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GOVERNO IRRESPONSAVEL

Jl;'dição de hoje - 6 páginas Florianópolis, �a:bado, 15 dc Outubro de 1955 Crl.l"

o que vem ocorrendo há que ,gritam como alucinados,
varies dia s, nesta capital, numa provocação absurda e

bem demonstra que o gover- Intolerante,
no que aí está é um governo E isso vem acontecendo de-

irresponsável. pois das 22 horas, quando as

As desordens, os ímpropé- famílias precisam descansar.
rios e o foguetório lançado Sem acreditarmos na auto

até alta madrugada, estão ridade do governo, ainda as

razendo sucésso:.. sim, ém nome elos bons cos

tumes da gente eatarínensé,
apelamos para o Sr. Secretá
rio da Segurança Pública; no
sentido de que, usando das

prerrogativas que a lei lhe

conrére, determine a proibi
ção de atos que muito de

põem contra a boa educação
e contra o respeito que to
dos nós elevemos aos nossos

semelhantes,

Ano XLII

Partidários apaixonados do

governo, acompanhados de

vagabundos e embriagados,
entenderam agora de come

morar a vltórín (slc) do sr.

Jorge Lacerda, defronte as

residências de conhecidos

� "

�vim�n � " i i ir· In� i u[i�na il a"
Preparativos para a grande batalha das. impugnações.

AGITACÃO POST-ELEITORAL.

pessedístas, atirando bombas
e foguêtes para dentro dos

quintais, ao mesmo tempo
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, REUNIR-SE-ÃO EM PORTO ALEGRE

lUO, 14 (v. A.) - Conti-' Acrescentava a informa- vendo unidade ele pontos de duais, impressos, fotogra-I ando as manobras dos ih
nuou intensa a onda de boa- I cão: "Os entendimentos se vista no que t0l�. ii (kfesa fias, discos, etc., que servi-] conformados cor» os resulta
tos - escreve o "Diário da

I

mantêm com o maior sigilo, da Constituição! e dos seu rão para instru rr o recurso. :!OS das eleições. O discurso
Noite", que acrescenta; IP1'ocul'ando-se interessar nos postulados fI] 'rlay;<,o·..li:'l Todavia, a UD,N,não preteri- d Alki 1

.

,
o ar. irrun es ·,1 sendo 3..

"Qllase todos envolvem sis- mesmos o PSD, a fim de ser' .. de que a impugnacão seja I d
.

I I
-

-
- guare a o com ll1 tr resse, por

temáticamente as forças ar- alcançado o quorum exigido rmpugnaçs , nos r ut cf'erecida como urna decisão dará

I c
. que ara a medida da reação

ma.das e seus chefes. Mas, pelo artigo 141 da Constitui- omunístae do partido, mas tI".ntnrá in i-}: 1" D" . Jusce in ista, e':e provocar
de positivo, existe apenas : cão Federal, que trata dos c iarmente convenCOj' o gene-

.

b t I ri ri
RIO li (

"de a es aca ora. CS, acre i.

um enorme trabalho do sr. ;,;,1S0S de cassa cão de mano. :\',' V. A.) - A pro- ra] Juarez 'I'ávora, I1r, quali-..

"t d
. . - "tanc!o-se que a UDN susten ..

Juscelino Kubitschek, que, crtos, O PSP, cujo chefe, pOSI o e notícias e boatos (,ade de candidate prejudi-
ôb

. tará dialógo com o orador"
nesta cap ital, está manten- Adernar de Barros, também so re a Impugnação das e· cado pela votação dos comu-

I
. -

c1 I
- conclui a nota do vesper-

do contactos renovados com é combatido pelo deputado erçoes e ego pes que est-i- n isras, aos canr'fda.tos
"

do tino "A Notícia"
os lideres das três armas, car-ioca, ainda não se entro- riam' sendo articulados, o PSD-PTB, a assumir a in i

procu rando acomodar situa-l-·;;o\l no esquema, mas há es- vespertino "A Notícia", que ('i!'l:iva do recurso. Preocu

ções. é evitar que a ideologia perança entre os pessedistas obedece a orientação do sr.
"a S(� _. cont inúa "A Notí

duns poucos possa levar ês- fie trabalhistas de vil' a fazê- Ademar de Barros, pnblica c.a" -,,1 UDN em consogn ir
te país a uma situacão de lo numa ef'etiva cão da fren- hoje a seguinte nota edito- .poio mi litar pilC:1 sua nova

conflagração geral".
>

te comum preposta em dis- rtal: "A UDN decidiu mí- linha política. Ontem à n o i-
Diz o vespertino carioca: CUI'SO pelo líder em exerci- ciar imediatamente a ofen- h" estive r.im reli!' idos na re

"Os partidos por outro la- cio do partido Monteiro de stva contra 08 resultados sirlêr c ia do sr. Cru-los Ln

elo, tomam suas providên- Barros. das eleições de 3 ele outubro, c erda alguns líderes do par
c ias, Criou-se dentro dos Um deputado do PTB re- sustentando a impugnação dido examinando as proba
meios militares uma entída- velou que só existe uma di- fundamentada na votação biJlf,;ades do apo:n militar ao
de constitucionalista, deno- ficllldade a transpor; no comunista dada aos S1'S. JUR· rr.o vimento. Na iÚill'in ha t

minada MMC (Movimento seio da maioria é reduzido o celino Kubitschek e Joãe r.a Aeronáutic,t [l situação
Militar Constitucionalista) n';i!:Jero de deputados que Goulart, que teria decidid0 foi t:onsiderada .':\iiRfató!'Ía

que tem tido sua atuação pl't'�eJ1dem coner o risco de o pleito, e oferecendo uma enL!uanto Pi!rdul'rlll1 dúvida:
restrita no seu próprio "m- sm' o r)rimeiro ".�l·g'n,nt;I.IoI·O d.", série de denúncias contra a t

. -

" [, " • quan o,a pOS1Ç<'l') (:0 genel'aJ
bi0nte, mas de grande inten- I'Ci:lé:ão "por temerem o 1in- fraude em diversos :Estados. Tc>ixeira Lott, qU' teria ele,

sidade, ob]'etivando a mantl- gua.J'ar destravado (Ie Car'lo,: Ainda hoje deve ocupar a d_ clar8, o aos seus compa-
tencão elo regime e das ins- Lacerda", Havia um ouke tribuna do Senaelo o gover- ..

t d'
_

t:1OC,lros es ar lRl,OfitO a a-

tituicões, com respel'to ·total· ·.,>OHto controvel'tl'do, n1�S ,1';1 nador eléito do Rio Gn:mele't I b
_

_
G< • (:,;1 nr uma so Uç:ãíl asead:1

ao .Pl'onuneiamento das tIlo_I' :,\Upenldo..AIg·uns :·e.p_I'eseI1-
do Norte, sr. Dinarte Mariz. f I I I

.

_

em uma, ormu :1' t'ga, 111a�

nas. !::l:ltes eram de 01)lHIaO qlle' que se propõe .1 demonRtl':1r ..

1p2r;"ara apQlO '1 Cjll:1 qUC'I·
Acusava-se o sr. Ademar ii l·;ISSat:âo se deveria efetu- que o PSD efetivou no E;;- tl'ntativa golpis[.'1.

ele Barros de participar das ar 2PÓS fi posse (que tem co- ti,elo um \':lRto plano elE'

,lti'!idncles ligadas aos gru- rr.u liquida e certa) de Jus- fl'<wde que, se não bastou Ao mesmo tempo, o sr.

jjOS golpistas. Mas a reação, iõelil�o Kubitschek. pnr:l. retil'l1r-lhe a vitória. J:.l�;celino Kubitf,(;hek em

r!pn1.ro do seu próprio parti- Isto, entretanto, se afigu- stibverteu inteirament� a i;rel'nde.uma vig('l'osa l'e;1·

do, foi mais intensa, tanto l'OU desaconselhável, pOI' verdade eleitoral. O discl1r- l;;-W, objetivandc H�seglll'aJ'
que deverá o PSP efetuar isso que pod,cl'ia Ser inter- 80 do Si'. Dinarte, lVfariz RC ;t "ua posse. O, (;;,.n(Lric]ato vi

mna_]'eul1iií_o�qual sairá· l)l'etilcb como uma vingança ,':'ÜORD n\lÍll c�qllema de l:J.l'i0S0 eRfá proct:l·ando c,on

')?ta .of.icial, .

firmaM -pelo r.íLGLc!nlll� 'é�ra -õaepu- nlilm�l,.m:p:ltl ,me, ·\"rb.i-e1i,,·H-iJ.... ".i.4;'-'��<;' ;b�� mlJ..tt1'\,
'

(ll�.et�rlo naCIOnal da agre-Itado �ue,tao VIgOrO�amCl1te do de!'\moralizal' 0'< resulta- ',I'es,
a quem ren')va o pro

Tmuçao, defendendo a posse I
;,e opos a sua candidatura. rios das e)eições. Outras de- pósito de realizar um govêl'-

. .]os eleitos. Em meio às sondagens rea- rdmcias, a intervalos regu- no moralizado (�l,e atende às

O mesmo acontece com os l,izadaR pela nossa reporta- ln'es, serão feitas da tl'ibu· reivinclicações riu grupo mi

ídegraJistas que, fiéis ao I gC'm. obviamente pessedistas '1;'. ,.�a Câmal'il. e do Sena(�'.), !it:<l"reformistfl..

pensamento do sr. Plinio e trabalhistas se esquiva- A 1.iDN está definitivamen- Reafirma tamb�m que nãu ..
Salgadó, reconhecem a der- raIn de confirmar o fato. A te resolvida a promover 11 tem qualquer compromisRo ... 1# -_.Ct�s�n������•••••••••••';
lota e o direito sagrado do" maioria,. porérn, embora a. impugnação das e!eições, e, com os comunistHt'. Não se- -.:_ __.._,..•.•••.,._,.••� ,.� _

o..o·o·.· o oooo o -- " ,...,..,..._,.,.._ "

1'l'eferidos da opinião públi- lirrnando desconhecer a ma· no rnomento, se pl'eOCUpR em ria exato que p\'c1..endesse a· CRITICA INJUSTA EMPOSSADO NO MINISTER·IO· D·A FA· ..
C:1. E' de se notar �lue o sr. n01Jl'a, manifestava-se favo- reuHir material para com- poiar a pretensão a comu- RIO, 14 (V. A.) - E' in-

I'li!1io Salgado, pessoalmen- rável à sua execução. Pesse· provar o �poio do�: comunis- nistaR da volta do partido à justa a crítica que o Tribru- ZE'NDA O SR. MARIO CAMARA
te, estú chamando os ele- di;;!ils e trabalhistas preten- tas aos srs. Juscc�ino e Jan- leg·alidaele. nal Superior Eleitoral con-

• 'l't 1
.

d go O d t d J
'

M
. sentl'll no funcionaní.ento do" RIO 13 (V A) l' l'

,nel1l0S mI I ares ,que com (em Impugnar o man ato de . epu a 0 ,c-:;:e :1na �
, ..

- \ca. 1-· publicas. Tendo apenas pou-

eles são solidários para uma Carlos Lacerda com base no Ao lideI' da UDN e ao )o Ikimin pretewli3 ocupar a "viveiros" e "currais" duran- zou-se ontem à tarC!G .{ sole- co mais de três �üese8 ::te ad-

prpga<:ão de respeito à lei. ([j"CLll'SO em que o parlamen- Departamento turídico do tTibuna da Câm�ira para um te o pleito" - disse il im- ,nidade de transmissão de ministração, não porleni en-

Nuutro tópico revela o La!' udenista prega a mudan- partido estão se!ldu encami· veemente diRCUi'SO de repu- prensa o ministro -- presi- cargo efetuac!a pelo ex-mi- cetar qualquer refOl'Jl1'l cte

jOI'L1:ll: "Os principais líde- 'ça do regime. Adllz-se ainda nhaclas, rdas sen:ões eRta- dios aos golpist,13, denunci- 'dente daquela côrte, sr. Luiz ni.stro José Maria Whitlllke�' longo alcance, mu;; dt'elicará

1'e;:; cio PSD estão prática- (:ue é cheg'ado, o momento_--·
- ------.... ----.... - ... --.----- - Gallàtti, refutando as 1'efe· ao seu substituto Mario Leo- seu'S esforços em reduzir a

TliCI1te em reunlao perma- !�sjcológico e, cassado o ��"" ���'�
'encias dum artigo pl.ll)!iea- poldo Câmara, novo titu- ·despesa.

liellte. A cada um foi atri- mandato, Cal'] os Lacerda

O· "d I'
'G

M t-" h' ·'·d·
lo pelo "E:tado de SaoPa'J- lar da pasta da Fazenda. Mc- Seguirá no Ministél'io a

IJllída a missão de trabalhar não apareceria diante da ln. aliO ar ln o
-

os
o" na edição ele onze do mentos antes' de assumir as orientação do presidente C'l-

!1L':n setor, para remover as ori."ião pública como vitima, �orrente, intitulado "falha novas funções, o ex-ehefe rIa Jé .Filho e ainda nã'J escolheu

difi<::llldades. O sr. Juscelino ao revez do que teria ocorri-
la Justiça Eleitoral". E á- Casa Civil da Presidcnci3, tia seus auxiliares de imediatg,

](llb;tschek, escondido em do quando há meses o aR·· Govern-adores
Tescentou o ministro Gal- República declarllU à i!'t1- r confiança. Fará, todavia, o

�-t)gum ponto não identifica- sunio foi propoRto e debati-
otti: prensa que um dos pl':ncipais menor numero po:,;'sivei cie

(:0, participa pessoalmente c!l) ;)Ublicamente. A questão
"Consultado sobre o tl':lns- pontos elo seu programa sm:i alterações e no lJeqilef'�o pe-

ri. p entendimentos, rlc\el'á ser encaminhada nos O Martinho dos Governadores, quando lhe to-
)ort= �e eleitores, em. h�,,:

la cJmpres.:ião elas !"e:opes?s riodo da gestãa mantcr,i eon�

E�tamos vivendo neste: ::'l':)ximos dias, a fim de fi· cam as dolorosas fragilidades, fica todo fúria e
"lo artllgo sessenta � seis rlg, tato com a indl'st:'ja e :) co-

momento, assinala, um tHr resolvida antes do re- cólera.
ei 2.550, de vinte':! cinco rle I

W .._._,. " mercio.� todos ,)5 demais se-

.'l'llsh" pela legalidade e o l'e.�so parlamentar no fim E murcha as orelhas e atira coices, com a mú- ,ulho dé 1955, respondeu o
I

tores. Logo depois da �Gleni-

pensamento generalizado é cio ::110. sica de estilo.
rSE que o -transporte v,�Jado EL�IÇÕES dade já. se sabia :.1U2 10:";' f'E-

de que tudo continuará nor- ! "Respeito a verdade. Pensa, assim, aos zurl'o,s e pinotes, restaural'-
� o que for feito Cél!1l o fim NAQõES UNIDAS, 14 (U. colhid') para de'Jçn1penhar aq

mal, muito embora os focos! Consi:itucional" se na sua austeridadc à la Curvina,
je impedir, emban.\çai· ou P') - A União Soviética c1e- funções de chefe elo Sf)U ga-

golpistas continuem procu.1 H,10, lG (V. A.) - A pro· Q Martinho dos Governadores, quando se zan-
fraudar o exercício do sufra- clarou que a oposiç""o (ll)S Es- binete o sr. Antonio Dh::; M!'.-

l'ando alargar seu campo de ! I '-I�,t() elas declarações do g-a, burrifica-se de fato. E 'Vai a ponto (le acrcditar gio. tados Unidos á inclus.3.o •.!a cedo.

al�ão e de in fluência". ge.' era I Falconiere, em defe- na fôlha semanária da cadeia da imprensa pala-
Como dizer então (iue res- Polonia no Conselh!) de Se- O funcionário escolhido é

lHovimcnto para cassar o Sfi aa Constituição da Repú- ciana. Tem-na, pelo citado ontem, como fonte da pondendo dessa form.t o tri- gurança das Nações Unid?5 um antigo servidor daqu�la'
o mandato de Carlos blinl, o vespertino oficial melhor pureza.

'mnal consentiu 110 funcL)·· está prejudicando o o�pirJto secretaria de Estado, onde ja

Lac "d I" '\. ·No·te" bl'
. .lamento de "viveir03" = CUI'- de Genebl'a t·t

.

j d
e. a • - I pu lca a segum- O Neca de ante-oniem, dos tempos da Mm·ti- , CO::lS.1 ·um_ o esempenhou as funções ele

I" TO 1" (V A) U t II t
.'ais" que não foram, nerr .. 1

.

I
.:l. ,'x . .

- m e- .. e.- o í1: nha, fl. Louca, ag'ora é o respeitável sr. Manoel ele
., uma va a no caml�.1J �a ajudante de deleg<ldo ('m

legrama de Pernambuco nos "Cumpra-se a Constitui- Menezes, cidadão veraz, figurino de respeitabili-
)bviamente poderialll ser, cOJperação internacional". São Paulo, delegado risc:) I

tl'ouxe a notícia de que o co- ção" - declarou o general tlade, cuja palavra é dogma para o p{)bre Martinho Jbjetos de consult:1? I':3Sr-lS O sr. Kuznetsov, todavia, re- do Rio Grande do Norte, 3a-

ronel José Luiz Guedes for- Falconieri Cunha quando in- dos Governadores,
:ríticas "assim injusb3, ao cusou-se a respond�!:' a uma hia e Distrito FedeI aJ, ofi-

',"lldara uma representação tenogado pela imprensa, ao E como men�c e se pavoneia o Martinho dos
invés de servirem :;;,:) ebjeL-· pergunta dos. jornalistas, w- cial de gabinete do mini"tro,

ao ministro ela Guerra cim- deixar o gabinete do Minis- Governadorcs!
lO visado pelo al'ticul13tn, bre se a Russia continuarh diretor das rendas ii.ternas,

t�'a o jOl'nalista Carlos Lo- tériÜ' ela Guerra, onde eon- "Nunca tolerei, aqui na Gazeta ou onde tenha' :oncluzil'am certamente a um cooperando, apesar elt' tal R- diretor substitn:o dü D!rt'to-

d O t d f· I
"�esultado O')osto". tl·tude O delegad n' ·t· .

G I
ceI' a. au '01' a Tepresen- erenCIara com o genera trabalhado, que alguem, seja quem fôr, embuçado

>
'

'.
o s.,vw JCO na era da Fazenda e, ult:-

t.ação acusa o jornalista de Teixeira Lott sôbre a posse no anonimato, ataque pessoas injuriando-as, calu-
falou a um grupo de jorna- mamente, [l,ssi.�tente do cel€-

;ncitar uma revolucão atra. presidencial de 31 ele Janei- lli:.mdo-as, ferindo-as em sua dig'nidade".
••••c•••••••••••fJ.�. listas, enquanto se aguada a gado do Te,;;)Ul'Q rio B�'�udl

vés da imprensa e do rádio. 1'0 próximo. Como é esquetidu o Martinho elos Governado-. reumao de amanhü da As- em Nova Iorque. Para o caJ'-

f,crescentava a notícia que Podemos informar - con- res. Não terão tido acolhidlt nas colunas da Gaze;- -O TEMPO" sembléia Geral, quando scrüo go de diretor gt,ral, ocupado

a representação já estava tin (la aquele ';�eTtinQ - ta, os celebrinos artigos dos RamO.3 de Pinho, Ra- Previsão do tempo até às
eleitos três dos membros náo pelo dr. Sá Filho, que S.� de-

nas mãos do gen. Souza Dan- qlH' essa ol'b�vtação de 1'es- mos de Urtiga, etc. que eram cal'l'uda� de bma c de 14 horas do dia 15. pel'l1�anentes d;) Conselh;). I
mitiu, soliclm';') C')!l1 o E-X-

tas, comandap.te da Zona Mi- peito à ver ide constitucio-· infâmias -sôbre alg'lIU,s catal'inenscs do':; mais ilus- A luta reside nas candiclatu- I ministro WhiLtl{llL', també;11

litar Norte, para o respecti- nal é dorrl' 'lnte nas altas tl'es? Tempo - Bom, com nebu- ras das Filipinas e da Polo- I foi nomeado () sr. P.�ulo :'.1a-

vO"el:caminhamento. "O Glo- :�feras JS
ares �ue c��- O Martinho dos GovernadOl'es só tem lem- o::idade., Nevoeiro. nia para a meS\11:1 vs.ga, e rinho, atual diretor da Dr.!"-

bo mforma que o PSD e o fiam PIlo IL ,} li ',; !. Iça F.ltl- bl':mça e memória lHu'a não melitlllrar os podel'o- Temperatura - Estáve� ambos os lados afirmam ter pesa.

Partido Trabalhista Brasi-Itora� irs rri!lC;pios sos, Por isso se deslembra do que faz contra os Ventos - Db quadrante assegurado o sufkrente apoio As demais nom;)açõ�s, in-

leiro e.stão arregimentando da .i Córrego �::j. seus allvers:irios, isto é, os adversários dtlS COVC'I'- Sul, moderados. para a eleição. CI.iba e Aut'- clusive a de presidente do

�lIas hnhas para cassar, o pastagem, �:,)l, e_r1IrE. (os nadores. Temperaturas - Extremas tralia são consideradao co- Banco do Brasil e da 8umoe,

manelato elo deput::!elo Carlos I LIma casa naJ!bll'l!.1, (' me-
de ontem: Máxi)na 20,1. Mí- mo vitoriosas para as eluas só 'serão feitas amanhã ou

Lacerda,
.

/{J g )lpistfl. ha- FWI,..?
.

''''FWW ...
- nima 15,6. outras vagas. depois.

Eduardo L.

RIO, 14- (V. A.) - De 7 a 9
,
cidir' e realizar o bem do país.

de novembro a Industría nu-
.

Para isso, esperamos con

cional vai reunir-se em Pôr- tribuir levando ao novo pre
to Alegre, a fim ele tomar sidente os nossos pontos ele

posição em relação aos seus vista, que não são pessoais ou

problemas. Ouvido a respei- unilaterais, mas o resultado
to pelo "O Globo", o deputa- de estudos e o conhecimento
do Augusto Viana, que é pre- do problema brasíleíro, O sr.

sidente da Confederação Na- Augusto Viana acha que a

cional ela_ Industria, assim se reunião plenária de Pôrto A-

legre realizada no momento

manifestou: "Pr industria de- em que se constitui o novo

sej.a que o novo governo seja governo, será de ·grande im

um governo forte no sentido

(portancia
para a fixação dos

.le que possa, com suficiente problemas economicos e so-

(Continúa na 8a. pág.) autoridade, encamínhnr, de- ciais do país.
.... _ ...-.,.. ...-� � - --.-..-..-.-�..

_ -., .-.._. ..-_- _ ,-.- - -
..-_ -..-�..,-..,,-_...._.._ .-.. �.- - .........
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Juarez Traido
Joinvillc e Blumenau foram, no pleito de 3 de OUiU01'O, os mais densos cole

g'io,s eldtorais da U. D. N. catarinellse, Em ambos os municíl)ios os candidatos da

U, D, N. foram eleiios para ·a Prefeitura, com larga soma de votos, O ptefeÚo de

Joinville é o udenista João Collin; o prefeito de Blllmenau é o udenista Guilher
me Rllsch. O primeiro se elegeu com l1erc:u de 9,000 votos; o segundo com cerca

de 6.000.

Os lHlenistas .c1c outras pbgas pensarão logo que o Gene,l'al Ju,al'cz 'l'ivora,
nesses dois municípios, que foram verdadeil'os baluartes da U. D. N" também te

nha sido o vitorioso. Pensamento lóg"ico. Mas o General, como anunciamos ante,>

do pleito, foi traído em Santa Catarina. E a prova (la' traição está nos resultados

de Join,'ille e Blumenau - os dois grandes celeiros udenistas. Em Blumenau o

GcncI'al 'l'ivol'a' não o,btcve uem o primeiro, l1em o scgunl1o, uem o terceü'o lu

gar, mas o quarto, o último, e lanLl'l'nillha.•�ríl Joillville Íàlühém logrou essa

:ncsma l)osição de cena-fila.
Eis os resultados:

JOINVILLE
JUSCELINO , .

ADEMAR ,

PUNIO
JUAREZ

PLINIO o ••••

,
••••••••••••••••••••••••••••••

JUSCELINO

JUAREZ

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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MINISTl:RIO DA AGRICULTUkA O ESTA'DOI Imobiliária. IDue aux D:��A�=��Ai I �,

__

Tem a venda
. REGIONAL ,ADMINISTRAÇÃU Mês de Outubro

Uma casa a Avenida Mauro Ramos ".iCORDO" COM. O ESTADO Dm: I�e��:f�: :'a�:��':�·i_II: �:�. �:;2 1 sábado (tarde) - Farmácia Nelson - Rua Felipe
Uma casa a rua Visconde de OUl'O Preto SANTA CA'rARINA - ex. P·olltal· uiÍ. Schrnidt,

46 60 V I S O Diretor: RUIHilN' lo. ·_.AlI4n�
Uma casa a rua Deodoro cj13,50 de frente e.I'· 2 domingo - Farmácia Nelson - Rua Felipe Sch-

de fundo. A Oelel:,acia Florestal Regional. midt,
Uma casa e um lote a Avenida Santa Catarina - no sentld« ae coibir, ao máximo pns- t�er"nt.: DOMLNGO:; )". D.

3 I f" (f" d F" M d�'<UL:JO 1_ segun.ca- ena. erra o) - rarmacra o erna -

Estreito
sivel, &:1 queírnauas e derrubadas de mato, ar rm de iml)t'- ..

� Rua Joao Pinto. . ".

Uma casa a rua 14 de Julho pedir os desastrnsos eteítos econômicos e ecológtcos que ll�p ..,,,,enf.;hJte.: I 8 sábado (tarde) - Farmácia Santo Antônio - Rua

Uma casa de madeira em Barreiros acarretam tais praticas, torna público ·e chama a atenção 'tenr".""",cr,�. A �. L.:' rA.
Felipe Schmidt, 43.

G Id E
. de todos os proprtetaríos de terras e -'avradores em, "era!, Ltda.

.Duas casas no Morro do era 0- atreito
." .

.. Rua 3l1nat,or lJ.lltU, .0 '0 !.l domingo - Farmácia Santo Antônio - Rua Fe-
Duas casas e eum terren'o para loteamento no Morro para a exrgeneia do cumpr-ímento do (Jodigo

.f'tor�sTal·l"ndar, Jipe Schmidt, 43.
do Geraldo

(Deer. 23.7"13 (le 23-1-�,9��4) em todo o Estado. Te!.: 22-6924 -- Rio d. Janeiro.

QUEIMADAS Il; DERRUBADAS UE MA'l'O
flua 16 ri .. Nov"m�-· �28 6U 15 sábado (tarde) - Farmácia Catarinense - Rua

Um lote na rua José Cundtdo da Silva - Estreito. ., s nda r sala ns - ai" Paul". Trajano.
.

M" E t it Nenhun� propr:ietário de terras ou lavrador poderaDois lotes a rua aura ,:._ s rei O I 16 domingo - Pa rrnácia Catarinense - Rua Trajano.
Dois Lotes no' Bairro de Fátima - Estreito prncerter queimada ou derrubada de mato sem solicitar, �';:'"!'1�'fpP.A;;t 22 sábado (tarde) _ Farmácia Noturna _ Rua 'I'ra-

Quatro: lotes no centro da' cidade com antecr(�ê:ncia,; �I necessarra licença da aurortdade no-
. * ,al'ltIlJ

jano.
'

_

Quatro lotes em Londrina - 'Parahá' .:
resta! competente. cnnrorme dispõe. o Có;)igo Florestal em I 2" d

. , ,

R T
.

.

'l'em compradores para casas. 'em Flortauópolfs
:

des-
seus artigos 22 fi' 2:{, respectívaruenre, estando fi:! tnrrarores �:�e�t�II':':::'" : ��; l�:::��, 2� s�����o (tar:ea)rrnac�a:���'�aEsper��ça raJa��;a
slljeitQll a '1)l·na1il!�des. N, Interior

ue cem a quatrocentos '.roil cruzeiros, A C .. (100 Conselheiro Mafra
REFLORES'1'AM1ENTO

' no . ' r.. .

'. , < •

Negócio a dinheiro: Semestre .. ,' Cr$llO.OO I 30 domingo - Farmácia Esperança - Rua Conse-
Esta i\.eparti'·ão, pela "e-""e de víveíros rtorestaís, e�' An únci J mcd ia nte "Olltr"to. '. .

Informações na IMOBILIARIA "MIGUEL DAUX" " - L � • � I �

o. orio:i1l'1ig, mesmo não· pu- lheiro Mafra.
. ':o(Jpt�taçi\..{) •. que mantem 110 E:'ltadn, dispõe de mudas e se-

Rua CeI. Pedro Demoro 1541 - 10 andar Estreito ou hliead.o8. _nnn _serão dO! , .. Ivid�.: I O serviço noturno será efetuado pelas- Farmácias
Edif'i

.

I d té F 3"76 FI'
,

Ii
mentes de espectes n�rest�is e de ornamentação, para rnr- A <!ne<;ltO nao se reap')nUIIllhu S' t A tôn

í

N tur it d '., F I' S J idI 'ICIO pase an ar e1'reo -, Ol1e . (> - onanopo JS neles "on�el'to... v.'II·tl·��. 110••�.
an o "__n on io e o UIna SI ua as as ruas e i pe c 1ml t,

, necírnento aos :"grimt1tores em geral, interessados 110 reflo- I' ,. • u".

Uma confortável casa à Rua Presidente Coutinho. tilto...nill .. do�. 43 e Trajano.
restament.o de suas terras, além de prestar toda ortencaeâoUm terreno de 15x27 no Estreito, junto à Rua pr in- , A presente tabela não poderá ser alterada. sem pré-téenrca necessária. Lembra, ainda, a possibilidade da eh-

Ir-lpal. ieuçâ» d.� empl'ástimos para reflorestamento no Banco do [NFCR,MACOES
via autorização dêste Departamento.

16 lotes no Bairro Butiá. Departamento de Saúde PÚblica, em setembro de 1955.
Brasil, com [urus de 7% c prazo d� 15 anus, UTEIS Luiz Osvaldo- D'Acâmpora - Inspetor de Farmácia.

I
(h mreressados em assuntns florestais, para a onten- --o-

eân de rna inres sctarecímervtos e requererem

a.<Jt�)riZaC;h",
O le.,tor enco_ntra·rá. !UIa'. co-

de hcençapara uuermada c derrubadas de mato' d tu�".' lD:türmaço••. qu. ,nec .'\a,

I...
, evem dIarIamente II d. Imltdlato:

iHI'igjr�se às Agêucia!; f'lorestais MUlJic.ipais ou diretamell� �ORNA!S Tel.fuue.J VENDE-SE AS SEGlJINrES. PUOPJUEDADES

PÃliI '---------O----J--l�e
fJ.

..:I'.sia l�epa,�tjçãO, siiuada s. rua SantQ:iI Unmont nO, r.1� ������ :::::::::::::::: ::�;: A Casa n, 12 na Rua dos Ilhéus (antiga Visconde
- P'"

C
·f,. .l' I!::!l!m('�)'\ ts Diário da Tarde.,......... ::.679 lOuro Pl:eto).

S
'l'elf'fône' 2.47\1 - - Caixa Postai. :m5, � Verdade .. ,':.... . ... ,2.010

.

A Casa n. 13 na Rua Silveira de Souza

,
' "'! ' I �

. . . ,I(llh elJ�8 ,)fICI.) 11.688

\
... ll(,(·reço te I!I{. afll'o; ,A�rl�lIlva - Florlanopolis. S. C. IJOSPITAIS As Casas nOs, 1 e 3 na Rua Sete de Setembro

l/ fII
' -"�

-;-------�.�.�--...,.....---,--� Cl\.ríd ...d,,: Uma casa de �stuque na rua Servidão Moritz, (Morro)
\.. � III :����=�iW .. ':.:::�::::::: ;:f,!: com o terreno ti x 14. preço Cr$ 1S.000,oo

�,_ 0UI1AIfTE TODO DIA Viagem com segur�n"_a "".�)' 'Ramo. . .. "
.. R',. Uma casa de materia.l com o ter:eno '10 x 30 no inicio

�l" .�
«� nos VA/)�JOS rapl-dez

U y ����tt:)���!��:::�����:.�� ::::: ��.;���;oda do Pantanal (lado da Trmdade), preço Cr$, ..

" e Maternidad6 lJoutor Car- A t'ratar com._o Sr. Doralécio Soares ou o Sr. Sílvio

::::.�M':,tl'>R'��t� �O NRÂPlõo°�:sõi�8üsILBiRo: DO '�fJ,·;ojl�i:cr.ç,��1I��:;i.::�m. �,••.�(I::81 s_on_8_m_i--
,,. J!IP.i;;. Florianópolis - Itajai - Joinville - Curitiba � 'ái�I�' 'ê��i'8�'�;� • "

Ra I-oS X......_ .J. ,Policia (Gab. Delei'ado \.. 11.111.

Age"nc,·a _�
1\.08 Deodoro esquina da lC9�'!.��f��g\R�i,,1I
Rua Tenbnte Silveira I All:REO

TAC :" "... '.70u
.

Cruz·Alrõ do Sul .

____ --. =:=:��.... IPanR1T ...•• 0, ••••••• 0 •••

,'VIIl'ió!' •. , ..

Lóid" Aéreõ ! .

IRe•1 .

I
eandinavlI. ." .•.. , •• ,.

H01'11lIS

JLUl< .• :' ••••••• , •••••••••

�1i,..�stIC , •.. _ ...•..

,Metropol ., , .

I
La Porte , ,." .

(�ni!iQue . , •...••..•.•. :.

Centrul '" _ .. , '.

J
l':.trelll , .. , .

Ideal .............•.. , •.•

)ESTREITO"l-nu_ .

FARMACIA DE PLANTA0

Uma 'confortável Casa ra Avenida Herc il io Luz
Dois apartamentos (parte financiada).

l'lparelhilogem moderna e completa parll "Iu:il-14Uer l&-xamG!

_------- ------

PRE'.VESTIBULARES 2.600
1.66'
!.IZi
lI:'.Ol!
1."'8
i.liUU

Radl!H!'l'IUIIli\ .. ,ra.diolicoptllol'l.
P:llmi\""" � 410raçãn (torax).

"�stornago - Intestinos e rigad.ll (eOleclstoc-raflA).
Rills e bexh;a (Pidoguafia).
{.Jt�ro e anexos: HjsterO-!;aJlljn:l'H�ra,rla (:oro In:<u!la

cão da!õl trom-pas para diagoú:';thl(} d� f.!Sterffidade.
Radiografias de ossos em geraL
Medidas ella�as dos diametros da baCia para onoenta

ção do parto (Rádio-peh1.metna).
O1p.rlamente na Materrudaà.e Dr. Csrlos Ccn·JIllt,.

PARA AS XACULDADE�'; DE DIREITO, FILOSOFIa,
MEDICINA, FARMÁCIA E ODONTOLOGIA.

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

3661.

I
e;

I

I
I·

8ANCO de C�f[}ITO POPULAR

ti� AGRíCOLA • I

�d�.16
.. I

fLORlANOPOLIS - 5r6..e�i6.rln6.

1.021
2.2'):6
1.147
8.321
'.4411
".694
1.171

I'.fI"

IN!
Início dal'l aulas: 1 <1e setembro.

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

I

INDIC"A-.zDOR PR'O·FlSS·I.ON7\""L'·.1 DR. ROMpIERUESBASTOS MARIO UE LA.RMÔ DR. CLAmm G, 1JR. VIrrAL DUTRA FILHO
� � - GALLE'M.'I I MÉDfCO DE CRIANÇAS

- i MÉDICO CANTICAO fi - ADVOGADO _

Consultório; Felipe Schmidt.

DRA.............. --LA-A
Com pritlea no Roapltl.l Si.. i M It D I C O ftUh Vitor Ieirel... 1'0. :38 (das 14 :lS 17 horas)

"�.&g... _
DR. I. LOBA1\") DR. WALMOR ZOIlJ:R �'raLel.co de ABBia e.5 a

..llta I'ONiII, 11 .•611 .. l")(,T'i' .. ,,{Iut>n" I Residência: Tenente Silveira,
W. :aroSSI JiLIiO' GARCIA CIl8�Lt�I�o ��D���'r. CL!NIC�D��"TC�;ANÇAS J

-�Da.-MAR-I-O' WE-"--N- 1130
(F"'no .:llfi5) ,

• Do••ç•• "o 8p",,,,1»6 ""....1,."' ......10 1)1)110.... pela raeul.a••. :!!fa- CARDIOLOGIA
"

IDR. ANTONIO DIB
TUBlIJ)WULORJI cfo.al •• If..lcl_ .a U",y�- Contultório: Rua Vitor ••1- noenças Interna! DHAUSEN

MUSSI �ADlOG��I-t�L����"oscnPlA E 't
Ildade .... Bra.1I

..._.
rel"8, 22 Tel. 267ó. I CORAQAO - FIGADO --

I
CLI",f(�A MF.DTCA n.. AOTTl.TOfl

I
y. II el'�o pr: c:eo;nr.a. - a-I

Horários: Seltundal, Qu"rtlla
e,

F. CRIANÇAS
- Mt:DIC08 - Clnrt:la do. Tor:n: ern a e- aeo a ��xta feiras'

"tUNS - INTESTINOS
. COll8liltór;o ..... Ru. J,) •. ,' Pln.

CIRURGiA JI.tNICA. Form.do ptll. f'aculdade N.da. (Sen!ç. do Prof. OetA.,!.):tl.- Das Iii à_s' 18 h

I
TratAm�nto moilerllo da t.o, IiI - Tel. M. 7611.

G12RAL-PART0!1 n.1 dfl M"tllcln••
-

Ttol\l(1Ilt"Jo-:fI.u. • dr'cuea Uma) . R ·d·· ora�,. C
.

lt J)
�"rvl'�o Aomnl�to ...."'.AI·.I.t·_ Ti&Joclrurf\l"o do i!oi;l"ltal N_ J:x-I�l.rno elo Serviço d,. CllI'ur- . a81, pncla: oRul1l Fc.l!p. Bell- SIFILIS , ·()nsu as: .u' lo II 11 ... - '.

� , � •. � .' ,
-

'7" IlnJrlt 23 2 and,,!"tI' Resillência; Rua lht.""., H,·
."do da. Df,.NCAS DIlI SlI:'I1HO- i

,

'''Il: JlAn..)II �I• .t. BOlpft':ll L A. P. la.. ". C., '1' ) 's 002
-

• "p. -

Consultóri" _.- Roa

Victor. ni()r,
."'. 'reI. �.8H,

IRAS con. 1D0d.rllO. ml'tod(,. ,I., Cuno de .... I'''�h.U:w�.. li'"'" do Rio de JIlI> ..lr"
e. .

.
.

.-jiag�6a1lieo•• tratamento, i8. N. T. E:x-I,d"'f...... � .'II·�gr.I�- Médico do Hospital de Caridade i Úil-HENRIQU
--,

-----,- MelJ'elles. 22. -

,I.
SULP0SCOPIA _ I!ISTJl1I.O _ !t"nt� <4.. (:1r.. rr;!1I 4. P''!'cot f.ha e da Maternidade Dr. Carlos I·

• Il PRISC� HOItAH.IO:

SALPINGOGRAJ'IA - 1!:::1I':'.A.· a-I
r.lIln Ou\>o Corrêa I PARAlSO Das 13 às 18 horas. I I

hI8IO DAS.U Cno.· F*hp.. ReltrnitH. Ii - DOJlNÇ�S. D. S.NH01l.M' - MIÍÍ�ICO T I f C ,.

.

rm.. .\NTONlO BATI�1·'." I
.. R.dlote·.t,"� "011' _!UI... �UU.. F'l"� 'u,)1 PARfOS - OP.RAQO.S I ()1I�raçõ,,& _ Doeu".. de Iilfl-

e e one: onSll tórIo
JfTNJOH' IEletraco.ltuJa,,;lo - 1Il.h)fj ;·lIin. A t.�"d. C'm }>!()Y. !Ill'''''-M<!iI. Cana: Ru. João Pinto D. lf1,

I'
,,1.M'u _. ClínÍt,. 'de AdrAlto.. a,41ii

Violeta" Intr. Vtlr-áell!e. R : - ;tn. a�t.. ,,,,•.h.nlo!. d .. 1 16,00 �. 18,00 b.".�., \;lIrao de �i8pecial! .....çáo no
CLlN1CA !:8PECrALU;All,.� IHIl'

Coalllultó.:o: RUA 'tr.jano, n. 1. �n FI'"'" t:119Jl; PelA manha .t.nd. dlà- qospitlll Je. Snvidol''' <lo .a-
RsidÊinriSl' Rua Jos6 do Cli! IANÇAt!

10 andar .-- I!diticlo de JloDtllpio.
--- _ .. _--._. '-- ---., 'rlament. no BOlllital d. ludo. Vale Perr.ira 158 _ Praia r.O".OltM du � •• 11 h'_'rIlO.

Horlirio: Da. II .... 11 loGra", _. DR. Y1..1\/IAR CORI'ttA
. C.ari�ad.. (S"Tviço do Prot.•ariuo) •• da Saudade _

RI!II lO c....... "\>.11,... 1I1.-D ..llnloo.

Dr. lIalJSSI. CLíNICA MÉDICA nesldencui: A.ndrade) Coqueiros. J�

DIt._ li b 18 !lona -- Du. CONSULTAS du 10 .... 1.� !lo.
. Rua: Geueral Bitt!OnCl'loM; u. COlIsu)T,al - Pela msnlilft »o! I ADVOGAOOS

.USSI r1l8.
101. Telefol.le: 2,11111. Ho.pital d. Cuidade, i

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

OH JOSE MEDEIROS
Relidêncl.. A.....1'1G.!I Tl'om· Rua Th'Hj"m'f' :; .-. l""n" HUfI' DR

-

'''.
----

I
A t>l'rde daa 1I'ilO li ...m <fla»- '

, I
. . • -.

powuk,.. 8<1. _.-_."---. - .. ---.-----. I .
NEWTON tI! !lO Consultório í 2u. Nun•• i .1R. ANTONIO GOM);!': flG 1_ .'

VIEIRA
--------.------,---.- DR. J081.: 1'AVA.t'lJ:fi

I
D'AVIL...\' IMachado 17 ::bQuit,.,. ... "'Ir.. _ II ALMEIDA

,

ADVOnADO

DOYW IRAC&.W CIRURGIA GJI.!u,.L dente�. ·rel: 2766 ,ADVOGADO' ",�" '".tal nO - lt'ljl.!
DR. JO'LIO

.
UII

i �"D' S ... r I Resldencl. - r'l1. Pl'''�;'.nt. I

I �"n�ra. C..t.rina.
! MOLlll'S'1'IAB Nlí!:llVOSAS JI' o"o,,;a...e en..ora. - ro"ll&- CoutinlJo 4� I

�."'ithr;o it Ruit:dne;'·
_,VIEIRA i M.li!NTAIS .-- 'GLINICA G .RAL IIOgb&

- �1�trlcltt.cI. Mé4h:. CLlNIC.A Av. rr .. r(·ilio Lo". 11

DlI�D{cn I
.

Dr S()rviçll Nac!oDIiI d. <)".n-
• Con8Ult�rlo" Rua Vi�r .el-1 de I 'I' .. I".(on .. , U·411

r••SPi:CIALIS'l A, •• OIABO,S.' Ç1l8 .!lentai.,.
ele. D

••
�8 - Telefone. IlIU7., OLHOS ._ OHV;{D08 _. N "'. ; .•

�1JVTDOB, �ARIZ li GARGAN� .

.À Cbef� <lu Ambullllt ,,-, alti;-, .

CúnsuL.. : Du li Iaora. em I JII GARGANTA
t1:

;
---------- _

lP.:A.TA!UlNTO J! OPôiIIIU.O'.3 ne M.1l'tlil! I(jl!lnte. I' I Cliníca Geral
J:u'ra�V.r�el"u - N ..btiiU...('l. - P8i(j�\at"�. Cio :";"ct'lul - I Residência; Fone. 1,4%1 nR CUERll.El�g DA' rONMJ:CA ' DR. NEY PERi\.ONE ESptléIaJislA em molél.ltius de Senhoras e via8 urin á,.

,
..Ultra-a..... ('olõui" S"'llt'A,,,,, I

Rua, Blumenau n. 71.
I eh f ri

. .

.

, l'vfUND'(T'lha.e.t. ... ah'lIl1l" ce.
.'

C"tlv'llBot...r�lIh polo :slQt1'o- DOENÇAS DO APARELHO DI- 'NO
"oe. o �ervlt:o d•. OTOltI- , nas.

,

,,!,e't.l!lçl.. , eh.oQu,... cardíuol. Inn:�lll .u-
GESTIVO - ULCEUAS DO IIS-'l':'

do HosPtll�. de Florlanópoll. For!,,,• .-jo ?�1�, Facnld.dOl Nae1'
� Cura c.dical das infecções aguda8 e crollkaa, de

Ao·tlo-retiJlllllcopla �. Jjt;ec.lb ...
pu.. ,y,,:illarioter&piA. h",{)':�n' :.... TOM.\GO !!l DUODENO, A.LliIl!.- .

.' OSSU!! li CLLlICA o. A.P.�Jtll- I nao, d. 1'I.,oel!JClnll Uni' .ni.-j ..d.
Oeulc... - H04er., .. , .'a..... CONSULTAS' �<fIr<;" .. ')"�J'" GIA-DERMA'l'OL0GIA • CLt- LHO� MAr�,,;\JODll!RNOA. PA.RA 'I do Brae;1 aparelho lleOlto-urinário em 'l.mbos OH 8e:XOI!I.

4. Ot�Jt'.olad.lII'el.. {*M_ ta. "-no 15 b'U too?'!,. --." NICA GJlllAL ;TnA�:A�EN�" �a. {lOMNNQ.ÁS, ftTO Dl! J/..N:lldO D ..wJlças do aparelbo Dl�e"'tlV() e {lO tltlte.IDII lIiCloJ'·"<>II;t> .

•• .....1&•• ) (111) DR JULIO PAUPI'l"Z ida ESPl!;CTA.I.IDADJl , Ap�rf<!l�nBnrente na "Cas•••
Borado d•• , b 111 �"'lI'a" • I m:':a Anita Garihaldi &"'QI"'.__·· �.! .

ConsuItaa - p.1.. m ..nU lI.o! SalJ(!" São Iil'u.I'· Horario! l(J1/�' ás 12 e 27;' ÍJ.s 6,
4.. UI �. 18 1101'''. 'de Ge.n.mtl BIT;hnc" ... ;t FILHO :HOSPITAI.." i .

Prot .. ·Fllrnando !'aulioo Consultório; 1{. Tiradent.es. 12 - IQ Auja:- -- FOlle.
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OI-VII.· DOZ8 D8 ACO$�O
'_ SOIREE INFA.NTO-JUVENIL _' ,

'Domingo, dia 16, "Soirée .Infanto-Juvenil, das' 1-6 às 20 horas para os InfanÍís e das 20,30 às 23 horas, pa ra os Juvenís.
Convites na Secretaria do Clube, das ,14 àS-17 horas. Fóra dêste. horário, não serão dados convites, sem excepção.

�JII""�-"'IJII-U-"'_"''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''_�.-'-'-.-_'''''-._''''''''''__.-.·.·.-_-J''J''.-..........., ' ....-.-..- .-.". .-.-. -�� �-."!I/I' -. �_ .- � _,._ �..-.-w-.••-,- _-.- .- -.-.-•••••��
.

Sociais INAUº'�O�OVA!�LAR..
.

Na 'preocupação de prestar uma decidida quão ines
.ímãvel cooperação ao progresso da Cidade, esmerou-se

\ f irrna proprietária dos estabelecimentos "A Modelar"
im apresentar ao nosso público e aos forasteiros, uma

.asa comercial dotada de todos os requisitos de bom
.j'ôsto e confôrto.

Não haverá' o menor exa g êro na afirmativa que o

lOVO Estabelecimento, em tudo e por tudo, possui os su

.icientea requisitos' de elegância e beleza para poder ser
.ótejada com os melhores existentes no Rio de Janeiro,
JU S. Paulo.

.

No próximo dia 19, ás 11 horas será feita a tão an

-iósamente aguardada inauguração. Dada, porém, a abso
luta impraticabilidade de extender os convites para
éssa solenidade aos seus milhares e milhares de clientes
la Capital e de todo o Estado e não desejando fazer des
-rimin ações ou seleções injustas e desagradáveis, ficou
lecidido que a inauguração oficial será feita na presén
:a, tão sómente, das altas a utoridades, representantes
Ia imprensa e' estações de radio.

Ás 14 horas será o estabelecimento franqueado á vi
sitação pública e mui especialmente aos amigos e clien
tes da firma, permanecendo, para tal fim, aberto até as

�2 horas. Igualmente] no dia seguinte contin uará aberto,
sxcluslvamente, para receber a grata visita de sua gran
de e velha freguezia. As vendas comerciais só serão ín i
riadas no dta 21 do corrente.

Provàvelmente "A Modelar" brindará a população
com uma audição pública do alto do seu prédio para a

rua, pela primeira vez em nossa capital, por um artista
renomado do broadcasting nacional.

DESDENS_
RAIMUNDO CORREIA

/

Realçam 110 marf'im da ventaróla
As tuas unhas de coral - felinas

,

Garras, com que, a sorrir, tu me assassinas,
Bela' e feroz .. , o sândalo se evola;

o ar cheiroso em redor se desenrola;
Pulsam os seios, arfam as narinas ...
Sôbre o espaldar de seda o torso inclinas
Numa indolência mórbida, espanhola ...

Como eu sou infeliz! Como é sangrenta
Essa mão impiedosa, que me arranca

A vida aos poucos, nesta morte lenta!

Essa mão de fidalga, fina e branca;
Essa mão, que me atrai e me afugenta,
Que eu afago, que eu beijo, e que, me espanca!

ANIVERSÁRIOS líc ia Militar do Estado;
'- sra ..Profa. Maria 'Tereza

FAZEM ANOS, HOJE: Leal;
- sra, Cecília Trompows- - sr. Frederico' Guilher-

ky, esposà do sr. des. Alfre- me Bueridegnes;
do Trompowsky; - sta, Selene Rosa;
- sr. Arnoldo Rêg is, alto - sr. Paulo Peluso;

funcionário' da Fábrica de - sta, Nazaré Costa, fun-
Bordados Carlos Hoepcke e ionária do A. L. E.;

. S. A.; - jovem Paulo Cesar, fi-
- menino Orlando, dileto lho do sr. José Esmeralda

filhinho do sr. Orlando Tei- da Silva, sub-gerente. da Sul
xeiru, .mestre da secção de 'América;
Lirrotipia da Imprensa Ofi- menino Arí Laerte
cia l do .Estado : I CUI}ha, neto do SI' Esperi-

- sr. Walmor Morais, d iâo Crncí liano da Silva;
funcionário 'da Ernpreza Flo- - men in a Janete Terezi-
'rianópolis e pessoa muito Ilha Rita, filha do sr. João
relacionada nos meios es- ""it:l;
portivos de Saco dos Limões : - sr. Osmar Regueíra ;

- sr. Antônio Ribeiro de' - menina Terezinha de
Lemos, do comércio; J csús Schaeffer, filha do sr.
- sr. Lauro Coutinho dos Ewal do Schaeffer conta-

Reis; dor;
- sr. Emílio Gazanica, só- -_ sr: Adão Gomes de Mi-

cio da Garage Rex; ra nda, administrador do
- Màjor Narba.l Barbosa Hospital "Nerêu Ramos" e

ele Souza, da Reserva da Po- nosso colega de imprensa.

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

CLUBE DOZE DE AGOSTO
Festas de terceiro.>

A Diretoria decirliu, em reunião de 28-�-55, não mais
. ceder os salões para'- festividades dansantes de terceiros,
salvo as de formaturas ou as de angariação de fundos ex-

/'
clusi va'l11ente para instituições de beneficiencia. Outrossim,
o mesmo acontecendo para bingos ou outras moclalidade�
ele festas. Os, salões do Dõze, todavia, serão sempre cedidos

pura fins culturais.
A Diretoria

-------------__;.--_......._----- ..-

Particípação
JOSÉ KRUGER E. SENHORA E
VICTOR ALDEl\IAR GEVAERD

Têm o pra:1.ér de participar a seus parentes e pes
sôas de suas J dações,. o con trato de Casamento de seus
filhos

NOEMY e CARLOS JOSÉ I
SETEMBRO/55

SÀO FRANCISCO ITAJAI

REABRE�SE O BALNEÁRIO
Um dos pontos predilétos de veraneio, em nossa Ca

pital, sempre fdi o Balneário ela Ponta do Leal.
De há muito vinha se notando um certo desinteresse
porque não havia quem dirigisse aquele ponto de re

creação, tão concorrido na esta-ção quente.
Agóra vem o Ciube Atlético Catarinense, seu proprie-

.

tário, de arrendá-lo ao sr. Gentil Marcelino Gil, que está

empenhado em dotá-lo com um bem montado- restauran

te, iniciando desde já suas atividades naquele pitoresco �'e

canto, com um moderno serviço de "buar", com bebidas
nacionais ,e estrangeiras,

'

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

DR. LAURO CALDEIRA DE ANDRADA
CIRURGIÃO-DENTISTA

CONSULTóRIO =- Edificio Paternon

sala 203 - Rua Tenente Silveira. 15

AtendI' diáriamente das R às 11 horaR,
�as e 5a� das 14 às 18 horas.
Em (;apoeIras atende aos sábados ã tarde

2° 'andar

,VENDE�SE
Uma ótima projwiedade em Córrego Grande em dis

trito de Trindade com ótima pastagem, bastante lenha, !
café, terras para plr.:ntio, e uma casa na mesma, e a luz'
pas.sa na porta.

Tratar na mr�.mil com Eduardo L. Cardoso ou á rua

Curitil?a_ll.os_ na 52:

SEMA,NA DA CRIANÇA Irmandade de N .
A data de l:oj��.e��.!����que: SUA MAGESTADE, O BEBt

_
.' S do Rosario 6

em 1.565, quatorze canôas com soldados saídos Vocês conhecem êsse bebê aí se vê? Na?, c.e:-tamen- 'S O· d·'
'

do acampamento de Estácio de Sá, travaram te. Por ora êle, é apenas co�hecido pela sua famílía e por

I . ene I O
combate, com 64 canôas tripuladas por Tamoios, I um pequeno Circulo de amlgos,. Quem sabe, �o e_ntant�, A Mesa Administrativa da
na Praia Vermelha, no Rio; se dentro de um�s poucas déca�as de. ar:o� el� nao sera

Irmandade convida os Ir
em 1.817 o destacamento de São Bernardo nas

o presidente elo Brasil ou mesmo, um medico Ilustr�, um
mãos e fiéis em geral para

Missões '(Uruguai), composto' de brasilei1'o� c'o- grande arq�itet.o um famoso .juriSConsultO? O falara p�r as festivida'des que, em lou

jnnndados pelo Furriel Antonio José Jardim, foi
ele. Agora c�e e apen�s ,um símbolo. Um símbolo da crr-

vor de sua padroeira, fará
derrotado por tropas ele corrientínos de Al1:i- anç.. brastlelra. E esta ilustrundo esta coluna p�ra lem-

realizar domingo pioxtmo,
gas ;

,

I nrar
a todos os brasileiros que� a Semana da Cna�ç� de

] 6 do corrente, eu [o progra
em 1.823, em Belém do Pari deu-se uma snble-,

1955· será comernora_da entr� 10 a 17 de outubro ,�r�xH�o. ma é o seguinte:
.

, vaçao ,Poptí·lal', e milítàr ; ./ ....:. �'. l)�X,f! qll� _� :seu bebe, to<ilavla, - tenha. plena capaci a e J_u- ,

Ãs T hor'as _ Missa e Co-
em 1.845, nesta Florianópolis, então -.

Dester;'o, J ridica, pa�'á qu-e" êfê 'exiS�ã, oficlalm�n.t'e-é: �I�ci-s.o,,_q�� eLe n1ii�hãõ ':"-get'tfl- para os 1-1'-
surgiu o "Relator Cata.rinense" com a _'" 'I' 'I I tenha registrado no cartono do registro CIVIL Voce ja to- -

d a' devotos de. "<,n,. '4InaHü-, -Ó. _.
.
_.", maos e en1,IS

de exclusiva de descrever os festejos em honra mou essa Pfomlen�lU? N�tural111ente ele amela ,e ����o p�- Nossa Senhora do Rosário,
do Imperador e Imperatriz do.Brasil, tendo sido (Juen,o para necessitar diSSO ag�ra, m�s uma cer I ao e'

Às 9 horas _ Missa sole
publicados 'dez (10) números; I nasclm�nto, quand� correta, t2r� um Ime�so ·valor no �u- ne com Sermão ao Evang-e
,em 1.864, realizou-se o consorcio da Pl'ineezH turo. Toda a CaI}'elra d� ,seu fIlho podera depender des-

lho e às 19,30 horas, proci�
Izabel Christina; nascida em 29 de Julho de

se dOCl�mento. �" na<:essano _fa��r _uud_o qu.e se possa eI? são com as imagens de Nos-
1846, no Palácio de São Cristóvão (Rio), com o b"'�1ehclO ela Cl'lança, Se ��ce Ja tIver. regIstrado seu. f1- sa Senhora do Rosário e São
Principe Luiz Felipe Gaston d'Orleans, Conde 111111ho, lembre aos seus vlzmhos q�e a Semana da Cnan-

Benedito.
d'Eu;,

"

"

.ça é o melhor momento para se por .em ordem todos os
Nas noites ,de 16, 17 e 18

em 1.875, em PetroPo\is, nasceu o Principe do I pyoblemas relacior:-�dos c07 o�,_próprios filhos. É, preciso do ctlrrente, domingo, se

Gl'ão-Pará,· D. Pedro "de Alcantará, filho da �ue os seus vlzm�10s am �m �ensem assim. No
gunda e terça-feira, haverá

Princeza Imperial D. Iza'bel; , ,futuro, todo,s os bebes elo BraSil serao. gratos pelos seus
bal'raquinhas em benefício

em l.893, assumiu' o comando da Escola de' esforços a· seu favor no ano de 1955.
de sua Caixa Beneficente,

Aprendizes Marinheiros de Flol'ianópo!Í; o nos- defronte à. Igreja de N. S.
tA BRASILEIROS! PEÇO A PÀLAVRA!so eOIl erraneo 10 Tenente da 1\.rmada Durval rio RosáI!io.

Melchiades de Souza; "Neste IllJmento solene - em que acabo de tomar uma

em 1.921, foi fundado em Florianópolis o Clube colherada de sopa, tomo a palavra para enviar a todos os

Recreativo QUÍl1Ze de Outubro; "neus concidadãQ:l u:ma mensa'gem de grande interêsse

esta efeméride é consagrada como o "DIA' DO p,ll'a o futu::o do Brasil., Quero dizer, de nós mesmas,

PROFESSOJl" e por' tão significativa data, crianças do 'Brasil. Talvez muitas pessoas não tenham

quão importante comemoração, num preito res-
realmente compreendido a grande importância de' seus

peitoso de gratidão me congratulo com qualÜos: irmãos da idade e na iÍlOcência. Na verdade, nós crianças,
no Magistério Catarinense, exercem tão subli- constituímos uma fôrça. Somos o quinto poder da Nação,
me e edificante sacerdócio. Em particular que-

No entanto, precisamos de ajudar de' todos os. brasileiros,

remos nos, congratular com as Sras. Diretora e
Presisamos de mais escolas. P.recisamos de créches. Preci

Professoras do Grupo Modelo "Dias Velho". samos de' alimentação adequada. Precisamos de boa saú

p.elo qual passaram e passam meus filhos, es- de, fíõica e mental. Ainda nã:> estamos em condições de

tlmando suas Professoras pelo carinho com que
assumir as rédeas de nossos pl'!'>prios desÜnos, Por isso,

recebem as luzes do saber. Que Deus derrame apelamos para vós, brasileiros, no sentido 'de que a Sema

sôbre essas abnegadas mestras; juntamente com
na da Cr'iança de 1955 seja coroada de pleno êxito, Todos

todas as colegas, cpoiosas bençãos. os brasileiros devem dar-º seu apõÍo à nossa causa. Há

André Nilo Tadasco ainda mUlto que fazer por nós. Sabemos que sómente com

--"""":'---__________________ o auxílio de nossos queridOS pais e parentes, de nossos' !

S·, 'e.'"v'1-ç.o FI'"' r'e s-tal 'dicol e dos membros do govêrno, seremos capazes de rea-

to ltíJ lizar todos os planos da nossa plataforma de coneluta hu-
•

_

mamo �, social 'Brasileiros, tenho dito!"

H OJ E NO PASSADO

a seu DISPOR

8.1

A TE N'Ç Ã O
O DELEGADO FLORESTAL REGIONAL DE SAN

TA CATARINA, torna público a necessidade de registro
nesta Delegacia Florestal Regional, de pessoas que CUL
TIVAM e fazem COMÉRCIO de exemplares da Flóra Epí-
fita (Orquidêas). -<. ,

Delegacia Frorest�l Regional de S. C:.
Rua Santos. Dumont n. 6.

Florianópolis S. C ..

t Missa d'e 6- Aniversário
A família de Alzira Andrade :Coelho (ZIZ1) COI1-

vida os parentes e pessoas de suas 'relações para assis
tirem a missa de 6° 'aniversário de seu' falecimento que
será celebrada na Catidral Metropolitana, no dia l�,
terçi-f�ira, às 7 horas, no altar do Sagrado Coração de
Jesus. •.

d-,",VENTURAS DO:ZE-MUTRETA�

"O BARRIGA VERDE"
. Diariamente.

/1

PARA o NORrrE ÀS 8,35 lIS .

PARA o SUL ÀS 10 HORAS
Fone -- 23-77.

I
._-_. - ____.I

Preceito do Dia
PLANTANDO PARA

COLHER
Na 'formação da persona

lidade do homem, a educa

ção tem Ínfluência decisiva
e é mais importante do que
a própria herança.

Cuide atentamente da

educação do seu filho,
para que êle seja feliz
e útil aos seus 'seme-

-lhantes. '- SNES.

MAIS VALE PREVENIR

A- maioria das· pessoas
contrai a s,ífilis por desleixo
o'u ignorância dos perigos a

que se expõe. E, no entanto,
é incomparávelmente mais
fácil evitar a doença do que
tratâ-la.

Procure conhecer, com

s('[!'Urança. os meios de

evitar a sífilis. - SNES

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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AMAMifA OS.CONJUNTOS DO FIGUEIRENSE, , lIDER E BOCAIUVA, 3° COLOCADO, TERÃO ENCERRADOS SEUS COM-
PROM'ISSOS NO PRIMEIRO TURNO, DISPUTANDO UM� DA� MELHORES PARTIDAS D�iTEMPORADAI

-. '
.
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'�O- Estado .Esp.ortivo:'
� � � _ �••••••a•••••

Avaí a: Qu.a�aAí�
a

. pugna de hoje
DESPEDEM'·SE DO 10 TURNO, ESPERANDO UMA VITÓRIA DE GALA, os DOtS

QUADROS
Desde que ingressou no profissionalismo, o Ctube

Atlético Guarani, campeão amador de 49, tem sido um

osso duro para o Avaí, Houve mesmo uma vez em que a

turma de Newton Garcez logrou derrotar o famoso clu
be "Azzurra", assim como fez ainda neste primeiro tur
ao ao Figueirense, quando conseguiu infligir ao "Fura
cão" um dos revezes mais amargos da existencia do glo-

I
r"Íoso clube alvi-negro. Hoje os avaianos vão enfrentar
os "bugrínos" e para evitar uma surpresa bem desagra
dável o técnico Leléco, recentemente chegado do Rio
onde passou uns dias, alertou os seus pupilos, dizendo

I_
' GUARANi _ Domi, Fausto e Anibal; Papico, xn.

da responsabilidade do prélío,' uma vez que sendo vice- son e Pavão; Zezinho, Nizeta, Dedéco, Ari e Vicente.
líderes, contam com possibilidades de vencer o primeiro Preliminar às 13,30 horas 'e jogo principal às 15,::0.
!-.urno. ele vez que esperam a queda do Figueirense, ama- horas.

,

';1hã frente ao 'Bocaíuva.
-

L

NOMEROS DO CAMPEONATO
CITADINO DEPROF,SSIONAIS

PARTIDAS REALIZADAS
Pau lã Ramos 5 Guarani 2
Imbituba O x Bocaiuva O, em Henrique Lage
Atlético 4 x Paula Ramos 3
Figueirense 4 x Tamandaré O
Avai 4 x Bocaiuva 1
Atlético 5 x Guaran

í

2
Imbituba '5 x Tamandaré O

Figueirense � x Paula Ramos 1
Atlético 2 x- Avaí 2
Bocaíuva 4 x Tamandaré 1
Guarani 2 x Figueirense 1
Paula Ramos 2 x Imbítuba 1
Avai 2 x Tamandarê 1
Atlético 1 x Figueirense 1

.Paula Ramos 5 x Bocaíuva 2
Imbituba 3 x Guaraní

'

1

F'igueirettse- 1 x" Ava! O
Paula Ramos 2 x 'I'arnandaré O
Bocaíuva .3 x, Guaraní O
Imbituba 2 x Atlétlco 1
Avaí 2 x Paula Ramos 2

Figueirense 2 x Imbituba 1
Guaraní 1 x Tamandaré O
Avaí 3 x Imbítuba 2
Bocaiuva 2 x .Atlético 1

Logo veremos um bom' encontro, assistindo Guarani
"versus" Avaí,

São duas equipes agherrridas que nos seus últimos
compromissos conseguiram levar a - melhor, sendo que o

Avaí dernotuu o Imbituba e o Guarani, vencendo ao Ta
mandaré, escapou d'e ir fazer companhia ao alví-rubro
no indesejável último posto..
�.,. .-_.� .- ._.."._.......•�_.J/II�w."••_-J-_"'",-",-.

CAMPEONATO VARZEANO

-

CLASSU'ICAÇÃO
1-0 lugar _ F'igueirertse, 3 p. p.
20 lugar _ Avai, 4 p. p.
ao lugar _ Paula Ramos e Bocaiuva,
40 lugar _ Atlético, 6 p. p.
fio lugar _ Imbítuba, 7 p. p.
60 lugar _ Guarani, 8 p. p.
70 lugar _ 'I'amandarê, 12 p. p.

GOI..S A FAVOR

5 p. p.

Está sendo realizado todos os sábados, no grame ,11) (lo

Ipírunga F. C., de Saco dos Limões, o campeonato varzea-
.Paula Ramos

, "
20 no Infantil promovido pelo Florianópolis F. C. Além da

Atlético '

-

:. 14 equipe patrçcínadora par tieípam do mesmo as seguintes
Imbituba

, 1� agremiações: Avante, Fluminense, Austría e Línense. Até o
Avaí 13 momento foram realizadas duas rodadas sendo estes os

F-igu�irense ,

_

12 resultados: Avante 5 x Fluminense 2,'AU'�tria 3 x .l�lf1rianó-
Bocaíuva

.:........................... 12 polis 3, Linense O x Fluminense O, Avanie"2 'X 1i'lo:ríanÓjlO-Guaraní '. . . . . . . . . . . . ..

81
Iis -1. O torneio Início teve como veneedoj. '0- Ltnense F. C.'

Tama.rdaré -. . . . . . . . . . .. ,2 pen
na última partida derrotou o Au:,triã; Ira eobrnuca de

GOLS CONTRA
. penalídades máximas. O campeonato terá prosseguímenro

Tarnan�aré -s-, • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••

181 hoje estando programados dois préli�s. +'1'0 primeiroGuaram '; .. 17 defrontar-se-ão Avante x Austria e finalizando a terceira,

Pat�l� Ramos
:...........

14
I rodada o Florianópolis lutara contra o Línense, Após as

AtletIco 12 I duas lll'imeiras rodãdas é a seguinte a' classificação ,porBocaiuva : U!Ilontos 'perd'idos: primeiro lugar: Avante O; segundo, IA ..

Avaí 9 i nense e Austl'ia, 1,' é em terceiro e último Florianópolis e
Imbituba ".......... 95 IFlumii1ense, ambos com 3 pontos.
Figueirense .

OS ARTILHEIROS I (Colaboração de Otto Valério)
Wilson (Paula Ramos) 6

·1 _ .
E'rico (Figueirense) ,. . . . . . . . . . .. 6 Argentinu (Tamandaré) 5 vezes

SombI'a (P_aula Ramos) 61 Is.�ias CGu�raní) : :�.... 4; vezes
Pitola (Paula Ramos) ,. 5 Tlao (Imbituba) ..................•,.. 4 vezes

Fernando (Avaí) ,........ 5, NOl·ton (Figueirense) :....... 4 vezes

Lauro (Atlético) 5! 'Domí (Guaraní) 3\ vezes
Carlito (Figueirense) 4 i Capaverde (Imbituba) :.... 3 vezes

Armando (Bocaiuva) c.. . • • • . . • . .• 4 / Osvaldo CBocaiuva) :............... 2 vezes

Cavallazzi (Atlético) --:......... 4! Almil'o (Tamandaré), em 49 minutos. 2 vezes

Victor (Atlético) :.................... 3i Itamar (Tamandaré), em 41 minutos -2 vezes

Chadéco (lmbituba) 8 I Dino (P. Ramos) 2 vezes

Nery (lmbituba) ;....... 31 Jaime CAvaí) _.. 2 vezes

Jair (Bocaiuva) 3! Alexandre (lmbituba) 2 vezes

Valério (P. Ramos) , ; 331
Fausto (Avaí) :..................... 1 vez

Oscar (lmbituba) PENALIDADES MÁXIMAS
Professor (mbituba) ,........ 2 Desperdiçada _ Leibnitz, do Paula Ramos no en-

Ari CGnaral1í) :...... 2 contro com o Guaraní.
.

_
,

Dedêco, (Guaraní) < � . . . .. 2 Convertida em gol _ Pitola, do P. Ramos, nO prélio
Oscú' >tImbituba) 2 contra o Atlético.

.

Nizeta (Guaraní) ;-........ 2 Convertida em g'ol'� Vic@, do Avaí, no jogo contr?
Alemão (Figueirense) ...•..... � , . . . .. 2 o Atlético.

Rodrigues (Bocaiúva) ;.... 2 Desperdiçada: Amorim, do Avaí, no, jogo' 'contra o

Neném (Bocaiuva) : ._.... 1 Paula Ramos.

Ra�l (Bocaiuva) 11 Cot'lvertida: Oscar, do Imbituba, no jogo contra ao

Jair' (-T�fuandaré) .':.... 1 'AvaL
'Vico CAva0 '

.. :... 1 Convertid,à: Lauro, dô �tlético no jogo contra ao

Dilney (Atlético) Ó • • • • • •• 1 Bocaillva.

Alípio CAvaí) : ; .'.,.... 1
Oládio (Tama'ndaré) '......... 1
Rodrigues (Bocaiuva). . . . . . . . . .. 1
Lando (Imbituba) 1
Caréca (Atlético) 1
BoJão (Avai) ....................•.... 1
Niltinho CAvaí) ;..................... 1
Tião (Guaraní) :............. 1
Jacó (Avai) ',. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1
Zéquinha (Guaraní) 1
David (lmbituba)).................... 1
Loló (Avai) :'. . .. 1
H�rcílio (Avaí) 1

/ Zacky (Bocaiuva) :..... 1
RECORDISTA DE TENTOS NUM Só JOGO

Lauro (Atlético) com 3 gols.
-

ARTILHEIROS NEGATIVOS ,

Teodoro, c.o Atlético, a favor do Imbituba.
Valé_yio, do_ Pa.ula Ramos, a favor do Avaí.

.

ARQUEIROS VASADOS
_

Lero (P. Ramos) .

Soncini (Atlético) : .

Amaury (Tamandaré),., � .

Luiz '(Boca:illva) .. " .

�""':,..-.,,-:_i\kid'es CAvaO': .' , : .

.:'� 'G : ' .

Y;;f:'''''P:, toe ( T\lal"ll.l11)
,

.• ' .•.•....•.. , .•..... , ..

-' .\\ alter (Guaram) , ,.

EXPULSõES DE CAMPO'
Seba>;Wlo, do Atlético,. na 'jogo frente ao GuaranÍ.
Erasmo (P. Ramos) e Chadéco (lmbituba, no jogo

entre os dois clubes.
Bolão, do Avaí, 11'0 jogo contra o Fjgueirense

.

Dilney, do Atlético, no -jogo contra o Boca-iúva.

OS APITADORES
Lázaro BtI'ar o Olneu

.

Gerson Demari'a" : ..
'

.

João Sébastião da Silva -

Oswaldo Meira ·

',' .

Lnuro Santos ; .

Steban Hory (húngaro) .

ASPIRANTES
Classifi�ação

]0 lugar _ Figueirense, 1 p. p.
.20 lug-flr

-

_ Imbituba, 2 p. p.
30 lugm' _ Bocaillva, 5 p. p.
4° !ugilr - Avaí, 6 p. p.
50 lugar _ Gllaral1Í e Atlético, 7 p. p.
60 lugar _ Tamandaré, 10 p. p.
70 lugar __: Paula Ramos, 11 p. p.

PRóXIMOS JOGOS

6 vezes

5 ve�es

5 vezes

4 vezes

4 vezes

1 vez

, .'9j

12 vezes

12 vezes

9 vezes'
9 vez�s
6 vezes--

5 vezes

5 vezes

Din 15 __:___ Gunni1ií x Avaí
Dia. 16 _ Bocaiuva x Figueirense
Dia 20 - Atlético 'x Tamandaré'

.

_ O sr. Canor Simões Coelho, representante da Fe

deração Mineira ,de Foot-ball nesta capital, propôs ",'tns
:nembros-do Conselho Técnico die Foot-ball da CBD, q�::;
as representações de Minas Gerhis e Rio Grande do 8tH

�-
_--7&

-

II',;ejam cO.nsideradas finalistas 'no pró.ximo camp€onat.o . '.I�?it,!l.\
r L;,tlrasileiro de foot-ball, atenden,do aofato de que a idéb �;�!�" ;�,da adoção de cinco finalistas partiu justamente dos mi·',

neiros e gauchos. -, A 830-h.

s _, s.
+:. �:. .;(.

. Cornel WILDF�. - lteti;r
_ A regata "Santos-Rio", cuja saída será no dia 20 HUTTON _ Charltoli HE3-

iêste mês, será apenas um a�eritivo para a "IV Buenos ton em:

Aires-Rio", em 22 de janeiro de 1956.

I O MAIOR ESPETÁ(TiLO

.

Para os ,bra�ileiros _ embor� .es�a regata se]à. abe�'- DA TERHA
:a a todos os palses apenas participam barcos nacIOnais Technicolol'
- esta regata é da máxima importância e servirá de pre'- P 7 '00 3 "'0reços: ,

_ ,u.
:ioso teste para tripulnntes e embarcações. Para os tri- Censura até 14 nnos.
'mlantes porque numa regata de 200 milhas, sempre se

... ..... ..._ ".-__w_�

\dquire experiência 'q'u,e as de pe'q{leno percurso não per
nitem e para os barcos é fundamental o teste de velas
� résistência do material que em outras circunstâncias
ie tornam precários.

.

Não resta dúvida porém, que esta "Santos-Rio" em

lue pese sua grande importâi1cia, a ponto de m0bilizar
�ste ano cêrca de 22 iates brasileiros _ recorde absolü
_o � não consegue ofuscar os gr�ndes preparativos para
I maior regata no continente Sul-Am,er!cano.

1 sala de jantar
RIO', 14 (V. A.) _. Compl�tando· a nova classificH- 1 carro p/criança

ção de concorrentes ao Campeonato Brasileiro de Reir:o, 1 bicicleta marca Maraton

para efeito de composição das delegações, estabeleceu o Tr�ar ,à Rua Fe.lipe Sch-
Conselho Técnico de Remo a tabela de ín'dices, baseados mtdt, 131.
nas colocações' verificadaS no último campeonato,

.

,

.

Assim é que, �s f�derações colo:adas, nos' três Pl'i-IPERDEU-SE
melros 'lugares, (Dlstnto Federal, RIO Grande do Sul t' P d C 'd t,.

-

. _ .' er eu-se a a erne aSant� Catarma), terao custeadas pela C. B. D. as dC'P- nO, 03857 da Caixa Econômí-
pesas de 32 pessoas; as que se colocaram ,do quarto '10 F d 1tI' E "t S B h'

ca e era.
sex o ugares ( spIn o anto,' a la, São Paulo e Pl'l'-

_

nambuco), o terão para 25 pessoas; as que se colocarâm BENIGNO JOSlÊ DOS
!'d-epois do sexto lugar rEsta dá do Rio e Pará), 15 pl.';;- SANTOS

I soas, e, fi.na!mente as federações estre�ntes �10 campeo-
nato brasileIro, 10 pessoas.

-.

Ãs despesas cusreaails f)êl:) C. 'B. D:; COm]}l'f!êlHleI'fo.
estadia. de 10 dias e transpode das delegar;Õd e rE,�)kC"
tivos barcos.

Talifo o "Leão da Ilha" como o "Bugre" atravessam
1103 forma técnica e física e esperam encerrar seus com

promissos no primeiro turno com uma vitôria de gala.
Portanto, ninguem deve perder o match desta tarde

entre Avaí e Guarani,

QUADROS PROVÁVEIS
AVAÍ _ Alcides; Waldir e Danda ; Loló (Fausto

Vico e Coca; Fernando, Amorim, 'Bolão e Jacó.

Resoluções da Comissão de Co.Aidas, com relação à
Reunião Oficial'

10 _ Chamar ã atenção o jóquei Milton Souza (Gaú
cho), por não se portar corretamente no dorso
de seu pilotado. (Art. 115 § 30);
Anotar as declarações do jóquei do animal Tio

Félix, bem como de seu tratador, cujo animal
não obteve melhor colocação por ter sentido
da mão;
.AdvertIr o tratador .Berna rdo Boel, por não ter
apresentado o animal Bravão, devidamente ar-

reado.. (Art. 44 D); _

.

Advertir o tratador Leopoldo Sander, POI' ter
apresentado o animal Loluana,' com atraso;
Autorizar o pagamento dos prêmios corres

pondentes à reunião do dia. 9 do corrente.
A Comissão de Corridas

3° _

NOTICIAS DIVERSAS
_ Pelo certame carioca joghrão,' hoje, no Maracanã,

::JS conjuntos do Bangú e do Fluminense. Para amanhã
estão marcados os seguintes jogos: .América x Flamengo
2 Bonsucesso x Vasco. -

* * .,"(-

_ Ademar Ferreira da -Silva, cuj,a vinda a esta Ca
pital está prevista para o dia 2'!l- do corrente, encontra-se
em Santiago do Chile, onde se exibirá.

_ Fala-se, no Rio, que Flávio Costa será o indica
do J!ara técnico da seleção n�c�Ori.aL

PRONTA A NOVA ClASSIFICACÃ.O
PARA O REMO

,_

6a.

CINE SAO JOSE
-

As 3 _ 7,30 -- 9,30M.
Glen n- FORD Rita

HAYWORTH em:

UMA VIUVA EM
-

TRINIDAD
No Programa:
Cine Noticiario. Nac,

Preços: 10,00 _ 5,00.
Censura .até 14 anos.

As 4,30 _ Bhs.
"CINEMASCOPE"

Victor MATURE _ .Jean
SIMMONS _ Gene TIRNEY
_ Raymond BURTON /_

Belkt DARVI em:

O EG;_IPCIO
Technicolor de Luxo
No Programa:
Desenho Colorido.

Preços: 18,00 _ 10,00.
Censura até 18 anos.

As 8hs.

Glenn FORD
HAYWORTH em:

UMA VIUVA EM:
TRINIDAD

No Programa:
Cine Noticiario. Nac,

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

Rita

As IJ _ 8hs.
10) Noticias da Semana, -

Nac.

20) FURIA DE PAIXõI�S
_ Com: Richard Conte

30) EMBOSCADt\. SAN·'
GRENTA Com: Rex
Allen.

� O HOMEM DE AÇO
9/10 Eps.
Preços: .7,00 _ 3,50.
Censura até 10 a.ios.

U�_·_�·�- ,'{., _
"i!

As 5 _ 8hs.
COl'nel! WILDE --Betty

�UTTON Dorothhy
LAMOUR _ Charlton '

HESTON em:

O MAIOR ESPETACULO
DA TERRA
Techilicolor -

No Programa:
Reporter na Te!,:. ?\Tar .

Preços: 9,00 _ 4,50.
CenSl\ra até 10 c,nos."

Par.icip8�ão
JOÃO. MEDEIHOS VIEIRA
E SRA. ORNlLDA SCHARF

M. VIEIRA
'Par�cipam aos parentes. e

pessôas de suas relações o

nascimen to de seu primogê
nito Hum'berto Francisco,
ocorrido dia 4 de outubro,
na Maternid'ade Dr. Carlos
Correia.

VENDE �SE

Consertos de maquinas e

relogios.
-

Endereço': C a p o c·ri·a 8

(frente a entrada estran2l
do Abrão).

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Uma casa confortável em, Cqqueü·os.

Itedação.

T u.n�ll· 11 eaL:1

Clube 15 de Outubro VOLU N,-!6RIJ.lnOwM�RINHI.l

Com o presente, são convidados. os abaixo relaciona

dos, para dentro de 15 dias, fi contar desta data, virem à

Portaria da Prefeiturn prestar esclarecimentos em as

suntos: nos quais são partes interessadas:

Número Nome Assunto

2368/55 - Cândido Pedro Rodr-igues - Const. de I
Itnricho de Madeira.

. . , 1
2531í55 - Heron dina Silva Dutra - Transf. de TeI-,

ren02519íG5 - Ilcrcilio Luz Filho - Transf. de Terreno·I·: Dr•.OODstantloo ICom �. Bibl"la na Mão
252:JíG5 - Hore ílio Luz Filho - 'I'ransf, ele Terreno. '

'Dlm'.atos '" . UI

,

.

2'J2fií55 - Odilon B. Vieira - 'I'ranst. de Terreno. I '

235'1í55 - Odilon TI. Vieira - Transf. ele Terreno.
. • lo.

2530/55 - lIilda Auta Dutra -- Transf. de Terreno. 'I MtmrCO CIRURGIAO «No "eOdCU ))
.

2371í55 - Osvaldo Goulart - Transf. de Terreno. Doenças de Senhoras SARADO, 15 DE OUTUBRO

2102í55 - Mercedes Mnrin Goulart - 'I'ransf'. de Partos - 6perações - Vias Necessitais de paciência, para. que, depois-de haver-

Pr-édio e Terreno. I
Urinárias des feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Pois

1029í55 - Heitor Lessa de Souza - Consto de 2 cu- Curso d� .aperfeiçoarn�n�o .rlnda em' bem pouco tempo 'Aquêle e o que há de vir

S�IS ele Madeira. ,e longa pratica nos HospItaIS virú, e não tardará, (Heb. 1()'::3G,:�7). Ler H 'I'ess, 2:13-17.

2G4Sí55 - Inocêncio Aniceto Batista. - Consto de ,I . de Buenos Aires (�UANDO a rainha do Império Bnítân íco visitou a

çasu ele Madeira. CONSULTO'RIO: Rua Fe- Sova Zelândia em 1953, passou de carro pela rua pr.in-
2235í55 -- Alfredo Gonçalves - Consto de casa de, Iípe Schmidt. nr. 18 (sobra- -ipa l de nossa pequena cidade. Eu parei �m frente de

Ma deirn.
.

do). - FONE 3512.
.ossa igrejinha e, com os meus próprios olhos. contem-

2543í55 - João Camilo da Silva - Consto de Prédio. i HORA'RIO: das 15 ás .18 pleí a 'rainha.
2270í55 Odilon B. Vieira 'I'ransf. de casa de' noras.

, Que bom que eu fui até à igreja e não deíxeí ficar

Madcirn, I Residência: Avenida Rio .ômodamente em casa! Eu poder ia ter díto : "Sim, eu sei

2197/55 - Odilon B. Vieira - Transf. de casa de Branco, n. 42.
.ue há llH1Õ], rainha. Ouvi dizer que ela está visitando o

Mndena. ". ,. I .

Atende cbamados .eu povo em outros lugares mas não creio que ela venha

'15!1/55 - João M. Pacheco Jr. - Transf. de Prédio. 'isitar o meu pnís, passar pelas ruas de minha cidade,
1:'l3DíG5 - Sant.ino Schmidt - Habite-se. V d .Ir até à minha pequenina igreja a ser vista por mim.

1l00í55 - S. G. de Entrenha rta Ltda.. (Serge) en e -se Mas eu lá estava á espera, e,. por isto, a vi.
Habite-se. Um Prefect ano 1950 a Muitos cristãos crêem num Deus vivo. Cantam os

')u'f',J.J",�) - Lorís Corain i - Habite-se. .

.

d N;'t"l le seu F'ilho há muitos séculos sabem
� \J u

lD51, em ótimo estado de I1no.'\ o 1 .... C ,. , ,-
227í55 - Celso Rnmos Filho - Habite-se.

rue Êle está operando em outros; .1ugares, mas dizem:
conservação. I

2521í55 - Deneta & Ci:1,. Ltda, - Habite-se.
Vêr e tratar com o sr. 'I1:!e não me visitará em minha cidade, no meu lar, no

2511íG5 - Iterrcta & Cia. Ltda, - Habite-se.
Antonio .J osé Campos a rua neu corarão." Para êstes, Cristo .é irreal. Perdem as

2525íG5 - Rafael da Rocha Pires - Guia.
:o!.1 de Maio, 930. 'U!1,S bênções, não porque ti:le tenhu vindo, mas porque

2dD2í5G - Acelon P. da Gosta - Guia.
E t lt .ião o esperaram.

I r 1 C t G·
• s ret .o.

2395í55 .-. Ace on .. c a os a - . ma.
'"'

1182�55 - Dalva Sa lgn do da Cunhav-> PrOlTO�I:1�ã, I DOC.ESdo Alvará.
,

. I r

1./
•

193Gí55 -- Amérlco Vargas - Retificação de Lança-l 'Aceitam-se encomendas de
monto. docínhos em grande varie-

2G�3í5G - Angúlicn D?lTIinoni. - Desm�mbrAmen�o. dade; Tortas e B-olo de Noí-
1487í55 :- Donato Mal'l:;, BArb! - IsenG�lO do Impos- va; Salgadinhos para Batiza-

to.Tcrri tOi'Í-a·-l.�' - - . -
,/ .... -_ âos:::::" .ilniVe(sarios -e 'Casa�

233'5/55 - Célio Ferrari __;_ Reforma de um �ancho. .

t.
,

'. .

1 P I men os. .

205�/?5 - Contlilenta.l CIrco - Insta ar-se na

., Rua CeI. Melo e Alvin 17.
Ga 1. Ozono..

.

. . Te!. 3.416
2391í55 - Onaldo Pinto ele Ohvell'n e Outro - As-

.

sume a l:e�ponsa.bi1id�de da C?nstrução do _Pr�dio. I

QUARTO'S.

CertifICO Ouü'osslm que, fmdo o prazo md!cado, sem
.

qlle sejãm prestadas quaisquer informações por parte d�s 1 Alugam-se quartos e va

acima convocados, Rel'ilo os respectivos processos arqUl- gas com ótima refeiçào. Pre.
vado�, à vista cio que dispõe o. parágrafo único do art. n., ço a partIr de Cr$ 1.100,00.
44 da Lei n. 127 de 14 de Janmro de 1952.

I
nua Alvaro de Carvalho. 2.

Diretoria de Administl;ação, em 11 de Outubro de AC,eita-se também mar.

1955. . mitas.

Naval,'

CON DI Ç'OE:S:
a) bro"j)'e.ro W\(J1õ.
b) boa -COndura.
C) mais de 17 ano:.

• m�t)()� de. .3<;>.

d)ser.o/job-elh.ado.
€)a/tura ooo jt:)Juiol'

.
o j'"SG,

,. ) se,. �ol retro' CO.5O
teóho 1'l')Q.1l0,9 dQ
2:> Ollo!>.

Disrrtbuídor

CONVITE

A Diretoria .do Cl�lbe 15. de Óutu�l'O t�m a grata sa-l
üstaçâo de convidar as gentis senhurttas, frequentadoras I
do mesmo. para fazer o seu "Debut" em a noite de 15 de

,

outubro prúxímo vindouro. quando será realiza�o o !r�- i
.

dícional Baile de Gala, comemorativo do 340 amversarm

I'de tundacão.
As i�tel'esB:1das poderão inscrever-s� .até o dia �O de

I
outubro lia Secretaria do Clube, no hora rIO das 19 as 2]

Ihoras. .

ANTENOR BORGES - Diretor Social I

EDITAL

c a se o e',. to. o
oo luproriado para
o 'illQd r O dí2.. TA'I r [ • ;

RO'S
O� I ()Iel"e ssodos

dt'lIefY) prOcura,. Q

Divl::.aol do Pessoal no
Coroondo . dp f# j)js •

-_._---_.-

PREFEITURA MUNICIPAL

C' RAMOS S/A

Comercio l'raUSIJc.;rt.1
i<.ua Joáo Píuto, 9 Fpou.,

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

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

Precisa-,se
RAPAZ OU MOçA COM PRÁTICA DE DATILO

GRAFIA E SERVIÇOS GERAIS DE ESCRITóRfO.

Rua Tenente Silveira, 15 - sala 202.

ORAÇÃO

COMPRO casa até Cl", 200,OOO,uu de preí'erência no

Centro ou imediações (Ilha)
.

DINHEIRO A VISTA./
CAR'TAS para a PORTARIA dêste JORNAL

Negócio diréto, sem Intermediários.

Cartas com informações e pretensões para R. Tenent:_
Otimo Ponfo Comerclal

Oh D{'\Is vivo e imortal, há muitos. .séculns visitas

.{' o teu povo e lhe ofereceste a salvaçã-o. Ensinn-me. que
. linda estás buscando penetrar em meu lar, em minha

�gL'eja, em miuJta vida! Que eu te possa v er e otlvir. Em

l-()m-c-de-G!!-jsiQ��,� ,� -"'��,"'_._�� �� " _ ._,_,. _

PENSAMENTO PARA. O DIA�

Algumas pessoas lêem as promessas de Deus, es

[uecidüs de que êles mesm.os são os herdeiros.
W. S. DAWSON (Nova Zelân\dia)

CAsA-VENDE-SE ,

VENDl----:-SE RESm1llNCIA EM PONTO C�NTRAL

CIDADE.
LOCAL - AVENIDA RIO BRA:NCO 185
TRATAR COM O SNR. ALVARiO VEIGA

TEL1<:FONES 2933 e 3501 I

Transfere-se nesta praça, bem no cr-n h-o, otimo ))0]1-

to para qualquer ramo comercial.
.

NOTA: aluguel bar!ltíssimo. Tl':ttaI' com o �T. :,Jiyio,

da�_9 às_12 e das 14 às 17 hom".
. _� _

"

Rua 7 de Setembro, nr. 2].
.,

--------------_._._._._._._
.....__ ...

Itaguaçú
VENDE-SE EXCELENTE MORADiA. FRENTE PA

RA PRAIA. INSTALAÇõES COMPLETAS. 'I'IlA'I'AR A

RUA CONSELHEIRO MAFRA, 56..
.

DA

-----------�-----------------------------�--

1'ERRENO NO ESTREITO
Natércia Lemos Müller
Chefe de Secção do Exp. e Pessoal Perdeu-se

Telefone: '7-30-Vl

AV-ISO aos consu.m·ldores· Vende-se um terrl::uo plano, )JJ0prio para construção,
medindo 16x44 metros e localizado à rua CeI. Pedro De·

Em 'virtude ele ter sido, a Sub-Estação de Capoeiras. moro, esquina da rua Antonieta (lf.e ·Barros, em frente ELO

ttingida por uma elescarga atmosférica, na tarde do dia 9 Cine Glória. '

. ,.

'

..

'

lo c�rrente, os Serviços ele Luz e Fôrça d.esta Capital se

I
Informações com o seu pi'oprwtarlO 0:1:'10 Alves

/êm obrigado ao racionamento da en:rg)a �létr�a �_o p�- Torres, à rua CeI. Pedro Demoro, 1522 - EstI eJto

..'íodCl das 18 U,3 21 horas e a suspensao da. llum�naçao pu-
_ . ...:.. .. __ .... _.

)lica obe'decenclo o segminte programa:
.

2"". Feira: Linha 1 e Linha 3

3"". Feira: Continente - SãoJosé e Palhoça
4"". Feira: Linha 2 e Linha 4

5!1. Feira: Continente São José e Palhoça
6a. Feira: Linha 1 e Linha 4.

Sabádo : Linha 2 São José e Palhoça 'J.Domingo: Linna 3 e continente .

A fim de núo tornar innis severo o racionamento de

mergia, os Serviço,.; de Luz e Fôrça solieitam a. cooperã<;ão

Je todos os consumidores no sentido de reduzir toelo e

malquer consumo ele energia, e solicita. ao comércio em

;eral a suspensfLO ele iluminação d03 a,nuncios luminosos

) das vitrines.

Obs. As ligações elos fogões ficarão suspensas

,e restabelecer o funcionamento normal do sistema.

Ob.:. Não é permitielo, sob pena de eorte sem aviso

)1'(�vlo, o funcionamento das indú,'3trias dm·an.te o período
l.Otul'no com exceção das paelarias.

As linhas COmpl'ef;ndem 'aproximadamente as seguin-
:es ruas e ac11!1cencias. r

LINHA 1 - Rua 7 de Setembro; Rua Padre Roma;

�v. Adolfo Konder; 'Caes Raulino Horn e Ru'a Si!va Jar

jim.
LINIIA· 2 - Rua Felipe Schmidt; Rua Tellente Sil

veira; Rua Padre Miguelinho� Rua Visconde de Ouro

,.)reto; Rna Uruguai; Rua Anita 6aribalcli; Rur.t Nunes

'\'In.chado; Ru� Major Costa e Av. Mauro P.-.amos.
UNHA 3 - Rua Tenente Silveira; Rua Mal. OuiLher

.ne; Rua N2rell Ramos; Rua Durval M. Sonza; nua

?i'esidente Coutinho; Av. Trompowsky: Rua Alv1es ele

:3rito e Av. Mauro Ramo:; .

LINHA 4 - Rua Esteves Júnior; Av. Rio :Branco;'
Rua Almirante Lamego; Rua Duarte Schuiel; lt.ua Bo-'

caiuva; Rua Frei Cnneca; Rua São Vicent� 'de Paula;
Rua Ruy narbO,3!1; RUà Delmiada Silveir81� RUla Lauro

Linhares; Trindade e Pantanal.
CONTINENTE - RUA 24 de ,Maio; RUlI. Pc dro De

l11{)ro; Ru!\. Castro Alves; Rua Aracy Vaz (�alnrJo; Av.

Sanb Catarjna; Escola Aprendiz Marinh-eÜ'm; ,Dar
'feiros; Rua Santos Saraiva; Rua Pre3idente Dntl'[1 e Ca

poeiras.

ALUGA"SE
··�-ARA FAMíLIA GRANDE OU CHURRASCAIUA

Casa espaçosa. Local pitoresco. Bem ao lado do

Palácio da Agronômic-a. Informações na "iI, Modelar".

Galvan,ca Catarinense lida. Pede-se à pessôa que en

controu, na noite de 30 do

mês p.p., dlll'ante o comíciD

Aceitamos serviços de cromagem e niquelagem ela (Aliança Social Trabalbis-,
de- Parachciques e clamais peças e acessórios de auto· ta, na Praça Pereira e Oli

moveis e dema is objetos concernete ao Ramo. I veira, uma �apa de sombri-

RIO DO SUL - PRóXIMO A FÁFRICA DE I nha, de seda verde, forrada

CA1XA S. A. de vermelho, a fineza de en

tregar nesta redação, que se··

rá gratificada.
Caixa Postal 200 - Tel. 262.

Jrôca-se OU vende-se
LINCON de luxo. motor novo. rádio de seis faixas de

onelas de alcance mundial, Jogo ele capas sObresalentes,

l�nells .'iem câmar!1s. Ludo como novo. A qualquer Qrova.

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

.

PROCURA-SE
C:.l.sal sem filhos, procura

quarto com refeições, em

cusa ele família, dando pre
ferência ao perímetro cen

t�l. Telefonar para 3365,
até ás 18noras.

Vende-se

Expres.so Florianópolis lIda.
1 ransporte de cargas em geral entre

FLORIANOPOllS, CURITIBA E SAO PAULO

até,:......
i

-·Restauranle Rapoli
RUA MarecblLl Deodoro H.

!�m I.A17.o!'.... P'-' lOlll rtll I1l'\!!.l1U n l't1""''''!}T';

Desconto upedaJ pilorA OI! ..e.c.no.r",,� '!"l�l ••fJt,.".fI.

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

�
� .

.

Costureiras -Precisa-se
A Escola de Aprendizes lVIarin-heil'os precisa de cos

tureira.s habilitadas pura recorte ele unIforme::.

As interessadas deverão prOCUi'fil',,'na E,3cp.la, o ehe
, .' l' F' ':l" f'ei '1fe do Departamento Escolar, no pl'uxlmo (la " I, ..

.

�.

entre 14 e 15 horaK.
-_._-_ '

-,_._._--._._.�_._-_._-----

l1011 VIAGENS DU'It'l'A� f.: PERMA HENTES EM CARROS p&ôp,,,ns

"
M_4TRJZ: fi'LORIANOPOLl8

Escrtt6:1o:

. rtu·Í\ f'fuire Homil 50 - Terreo
I .

Deposito:
R.ua ron�elhelro Mafra n. ln

Fones: 2534 - 2,5311

CaIxa Pogtl\l, 435

Enn '1'elegráfico:
Sandradl' f' Tran;,<J)oUS

--0-

,.rUA'.: CUi&JTIIU

Vlaconde de; R10 Branco
(812,1.)

AyeDlda do "ado HIIIII17t

'releIone 121.

I
!lndereço TelegrátJc::I
Santldra e Tranapoll.

_...,_

São PaUlo - capital - 8� ,

bdereço Telegráfico'
8&ndradt' e Tl'&JUIpoH.

-o- Vende-se
Um terreno, em Rio Tavares. T'l'at9r na tlna '.ren

riqulte Boiteux, 34 - Estreito.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



NO TRANSCURSO DO "DIA DO PROFESSÔR" ENTOAMOS UM' HINO DE lOU VÔR AOS QUE, COM VIGOROSO ENTUSIASMO, 'INTEGRAM O
MAGNIFICO' MAGISTÉRIO BARRIGA-VERDE. A. TODOS OS QUE EXERCEM O SUBLIME SACERDÓCIO AS NOSSAS MAIS JUSTAS E SIGNlg'

FICATlVAS CONGRATUbACOES POR TAO GRATA E DIGNIFICANTE EFEMÉRIDE.
. ,

�'�������'�'��Rõma��à��ncip��escMO'��m�:'�:�:�-:���f�O CaD. 'l:owDseod vlslla. a rlDcesa argaret Tem encontrado repercussão rio seio da família comer-

LONDRES, 14 (U. PJ -- O

I'
avião do castelo de .Mp.y, na I e em seguida entrcu 1\0 auto

rap, Peter Towrisend 'fez remota costa setentrional da

I
da sra. wms. Dis se '·tos jcr

unta visita, à resírlência dr. Escócia. � sra, W:.lls, ql.l"; na.listas que sa�a para rnr.er

princesa Margaret. O fato �on�a 35 �nos( de idade, e coisas comuns inclusive com

veio reíorcar os boatos de f1lha de Lady Elphínstcne, , pras. O capitão voltou, ontem

que está "iminente alguma Irmã ri.a, rainhá-m.ãe. rl'e::n I a Londres, para 1mlrt�;.
férias,

-otsa de pO.3i,tivo sobre 0, 1'0-, três rílnos e a princesa Mar- Há 2 anos se acha ".0 cargo

nance ent,�'0 ambos. P..qJor- gaiet é mdcl.rinha tÜ� um Clê- de adido ele Aeronáuttca -rn

teres cercaram a mansão elo les.·
.

Embaixada da 'Ingla terra em

oríncesa para ver Townsend, 'Townsenel; herói. da za. Bruxelas. Naquela ocasiao

-ue entrou ,10 Palácío ao 7 guerra mundial, dívorcíado e começaram a circular os

da noite. A princesa chegou, pai de dois filhos, sorriu boatos de que estava de ro

procedente da Escoda, onde quando descia as escadas da mance com a princesa jV[al'

passou suas ferias. Town- residência dos Abergavenny, garet.
send veio sozinho ontem à Nada há que Indique

Segundo apuramos já tem sido procurado o SESC por
um interessados para inscrições.

tarde, fez um passeio acom- encontro entre ()<; d0�S, por

panhado da �I_' 1, John W;!Js, lVIAJOR GUIDO O. estes dias. A oportuiudude R E V O l U C A- OAs três grandes correntes-diretrizes para o' pensam�n- prima da �)rb"e,·�, j\I:ugaret NUNES lógica - a não ser que o

to-racíoeínado, - ou dos amantes das verdades extraídas- Ie W'�S 1'1'''1·8 íntlms s amor descubra OUtI'OS meios .

;

... •
. e, uma ue .>L", ,,, ,

. <,
O GOVERNADOR RESOI,VE

�

U t
-

tàs causas primeiras ou finaes, supostas existentes e .ínva- amigas. Retificar:
- será uma elegante festa

_ ma represen aç.ao con ra
ríáveís na distância-última: das cousas-em-si, n'um límí- APENAS 20 !HINFI'OS da RAF, em que a nrtnccsaNos têrmos do acórdão, de '

C I l dte extremo e derradeiro do tempo e do espaço, - com o LONDRES; 14 (U. P.)
16 do corrente, do Egrégio deverá compar:!cl�r,' na pro-

. ar os acer' a
correr das eras, devido a unificação das cidades em esta- O cap. Peter Townsend, que xima semana.

Tribunal de Justiça do Esta- FE 14 (V A) Odos e dos estados em reinos ele conquistas-bélicas e, d'ou- checou ante-ontem à noite a ------------ RECI, ..
-

I
ENCAMINHADA

. � do e, proferido no mandado I J
.

L' G d f RECIFE" '14 (
,

tro lado, pelo desaparecimento e anulação progressiva do� esta capital, visitou dura nte cei. ase lUZ ue es 01' - ,V. A.) -, Con-
de segurança n. 144, de Flo- "DIA DO P'RO 1 t

-

f
..

dí 1
' t-.

deoses-mitos-suficientes, foram interligando-se e, pos- 20 minutos a resídencta da - mu ou uma represen açao a: orme ja lVU Igamos, o co-

t rianópolis: . .

t ,., G t I J 'L' G d ftaríormsnte, unificaram-se dentro d'um ponto de vis a princesa Margaret. Ele en- FESSOR" mims ro ua uerra con ra c rone ase UlZ ue es ar-
Para Major, e com os pro- .

I' t C I L d 1 t
-

mais amplo. Assim é que as escolas astrológíco-matemáti- trou no Clarence House, 011- jorna IS a ar os acer a. mu ou uma represen açao
-

d f" d t
.

a s
ventos que por lei lhe com- A Fundação "Casa dos Pro-·

A representaoão J' á esta contra o [ornalista ,..... � rlosco-astronômicas e a' os
.

lSlCOS- a-na ureza unir m- e, de reside a princesa com a �J. ,

.

d t b' f' petírem, o pôsto em que, per fessores de Santa C,üo,l'ina"
com o general Souza Danta Lacerda.alcançando um denomina 01' comum en re am as, na 1- raínha-rnãe, às 7 ho l'DS da .

decreto de 1.0 de uezembro (ará celebrar hoje dia 1:>, às
Iosoría-posíttva, enquanto que os espiritualistas mantí- noite. comandante da Zona Mllrtai Ouvido pela nossa repor-

. .., tl d
.

1 de 1954, foi transferido para 3 horas, na Cate-dral Metro- do Norte, para o respectívc tagem sobre o assunto, o g'e-nham-se sempre irrevogaveis numa 1'0 ma e pesquisa 0- PASSEIO COM. PAREN'f'E:ol • -

a reserva remunerada Guida polítana, missa votiva em encaminhamento. neral Souza Dantas coman-cal do indívícluo-homem-alma, - ou, mais aceitável, do DA PRINCESA
Indíviduo-ser-metafistco duplo de matéria-local, perecível LONDRES, 14 (U, P.)

de Oliveira Nunes, 1.0 'l'e- comemoração 8.0 "DIa do
dante da Zona Militar elo

nente Chefe do Serviço de Professor", ato de r(']i;;i1o .

e incerta, e de materia nmi versar, 'imutável e perpétua. As J cap. de grupo da RAF, Pe- O coronel Jose Luiz Gue Norte declarou qllle encami-
Subsistência da Policia. Mi- para o qual convida todcs os .

escolas 'de exposição e explicação filosófica que não pude- ter Townsend, saiu ontem. des acusa o jornalista Carlos

I'
nhou efetivamente, a referi-

lítar do Estado. que com êsse dia S'� rejubi-
ram seguir de perto a evolução do pensamento, por uma para dar um pas3eio je Ullta', Lacerda de incitar uma re- da representação ao ministro

d
D. O. de 13 do rOl':-entel Iam. I a-o atl'ave's a l'nl1)renSa d G a aptendência natmral de dogmatismo, envere aram para o' �om uma das parentes lY,ais ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

vo uç , a ,uerra, m senas em

ecletismo, onde as verdades são estudadas mais não inves- próximas da princesa ::\1ar-

M· I M-I-I
e rádio. caráter informativo.

tigadas até às razões primeiras ou finaes, ou, melhor, são garet. Mas. nin'guém sabe se

« OVllen U. II �r l,j."I')(j'íestudadas porque já aceitas de modo geral, não sendo, pois, isto significa que CP'! 1.'reve U ,.'
'" ".

. I N C O M P A T I V E L-
mais que escolas de sabedoria humanista, escolas de for- a princesa se avistará com

ll1:tcií.o histórica muito distante da filosofia das verdades- o homem com o qlí'r·t! se �liz Co t·t�
..

I- 1 O
.

"

d d
.

d tn�e�ssárias sac�das às causas primeiras' e últimas. Mas. déseja ela casar. 'I\Jwn�"nd OS I DelOna IS a» exerCICIO e OIS rn3n a os
as duas grandes concntes' continuaram sempre de parale- está' hospedado na CR:.):tda· RIO, 14 (V, AJ - A Co- guinte doutrina, contra os

lo, com. inúmeros pontos 'de contacto, até -os dias atuais. marquêsa de Abergavenny, (Continuação da la, pág,) Lacerda prega o golpe énissão de JU3tiça da Câma- i votos apenas do representan-
E' sanido que ·as escolas de exposição e explicação de na elegante praça ele' Lon- "Vice-Almirante e Vice- RIO, 14 (V. A.) _ No seu ra, ao contrario da resolução' te do PSP, Lourival Almeida.

filosofia começam,-p:lra. a história do ocidente das antigas dres. Golpe"! editorial na "Tribuna de Im- tomada pelo Senado, que "O mandato do deputado,
terras conheciclas, na Gréeh, devido a hegemonia exerci- O aviador saiu de casa, es- RIO, 14 (V, Ao) _ Num prensa", o sr, Carlos Lacer- concedeu licença ao repre- .é incompatível com o exe,rcí-
d�t no mundo antigo, em làrga parte da Asia Próxima e po- ta tarde, para um passeio tópico intitulado, "La Cum- da, no final de suas conside- 3entante de São Pa,ulo, sr cio de qualquer função eleti

vos circundantes elo Mediterrâneo. A decadência, dos mitos com a sra. de John Wills, parsita" o "Correio da Ma- racões sôbre o pleito eleito- Lino Matos, para exercer o va da União, .Estados e m,u
helénicas deve-se, j e não aos filósofos completos, como prima irmã da princesa Mar- llhü" a título de blague, co-

� ral de 3 de outubro, assim cargo efetivo na prefeitura nicípios, importando em re'
o fazem entender alguns e muitos historiadores, - sem garet e uma de suas amigas mo se percebe claramente,' conclui: "Acusam-me de da capital bandeirante, aca- nuncia do mandato a inob
dúv�da alg-uma" a êss'es ideólogos ela _inconstância: Os so� mais íntimas. Ent,retanto, a fez hoje o seguinte registro pregal5 a -revolução. Não te- 'oa de pronunciar-se conside- servância desta norma".

listaS. Pensando seg:undo a oport.unidade e não menos se" princesa Mal'garet regressou "Na zona do boato, estrita- mo essa acusação. Conside- l'ando incompatível o exer- Se o plenário aprovar. esse

gundo a necessidade� os sofistas solaparam a grandeza do à sua residência de C!arence mente nessa zona. corre que 1'0 chegado o momento 'de cício dos dois mandatos, faCE parecer, como tudo indica,

pensamento dos fJJósof0s das escolas e derroraram, dêsse ·Ious? Chegq_u esta 1l12nhã -o almirante Pena Boto, é dizer' claramente- aQs brasi-. a uma consulta do denutado ..,hax.e.r.á....d.e .Ol:.a...en.Ldiante, dois
modo, rudemente-, a solidez dos mitos-suficientes. Não pre- t esta capital, .sorrident� f! quem vai dar o golpe. Vai leiros que ou criamos con-

Carvalho Sobrinh-o. critérios: um para o Senado

tendendo ag'udeza para dilatar a investigação das causas- 'eliz depois de um.as,feria:õ r.a. sair com a esq'.I;·,dra, etc., dições para o estabeleci-" e outro para a Câmam. En-

primeiras das verdades conquistadas e vigentes, mas sendc '!:scócia. Esta noite, a l'c.iniu- etc .. Esse Rio da Prata é a menta da democracia no Aquele orgão técnico da quanto os senadores pddprão
de cultura notável, não podjam admftí-las sem crítica-por- l1ãe Elizabeth se reu'!).iL! à nossa desgraça, Leva um al- Brasil ou estamos traindo Câmara, de acordo com pal'e- exercer outras funçõ2s sem

crítica, (e não crítica-par-razão, que teria depois um gran- tilha, depois de viajai: cie mirante a tentar um vice- elO mesmo tempo a democra- ce:" do deputa�o Hugo Napo- perder o mandato, o� depu-
de pensador em Emanuel Kant, já modernamente), apesar golpe, por com;::derar que cia e a pátria.' Trata-se, p1'e_lleao, . qu� aceItou a emenda tados terão, em iclenficas

de não serem verdadeiramente filósofos; por outro' lado, um vice-presidepte pode dar cisamente de evitar 'a guel'-
substItutiva do �eputado A- condições, os mandato,> au-

não possuin:do a rigidez do líder, do sacerdot�, do unifica- x Dizem que os já céle-, num vice Perón. Está certo ra civil impedindo a posse
dauto Cardoso, ·flrmou a se- tomaticamente cassados"

dor-do-homem-na-tribu, logo não sendo verdadeiram.ente x x bres "golpistas" !lão isso ou vice-vél's[t"? daqueles que vão desenca-
-----------�

filómitas, procuravam, _na consequência do choque entl'e perderam esperança.s em sua I Tanto bastou pclra que o deá-Ia no Brasil. Se tiveramF
.

Q aêstes e aqueles, um sistema geral de nivelamento das gen- impatriótica camp.'l.n�a oe representante de vm vesper- de ser expulsos do poder pe- ne� an �
tes por uma coletividade vazía de idéias e de homens-hu- descrédito juntS\�llente com tino se dirigisse ítO ministro 'lá fôrca seria um crime en- l- �.

_

·

�
manos como indivíduos-pensantes-por-raciocínio. De ver- injúrias de toda sorte. da Marinha almü'ante Amo- tregar·-Ihes agora a fôrça do _

daele, com 03 sofistas surge a concepção de certos aconte- E por incrível qLJI� pareça rim do Vale e indagasse. o poder para que voltem a

cimentos espirituaes, - (significando ilustração, sabedoria os "etern,os vigli'lntes", fr!l-
que achava das notícias que usá-la. Se as fôrças armadas

humanística), - e sociaes formidávelmente individualista gorosamente derrotados, !)US·- circulanim em certos meios não querem _ e honra lhes
e cética, resultado este extraído das consequencias negat:- cam agóra o que aI1t"". com- sôbre um possí 'lei golpe. 11'- seja por isso _ ser obriga
vas que buscam à eccola de Heráclito. protá1zoras, de Abde- batiam, aI;lez!ll' clr mexI ,ten-I ritado, aquele titular deu das a intervir pel'iodicamen-
ra, chefe e fundador do método, entendia-se a'43ista, dt ,e - o golpe, esta resposta: te pal"a restaurar a ordem e
vez que era seu princípiO: ".,. os deoses não se pode sabel Procuraram, por tJélo::, 03 "O que há é (' interesse paz entre os brasileiros, es-

se existem ou riãó". Górgias, ele Leontini, "nihilista" extre- :neios, impedir a posse r1f:t- de certos grupos €!n jogar a. tá em tempo de evitar o pior,
mado, grande retórico, busca nas' premissas ele.í.ticas con- weles que, eleitos reja von- Marinha contra c Exército I

impedindo o triunfo espúrio
clusões seglUndo a qual: Nada existe; se existisse, não seria ;llde soberana do Povc, silo divulgando not't!üs infa- i da oligarquia e institulado.
conhecido; se conhecid-o, contudo, não poderia ser comu- )S representantes des�rL mes- mantes", um regime que refaça as li
nicado. Crítias, o destruidor completo, explicava a crençc na soberana vontui.lt'". c:en-, Como ainda ih" fosse per- nhas fundamentais da Re
nas deoses como artes de político habilíssimo. Este último. tro dos mais puros ��m!men- guntado sôbre a n,urcha d'as pública e lhe restitua a dig-
por sua irredutibilidade, foi o precursor da quetla dos deo ;�os de consciente det110f:ra- i investigações ref<c;"entes às nidade perdida".
se" e mitos olimpicJs. �la.. _

_ I informações que l'E-cebeu a .. - -- _-_...

Os males causados pelos sofist:ls, tanto para a filoso Busquem expedlemes t.ao' respeito de uma l'punião dos SERÁ LIBERTADO
fia do ocidente, como para a mitologia, de início, e, depois. tristes, procurem os "cori- (s1's. João Goulart, Fitipaldi. VIENA, 14 (U. PJ _ A e

para idéia de Deus de modo ,geral, foram, em grande par-

!
r'eus da legalidade" f'mpfl- I e Iris Valls em L'l'uguaiana

;

missara de Bucarést anUl�

te, anulados pelo triunvirato do pensamento clássicJ: Só· panar a brilhant0 vitona des
o ministro Amol·jm do Val� :

ciou aue as �utorida(les c() ..

crates-Platão-Aristóteles. O pensamento filosófico começou futuros Presid'�nt')
.

e Vice- respondeu que nÜIl dispunha' ! muni;tas d"::. Hungrlà porão,
a unificar-se n'uma situação mais positiva e .os deose<

I presidente
da Repu:llll'3. dos

no momento de l� ovos ele-I em liberda�le (I ar:-:'ebis]lo
�ri�a�s, e pessoais ce?eram lug,ar .a. u�, só Dellls universal, Es�ados unicto,� do ;"Bl:a�i)� l ment?s qua.nto _ao ::ato, mas Jo:zef G:'Jf:;S:&, �nnd",na_do ('111

mflmtamente completo no raClocmlO fe. �?lqUe: uma ',�: �1a.�: la.� ; as ll1vest!gaçoc;; prosse- 19:>1, a 1� ü!l'B de pnsao.
, la a voz da COn"ClenCl.t �u-; guem. 'o Minls:;,]':;.o ie .Tn,"tkn d:1

......................�lif•••••••••�•••e....... blica e prevalecct:t 1:i ,JustIça.
� Hungria suspende.! a poú

Numa demc(:1'3.cia quem A reacao de Lacerda t l' ,. I
. I

RIO 14• (V A) _ °
.

I
do prelado ca o lCO, 'C epOl�;

manda é ·0 Povo e ,}sse povo ., .. uVlC o I
,'!-. ,� ,

,

I d '''0 GI I de um requellmen..: (l,) (11.
escolheu os sem dirigentes pe a reportagem e 0-

1 k ,.' I r.'. ',.,

b "f-' t' Gyu a Czape , pre"lC e .• tc Q�
máximos que serào em]Jossa-

.

o
.' vespervlllo. a que :s a

Conferencia de bLlU�l:;; c,a
dos, queiram ou não ús il11- ll1tllllamente hgado sobre i

H
'

. " .,

,

, " . : ungna - segUl1uO fl,mm-
migas da tranquilidade pu- uma denqncla que o coronel

I·
. '"., O 'I' C" I-

J 'I
.

G d d G '
ClOU a embSOla .. G.. Z.lpe,

blica, os fomenhdores de os.e .JUIZ ue es, a uaI -
.

"b' dE"I . -

dR'f
'. .

I e aI ce ISpO e gel.
calúnias, os famigl�rados tu- l1lçao e eCl e, terw envla-

. _

multuadores da nossa ordem do ao minisb"o da Guerra,
e do nosso progn�sso. contra a sua atuação polí
Não esqueçam qua ir de I tica pela imprensa e pelo. WASHINGTON, 14 ctT P.) _

encontro à vontade soberana rádio, qualificando-a de sub- i Uma Comissão da Oi'.�aniza-
das urnas é negar os prin- I versiva ,o deputado Carlos! ção dos Estados Americanos

, --.r'W"'W".:-.-..-..-,... �"""<" """' �_ _ '

j to':.:';' I �:a,!. Clp103 democráticos oue pl'a- Lacerda assim se manifes- (OEA) designou, Lima para

,

P
, .Iit".

ticamos depois de aCI.,�tos. tau: sede das conferencias inter-

A '

a
o nosso Brasil neeessita de "Não sei se houve repre- americanas, em abril dl�

r a ç . ,tranquilidade para viver, de Re?tação cont:"a "mim, não, 1956. As datas exatas Dão

I
ordem, de trabalho para re-I sm nem se eXIste esse cora-I foram marcadas ainda. O

.

cuperar o muito que perdeu, ,nel José Luiz Guedes. Se e-

I
Conselho cultural inrer-ame-

A CERVEJARIA CATARINENSE S/A., com sede nO. e -de Justiça Sodal par;l' .'ride o coronel, se existe,) ricano e a Conferencn: !n
cidade de ,foinville, Estado ele Santa Catarina, avisa aOG maior grandeza ele seu Povo deveria antes de representar! teramericana de· mmi3tros
seus distintos freguêses e amigos, que o SR, SEBASTIÃO que não segue eSc;olaG de a-I contra mim, representar de Educação, se reaniráo n3

FREITAS deixou de fazer parte da sua adminis,tração, meaças e não teme os. gestl)s I contl:a o general Canrobe�"t capital peru.a�a, ,:0. m�Sll1O
1

desde o dia 3 de Novembro de 1954. "estudados" e as "atitudes"

I
PereIra da Costa com� cUJo tempo. A decl'>c1o lUnt'lt tem,

Joinville, �2 d,e Setembro de 1955. improvisadas de. seus .. pHeu- di.sc,Ul'sO .n? �i� 5 �e agôsto ele. ,ser apr.ov[lch P�l.), C(jm;�- .I
A DIR,ETORIA. dos ·defen.'3ores. , . I estou solldano mtelramente. lho da OEA. " I

Fíortanôpolls, Sábado, 15 de Outubro de, .1955 :

'.\: }

Filosofia OU' FilUJRiUa ?
QUINTO--.DE UMA SERIE DE 10 A�'I:IQ�-",SO�:RÊ AS

ORIGENS DO PENSAMENTO HUMANa" ORGANIZADO

EM: ESCOLAS FnjOSOFí��é
.

,!

A. SEIXAS NETTO

-V-

HOMENAGEM A DOIS PROFESSORES
A Faculdade d� Farmácia

e Odontolo'gia de Santa Ca

tarina prestará no próximo
dia dezenove (19) dü corren-

gia, ambos fundadQl'·3s da

mesma Faculdade, e já fale

cidos, co ma inauguração dos

respecUvos retratos f,O p�:é
dia à rua Esteves Jt:mio':, n.

93. A mencionada 110l1l');)a

gem será realizada fi;; vinte

(20) horas do di 1 19 próxi-
mo víndouro.

te, uma homenagem aos ex

profe3sol'es Dr, Gercil10 Ger

son Gomes, do Curso' de Fa.r

mácia, e Dr. Orlanc!o F'Ho

meno, do Curso de Odontolo-

CONFERÊNCIAS

/
/

ciarra desta capital, a iniciativa feliz do Serviço Saciai tio

Comércio - SESC - organizando, em colaboração às f8S
Infantil para o Filho do Comerciário, conforme temos di
tividades da Semana ela Criança, um Concurso de Robustez
vulgado.

'

,

Para maior brilhantismo dessa ínícíatlva, ternos a' adi"
antar que várias firmas comcrcíaís já vieram ao encontro
do SESC, numa colaboração trancn e decidida. Entre essas,
a Cia. Nestlé acaba de comunicar à direção geral do SESC

.que fará realizar, em vltrrnes de casas comerciais do cen

tro de Floria�ópolis, interessante exposição, calcada em

motivos sôbre a criança brasileira, inclusive sob o aspecto
de crescimento e robustez.

Para comemorar a vitória, ainda pendente, da
Frente Democrá0ca - lo/q do sr. Lacerda e 0,002% elo

sr. Hulse - os derrotados udenistas elaqui da Capital
já gastaram 100% elo estoque de foguetes ele Florianó

polis!
x x

x

Quando cheguei a casa, ontem, o caçula estava ele
birra aos berros, apesar de já superada a sua hora de
estar dormindo.

- Tela pum-pum! Telo pum-pum!
Gostou dos foguetes ela Udenilda, o sem-�ergonha!

x x

x

Se o Governador venceS3e na Capital e em Itajaí,
se não perdesse em Gmaramirim, se nào entregasse
mais 7 prefeituras à oposição, se vencesse, afinal, pelo
que propalava e apostava - de 30 a 40,000 votos
estaria afastado o perigo da 3a. guerra mundiaL

Onde iriam buscar polvora, depois das encomen

da.> ele foguetes para Santa Catarina?

x x

x

O Jorge vai ser o que é um rabo d� Joguete .

x x

x

"Que êsse deputado crie' um cancer na iingua pa
ra não falar mais de miln".

Linguagem pirotécnica, democrática, edidificante

e, cristã de um senhor e monsenhor; num comício no

Oeste.
x x

x

O grupo vinha cantanelo o olá, olá., olá, abram alas

que o Jorge quer passar.

Alguem se meteu à fi'ente, mã::> espa.lmada aa alto,
num quase anauê, e cochichou:

- Parem com isso. Vocês estão ponclÕ o Jorge no'

lugar da bel'núncia! Fica feio!

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


