Estado ....•....•... ..' 1,02%_..o;:�----------.--------- te a esta Repar'ttçâo, situada a rua an 04 . umont D.

IIr.,Ge.zeta , 2,61í6
VENDE-SE AS SEGUINTES PROPRIEDADESP�I.I· "".

'eOJ1_'OI' ;�i:��::t;'��470 _'- Caixa Postal, 395. �itr��d!deT����.:::::::::: ,;:gi� ,A Casa n. 12'l1a Rua dos Ilhéus /(antiga Visconde,

$
Irnpr ensa JflClal . '..... 2.688

"
Endereço telegráfico: Agrisih1a·- Flortanõpolís, S: C. HOSPITAI� Ouro Preto).

• --- Cartdadn: A Casa n. 13 na Rua Silveira de Souza

,�/ ,a .fo;�='4-1'1f,
V.'age·m' 'com- segurança ����:�EL�::::�:::::::: !:iii U� �:::Sd�O:�t�:U: �� ��: �:!�i�:�����:� (Morro)

, " "h... OUIIA/'ITE TODO DfA
.

.'
"

Militar -.' . .. .. 1.117
com o terreno 6 x 14, preço Cr$ �8.000.00-',

São Sebost ião (C..a, d. . . ./ '-
' �

d Uma casa de material com o terreno 10 x 30 no lUIClO",

I " ';;-,- �i_V',A�,�
JOS'

.

-

e
é rapí ez ,11:iG!':E::N��TtE�os��'�:�t�<���� ::�:: ��.;����da do Pantanal (lado da Trindade), preço Cr$...

D��'
�

t
80 NOS CONFORTAVEIS M1CRO-ONIBUS DO

. A tratar com o Sr. Doralécio Soares ou o Sr. Sílvio

�

'. �/ a-� t
� íAPIOO {(SOL-BRASILBIRO) � 11�:ff���de���������l�.��� '::::: S_on_si_ni_...-- ._

1': '.. Florianópolis - It8j�f - Joinville � Curitiba Poliela (Sala Comissirio 2.03R

R,a'
.

,I- O,·S·· X"
'11 �, --d . Policia t.Gab; Delelrado)., lI.ill.

"

•���-=�--------�------------�----------�� COMPANHIAS DH.

Age"nCl"a· Koa Deodoro esquina da i TRANSPORTlIS
• Rua Tenbnte Silveirs I AÉREO

I TAC ,......... 1.700

PRE' V'E'�!IBULaRES
!ii' CruzAil'o do Sul 2.600'

.

_.�- -... Panair."......•..... 0. . • . .. 1.661
. .

Varijt' ..............•.... 1.126•
.

U li Lóide Aére;> "........ . . 1.401

PARA AS FACULD;DES DE'DIREITO,\FILOSOFIA,' R::!di'n'��'�� :::::.:::::::: :l'��
• HOTtffiMEDICII;lA, FARMACIA'E ODONTOLOGIA.

I
(lAN,C'OdeC,�fL\lTO

POPULARI,LUI
.................•...

CURS'·-·O BOSCO' .

..,

AGRI'rOL'A I ,�:��::�� ::::::::::::::::
z

.

v.
'

. ,

I 'La Porta' .'" ..

Matrícula: Livrarià Lider, até 31 de agôsto. ",._,
.

16 Cacique :
.

RM.a tJ�
• " ,.

Central .lnforinações; Local acima ou pejos telefones 2316 e r'LonIA�O'POLIS' S' t; e" .

'

ERtrela ............••...

8661.
\

.
. 1\ I.' ,- 6., 6.1Ó,rlnõ.. "

'

Ideal ' � .

I i· d ' 1 t b
,. � ..\.: _,' i . \. ESTREITO \ fn CIO as aUlas: ae se em 1'0.

� Disque ,,_ � ....•.-----� .. --�----- ���------------�----------------------------------------------�--�-------

FARMÁCIA DE PLANTA0'

Restaurante Rapoli·�
RUA Mal:echtJ Deodoro H.
Em La.ges, no sul do BruU, o melhor J
Desconto espooial p.u-& o. eennores T1"ltLD�, I

I
j
j 1.021

2.276
1.1.7
3.321
I.«�.
",694
U71
'1.81.

ápareQla,em moderna e completa para Mua\,uer exa...
racUolópee,

Radiogranaa e racUoscoplal!l.
Pulmões e coração (torax).
Estornago - intestln9s e figad.!l (colecistografla).
·Rins e bexiga (Pieloguafia).
Utero e anexos': Histero-salpin,ografia com insufla

ção das trompas para diagnóstiço da (esteri_hdade.
Radiografias .de ossos em geral.
Mfididas .e:Ia�as dos diametros da bacia para orienta

.

ção dO parto (Rádio-pel-vimetrla).
D1àr1amente na Materruàade Dr, CS.ÜOI! Corrêa.

INDICAoeR PROFISSIONAL\
DR

RO�t�íASTOS I,MA���T�Ç�AORMO I O:.<!= __

G.

Com pritlca no H08plt�1 Si" 'M É D I C O ' Ru.. Vitor lIeirelea, 110.
ORA, �Y'SM,A DR 1. LOBATO

"
DR. WALMOR ZOKER Frané���o d�e �8i�e la::lr:snta I CLíNICA DE CRIANÇAS lONa: 1.468 � }I'I�rilln6poli,

.' W. MUSSI - . FILHO GARCIA CLINICA MÉDICA ADULTOS DR. MARtO WEN-
.' Donça.' do Iparelllo retÍillraUrlo' Dtllló.... pela ...clIl••••

·

Na· CARDIOLOGIA Doen"as Internas DHAUSEN.
.

.

TUBJlIRCULOSII clo..1 •• ifedlÇl.. .a V.Jy",,- Contultório: Rua. Vitor I.i- ..DR. ANTONIp DIJ! RADIOGRAFIA. RADIOSCOPIA . ald.de do Brull reles, 22 Te!. 2676.
_ "".CORAÇAO _ FIGADO _:_. C,Líl'ICA MÉDICA D. ADUL'fOS

MUSSI I' nos PUL:P;H>.S Ex·,lllterno por concar.o" 1Ia- Horários: Segundai, .Quurta. • ·:tUNS _ INTESTINOS
' E CRIANÇAS

IItDIcoe _. ,.- Cirurgia do Toras i ternldade-Elcol. Sexta feiras: Consultório - Rua Joio P1t, (
d (8 r I ... Prof OctiYlo.... .... Tratam'P.nto moderno da ,to, 10 _ 'fel. M .. 769. '1CIRURG'lA '_,'LiNICA l"ormado pela f'aeul ad. Nad.-. I Y C. o

" .

.

.. Das' '16 às 18 horal. ...

IG.,R·:L.P··,o ....O,,, C l'lIll'de Medicina, Tllroloirl.ta. drllruel �ma) Residpncia: Rua 'Fdip. Scll- SII'ILIS Consultas: Dal 4 ãl • llor-'.'" """" A' ..,

I I N J:l[ I.terno �o Ser.t ..o de Clrllr /
'

. Residêneia; Rua •• tovu, Ji, I
-

::l •
� c plClto. .lp.el.I_I· - fl.loclrurlll(o do _RoI, ta ...

I
-

"" ... "10-1 L .... P ...... C-, midt, 23 _ 2° and ..r, -'pt. 1 - C It 'ri R
.

Vi t",tirYIÇO om
rê. llalL)II r a .... u.OIIl.... '_. ..\ '1 Tcl li 002

' onsu o o - ua c or aior, 4.6, Tf>l. 2.81%,.....do d.. ,DúIlNQAe D. 8.N�,:f. .cUrMO ele ellpedilluçl. li... 110 Rio de la.elro· _._._:. MeireJ1es, 22•.RAS, eo� moderno. m�todoll -
S. N. T. Ex-tat.ru ....x-ÚtII... Médico do Ho�pita� de Car_i,!lade DR. HENRIQUE PRISCO HOItAHIO:diag1l6.tlcol I tratamIInto••O I tente de Clr.rrta d. pr.f O.. e da Matermdade Dr. Carlos

PAR ISS'l1LPOSCpPIA _ R ST

'i"1
. G I I (JU'

.

Corrêa
.

I A O nas 1.3 às ·16 horas. '!SALPINGuGRAli'I;A - ![lII:'A' O·
Coue: ;.Üap: "8cilam�di. II _ DOBN'ÇAS D. S.NH,O:lAf --. . 'MIii�ICO

'. 1i I f . C It6
• DR. ANTONIO BAT BTALIS.O, DA�ÁL •

Fon. 1801 . PARTOS _. OP.RAQO.S \ Operações -:-- Doençaa de S.-
e e one. c:nsu rIO -

,
. JUNIOR _

.

.. :a.dlok!'atAa,lIcr O�I· e�aal.I!.'j' Atenda am laora lIIarea... Conl: Rua Joio Pinto D. 111, li nhor ...
_ Ctinlea de Adllltol. 8

.

.410
CLfN'ICA J:SPECIALlUVA

D"I
Elelrocoacnlal< o - ".a 0<1 '" .ra r '

• da. 16 00 à. 18 00 ho..... C dE' li
_

,VI te I f V ...,,,.1);..
.' Rea,: - <lu. a.t.v.í Janior, ".' u:so e ap�cll;' '�a,)ao no

. Rsidência: Rua J086 do J CRIANÇAS°c aa 81 � UR ii

T j ,80 - Fone' %191 I'
Pela manhA, atlnd. chã- '{ospltal "'dOI Servidor.. 40 li.·

. Vale 'Perel'ra 158 _ Pr'81'a I.. Con.ulb,. dai 9 áa 11 horaa,'O
0;11111 t6;;0:. u_. ra ano, n,

"'I
.' ,

_, �_ riament. DO Ho.pita! d. tado. ,
.1 andar - I:diftcb 40 .0'llt.1I10,

DR YLMAR CORR"'''

'I
Carid.dl. (S'll'vi�o do Prof. Ihri"lhl d' S d 1----- C

. I Rea e C"n •. Padre ..ilru.llnao'lHorlirio' D•• II i.. 1lI 1I0ru -
'. .&n

n 'dA
• � • d'a, au aI e - oqueuos. 12Dr. IltJS�Ú. CLt]'.;ICA MllDJCA

.

e81.,encl.: _
Andrade)

I -
. ADVOGADOSDa. li II. 18 .110 ...1 _ Dra. CONSUL'I'AS 488 lO-. _ 13 110' Rua. General Bltt•.nconri n.

• Co�sultli' - _P.l. m_an.laji ao DR. ANrrONIO GOMES nE DR, JOS� MEDEIROS. II
IuseI ras.·

- 101. Telefon.. 2.6111. Hospital de Caridade,
" �

R idA d A-Y8ll1i'A! 'l'I't>n>- Rua '1'irade.nt" :; - !'onl 11'15 DR .NEWT·ON
.A tarde dai 11í10 h� .m dian-' AI,MI1IDA. VIEIRAo

a. �.,al
.

te no conlu,lt6_rio "aUA Nun:.. ADVOGADO
_ ADVOGADO _p�-,-------;--_. DR JOst TAVAP..J:8 b'AVILA" Machado 17 JIQUl!'''_ ;•• 'l'1ra- Elc.ri'tório. Re.icanrlal

� ,

P tI 1"0 Ii' •
'

" dentes, Te}. 2766 "

Av. Bercilio Lu•• li. !lIxa 08,11 II _ Ii,A. '- IDR' JúLIO DOm ,
,IRACEMh. , '

CIRURGIA GllRAI, I Residsneia _ na Pr4aillallt!l.

TeDleRto.n·N:ElyI46P·ERRONE IS�.:a_ Dcatat'rlDa.VIEIRA MOLls'STIAS .

N.liIRVOSAS • 'j'
Doenç.1 de Senkora. - Prodo- I COUUil11O ,,-4.'

, MENTAIS _ ÓLlN,'ICA G' .,RAL 10&'la - �1�trlcl4.d. MUlca. 1 CLINICA L
.

Daura.íIlDlCfl , I Dr Serviço Nacional d. ilOllD-, Consul.tór,lo,. ,Rua Vlto.r lIaJ-,
de auro .

- .SPIlOlAUSTA II. OLHOS, .

eas Mentai.. .' I"elell n. 28. _ Telefonl, 110.7. IOLHOS _ OUVIDOS NA.:U: ' MUND'
I

fJ
OUVIDO�,NA,RJZ.GAltGUTA� Chefe do Ambulat () :'111[':., .ConsultJ:•. :El.. 16 laora. Im. • GARGANTA IFormado pAI�.Faculdad$ �ac1'

,
Clinica GeralfRATA••NTO • oPí:r....O,);-.3 ne Mental ,diante:, '. DO nao; d. a';edlcma ,Uni'

eUidlldej
'.

S h
.'.

áIlIfu-V.rlllellao - N'.b!liUll..�l. - Psiquiatra do l]otlVit.1 - I ReslGêncla: Fone,.I.-411 Dk. GUER!lEIRO DA FONSECA I do Bral.). Es·pecialista em moléstias de en oras e VIRS urm "

Ultra-ao_.. Colônia Sant·An. Rua� Blumenau n. 71.
Ohefe do Servic() dll OTOlU- RIO DII J.>NJlI:!-O . rias •

.

(Trata••• to i••1...Ia. c... C,'Dvul.oterallia palo �I*uo-, DOENÇAS DO APAR.LHO DI- I NO do Bosyital de Florlan6p;>UI Aperfel<;ílanlen!e na C,�•• di
Cura r:;dicaI das infecções 8iudas e crollic&a. do _•••:ra(le) Ch.OQUIl .. cl1'diuol. lnlll',lin ·r.·· .,GESTIVO - ULCERAS DO lIS- I ,'osslle a CLINICA o. APAJtll-'! _ Sallde Sao .J[leul '.AlIl'lo·rethlo.4:-GlIla - '�.I" •• pi., ltlliariot.r&pia. ,P�iI�.<l·iI\ra;::-;. rOMAGO • 'DUOD.,�,m, AL�&- LHOS MAIS MODliRNQS F'ARA Prof, Fernando Paul!no aparelho ienito-urinário em Il.m_bos os sexos.Oculo. - r•• r 'a..... .

CONSULTAS: �er�. • �tli� GIA-DERMATOLOGIA: • CLI·
TRATAMENT" dai DOaNNCAS Interno pOI 1 �'10S, do S.rneo Doenças 'do aparelho Diges-,;ivo e do 3ístema III""VO.I.),i. (' t..-&laolarl I.l (4a!ee ta. daM 16 li 15 Iiorll.. '�:.,,! NICA O.:aAL. da ESPEClALIDADlI I tie Cuurgla.......). .

(manU) , DR. JULIO PAUPI'1-Z Consultai _ p.la . inaaU ••
. �rot, Pe�ho d. Z;:lu:-a Horário I 10� ãs 12 e 2� ás õ;

,Bor,,"lo d.. � l. 1111 ••rell '1 'RUA Anit. Garlba:dt, ;IUQtj,
.

. .FILHO HOSPITAL.
.

Est,lIl!'lO .pc,r . _!no na" .at·u, Consultório: R. Tiradentes, 12 _ l0 Anda;; _ FO!leJ.4•••11 la 18 laora.,
, de General Bitt.ncourt.

"a., À 'I'ARDII _ da. • ... -I Rltiad,e .�COl11.

j'
Conaultórlo: _ Bo. Vlte' ••1,

r
RESIÚJilNCl.A: .I1llA Bo: ifn. I I!:x I!lteruo ,da 20 InfermarIa.

no CONSULTOltlO Prof, OthlO "Roorlguel LJ:na .�246 -

,.... _

•rei.. II _ ,1on" IAS.'ti. 1311

'1'e!.,21l01
,e S-er.vlCo d. &'altr:o-entll'oIolI'la I CONSnLTORlO 1_ .Ih. .0. Intel'llo por ! .. no do P nto Residencia: ,R. Lacerda Coutln no, 18. _ (CnácaraRe., - llua.õ:8ü "or•• II _.

;_
>
'. -_.. I da SnntR Casa do. RIO de J.neiro

E o
., Socor-:-o ,

..fone 1411: . .�, DR ARMANDO VALa- I (Pràf, W., B;;rardinell�). i IL�E::It;NàIA -

. r li I
OPERACGES 1.40 Espanha) - F'oue: 3248. .

-

.

'.' Curso de neurolollla (Pro1!.' '

U

o '

• p" 80:11-
CLINICA DH ADULT '. _,. '"

'.,DR. SÁMUIlL ,FON811C�
,

RIO DE ASSIS - .' Austregesilo). mldt n lIa Tel. 2166
DOENÇAS DIlI ':;lI!N:L.0IL',S

',...,....................-........�,._.........�..._.�CIRURGlAO-DENTISTA� Do•.Servlçol de Clinlc. W...tll; Ex interno do Ho.plta� mat.r- CONSULTA'S: l!>oo HOlpital Ó.I' ,

Clínica _ Clrarll'ia _ PTota.. - da Aa.llitêncla Municipal • .!MI- nidade V. Amaral.
'

DR. ANTON!O MONIZ Caridade di�riamente pela ma-
.

t ih d S'l
.DenUda ' I

.

pltal de C.rlda.. I DO�NÇAS lNTIiIlN·AIJ,
.

DE ARAGAO nhã,
"

'

.....Dr. Cesar B�_ a ,a a I veJra
:aalC!.1 X • lafr.-V.rn". CLlNICA .•:eDICA n. �:aI.l.N-.' Coraçao., J:.t�malro, �lItediuo. CIRURGIA TR1II!UMA'J'OLOGU 58,S 68.s Sab, das 9,as 11 horas, Cirurglao Dentista:eohult6rio I ••II.'Dcial· tu QAS • AEULT08 .

I f�jtado 8 .v-lal biliar_I, &:,IDI, (..... '

.

Ortop.dla 211 S" 4" das 14 as ·16 horas. _,___

Clinica de Adultos e Criança:s'IrDndo "adld•. 1. _ �llrlia _

.. Irlo• o ·útt�o.'- .

'1 Consultório: João Pinto, III, no Consult6rio à Rua Joio Pillto.

TIllfolll: 1111
.

Conlultórlo,: :au•. Hall••
' lilI.a-. ConiJUltóri�' Vitor &41rel..

nr. l{i (l0 andar).
. Raio X

.Conllllt.. : da. 8,1J0 .A. ll�.' chado, '1 - Cou•• ltilli iI.1 11 ..
,

n.
.'. ���olsli ::. lJi���r�:m8Dto, f{)i;SIDENCIA: _ .R' I Dnart; .A tende com HO,ra Marcadad 14 00 á. 18 laora., 18 hor.. IDa, 16 ãl 18 1I0r... '

Sh t 1 129 �- Telef 3288 '.

1 '3 4
I
..a·l .'

�mllltl eom laora m.r· Jt..�dênc,i.: Rna, .arecll.1 (;ul- Residência: Raa BM.I .... lO. IRes: Bocaiuva lU. F11'\.,e ,

I"
"

,

Felipe Schm1dt 39 A Sa as e•_xc II.IV. u..rm•• 6 ,_ "one:· 1'711. IFon.: &-458. Fone: ...:_ 1.'11-#0. orlllnopo IS.
_L

.,' ,
----��--�------�--�---------------

DR� VIDAL DUTRA FILHO

I
MÉDICO DE CRIANÇAS -

Consultõri?: Felipe Schmidt,
38 (das·14 às 17 horas)

I
.

Residência:. Tenente SilveiJ;.a,
1130 (F"'ne :Il.65)

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

.

"

Lavando ·com -Sabão

\iirgem Espec�a_lidade
da C18. II'!IL INDDS'BIIL�JoID,11l8, (1Irca!reglltrada),

ecoDomiza-se telDpo�e diDbeir�
--_ .. _-..:.. ._-,---�--_._-_ .. -----�-,,--�---

,
..

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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'Sociais
SEMPRE

HAMILTON ELIA

Ainda te amo, vê bem. Não pôde a vida
nem' poderão os anos, nunca mais,'
apagar este amor, que há tanto traz
mính'alma á tua, loucamente, unida.

Somos felizes. E' o bastante. A lida
humana e rude, quanta, vez desfaz
castelos que não se erguerão jamais. ...
Os nossos, nunca, hão de tombar, querida !

,

\

Já. neva, um pouco, sôbre os meus, cabelos.
Os teus ... também se vãoTazendo brancos.
Entanto, eu nunca me cansei de" vê-los..

Eles encerram', na sua candidez,
a ventura, sem par, de sermos francos,
tal como o fomos, da primeira vez.

'Toalhas de máterl8 plastica.'
lateria plasUea lisa e Materia
plastlc8 estampaJIa a Breços

reduzidos
Os preços que encimam esta nota representam

absoluto "record" de baixos preços e um indice eloquente
de quão valiosa é a oportunidade que vem oferecendo '�A

MODELAR" em sua atualzgrande venda de utilidades di)
.ár.

'

, Realmente, graças a mais uma simpatica iniciativa do

.1opular magazín, a-todos é dada a agradável oportunidade,
no corrente mês, de, proporcionar maior confô,rto e beleza

so-
em seu Iár.

Tôalhas de rosto e banho, tapetes, passadeiras, tecidos
.iara cortinas e decoração, serás-cama, dívans, grupos es

.orados, e mais os afamados colchões de móla DIVINO es,

.ão sendo vendidos com descontos de 10 a 20%.
'Cumpre, assinalar que esta venda excepcionalmente

lan�ajósa se estenderá sómente até o dia 30 do corrente,
..-..-...r..-�....��__.�-.-..-.�w�

DES. ALVES PEDROSA

I
geral estima em nossa

,

ciedade.
Ao sr. Desembargador Se- Grande foi por isso o

verino Nicomedes Alves Pe- número de pessoas das rela

drosa, na data de ontem, que ções da distinta familia Alves

lhe registou a passagem do Pedrosa, .que ontem aéorreu ii

aniversário natalício, foram, sua residência para levar ao

prestadas significativas ma- ilustre natálícíante o seu

nifestações de estima, 'pelos abraço.
seus colegas, amigos e admt- O sr. Desembargador e "

radares. sra. Alves Eedrosa, nessa be

Expressão de cultura e de la recepção social, cercaram

integridade moral, o eminen- de todas as atenções seus vi
te magistrado tem-se ím- sitantes.

posto 310 merecido aprêço dos Ao eminente Maigístradc,
nossos círculos juridicos; ca- com involuntário atraso, en

valheiro perfeito. desfruta de 'viamos nossas felicitações.
,;w.-�"".."",.._'_' * ,.a"''''':'.-_'''''''''••••Jf'

Participação
WALMOR DA SILVA1IMEDEIROS

�e -

CÉLIA AREAO MEDEIROS
Partic ipam aos' parentes 'e amigos o nascimento de

seu filho RICARDO, ocorrido dia 15 do corrente, na Casa
de Sa úde. São Sebastião.

�pãrtTcfi)ãÇaow�
JACó SILVEIRA, E SRA., JOSÉ AURINO DE MA-

têm o prazer de parttcipar TO$ 'E SRA�, tem o prazer
aos seus parentes e amigos, de participar aos seus pa
o contrato de casamento de rentes e amigos o contrato
sua filha Claudete com o de casamento de seu filho
Sr. Valéria J os� de Matos. I Valéria com a Srta. Gla,ude-
Palhoça, 6 de Setembro de te Silveira.

1.955. I São José, 6 de Setembro
'�"llY

.
de 1.955.

VALÉRIO e CLAUDETE
Noivos

CASA�VENDE-SE

A 'Direção do pepartamento Recreativo do Sindicato
dos Empregados no Comercio, convida seus Associados e

os sócios do Clube 12 dê Agôsto, para o monumental

Bingo-Dançante, Pró-Constrt1ção da Igreja de São Judas
Tadeu á realizár-se no dia 2,1, do torrente nos salões do
Clube Doze de Agôsto, com início as 21 hs. Na oportuni
dade será feita a aprésen-tação das Candidatas ao Con-'
curso de Miss Coméycio de 1955.

'

As �êsas po.'1erão ser adqqiridas, com a Srta. Valia
Bernardini, á Cr$ 100,00, com direito á 2 cartões para o

Bingo.
.

Os Comerciarias deverão adquirir seus ingressos na

sede do Sindicato ,dos Empregados no Comercio ,a partir
do di,a 2,0 no horario de .13 as 17,30 horas. ,

CLUBE RECREAJIVO 6 DE JANEIRO
ESTREITO - 'H 'O J E GRANDIOSA SOI-

'RÉ E COM INICIO ÁS 22 HORAS
O simpático Club R. 6 de Janeiro fará
realizar hoje em, sua séde social, ani·
mada festa dançante, para qual reina

. grande animação entre QS associados.

-�_"a,._..._�_ta';i4��·""."'.,JM""""·"-fliw�,,"',,�,,�'-""-"""'u.-..·��"'ItiI"�"·"·�"'_'
'" CI"UBE 6 DE JANEIRO

DIA 17

SOIRÉE PROMOVIDA' PELO GRll:MIO "CRUZ-EIRO
DO §UJ." çº�

, 4 PgIJY:IEIE�'A: .. 1I'lJ�'!\º4\.0 DO ",.ÇQ�
CURSO "RAINHA DA \PHn\1Ag��RA"

CARLOS GOMES
,SAVÁs APóSTOLO

Sul ADlerica
nt sem Seguro d. Vida ta

'

aposla de que "lverá m

s .eus. Quase sempre qu
Sla são a espOsa e

COMPANHIA, NACIONAL DE SEGUROS DE VIU

fUNDADA

IN 1891

Erwin Gundert i,

Comemora-se hoje a data do falecimento do grande
núsico Antônio Carlos-Gomes.

'

Nasceu na cidade de Campinas, em SãoPaulo, ã 11
Ie julho de 1839. Filho de Manoel José Gomes, e de Fa
riana Maria Jaguary Cardnso, seu pai exercia a prof is
são de músico, sendo mestre de banda .e professor de
núsica. Desde criança, Antônio Carlos Gomes re'velciu
inclinação pela divina arte dos sons, sonhando, sempre
.ibter os melhores êxitos daquela época. Estudou especial
mente violino e piano; Recebeu sua primeira formação
musical do pai e depois de Giannini, no conservatório do
lli�

(
,

Já em 1860, o grande vulto artístico Antônio Carlos
.ornes, publicava uma cantíta litúrgica. e em 1861 ence

.ava no Teatro Nacional a ópera "Noité no 'Castélô".
':':raças a D. Pedro II pôde Antônio Carlos matricular-se
la conservatório de Milão, quando contava 24 anos de
[da de.

,

Aos.31 anos abriam-se as portas do famoso Scala
"I'eatro de Milão) onde, pela pr-imeira vez, pôde apresen
::ar sua ópera, "I! Guarani" que- constituiu grande triun
Ú,). -Carlos Gomes ficou tão con-íovido que se retirou ime
liat.amente para casa dizeridó consigo': "Venci ... venci.
�nquanto a platéia clava vivas ao grande brasí leiro. No
nó., seguill�,; Carlos�Comes -la11'ç-áva 'obras magistrais do'
'a 101' artístico, com a "Fosca" em Milão, seguia-se de
lois "Salvador Rosa", lançado em Gênova (1874), e "Ma
'ia Tudor" (1879). Suas últimas obras foram "Lo Schi
vo" no Rio é18S9) e "Condor" em Milão (lEl71).

Seguindo sempre para a vitória, éompôs ainda Car- CHARADAS ELÉTRICAS
JS, Gomes o hino "I! salutedel Brasile'�, (1876) e "Colôm- Na '''capital européia" esteve um "homem'" -2-
)0" em memória' do 40 centenário do descobrimento da CHARADA AUXILIAR
\mérica (1892); ---- 'RA. Parenta,

VENDE-SE RESIDÊNCIA EM, PONTO CENTRAL I Veio a falecer, eni virtude dum câncer íla língua em
--_ DA. Existência

DA CIDADE. lG de setembro de 1895., MA. Senhora
LOCAL - AVENIDA RIO BRANCO 185 Foi uma gran'de p'�rda para tôda humanidade. An� LE. Adjetivo possessivo
TRATAR COM O SNR. ALVARO VEIGA ônio Carlos: Gomes tornou seu nome imortal, além de, I

" CONCEITO: Coisa'ra.ra.
- TELEFONES 2933 e 3501' �levar bem alto, no céu da glória, o nome de seu amack DECIFRE SE PUDER

DEPARTAMENTO RECREATIVO DO SINDICATÕ DOS País. .' -- -- JO (malandro). --, -_ BA 'Zinstrumento
EMPREGADOS NO COMERCIO DE FLORIANóPOLIS

'

.'musical. -- -,- TA (di�heiro).
H O J E N O

I

,P A S S A D 'O �g���;��: d�:r:���'lem�s' acima, no próximo nú,
17 DE SETEMBRO

A data de hóje recorda-nos que:
- em 1645, renderam-se em Pôrto Calvo, com o

seu Comandante Pierri Champ Fleury, 156 ho-
landêses; t

em 1711, o Capitão Bento do Amaral Coutinho
c_om,150 homens desalo.la o destacamento fran
cês na Bica ,dos Marinheiros;
em 1818 foram. concedidos os prediçados de ci
dnde às vilas de Cuiabá, Vila Nova e Vila Boa,
pa'ssando estas a serem chamadas Mato Grosso

, e Goiás;
"

- em 1824, o General Francisco de Lima e Silva,
não tendo recebido proposta à sua in'timação da
véspera, determinou o ataque à Recife, r�tiran
do-se, os revolucionários que' só dias depois se

renderam;
,

I'

em 1859, no Rio de Janeiro� faleceu o' Conse
lheiro Nicolau' Pereira de Campos Vergueiro,
nascido em Valporto (Portugal), tendo sido o

primeiro agricultor que em tep'as brasileira�
empregou colonos europeus estabelecendo-os'
em terras de sua fazenda de Ibicaba, em 1847;
em 1919, o aviador italiano Antô'nio Locatelli
üm seu taid Buenos Aires-Rio, devido a um de
sàrran,io no motor do avião, desceu em Pôrto
Belo, neste 'Estado, vindo pani eS'ta Capital;

- em 1939, o govêrno polonês abanlionou seu

país. 9s rpssos invadiram a Polônia Oriental;
André Nilo Tadasco

Clube �15 de Outubro· . Um IDO lês vêlcllm
(RuaÀlvaro de Carvalho, 12) .; Pl'I'- ,I °t.���u�l.�m��s jo�'�Dia 24 - (sábado) - Retumbante soirée

nais alemães e britânicos
mavéra.

não deixaram escapar a
Eleição da candidata ao titulo Miss "15 de Outubro"

oportunidade de um título
11',1,1 ,,1055/56. verdadeiramente surpre-Ornamentação a carater. -

endente: "Uni. inglês vê
Reserva de mesas na "Floricultura"

, com olhos alemães" '_
Atrás deste título sensacio
nal' está, longe de toda a po
mica, uma história profun
damente humana e comoveu

te, assim como um grande
feito da medicina moderna.
.Bill Conolly, I de 65 anos,

é cego há cerca de trinta
anos. Viu por �último a luz
do dia num campo de .bata
lha em Flandres, em" 1�17,.
Há algumas semanas,' o 'mé-
dico de Conolly disse-lhe

que a ciência médica atín- ,:

gira tal grau "de p�:deição
se se lhe poderia restituir a

vista.
, Quis o 'acaso, que ao mes

mo tempo deram entrada no

.hospital dois ex-prisioneiros
de guerra alemães. Hans
Pallack ao qual -sé devia ex
trair uma vista' por causa

de um tumor e Geong Scbulz
que se devia submeter à
mesma operação..Momentos
.mais tarde, os dois ex-pri
sioneiros concordaram em

'

que a córnea dos seus olhos
fosse' utilizada para uma

transplantação que restituiu
a luz .a Conolly. Realizou-se
o milagre, e COl'iofly vê com

olhos alemães, O repocter
de um importante jornal
'britânico encontrou-o em

ronversa amena com os dois'
ex-prisioneiros de- guerra
alemães,

C/O N V I T E
A Diretoria do Clube 15 de Outubro tem a grata sa

tisfação de convidar as gentis senhoritas, frequentadoras
do mesmo, .para fazer o seu "Dehut" em a noite de 15 de
outubro próximo vindouro, quando será realizado o tra
áicional B«iie de Gala, comemorativo do 340 aníversárfo
de fundação .

As interessadas poderão inscrever-sé até o dia 10 de
outubro na Secretaria do Clube, no horário das 19 às 21
horas.

ANTENOR BORGES - Diretor Social

Dia da
;-

arvore

,
L

Dr. CODstantiuó
D.;matos

MÉDICO CIRURGIAO

Doenças de Senhoras
Partos �. Operações - Vias

Urinárias
Curso de aperfeiçoamento

e longa prática nos Hospitais
de Buenos'Aires

CONSULTO'RIO: R�a Fe

lipe Schmidt. nr. 18 (sobra
do). - FONE 3512.
HORA'RIO: das 15 ás 18

•

.) A data de 21 de setembro é dedicada à comemo

ração do Dia da Ãrvore, instituido em todo o Terri
,tório Nacional peló Código Florestal.

A árvore sempre constituiu, desde a' mais re

mota antiguidade, e ainda representa em nossos dias,
apesar, de toda a evolução da ciência, a fonte de uma

das principais matérias. primas - a madeira - em

pregadas na construção de pbras e confecção de uti
lidades destinadas ao nosso confôrto e bem estar.

.

Considerando a utilidade da árvore, somos leva
dos a ponderar sôbre o valor e a importância das flo
restas, pelo que representam, como fatores econômi
cos e ecológicos na vida de uma Nação.

, Tomando a árvore por símbolo de .matérla útil
de interesse coletivo, o dia que lhe é dedicado, tra
duz o sentido de homenagem prestada pelos homens
e' serve para transmitir às novas gerações, a c-onduta
.a ser obedecida e a atenção que lhe deve ser dispen
sada pelas mesmas, ao seu cultívo, trato, e aprovei
tamento racional, para ,o bem, da humanidade.

,:�_·���-PAssAtlMPo=-�;-o�rsTADó--;;-··--'�
,

"Poi'''ORIL1>O '
-

(49)

mero.

A I
�

d' t· ( horas.s so uçoes o numero an enol' 48), são'as segui!l-
tes:

NOVJSSIMAS: a) rumar; b) Macapá.
AUXILIAR: Pelada.
QUEBRE A -&ABEÇA: Curie (casa, matoca, taba).

, Os médicos chamam, "neu
rose da maternidade" ao

cuidado exag�rad9 que as

mães' tem com os filhos pe

____\"!III. queninos. Os moviment\,>s da
, crianç'a, um pe.qu'eno vômi-

, to, uma diminuiç'ão de algu
mas ,gramas, no pêso, são
causas de temores e apreen

sqes. E' verdade que, vi�"de
regra, elas se traJ1quiliz�1.m",
depois que o médico lhes diz '�

que d, caso nào t�m impoi·-,

I tância. Mas, infelizment� o
.

"
efeito clesse nervosismo per- ,

, dura nf\c criança "que, em
'"

�\ � /?; consequencia, pode tornar-
'

��� � ./d\f se um an,or�al ou ,�té lÍm
.. .u��". ::!.:di} O I.�\t! doente meütal: '

'\,\"1Y� O it17, ' . Cuide' -da saúde ,do s�u
'

�
.... 'i-b- j'i1tio s,em apreensões

,

descabidl!s, evitando I

(lUe êle futuramente soo

fra as consequências de

I
àis miuli{est\}çóeg
nervoso. _,_ SNES.

VENDE
Um au:l;.omovel Nasch - 1949 - em perfeito estado,

Motivo. deixar a profissão - Placa,23-0037. ,

Vêr e tratar no Ponto da Praça 15, com Marreco

C A SAM ENIO:
Realiza-se hoje, ás 17 horas na Rua Rio Grande do

Sul, nÓ. 27, nesta ca.pita1, o enlace matrimonial do SR. DR ..

AYRTON JOÃO DE SOUZA, oficial da Força Publica
-

dó

Estad�, com a gentil senhorinha WALTRAUT KIl\-IMEL,
destacada, funcionária do I. A. 1', I.

'

,

Aos distinto'S nubentes que' seguém llara Õ norte do
Estado em viag'enf de nupcias, desejamos muitas' felici-,
c1ades.

, , .o.�ID"'I
au JfG.t."b.J D,"o'....3.,.. L· .,ul,.. ;- �/,,",\-

:.,. ""0'
.. FOlllS..&.JQ «ia. c:áu. "...-«. ...

cua..hllA, , rtu",.....A, PROSES.... f'AIIAIIA

Lecion8�se
Profes!,\or de Matemática

, Português
'

Aceita-se alunos de 2a, é

'loca, admissão ou para con

�llrsos.

Há vagas para alunos de ....,_

lcor!:leon:
'

Rua Luiz Desfino, n. 34 ..",:
"

Preceito, do, 'O'ia
'NEUROSE DA MATERNI·

DADE"

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Florfanópolís, Sábado, 17 de Setembro de 1955 o ESTADO

13

-I
As 5 '_ 8hs.

Vicente CELESTINO
Gilda de ABREU em:

O EBRIO
No Programa:

I' Metro Jornal. Jor.

A família. de João Martins de Almeida, convida os . Preços: 9,00 - 4,50.
Jarentes, e pessoas amigas para assistirem a Missa de Imp. até 5 anos.

;.00 dia,� que a Irmandade do Senhor dos Passos manda

"
.

_:ezar, na Igreja do Menino Deus, às 8 horas, do dill 20. _. ..

A êste ato de fé cristã, antecipam agTad�cimentos; ,I
�HRP��il"P�P

Dulomovel-Vende-se II
", .

FORD-TAUNUS modêlo' 1951 em estado de novo.

2reço de ocasião. Tratar à rua Aracy Vaz Callado n'. 242,
'i3aiíTo de Fátima - Estreito.

,

"�te) ,Estado Esportivo
�•••••••_•••",,,,,,, ,••C••••••••O••O.,,"CílA••••••••••6t\Õt. ".- _••••••_.-=� .

.
-

.

Huie, -sensacional partida de basquetebol.
ÁS 15 HORAS DEHOJE, NO ·ESTADIO "SANTA CATARINA", TERA INICIO UM
ENCONTRO DAS EOUIP'ES DO D·IAS VELHO "VERSUS" ESCOLA INDUSTRIAL.
NAO DEIXEM DE ASSISTIR A ÊSSE GRANDIOSO PRÉlIO QUE ESTÁ SENDO A-

GUARDADO COM ANSIEDADE

A SITUACÃO DO CAMPEONATO
,

'

DE AMADORES
Até o momento já dispu

taram cada um dos clubes
concorrente do certame a

madorista três jogos, sendo
a' seguinte a classificação
Ivor pontos·perdidos:
I 1° lugar Iris e Treze de

Maio, 1 p. p.
2° lugar - Vendaval, 2

3° lugar - Postal Tele

gráfico e Austria, 3
4° lugar - Tamandaré, 4
50 lugar - Alvim Barb'õ

"a e Flamengo, 5.

o áUE F.OI A 7a. RODADA DO
CAMPEONATO DE AMADORES

.

Embora sem convencer
Imbituba ven'ceu

o
:!tores. Porem, o Vendaval

companhava de perto as ío

adas de seu adversário, tra
ando assim um duélo cheio

Com um público bastante

Ipequeno, no estádio da Práia

de Fórá, assistimos a mals :

duas pelejas em prossegui-
menta ao Campeonato de A- e atrativos. E continuava a

madores, onde o Austría iOl ressão de ambos os ataques
goleado pelo 13 de Maio por uando o clube da rua Bo-

4 x 1, perdendo assim a li- aiuva por intermédio de

derança do certame. No ou- aulo, consignou o tento de

tro encontro o Vendaval su- .ertura da contagem. Mas,

perou o Tamandaré por 3 x 2 Vendaval não tardou em

no jôgo terminado terça- �_)onder este golpe pois
feira por alegar o árbitro, 'Iróca de róra da área em

naquela oportunidade, falta atou á pugna. Com pOVil
de garantia ao ser desacata- .ualdade no marcador lu- Ante-ontem, à noite, no do arqueiro Isaías, um tanto' locais. Os demais em plano quinha; Nery, Oscar, Profes-

do por dóis elementos liga- avam os conjuntos árdua- estádio da rua Bocaiuva, em infeliz, demonstrando inse-I regular. . SOl', Chadéco e Laudo.

dosao Tamandaré. lente para conquistar o gool continuação ao certame de gurança e muito pouco- ar-) .
A ordem dos tentos: Pro-

i

GUARANI - Isaías, Pa-

.

CAIU MAIS UM LíDER, ue lhe poria em suprernacia. orofisaíonais da Capital, de- ·l'ojo. fessor, aos 13 minutos do 10 'vã e Fausto; Nilson, Papíco e

,

�OR GOLEADA :0 entanto com as defesas l�'ontaram-se os. conjuntos I Apes.ar de vencido, '�ão
i
t e.�lpo; ,

. Ch?déco,. aos 5; I An.ihal; T�ão, Jaime, Nizefa,
A equipe do Austria que mito bem: • armadas o pla- .itulares e asptrantes do i decepcionou o quadro orren- 'I'ião, aos 13 e. finalmente "Ar! e Carlmhos.

vinha liderando a tabela .ard não sofreu alteração Imbítuba Atlético Clube e' tado por Newton Garcez. Nery, aos 32, chutando de! ,Çoa conduta do árbitro Lá-

juntamente com o Iris e Tre- .esta primeira etapa.. Logo ''lo Clube Atlétlco Guarani, O conjunto trícolor chegou fóra da. área. i zaro Bartolomeu.

ze de Maio, foi sábado derro- pós suspendia o árbitro a vencendo em -ambas as cate- mesmo a sustentar com õ Os quadros foram estes: I Preliminar: 3 a 1 para os
.

tado pelo Treze de Maio, pe- iartída por motivos que nar- '�orias o clube de Henj-íque seu poderoso antagonísta Il\UUTUBA - Tião, Paulo' visitantes.

la conta:gem de 4 x- 1'. Foi amos rapidamente acima, o Lage pela contagem de 3 a 1. uma' luta de igual pára c Juarez; Gerson, Adil e Zc- I 'Renda: Cr$ 3.275,00.

justa a vitória conseguida pe- ual teve continuação na 'Pela segunda vez' o qua- igual, com sua defesa e o

'

los rapazes trezistas porque .erça-feiru. Nesta fase o pa- dro interiorano exibe-se nes- seu quin'teto atacante em" ----

souberam explorar as falhas ,arama do match não mu- te campeonato aos o-lhos dos evidencia, tendo' nos irmãos
existentes no setor defensivo 'ou, mostrando o 'I'amandn- ilhéus, sem no entanto rea- Nizetae Arí as sua princí-: DR. L.AtJRD CALDEIRA DE ANDRADA,
do clube dirigido técnica- é o mesmo ritmo ele jogo lizar uma atuação convín- pais figuras. O veterano

mente por Heber, uma VeZ 'I .presentado naquela oportu - cente, Na noite de quinta- Nizeta, com seus 41 'anos de

que se apresentou bastante

r
.ídade o mesmo acontecendo feir.a, embóra, vencendo pela idade, ainda dá. Jíeões de .

alterado o que concorreu pa- orn 0 seu adversário. Trans· diferença de dois tentos, o futebol a muita
.

gente. 'E' sala 203 - Rua Tenente Silveira, 15

ra o fracasso da equipe. Com arria 30 segundos quando .conjunto de Oscar andou note-se qiíe se trata de um I'
Atende diáriamente das 8 às 11 horas.

uma zaga Improvrsada e a I .íróca de íóra ela irea arre- desordenadamente pelo gra- futeboÍ vistoso. benefieían-
.

3as e 5as das 14 às 18 horas.

-línha de médios modificada aatou com êxito uni ataque mado. Sua' linha em nenhum do enormemente .0 quadro,', Em Capoeh-as atende aos sábados á tarde

desmoronou-se àquela' bar- �os seus, A':5'ora com dois, a, momento se- firmou na can- mesmo quando . êol'oca �1Íl·f·. i 1

_

reíra de outros jogos, que- :"1m, buscavam 01'\ pupilos de '1'::\1a, apesar de constítuida ação o seu' maràvífhoso e8'-11
' ,"

brando, desta fórma, o boni- I :oris o empate eom jogada" por habei,!'( maneja d:o r estilo malabaristico. Jaime. CURSO "SA·NCTOS SAR-AIVA"to padrão de jôgo que temos nuito bem tramadas. E foi ,la pelota, entre os quais ta'mbém· convenceu C"'o--e's-
visto últimamente. Todavh, I mm destes at�ques que A!·- Professor considerado por treante

. Tjáoj apesar de
isto não desmerece a _faça- berto ao ladO' da 'j)equen::t muitos como um dos mais muito gordo demonstrou.
nha dos grená:.:; que soube- área paralelo á bandeirinha �ompletos comandante de I qualidades. técnicas apreclá
ram vencer como verdadeiws de corner, do lado direito, ataque do Estado e Oscar I veis. Na linha média e na

líderes. Com um tento assi- ';entou arrematar, antes po- q.ue �m 53 tornou-se o ar-
I zag� todo� se empregaram a

nalado pelo zagueiro FlúvÍ0, 'em ouviu-se o aPito do ar- tIlheIro do Campeonato da. fundo, saIndo-se llem. ENDEREÇO:
cobrando uma falta de fÓl'::l litro com surprêsa geral pois Capital, integrando o esqua-' Gerson continua ditando Tel. 3113.
da área terminou ó primeiro lada havia acontecido para drão do Bocaiuva. I cátedra no gramado. O mé

tempo: Treze de Maio 1 x :Lssim proceder, .'E o espanto Não enéontrou o Im�itu- 'dio imbitubense que brilhou
Austria O. Valdir confirman- oi geral quando o dirigente ba, o seu verdadeil:o train, na seleção catal'inense é
do suas qualidades como 0- !l:Íximo

.....

do encontro puniu mas a c;hance lhe foi favorá- ainda o seu ponto alto. Jo

portunista elevou o maI'ca- ,05 alvi-anis com uma pena IreI em todos os ínstantes da gou dentro das suas carate

dor para 4, áS3inalando três 'láxima. Maneca cobrou es- sensacional peleja e assim I risticas o jovem médio vo

bonitos tentos. Edson, de ma- >abelecendo novo empate, poude passar pelo valente Ilante. Adil, como pivot, es

neira notavel tirou o zero do ,Passando as duas métas por e:;;quadrão "bugrino", cons- teve excelente, assim como

placard. Outros detalhes: 1° ,naus bocados a pugna atin- truindo o-marcador de 3 a Palilo, um zagueiro de re

tempo: 13 de Maio 1 x Aus- �ia ,seu final quando Enio cle 1. cursos. Tião Juarez, Zequi
tria O. Final: 'Treze de Maio

I
"óra da área fulminou o a1'- Dissemos chance, porque nha, Laifilo e Oscar bons,

4 x l. Gols de Waldir 3 e Flá-;- .ueiro Pedrinho, conquistan- em vp,.tdade todos os gols embora o guardião tivesse
vio 1, para o líder; Edson :0 o 3° ponto dos Vendav3,-' fQrl:\�;: produtos das falhas �falhado no uni�s> ponto dos

consignou o unico ponto dos istas. Sem tempo para maii:i

auri-negros. Quadros: Treze -lada c!+egou ao. seu final es ..

de Maio - R03éli'0 Flávio e 'a 2a pf\,l'tida da rodada de
, .� �-

Natalino; Wilson, Ildefonso I. 6 com ta; 'justa vitória êll)s

e Aragão; Sabará, Valdir,.9a- czurr:ts p�r 3 x 2. Outros de-

belo Tito e Mario. </fft alhes.

A�stria ....:.... Everaldo, '�]ÍNel- 1I� tempo - Vendaval 1 x

son e Altair; Sadi, Caréca e rama,ndal'é 1. Final. Vitória

Teixeira; Dionei, Edson, .Fá- :0 Vendaval por .3 x 2. Gools

bio, Mauricio e Lima. Extreou te Ciróca 2 e Enio para us

como juiz neste Campeonato ;riunfadores e Paulo e Ma-,
; Sr. Benedito Niltón de Oli- ,.eca golearam para os ven

veira que não convenceu. A- 'idos.
.

chamos que sua atuação foi

pr�judicada grándemente por \. SEJ.EÇliO DA RODADA

truncar o jôgo em demasia.

3 X 1 SOBRE O GUARANI QUE LUTOU BRAVAMENTE PROFESSOR, CHADE
CD, liÃO E NERV, OS MARCADORES PELA ORDEM � O MESMO RESULTADO

. NOS ASPIRANTES

CIRURGIÃO-DENTISTA
CONSULTóRIO - Edit'iéio Paternon -r-r- 20 andar

t Missa�de 30° �
,

Dia

(REGISTRADO)
DACTILOGRAFIA E TAQUIGRAFIA

PROF. -LíGIA. DOS S-ANCTOS SARAITA
fltende aos interessados diàriamepte das 9 às 12 e dás

14 às 18 horas
Rua Feliciano Nunes Pires,

Plossegue· O Campeonato
Amadorista O I I S I A -I'

--_-_.

HOJE Á TARDE: ALVIM BARBOSÀ x,
en a ,an1)Z8 upo oOla

IRIS E AUSTRIA' X POSTAL; AMANHÃ, ARTH��,,�������es����;OTTO
PELA MANHÃ: VENDAVAL X FlAMEN-

FLORIANóPOLIS

GO E TREZE DE MAIO X TAMANDARÉ
Amanhã, no período ela

manhã serão realizados 08

outros dois encontros, am

bos destinados a serem dos
mais sensacionais. Ás 8 ho
ras o Vendaval dai'ú comba
te 'ao Flamengo e às 10 ho
ras estarão fl'ente a frente
as esquadra!> do Treze de
Maio e do Tamandaré. Este,
último, perdendo por.3x2 do
Vendaval na noite de terça-'
feira quando foram disll'uta
dos os 45 minutos restant.es
da pugna inacabàda de sá

bado, espera r(.':abilital'-s�
alYj pLlln,entey :procurando
quebrar a invencibilidade do
}louc�'i)S() time trezista.

A próxima rodada em dis

puta do ,Campeonato de
Amadores da cida[de cons

tará de quatro jogos· ao i,n
vés de dois. É que os clu
bes também· estão interes
sados em acabar o éertame
o quanto antes.

Hoje, com início às 13,30
horas, jogarão as equipes
do Alvim Barbosa e do
Iris. Uma boa disputa, es

tando o qu-adro de -Augusto
ansioso para alcançar sua

lll"Ímeira vitória o que será
hastante difícil porquanto o

nllH'o-ne�l'o rla Aveni(ht
Trom}>üw��l,y é dos mais }lO-
tim'osos e vem liderando in
victo o cCl'!ume, ao lado do
Treze- 11e, lVIaifl. ,A seguir .'\;.;"ishllll· aos jOgOS do
os times do Austría e do Certame Amadoriscta, con
Postal entrarão na liça Ilara tribuinrlo Ilara seu maior
o jogo complementar da prestígio.
ta.rde que também. promete ,

agTadar. l Preço único - Cr$ 5,00.

Branco (V), Flávio e Natu
ino (T,M.), Alcides (V), Ilde
:onso (T.M.) e Anastacio (V);
',lanéca (T.M'), Valdir (T.
M.), Ciróca (V) e Albe�·to
T).

O VENDAVAL CONQUIS
TOU MAIS DOIS PONTOS

PELO TR_OFÉU AGA�ITO
VEJ..OSO

Com bastante' dis.posição e

entusia'�mo teve iníc.io a lu

ta entre Venda:.val e Taman

dará, ambos com dois pontos
perdidós. Vimos jogadas mui
,Wbem coordenadas por par
te do clube periquito, onde
seus rapazes demonstravam

entendimento em todos 03

J CRAQUE DA RODADA

+"1. BO)tGES

Com uma atuação muito
bôa que surpreendeu a tôdos
'�scolhemos para ocupar o

l)Osto o avante Enio do Ven

daval.

",

/

-'-.----._--�.......:..-.:.._

CINE SAO JOSE
As 3 - 7,30 - 9,30hs.
"Na Téla Panorâmícn"
John BENTLEY - Marthn

HYER erri.
A LANÇA ESCARLATE

technicolor
No Programa:
Noticias ela Semana. Nac,

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

As 4,30 - 8hs.

CINEMASCOPE
Robert MITCHUM

Marrilyn MONROE - Rory
CALHOUN em:

,O RIO DAS ALMAS
PERDIDAS

Technicolor de Luxo
No Programa:
Noticiaria Universal. Nac:
Preços: 18,00 - 10,00.
Censura até 18 anos.

As - 8 horas.
Gin'a LOLLOBRIGIDA -

Víttorio de SICA em:

OUTROS TEMPOS
I

No Programa:
Repor-ter Na Tela. Nac.

.

Preços: 9,00 - 4,50.
'Censura até 18 anos.

,.,'··m
As 4 - 8hs.,

Nottcíarro Guaiba. Nac.

2°) A MASCARÁ DE
JURo' -- Com: Van Heflynn
_:_ techn icolor
3°) O PREÇO DE UM
IOMEM - Com: James
stewart - techn icclor

4°) O HOMEM DE AÇO
V2 Eg.s.

.

Preçoa': 7,00 - 3,50.
Imp. até 10 anos.

As 8,30hs.
Vicente CELES'FlNO

Gilda ele ABREU em:

O EBRIO

No programa:
Metro JGl'naJ. Jo1'.

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

,. �-:- _;___.-

'ÁVISO
DR. MOENICH

Comunica aos . seus dis
I tintQs clien�cs que estárá
ausente até fins. do corrente
mês.
-_----_.

Vende-se
Estoque pel"ll)aÍlente de todos e quaisquer artit{o;c:

1 sala de jantar
1 carro p/criança
1 bicicleta marca lVIaraton
TraÚr à Rüa Felipe Sch�

'EVONI te- midt, 131-

FLORIANÓPOLIS FUTEBQl CLUBE
Em sua últhpa rellmao foi eleita a. nova rlimtoria- do

FIIll'i�nópolis F. C. que ficou se�1(10 a seg�ll1te:/
Presidente - Olavo SilveÍl'a

(·Oll<.:el'nentes ao ramo

EQUI'POS� CADEIRAS E MOTORES
.

mos jx),ra p,ronta en traga
A<.:eitanl08 encorncnda.s de PL •.\CAS E"'i\1ALTADA8

pêtra divel'soR fins

ATENÇÃO; Atendemos
PrQJétic_os .dQ lnterio.r pQlc .

AÊREO e 1'081'AL·

08 seahores DentiRt�s e I CASA MISCJ:LANIA 4Üatt1.

S_exv.�ço qe, �,EE�Yl110J,.�O l.b\J.t.d.ora. d� �d1oa .. ILC.,.A.Vitor, "aluI•• fi Dla-cd.

Vice-Presidente '_ Almir Silveira
1° Secretário ,_ Telmo Tavares

2° Secretário - Otto Valério
..................",""'--ilq Tesoureiro - José I.omaija .

.• ,

2a 'J:'e3_ºu!,�il'o _/ Tito Ferno:!.ílíles

--�-------

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Flortanúpolts, Sábado, 17 de Setembro de 1955
.
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Para Vice-Governado'r:'·· .

\'
., , ., .... ':'. "',

. �!. I José Miranda ,�Ramó .. .'

.......
' .

SEMp·FfE 'FORAM, ,Ã'iVI1GOs, .... ". > ..

<,

'.' ,:Com a vitória
.

de

, ..

\ .

.

.

". '/ Santa ·Catarin�,·· Terá,
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ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



CENTR�l��I���!���� DE .1'âUm ·ano de. reconhecimentos!'· ;A1!L,��ií�!�,�o�,:}����if!�1:���
EI�l vista ele l�ão 'ter sido passivei à oomissão Elabora-lO Centro Excursionista «Arnoldo Raolloo) "Comemora �lJtu�er� �c�tl�n.o d"el

_ c"ndl: I ciaram sua inten-�nas aniliÍ-

���.: �� �;.;:;p�;�_��c:��, Ef�;�tut�::a�������: o: ���e����; O primeiro aniversário de organizo"ão. Presidente! ;�u u�aL,n.�3g:'�:�;'d::- ��::'don�:n�;l: �p(�:n�;�:
Geral de dlscussão e aprovaçao dos Estatutos para data a � d b'

" gôsto de �955. ananr

�el' oportuna�ei1t,e marcada e' amplamente divulgada pela
.....�, e , OBra: dr. Aderbal Ramos da Silva. _.

,_ --- l,eI" conce��..

um au- ���:ifo�d�� ;:;:a;:��Ção d��
Imprensa escrita e falada. .

C
.. ,

. �d�o. a Ca::;<1 da Cr iança, de
devolução' dos direito'"

e .Urll�

Florinópolis, 15 de setembro. de 1955
.

om8mora�ao de OD tem. ,CI?Cll�ma,.•no valor de 200
num total de 27 milll'- Pagú�,

Paulo Gonzaga Martins da: Silva O "CEAR" t "
,Y .

. rrW-l...CI uzeu os. oes d,2

P. d C
. _

..

em po� fina- suas excursoes e em outros to do tur-ismo em nossa Ca- E' .uma instituição bene-
dólares.

res, a onussao Elaboradora lidades o desenvolvimento t t'
. I· ver

.

L íz Ad lf 01 d V"
. . . I

a os, a- pra icar e proporclO--I1Jltal. Como poderemos mérita, que merece o ampa-

P��s. dao D�retoSI�� P� .eI�� do .e�cUrSlOI1lSmO, turismo, nar uma melhor assistência do Clichê ,que publicamos 1'0 de todos quantos não te-
rovisoria. alpinismo, cultura social e ,I social em benefício do povo é crescente o movimento do h dr

-

I
___________ f isi T·

. A _
• : n am uma, pe la no ugar

ISIca. em �ll1,d� sobre SI, do nosso interior. É-con- nosso povo em procurar do coração.
os estudos histôrícos e geo- tudo uma 'das finalidades nos dias de domingo e feria C

.

d C"
"

•
. .' • _,

c c
-

nança e rlClUma, pe-
gr áficos do nosso Estado, e mais dif icultosas do, Centro dos um descanso para o d t

.

f I teu
" da d

.

b tâ
.

I A' :'.,. •

e a eu_s pais e a a a eus

<1�� , a � amca, zoo.0- mas que ,ele se �ebatera trabalho dos seis dias de irmãos, para que protestem
gI�, geol.ogla, topografia, para o cumprimeento fiel luta e sacrifício. A foto, ba- contra a malvadeza dOI Go-
mineralogia e etc. dos seus Estatutos tida por Helmuth, nos' mos- d

. .

. ..

.

(,. verna ar uden lsta-lacerdis-
Uma das reais atividades t

do CEAR, é o seu ponto de
a.

.

, '.

, .

tên ci
.

d
Pede-lhes que protestem,

,

aSSlS enCla social", on e
.

Florianópolis, Sábado,.17 de Setembro de 1955
'lotando em FranCISCO Ben-.

_______"'-- -:'"__3_e_p_ro_p_u_g_n_a_,_n,:_o�d._e_c_0_r_r_e_l'_de jamin Ga lloft.i e José Miran-

M,8gnifico Mel�oramentu
Inaugurado o'Aéroporto "Hereílio Luz" - Presente o Ministro. da
Aeronáutica e o Comandante da Zona Aérea -- Autoridades e Per
sonalidades -, A Famma do Homenageado - Gratidão imorredoura

\_;0�!2;�i;tmos foi Foi então descerrada a pla-
.

�adeiro Ministro

inaugurado, ante-ontem, dia a com o nome do Aéroporto, James retornou à
15 de Setembro, o Aéropôrto ôbre a qual está o retrato li'ederal.
"Hercilio Luz", uma obra lo sempre lembrado Hercílio Este Jornal, presente face

.1\ chegada de uma das excursões à Ilha

grandiosa e que, de há muito Luz, cabendo a exma.jsra, Co- ao amávelconvite com que foi

se fazia sentir em nossa Ca- ilià Luz, viúva do homena- distinguido, poude observar EXCURSÕES. . . tra o momento exato em

pital. eado, fazer descer a bandeí- que reinava desusado entusí- que a caravana do, Centro

Às 10 horas se achavam a' do E3tado que o cobria. rsmo nos presentes pela con-I
O "CEAR" tem organiza- Excursionista "ARNOLDO

naquele local altas autorida- Usaram da palavra, a se- 'retizacão de um 'sonho elos do várias excursões;- tendo RAULINO", chegava à Ilha

eles civis e militares, testa- .uir, o Ten. Fernando Viégas, �orianÓpolitanos e- não pócle ! plll'ã tal fim um diário de de Anhatomirim, na baía

canelo-se G sr, Governador elo Comando da Base Aé- leixar de externar, como ex- excul'Sãb. Contudo, dessas norte.

do Estado acompanhado de ea; dr, Laura Pereira e Oli- �erna, congratulações ao sr, excursões as ql}'e mais se Essa ilha, que 'foi antiga
seu Secretariado, .\\fajor Bri- eira e dr. João David Fer- ::omandante Roberto Brandi- sobressairam foram a da mente um Forte, é encontra

gadeiro Altair Engene Rosa- eira Lima, pelas Compa- ni e seus abnegados auxilia- Lagõa .do Pery, ,conforme do os restos de tudo aquilo

ry, Cmt. da 5a. Zona Aérea, hias Aéreas, Prefeito Osmar. ces qUe, além da: multiplici- vemos abaixo num ângulo que os nossos, olhos não ti

sr. Gen. João Baptista Ran- ;unha e dr. Haroldo Carnei- .lade de elevadas missões e do acampamento dos excur- veram Opo!"tunidade de ver

gel, Cmt. da ID/5a e seus 0- 'o de Carvalho. Por último, �umprimento dos dexeús sionistas. Como vemos, os na realidade. Os enormes

ficiais; Presidente da A:ssem- 'm expressivo improviso e em lnererttes, conseguiu tempo exclU"sionistas, vivem com a palácios; as casas de C01'

bléia Legi�lativa do Estado, 'lOme da f�mília Hercílio Luz, )ara, transpondo obstáculos natureza, nos 'Seus passeios, l'�ção; as guritas da guar

deputad<:l Braz Joaquim AI- ,:dou, _agradecendo a home- ie toda sorte, chegar ao fi- dormindo em grupos e vi- da; a escadaria espetacular
ves; Prefeito Osmar Cunha e agem, o n_osso prezado con- nal da magestosa obra que venclo em comum. Acordam de uma mansão; I os velhos

Vereador Armando Valéria de errâneo dr. Abelardo Luz. ,;anto nos envaidece. Ao :>1', com o rufar das �zas liber- canhões deixados à beira do

.Assis, Presidente da Câmara Seguiu-';e a visitação das Major Roberto Brandini, seus tas dos pássaros e com _o mar; tudo, enfim, nos l'ecor-

Municipal; CeI. Virginio Cor- irias dependências, tendo Oficiais, Sal'gentos, Praças e l"aiar do sol, tomando as�im da de um tempo muito que

deiro de Mello, Cmt. do 143 do servido aos presentes Operári0'3, nossos cumpri- o ar fr'esco e puro da'madru- vai se, distanciando. >Alí se

B. C. e oficiais; Gen. Paulo .u1 coquetel e, na páteo do mentos e felicitações, pois gada, q�le tão bem traz à esperavam os piratas. Alí

Gonçalves Webber Vieira da lestacamento- um suculento que conquistaram lugar des- 3aúde. Aind,a, vêm a nature- ,se matava traicoeiramente.

Rosa; Desembargadores Os- .1UlTasco., tacado � são merecedores da za dormir é se acordar: Es- ; Um uods ']'ecant�s mais lin-
,

,I

mundo Wanderley da Nóbre- Às 15 horas, acompanhadas imorr�doul'a gratidão dos flo- cutam os seus barulhos,_ e dos da nossa ilha, é_essa

ga e Guilherme Abry, Presi- ,e '2ua comitiva, o ilustre Bl'Í- rianópolitanos. dormem no sel� silêncio. É 10utI'a que se descortina aos

dentes, resp�ctivaJl1ent�, 0.0 enfim, cl_?sse contacto diré- Qlhos dos excursionistás.

Tribunal Regional Eleitoral e AUMENTO DE VENCIMENTOS PARA' 0- to com as nossas belezas

na-,
'

do Tribunal de Justiça; De-·
'- ... '

\. , turais, que.se fOl'mnrá o Temos certeza, de que, se

sembargador Arno Pedro Ho- FUNCIONALISMO MU.NICIPAI- ,

homem, como nos ditou o, o Centro Excursionistã con-

eschl e dr. Manuel Barbosa .

. L .::elebre Juvenal: I tinuar ness� luta que até

Lacerda; Chefe do Estado O Pl'efeito Osmar Cun�a
. Assim é que êsse aumenta

/'

Maior do 5° Distrito' Naval; In cujo primeiro dia de a(l- está distribuido da seguinte
Cmt. Guilhon, . Capitão dos ninistração, aumentou os s:;t.- fórma:
Portos deste Estado; além de irios d�s trabalhadores, ,l- Para' os que percebem até

outras personalidades e de :ende agora às necessidades 1.000 cru3eiros - 40%;
exmaS. famllias. los fllllcionários a(bninlsÚ'a- Até 2,000. cruzeiros - 40,',!1o

Not�va-se 'grapde entusias- tivos nos primeiros 1.000 cruzei-

, mo entr,;) os trabalhadores. Um dos primeiros atos do 1'OS,
-

3!6'l'upados em lugar destaca- \tual Prefeito Municipal, dr. 30% no re;>tante;
do, que não, deixavam de. Jsmar Cunha, no primeirCl Até 5.000 cruz�iros - 407.

transpareç�r (\ alegria pró-· lia de- sua gestão, foi elevar ,nos primeir03 1.000 cruzeiro:>,
pria daqueles que num esfor-, 1e 20.% (vinte por cento) J)S 30% no segundo milhar ::l,

ço quasi anônimo' engrande- :alários dos trabalhadorc'. �ruzeiros e 20% no restante

cem a terra catarinense, sem da Prefeitura, Na administra- ' Como se vê, a klbela. pro·
alardes, com a convicção do :ão anterior não houvé ne, jetada não favorece apen.l:;

cumprimento do dever. lhum aumento, partido ele aos mais categorizados, 'mas
'Seriam 10,45 horas quando niciativa do então Prefeitó� sim atende a tôdas as cate

desceu na nova- pista de ci- �aulo Fonte3< O que houve goria_;;, dentro de um crité

menta o avião da F. A. B. ,:oi, por fôrça de lei federal, rio que procura ser justo e
,

d'
.

t
Na Lagôa do Pel'y, vendo-se' Ernani Meira, Murilo Macha-

que con UZla o �mis ro da 'J reajustamento dos salários exequível.
.

A 't· B' d
do, Luiz Carlos Mafra, Hamilton Távora, Edi Trumel e Ha-

. el'.Onau lca, nga eira E- _Jara pô-lo em acôrdo com n Seja como fór, O· dr. 0'1-
. /

milton Conceição, numa foto de P. Dittrich Jr.
.,-

duardo Gomes, que 'se fazia ei do ',õalái'io mínimo. Assim, mal' Cunha demonstra não

acompanhar dos- dr;;. Adolfo �oube ao dr, Osmar Cunha ,er insensivel aos apelos d'�'

Konder e Wanderley Júnior;- t primeira iniciativa. espon- servidores municip!:J-is e C\:'\
"MENS SANA IN �,ORPO-I' agora� isto já faz um

1, d b
'

RE SANO... vem empreendenc!o,
a em e mem ros da faml11a ,ân2a a respeito da melhoria oelo exemplo de 'sua assis- "",

.

do saudoso Hercílio Luz, en- los salários elos trábalhádo- cência aos seus dedicado. aU-1 .

O CEAR tem. tambem
I
Santa Catarina e ào Brasil,

tre õs quais o dr. Abelardo :es municipais, que, Ja no xiliares de
-

administracão, t:�ll�;dO lemd mUlto'l .

COl1-
I
uma demonstração de pu-

Luz. ;Jl'imeiro dia de 'sua gestão, por mais modestos, com; .o
1'1 u�

í
o pe o esenvo vutlen-" jança e sabedoria.

Pre�tadá'qÍle' foram as con- passaram a ganhar mais fêz no prlmeiro dia de sua .

tinências de estilo, por uma JO%, além do saló,rio míni- gestão, quanto aos operáriOS
Companhia do Destacamen- mo.

----- -----

to de Ba'se Aérea de Floria- Nos consideranda do De-

nópolis que, a seguir, desfi-,
'reto nr. 4.3 de 16 de novem- FESTA, RELIGIOSA

lou, teve luga'r a inauguraçãc bro de 1954, o Prefeito enu· Nos próximos dias _17 e 13 I
da magestosa obra. nerava os motivos que o ha- i dq corrente, em Santo Antô-

O sr. Brigadeiro Eduardo 'iam levad.o a aumentar os nio de Lisboa, 'serão realiza

Gomes, em magnifico discur- alá rios' daqueles tr:tbalhado- elas as tradicionais festivi

so, dizendo que alí estava 2S, 03 quàis não poderiam dades em louvor ao Divino

"para' inaugurar êste edifí- ,assar· sem qu� se lhes mi- Espírito Santo. O, prog':am.a é

,cio, indispensável ao confor- lOrassem a angustiosa situa- :> seguinte:
to e ao acolhimento dos que 10 da vida. Sábado - Novena com a

viajavam por' via aérea", tor- Agata, cumprindO novo im- coroação de Nossa Senhora,
nava público que o Ministé- )erativo de consciencia, o dr. c, a seguir, qu-eima de fogos.
rio da Aeronáutica; pelo seu )smar Cunha acúba de en- Domingo. - A's 10 horas

Titular, resolvera denomÍIi�r 'iar à Câniara projeto de au- missa solene, . sendo qu�

"HERCILIO LUZ" aqu�je .(\e:,. nento 90S funcionários ad- durante todo o· dia haverá

_l'OPOl'to, tecendo então -um ninistrativos, já que os tra.- barraquinhas, quermesses e

hi:rto de louvor ao estadista lulhadores haviam sido au- divertimentos,_

··conterrlhleo que vive no' co- nentaclos e percebem salã
ração dos ca'tarinenses. Ter- 'ios m!lis altos que os de seus

minou a sua formosa oração, olegas que servem ao Esta- P A L E S T R A
sob vi,brantes aplausos, se 10, Hoje, na Casa de Santa

congratulando com os 'S1'S 1} tabela ne v-encime�tos Catarina, às 20 h0ras_ o pro-
·Governador do Estado e Pre- Ll03 extranumerários, bem 'fes'30r Eudol'o de Souza, da

feito Municipal. como' dos funcionários do Faculdade Catarinense de Fi-

Descerrada a fita simbóli- .Quadro U'nico da· Municipa- losofia, realizará a sua tel'- Os Quatro Grandes, quando reunidos em Genebra. em

ca os presentes tiveram aces- IJ,dade, abrange também, pa- ceira e últiq1a palestra sob o
I julho último, posam para os fotógrafO's nos jardins do Pu'

so ao magnifico "prédio, não Xa efeito elo aumento 'ora tema "Origens da Filosofi::v lá,.cio clas Nações. Da esquerda para a dit eita: Nikolai Bul

escondendo- I um' âesvanéci- proposto, os inativos e ')S Grega".
' ganin, Primeiro Ministro Soviético; Dwight D, Eisenhower

menta natural quando se de- pensionistas, sob critério A assistência poderá deba- Presidente dos Estados Ur.idos; Edgar Faure, Primeiro Mi-

para com obra necessária e proporCional, tão equitàtlvo ter o assunto com o confe- nistro da França; e Sir Anthony Eden, Primeiro Ministro

de tão ótima' impre:_ssáo.
- quanto possível. ,1'epcÍ'sta-. Britânico.

I

/

REUNIAO DOS OlfATRO GRANDES
/ .

---

C�!!, h�! "'�t�I�Dça
tratando d-e assunt'os aPlItal,, re ar
vos a Casa da Crianç

I·

C
. . a, de

rICIUma't'o .sr. Emílio HÜ1.
se, pres IglOSO e devot
líder a.liancistn, ado

O sr. Emílio Hülse é .

n d 'H'b
prl.

10

di °d Stl.. err erto HÜlse
can I a o a Vice-Gov '

, '. erna.
dor na chapa Jorge Lacerda
Falando a nossa repa 't,

.

.
[ a,

gem, aSSIm se pronunci .

"S
-

lt'
ou:

o vo arei a Florianóp I'
d

.

d
. o IS

epois e 3 de outubro c
FUlleceu aos 79 anos de ida- it

-'

d
' OIU

a VIana \c e Gallotti e M'
te ôntem nesta Capital, âs randa Ramos'.

I·

� horas da madrugada, a sra.

la, IGNEZ LOPES DE CÀR-ITALHO, víuva do. ilustre

)iàuense Major RAYMUNBO NA POLICIA
JQPES, um dos fundadores LA' SE FOI O ANIMAL
la cidade de Terezina, a bela Ari Borges dos- Sll!l't
, ít 1 d 1 t d

"lOS, na-

,ap: a o norc es 'e, onc e o tural deste Estado, de Côr
:auClOSO MAJOR RAyMUNDO 'branca solteiro com 22

, � , '
, ano8)

�em seu nome gravado numa; comerciante, resident
1 'bl' I

e na
p aca, na praça pu ica con Armacão queixou-se d

,

_. , e quo

unta,mente com outros fun-, tinha uma 'égua de pelo ver:
dador es. .

" .

: melho, cola preta comprida
Da. IGNES. era gemtora da : e é cabana, em um posto n�

nossa benqUlsta profe'3sora l Saco dos Limões. Sendo que
Da. Madalena Moura Ferro, o referido animal sábado d'
figura de realce nesta cida- sapareceu, não sabendo ��i
de ... O sepultamento da D::J.. fugiu -ou foi o mesmo ro�
IGNEZ se efetuou ás 11 ho- bado.

ia Ramos.

'wc -aí_
�RA. IGNEZ LOPES
DE CARVALHO

-_

ras de ôntem, com enorme l'l,

:ompanhamento, sendo se

)ultaela no jazigo da famíllà,
10 Cemitério .de Itacorobí.:

INDIVIDUOS SUSPEITOS
A's 4 horas da madruga1a

de ante-ontem, o Dr. Dib
A residência de Da. Mag- Cherem, telefonou para a

dalena Moura Ferro eS,teye Del�gacia Regional solicitan
cheia de pessoas, ele todas as do providencias, visto terem
classes sociais, sendo qlle aparecido defronte à I'esi
ali se achavam a senhora d�, denci� do Dr. Osmar Cunha.
Nerêu Ràmos, senhora dr, Prefeito da Capital, dois in�
Aderbal Ramos da Silva, & dividuos que nessa ocasião
representante de Da, Eunice usavam mascaras e luvas.
Weiwer, Pre3idente .da Fede- Um dêles chegou a colocar 1S

ração de Assistência aos -La- mãos sôbre o vidro ele uma

zaros, Da. Otília Blum, o sr. janela. Em seguida asar

Barão Dietrich vom Wanga- gento da pàtrulha acompa
nheim, to'da a Diretoria ela nhado de duas praças, se '

Sociedade de Assistência aos para o local que fica 'situa

T�azaros desta Capital, gran.. à rua São -Jorge e uma '�ez

ie combsão de alunos da ali verificou que as familias

.lustre professora e inume- s� encontravam alarmadllt
·os outras pessoas que não constatando mais ele que os

: éOl}seguim�s anotar. -tais individuas haviam fugi-
Sôbl'e

.

o féretro, muitas do. Ali porem permaneceram
�ndas coroa':;, flores, bem co.- duas praças, até às '6 horas

no muitos foram os telegra- da manhã. Foi ainda 'Solici
-

nas reéebido� COl1}O o de Da.. tado
-

pelo dr. Dib Cherem se

..�unice Weiwer em seu nome gundo perdia o Dr. OSinar

! no da Federação, qa qual.é Cunha, fosse destaca ela, um,]

'jnâmica Pre::idente. praça durante o dia e a noite,

"O .ESTADO" que se fez afim de ser sua casa policú
representar, apresenta suas da, visto estar ameaçado :13

üais sentidas condolências. novàs "visitas" de individu03

________�I!nl!!�Ii�I!'!"�·�.�!�-�eyp�'�s�u�s�p=e�it�o�s. �, ___

Diálogo no -morro:
_:_ Adonde é que tu vai, Zé?
- Vou no comício da U.D,N.!
- Mas já tá na hor-a de acabá!
- E' pur isso mesmo. Agora vô assistí o cinema.

Comído pra votá é o outro do seu Chico Gallotti e do

dr, Miranda Ramos.
" •.

x x

.
E, de fato! Leiam os convites da

comícios e verão, que !á está, no fim:
'Cinema ao. ar livre.

, O
-

cinema, nos primeiros comidos era antes. Mao

àconteceu que, éom o fim dele o� assistlmtês ian�
embora e deixavam o.s oradores CO�1 a cara no chão.

O jeito foi passar as fitas no fim. E está ac�nte
cendo qve os comícios da _U,D,N. só começam a tel'

assistentes quando esta chegando a hora do cinen1a.
Foi por is'3o qúé, em certo local, o chefe da cara

vana estrilou:
_ Ouvir nossos oradores vocês não querem, seUs

_ vagabundos! Pois hoje não tem cinema ouviram!!! ,

Frente para. o�
A seguir havera

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


