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HIO, 15 (V. A.) - O JOR

NAL, de ante-ontem publica
o seguinte:
Os 'íntegralístas estão em-

O í'cstejn do e querido prosador, jornalista e dramatur- penhados numa incrrvel o-

fi;) gaúcho 001.1'10-' Alberto Minuto, nós o conhecemos, já lá fensiva contra o virtuoso D.

travé dê tan O Tribunal Reaional Eleltoral ele Sant·n, oatarína, dís- H 11 C· O
'

via trinta e pOllCOS anos, a raves correspon ancia, um '. - �
- .. •• e e er a-mara. semanario

to irregular, que com ele mantivemos, abordandq, sempre
tribuiu ontem o seu último Boletim Oficial, sóbre as apu- "A Marcha", do sr. Plínío

assuntos referentes às belas letras.
rações do pleito de 3 de Outubro. 3alg'adJ, publica hoje a se-

FormávamJs, naqueles tempos, pelo mesmo processo
Os resultados são os seguíntes: guinte nota: "Certo prelado,

epistolar, uní elo de fraterna amizade com diversos escri- compadre e amigo do comu-

tares gaúchos, entre êles os ilustres professores Dr. Dario
Urnas Apuradas , .. ,. . .. ,... 2.097 nísta Jeovah Motta, nega-se

de Bittencourt, então diretor elo Semanário "O Exemplo" e
Urnas Anuladas , .. " , .�. . 17 a continuar na linha de Deus

Ari Maitms, circulo mais tarde aumentado com outros in- Votantes , .. , , .. , 349.030 Será que este sacerdote está

telectuais, como os Drs. Mozart Melo, Oscar ele Oliveira rezando pela cartilha de seu

_Ramos, nosso estimado companheiro das lides da ímpren-
PARA PRESIDENTE compadre e amigo, defensor comemorações, a começar l;e-

sa catarinense, e Leopoldo Betiol, Coroneis Dias de Olivei-
de Carlos Prestes?". Mais uma vez me distln- lo centenário do operoso Pro-

ra e Gaston Ha2slocker Maaercn;' de saudosa memória, Jusc�lino. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 132,453 guistes com a reeleicào. Mui- ressor Léon r�!.lgf:nlO Lapa-

Pro':-cssor Prapicío Silva Machado, Edgard Schneider, Ge- Juarez , , 89.110 I to obrigado! gesse, (lUZ OC.0fI.'CJ:::l, no p1'0-

valclino Ferreira; Alcides Gonzaga e outros, todos, excetos Plinio , . . . . . . . . .. 59,020 I Estou, como sabeis nbsorví- xímo n:�� �:, J�o:cr.1brO, , ..

Carlos Minuto, nOSS03 dignos confrades da Academia Sul- Adernar.. .. ... ..... 57.423 CONCEDIDA EXO- do com a Faculdade de Filo-
7° 1,�m.lC.::U" publicaçuo

Rio-Grandense de Letras.
Difel'ença a favor ele Juscelino - 43.3<13 NERAÇÃO AO GE- soría: mas arranjarei, se: da Revista: a que C'irlo:1 da

Foi da época saudosa do cxtinto Centro Catarinense NERAL BINA
Deus quiser alaumas míaa- i Costa Pereíra deu tanto lus-

I L t 1 d t t b 11 Iíterárl PARA VICE·PRESIDNTE
'''' to

tre:

( e e Tas, quanco os 11J.:SOS mo es os ra a lOS I erarios, lhas de tempo pu ra conttnuar ,

comecaram n sair do n canhado meio florianopolitano, sen- MACHADO I' a, corresponder ,i v(J',,;a cou- .

e 8° �l�abal,hi�r ,Pt'J.a c\pfin�i-
elo generosamente acolhidos por jamais e revistas do Pa- João Goulart , " , 153.515 HIO, 15 (V. A.) - P?r de- 'flanç.a (; �o VJ�::'.(J .lesejo de I tíva eSLll.ltUl:C�I' ela

c, ca:�
'ntn:1 e !tio Grande elo Sul, e, .por deferência imerecida, Milton Campos , 149.149 'ret? de ontem, o presidente ,'cl_al' IlH\y,I·.'O :\0 nc,.')sr. 1ns-1

de sal:ta c�".��.�,I," C;lL ,

fUI

eonsíderado.s por intelectuais elos dois Estados irmãos e vi- Danton Coelho , , ,. l1,ti5'1 ;afe Filho concedeu exone- títuto, I um, do" ,lumm):;o� so . .ihos ele

zinnos.
Diferença n ravor de Jango - 4.3'66

:aG,'ão, a pedido, ao g;enerall P, ,.. ,

Jose Boíteux.

Pel'l11utavamos cem Carlos Minuto, como o fizemos rosé Blna Machado Chefe
4 ara o biênio que ante nos Para tanto. conto com a'

coru outros intelectuais, os frutos de nossas Iocubracões. PARA GOVERNADOR :10 g.ibinete militar ct�'presi- I
se de3Cllobra, poelemos progra- ajuda dos meus ótimos com-

me nos enviava jornais da cidade do Ria Grande, on-,
üêncía da H,epública e no-

. mar a guns pontos:
• panhelros, tatto-:.. rt-elcítos.

di! residia, contendo seus be.os trabalhos ele ficção, e nos Jorge Lacerda " 172,256 meou para ° alto cargo o co- ,1° aument�r o quadro sn- i Citei já Lupérero Lopes e

estimulava por meio de afetivas e generosas missivas, e I Francisco GallotLi , 163.871 faneI José Canavarro Perei- c:al, . �\.1l11pl'l:-ldo a

-IClibcra-,
Çosta Pereira, H3iinalo os

nó.:, lhe remetíamos jornais florianopolitanos, que abriga-j
Diferença a, favor de Jorge - 3.385 1'fl, Cj\1e vinha substituindo o

çao, Ja. t?mada, ele r.dnJitir den�ais L�ÜZ �l!nehCS_ Bezer-

vam em as suas colnn:1s, nossas modestas proeluçõe3, titUlal' ef2tivo no seu irtlpeeli-I �omo SOClOS os '-IU�, tendo ra da Trmdac<3, JO<\J des.

Sabiamos, sútLf:1tóriamente, de muitas admiráveis I PARA VICE-GOVERNADOR dlent.o, ° afasta,menta do ge- co��sco c�:�;,C::.:jO n�. ��:-I S!lnto�
Areão l' �J'N:::Iic10 D1;1-

-qualidades e .,il'tudes fiue ornavam a alma bondosa e ami-I I1pral Bina Machado deu-se
l1)êllO Conf"uc,'"o Je H,,,tolla cao Vmnna. Fü,kl-nl);; SI) o

ga, daquele estimado e:3critor gaúcho: _ o que não sabia- Herlberto HLil3e ., , , 169.�91 2m consequência de n�oléstia' �a�a�'ine�se" d�n:on�traram I sem�l'e chot'�tijo) A'lv:tro �o-
m:;s, entretanto, era do seu incomensurável, sincero e de-I

Miranda Ramos .. , , , 169.515 que o acometeu I:' á algum s�tIsfaz�r a., eXlgenclas re- lentmo de So)�Z[l" ror,:; ele

votado amor filial, _ elevado e sublime e grato sentimen- Diferença a favor ele Hel'iberto - 176 votos. I i;2.ll1PO, Embo.bra restabzleci- glmentals para essa

investi-I
tem sucessor .pl:e.::tante ,.em

•
_

t
dura', O 1] R i C l

to, qlle o l:orúçao sabe sen 'ir, mas a inteligência humana d'), a conselho médico, o
swa e o .0, ngues a ):·�ll.

niio con2egue fielmente traduzir.
--------------- .----- -------

ilustre milit�l.l: não reassu-
2° acelerar a pllbl! 'HÇEtO' E, cel't".n\�;,te, nos dará

Essa virtudc singular, o escritor vem de nos revelar_1P-ÍIIl'!ÍÍ'-i!íFI!iI·-.íilMiíllII'.-Id-Ili'Ii.!-IíI-·.-tLlf!iliWIliIIII!s7.7f111S.'.flrn.Sllliill·Ifj"I ·IIil-lI,p11iu o posto, solicitando ao
dos Anais do mesmo ccn'l Deus vida, :iaú.-:l� e ('ntllsias-

agor:l., pelrts comovedoras páginas do recente livro: "Na pl'ellidente ela RepÚblica SU9. gre:so, dos q�lais já foi es- Il:O .pala empl'2endimentr1s

Estrada ela Saudade", livro que enfeixa uma dezena de

I'
,JXOIH'raç;:Lo. tampado e dlst:lln:J1·1 :L'11 vltonosos.

poemas em prO,::li poemas que sintetizam uns, bela e elo- ta J.a I; ItaJ· a�I " - -� .. -.
-,

quente apo!ügL', ti sua mãe querida; outros, sentido preito
.

,

!!ii., ---,---'o_-'.
-.
--.----- I.Result,ad,O do p-Iéito., .eleitoral

ete s::t\l(In,clt', e ClJliSf.!tuücn "lima oferenda consagrada n.o
- 1

dia das mães". D t 1
-I" P.R. E.��D..-J, Iy.lO.�_J\1.I.,CI.i.�".' de-,'-' 3 de" Ouktbr, ' '. m It· ,. ,-

O ).
"

f
.

1 I 1 '11' t 1 ··t
e lll'ilS:iS 1l"rí'üL:;';" :t "h.C ma,i;; 'l.J;,üulllí

_
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- ...- ,', O e a)aIlV1'O f" 111'0 fl.Cl:lLO pe !l. pena )['1 la'fi (2' (Q_ roncel ,lia·
"

.J
, .. l�e,g,- i:t;S.sO,l.' h,;'1:' d�us, _ela C',l-.' l' .'
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5>1'. e>ü'V'iH·!l;:(J01'�l'üi·:1. {fé lf:tJ·ãí." [o 11'1.€ 'i.1Cl;:Úli '"':1.1. ,; .: •

LO CSCl'1'Ol' A.V:110 e llno, que ece mereCido ino de ou· plüd da Republlca, onde fOI 89 SECC,õES -'- VOTAN'l't:S 14.754
.

, t� "I 1,'
. mínima chance. S. Exa. foi de grota nas cl'nco ce··-

vore3 a ao-ue a oura, eonsielel'ando que "Falando com amm -registrar o seu diploma na

1
-

't.' f I '
dulas: para Presidente e Vice, ilà Rel�ública, IJa.l'!\'

l e sua mae, o escl'l'Ol' eSb:1 'H anoo com amor de bdas a" Faculdade l:'lacional de Oclon-
_ .

tI'
GO\'cl'!Ulltfll' e Vice, tlo E_;;tado, e Inara 1"'01'1';(0,

lt1aes, e, com a sua 111 e igéúcia bonita, cheio de ardor eles- tologia, da Universidade do

1 b I 1
. .

Fragorosa lisa, dI,) })rimeiro ao quinto .

. um rue o, e e esta mais do que pre�tando um. simples tri, Brasil,. o dr. Ed. MJenich,

b t d f t ·t t d I'
.

I
E S ,Exa. lanio flue lutou para llXo sofrer

u J
.
e a c o c respel o, ecen o um lame, cnanc o um

- competente cirurgião dentis-

lt d 1· "1 ' es';:l, amarg'uenta, na terra natal!
c.;u o, ou escreven o um novo lVro para vc-,o mcorpora- ta, estabelecido nesta capital.

elo à relação de suas obras".
. E S. Exa. tanto flue lll'ecis:na sair vitorioso tIo Palestrando com a nossa re-

Aq_re J livro o "Poema do Monumento", em que o es.
seu Itajaí, pa1'a voltar a Palácio c ati'opelar os au- portagem, o dr. Moenich de-

critor enaltece a homenagem de reconhecimento que re
xilíares e chefe3 denotados! clarou ter ·apl'oveitado a 0-

presenta o belo monulllenlo às mãe.:;, el'guiclo a 19 de mar.
Como chamar o sr. nci"ibct'to li:!S pua:! lli)i' JHI- portunidacle da sua vL'ita ao

ço Lle 11.)50, ern UnJà un.s ))J'(I.;,as públicas ela cidade elo Rh ver Sido, em .Cl'iciuma, seu c{ÍsfICtte, o candidato 'Rio, para fazei' vários cursos

Gi'ftnc{c,
menos votado de todos? de Parondontia, promovidos

Como meter o dedo no nariz do desasado Ca- pela ARPA Inter'nacional
(Associação de Pesquisas das

doenças da g�ngiva), da qual
é antigo associado, como

também para adquirir novos

aparelhos destinados ao seu

gabinete de trabalho.
Assim é Cjue comprou U111

moderno aparelho ele A1'

Condicionado; Encomendou
na Alemanha um aparelho
pelo qual poderá fazer a bro
cagem do dente, sem dor e,
dos Estados Unidos, adquiriu
um aparelho ele Jato-Abr:lsi
vo, destinado a preparação
dos dentes para restaurações
e corôas,
Finalizando sua palestra

?om o repórter, o e11'. Moenich I
mform�)l\ .ter �ssistielo várias

Iconferenclas sobre Estúm:1tJ'
logia e Hipnoc1ontia.

IE! CO�l. singular satisfação

I ri_O <:>eral ela Arq,ui�iocese à

que noücmmJS aos nOSS03 ilgl1ldade de Antl,t1te Urba-

leitores e amigos, como ao no ou Prelado Doméstico.

11público em geral, que Sua I Redação dêste jornal, asso

Santidade o Pan'a Pio XII, a - ciando-se a todos os fiéis ca

tendendo ao p�dido de S'ua' tólicos da Arquidiocese, j ubi
Ilosamcnte apre3enta a Mom �,••••_lIiII.iIIi_..itllií71••-I-I-.-lIltl1i-lI

..

iiI--..íIi_..IIIii..
Excia. o Senhor Arcebisl10 Frederico Hobold, os sinceros

,-

Metropolitano, elevou, dia 171' cump1'�m�ntos por mais essa·

próximo pn,ssado, Monsenhor alta dlgm�aele que lhe foi·

Fr�derico Hobold, DD. Vigá-
'

concerliela. I

llía$eCa��Gs$o.�•••�.lI>'IiI.,l;5e••• IJj•••e••*.o."*ti.o,

SU�PENSÕES EM
MASSA NA FA
CULDADE DE DI

REITO DE
I

S. PAULO IS, PAULO, 15 (V. A.) -

Suspensões em massa estão
sendo aplicadas aos estudan
tes de Direito que em 1954
fabificaram suas assinaturas
no livro da frequencia. RIO, 15 (V, A.) - Funda- a posse do presidente e elo vi-
A pena imposta correspon- mentado na lei número 1.802 ce-presidente já eleitos. As

de a tres dias por assinatura I de 6 de Janeiro de ] 9553 (Lei sim, o que se propõe, o inciso
O "Diário de Notícias" do I tem, por cêrca ele uma hora, falsificada até t

.

t I d S ),':,� rm a, corre- I' e, e6urança, o ,sr. Sobral 4 do artigo 1° da referida lei,
Rio, edição de ontem, publi- no aeroporto ele Congonhas, Iao o Il c d d P ts o. e,per el,' oS exa-

I
mIO representara contr,'a o que define como crhne "Sub-

ca, em a secção NOTAS PO- �om o governador 'de Santa mes d
.

LITICAS, o seguinte, curioso Catarina, sr. hineu Bornhau-
e pnmell:a _

epoc;l, uma
I Clu�e da Lanterna e o 'seu I verter, por meio.3 violentos, a

�ez" que � �umçao ultrapas-
I pl'es,ldente,' por haverem' co- 'ordem Política c Socilil". '

despacho telegráfico de São s=n, que por ali transitava 'ara 1 t d f lt 1 t
,

::" os lml es as a as e-
t
me ldo atos de sedicão e ele O arti!w 12 - "Fazer pu-

Paulo: '�om destino a Belo Horizonte, 1 t ·tid
. �

ga men e perml as, Dentre incitamento à revolucão ten- blicamente l)rOpaganda de

Conferenciaram com o Go- a fim de avistar-se COI11 o sr. de b d'
-

I
. ,

,

rev.es las serao conheci- tando subverter o regime pa- processos violentos para a

vernaclor Juscelino Kubitschek. Atri- dos lt I dos resu ae os as sindi- ra a implantacão duma dita- subversão da ordem política
S. PAULO, 14 - Represen- bui-se g'rande impórtância a cancl'as ao d·t I d

.

que se acre 1 a,' ura. e social". E ainda o artigo 12:

tante do sr. Jânio Quadros, e3sa conferê.ncia, embora não novas sp
- -

I.

1
.

1 H t h I
su ensoes serao de- O Clube da Lan�erna, ain- - "Incitar diretamente e de

mc uSlve o genera onora.to .se e,n a revI' ado 'o assunto termina 1 ] t·c as pe as ftU onrlades da ontem, publi�ou um n1:1- animo deliberado as classes

Pradel, c.onfeI:enciaram, 011- rl;:!. mcsIJ}J.. cornpetente� I .

t
'.."

.
", ' ;,;.

.� �l�e'S o, .propugn,mclo c nti'::t !'CJcij'l.íf! h luta pela violêl1cb�',

BELAS E COMOVEDORAS
PAGINAS DE AMOR FILIAL

ILDEFONSO .JUVENAI.

I

(Conlinú::t tU 3ft. }lig.)

BRAMUGlIA SERIA O CANDID,�TO AN
TI�PERONISTA NA ARGENTINA

RIO, 15 (V. A.) - A bordo I c?ncertos, no �rasil. A prop�-
do "AugLlstus", procedente sito da srtuaçao na Argentl-

na cli:?se a referida sra. à re

portagem de "O Globo" que
3e cogita nos meios político"
aliados à revolução vitoriosa
de setembro, o nome elo ex

chanceler Bramuglia como

provável candidato dessas

mesma 3 forças nas rpóximas
eleições argentinas.

de Montevidéu, chegou a esta

capital a sra. Lueila Machu

cade Garcia, do Ministérto
elas Relações Exteriores da

Argcntina e conhecida pia
nista. Viajou ela a convite

do Conservatório de Música

do Rio de Janeiro e deverá
realizar uma série de dez

••_-_ _._- ,,;,••._-_._ _ ,..a III..-.. - -.-.-._- II - �._••�....,. ...

Monsenhor Frederico H-obold

NÃO FOI EM FlORIANOPOllS:
.Um bode teve 448 votos para

vereador no Recife .. ,

mentado e glosado pelo povo,

que, daquele modo, criticava
a �tuação dos scus vereado

res n::! Câmara.

RECIFE, 15 (V. A.) :__ Foi

publicacla nesta capi tal uma
l'2porta'lem pitoresca relatar:
elo que na apuração de votos

,

par:.t eleição da Câmara Mu

nicipal de Jabostão, no inte

rior, pernambucano, o bode

.
da.quela cidade conhecido por
"Cheiroso" obteve 448 votos.
O f:'lto·n8.Cjuela cçitiade foi co-

Diz-se mesmo que fiscais

incógnitos assistiram às a

puraç'õe3, a fim de evitar

'l\lalClllel.' possibilid'1.dc de des

vio de votaçãD no animaL

Is eleições em Santa
Catarinal

r1Eo Mac Don:11d pela queda de Urussanga?
Como reclamar mais votos dos srs. paulõ Fontes

e SebasWio Neves: com as facilidadl!s que tive-

l':Ull?
Como pedir explicações a03 CarvalTlOs, delHita

do pa( e Secretario filho, pela tunda res}}'eitivel li
de Canoinhas, onde estavam com tudo?

COlllO 11edil' contas ao Secretário político e aos

dois lideres legíslativos, ela diferença tle La;:;e;;,
terra pal'a onde levaram vários tesouros?

Como passal' o seu pito doméstico no travesso

Paulinho, pela virada de Gua,l'amirim?
Nal1a disso o .:>1', Govel'nador poufle fazei'" 1'01'

que? POI'tIHe Itajaí era a retag'ual'tl:t abcl:L!1 llaí"lt
todas as l'eslJOstas:

Em Canoil�has aconteceu o mesmo que no

ltajaí!
Surpresa maior do fJue :l de I"uges, sÓ �l,

tle Itajaí!
-, O povo de Criciuma está contrá o Govêrno!

Como o povo de Itajaí!
- Esta gente da Cal)ital é a mais ing·t':lta do

mundo! Igual, só a ele Itajaí?
Para evitar tais revidêS, o sr. Governador

ficoll sem o direito de falai, de ninguem. I Itajai
meteu-lhe na boca uma rolha do tamanho de um

bonde.

ENQUANTO OS LACERDISTAS QUEI
MAM FOGUETES; O SR. IRINEU BOR�
NHAUSEN FAZ OUTRAS FESTASJ

�"�4""••••••••••••

IOmail antilloDia- jrio d. S. Catarina i
•

Ano XLII

I·N. 12.301

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

CrI.1"

OS INTOLERANTES

INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRAFICO
Empossada a nova Diretoria

Discurso do Presidente
A 12 do' corrente, ao em

possar-se no cargo de j:)"esi
elente da-, Instituto Histórico
e GeográfiCO ele Sankt Cata

rina, proferiu o Sr. Prof.

Henrique da Silva Fontes a

seguinte alocução:

.:Ie elementos ;1:\"l (J nl�({jná
do Biobiblic

..:;mfico, ídf'!le,o e

iniciado pelo .audoso ccnsó
:io Eliézer do" S::- ntos S:>mi
va e continuado pelo YH.SSO

více-presíuente :\'Ia�Ol' José

Lupércio Lopes,
6° organizar uma série ele

volume, estando .t-ns :1w,r0S

em -a1).darlient�; ,

3Q, efetuar �.ieH1;>f.H',.!(,e3 to

madas por oéüs!ü�) cio mesmo

Congresso e qa:; '30'Q1E';1iura

cões do se'SUlld'J oe'Atenál';o
dá Colonizacâo AçC'!.:iana. en
tre as quais á�:i à ereçàc .le

um obelisco n.1 Praça ('\!uinze
de Novembro:
4° cogitar el:l orgaruzaçao

do Scgundo Congresso de

Histórin, cntanrrense, qUi' po
derá ·re:1Jizar-.;;e em 19:'il:l, dez
ano depois elo Prim?i co:

5° in tensiücnr a recolha

PRESIDENTE DA REPÚnUCA

Juscelino 6.710
3.836Juarez

Plinio 2.255

1.625l\elemat.
Em branco 154

Anulndos ..................
' . 174

14.754

VICE-PRESIDENTE DA HEPÚBLICA

Jal1'�0
Milton

7.544

6.158

Danton 418

503Elll branco
Anulados 131

14.754

PARA GOVERNADOR DO ESTADO
Galotti ' . . . . . . . . . . . . . .. 7.363
Lacerda , . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 7.130
Em branco 187

69Anulados

14,754

PARA VICE-GOVERNADOH
Mil':1nc1a Ramos , .

Heribel'to .

7.357
7.118

Em branco
Anulados

210
69 '

14.754

PARA PREFEITO MUNICIPAL
Lito 7.761

6.801
129
63

Nelson
Em br:lnco

Anulados

14.75'1

SOBRAL PINTO CONTRA'O
"CLUBE DA LANTERNA"

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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---_ ..._--_._ ..__ . -_._-- ----

MINlSTtRIO DA' AGRICULTUk'A O ESTA'DOSERVIÇO FLORESTAL. I ..'

DELEGACIA }'LORESTAI. I ---
.

REGIONAL ADIIINISTItAÇÀU

Illed.çio e Oficia•• , à rua COD'
"'CORDO" COM O· ESTADO n:r.. lIelhelro Mafra, a. 160 Tel. 102:

S4.NTA UA'l'ARINA - Cx, l'olltal' U9. Schmidt.
t. V I S O Diretor: RUBJi1N� J. ._AMOS

2 domingo - Farmácia Nelson - Rua Felipe Sch-:..i A Oele&acta Florestal Regiol1:»I. midt.��v Gerent.: DOMINGOS r. D.
f

.

I) F
,.

M ICJV"' no sentldb ae coibir, ao máximo nos- AQUI!�O I
3 segunda-feira ( crrac o - arrnacia oe erna -

sível, as queimadas e derrubadas de mato. afim de im pe- Rua João Pinto.
pedir os desastrosos efeitos econômicos e ecológicos que I Iteprelleataaltea:' I 8 sábado (tarde) - Farmácia Santo Antônio - Rua
acarretam tais práticas, torna público � chama a atenção RepreMllntallõ.. A. S. L:!rA. Felipe. Schmidt, 43. .

de todos os proprietários de terras e Iavrador es em geral. Lt��'a .3enarlor l.)ilnt....0 _ 60 9 domingo - Farmácia Santo Antônio - Rua Fe-
Para a exigência do cumprimento do Codigu t'lol'f>"taf [andar. lipe Schmidt, 43.

•Tel.: 22-5924 - Rio d. J.neiro. .

C' R(Deer, 23.7'l3 de 23-l-19lt4) em. todo o Estado.
Rua III d� Novemb>» 228 60 15 sábado (tarde) - Furmá cia atarínense - ua

QUEIMADAS E .DERRUBADAS DE MA'i'O andar I8la 611 - Sio Paul". Trajano.
Nenhum proprietário de terras ou lavrador podera 16 domiugo - Farmácia Catarinense - R\Ja Trajano.

proceder queimada ou derrubada de mato sem solicitar, ",�:N�:.,Yt�tS 22 sábado (tarde) - Farmácia Noturna - Rua 'I'ra-
com antecedência. �I neaessaría Iieença da autortdad- eu.' ,jano.

.restai competente, conforme dispõe. o Có,ligo i"I(I�e�tal �ITl

I�n" ... ,... .•... . �r' 170,00 I 23 domingo - Farmácia Noturna - Rua Trajano.
seus artigos 22 fi 23 respectivamente. estando o .. mtrawre!>

,
emeatre (.r$ iO.OO 29 sábado (tarde) - Farmácia Esperança -. Ruades-' Nr' IlLterlor

.sujeíteau penaíídades. Ano Cr' 0.00 Conselheiro Mafra..

REFLORES'I'Al\��NTO 'Semestre ' Cr$110.00 I 30 domingo - Fnrmácia Esperança - Rua Conss-,Anúnci J mediante -ontrâto. 'Ih' M fEsta �epartição, pela rê,jc de viveiros Ilorestafs. em
Os ori"in�is, mesmo não' pu- erro a 1�a., , .cooperação, que mantem no Estado, dispõe de mudas e. se· bltcadcs, não serão de olvidos. i O serviço noturno sern efetuado pelas Farmácias

mentes de espécies fl;!!'esh\is e de ornaruentaçáo, para ror- A direção. não le. r.esllon.al iliu Santo Antônio e Noturna situadas às ruas Felipe Schmidt,pelos )t:oncelto••mltl d.o. 110•• "necimento aos �,griuultores em geral, intercssados no reí'lo- tilro. uaiaadot..
restamento de suas terras, além de prestar toda ortencacâo
técnica necessária. Lembra, ainda, a pcssíbilídade da ob

tenção de empréstimos para reflorestamento no Banco 110

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

Os interessados em assuntos florest.ais. rara a nbten- �
,

- .. . ..' O je�tor encontrar'. nlllU. co-çao de marores sctarecímextos e r=quererem autorrzac a.i

Iluna, Informaçôea QUI nec .ita.
de Iicençapara queimada e derrubadas de mato. devem diàriamente II d. imediato:

I dirigir-se às Agêncial� Florestais MlwicIpais ou dil'etamell' JORNAIS T.lefvll.
O Estado .. 1.02Z_�------_._------------ te a esta Repartição, situada Il rua Santoa Onmont o" I;

IA. G�zeta !.6I1H

pJt1$ ,.S'CO
�leIli ;����:�-:�.�7V -- Caixa Postal, 395 c.lltHI:U�S:�P:!I�:AeI�s:��i::�:::::: HiiIII Endereço telegráfico: Agri'Jilva - Ftnrtanúpohs. S. , _

--.._..-- • _ _ Caridadl\: Uma casa de =stuque na rua Servidão Moritz, (Morro)I II (Provedor) 11.114
com o terreno fi x 14. preço c-s 18.000.00/ f

'f
V

I(Portaria) %.016
Uma 'eaSH de material com o ter.reno 10 x 30 no inicio'* 001lAl1TE 7i:nOD IV'" íagem cem segur':.loça .)!NMe!·lrl·.,t'UarR.a.m.o �1·.81'117"

u. uu. "(.I da estrada do Pantanal (lado da Trindade). preço Cr$ .. :-

São Sebost íão (C••a cS./
I
-, no� \1'/1 rll='JO e

e rapidez MaStaeÚr'n'·el'd)ad·�"lJ·o"u'to'r" 'C',a''r'-
1.161 40.000.00

" .J I-tI<I... J
:- A tratar com o Sr. Doralécio Soares ou o Sr. Sílvio

%M",DJ\'. �:_,ft.�t ,:� �t,
80

NRÂ'IÕO°R;:sUi�8iASliElBO: DO :;i���i.;:.::��;: ����
Sonsm

í

�

.

Florianópolis - Itaja« - Joinville -- Curitiba PoliCia (Sala CO!1liss'riQ 2.018

Ra I-oS X
;',�, a...J Pollcia (Gab. Deleitado).. 1.611'

,_. - --;:' COMPANHIAS DII.,

Age"nCl·a ._.
B:08 Deodoro e.aquina d� 'rRANRPORTIlS

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

Rua Tenente �ilveir8 AÉR1ilO
TAC ..

Cruzeiro do Sul .....•.•

i �:�4:r .::::::::::::::::::
I
Lóid. Aér.o .......•....

IReal .

c�ndlna9a•............•
I HOTÉIS
.

Lux.·.,.................. 1.021
I Magestie .,.............. 2.276
'Metropol , '.' 1.1.7
La Porta ,.......... 3.321
Cacique : , I.U9
Central ,..... . . . . . . . . . . . ·�.H94
��"trela , I '.171

Iw,al
., ..•...

J
.

E 'TREl'l'O ,

') aq,,,.\ " f ..

'A lmobüiária Miguel. Daux

INFORMAÇOES
UTEIS

Tem a venda
Uma casa a Avenida Mauro Ramos

.

Uma cnsa.,a rua Visconde de OUl:O Preto'

Uma casa a rua Deodoro cj13,50. de frente
de fundo.

..e 46,60

Santa CatarinaUma casa e um lote a Avenida
Estreito

Uma casa a rua 14 de Julho
Uma casa de madeira em Barreiros
Duas casas no Morro do Geraldo-Estreito
Duas casas e eurn terreno para lntes.mento no Morro

do Geraldo
.

Um lote na rua José Candido da Silva -- Estreito

Dois lotes a rua Moura -- Estreito
Dois Lotes no Bairro de .Fát�ma -- Estreito
Quatro lotes no centro da cidade
Quatro lotes em Londrina - Paraná
Tem compradores para casas em Florianópolis

r.e cem a quatrocentos mil cruzeiros.
Negócio a dinheiro. �

Informacões na IMOBILIARIA "MIGUEL DAUX"
Rua CeI.' Pedro Demoro 1541 - 1 (] andar Estreito ou

Edifici� Ipase andar térreo - Fone 3376 - Plorianôpolis
Uma confortável casa à Rua Presidente Coutinho.
Um terreno de 15x27 no Estreito, junto à Rua prín-

r ipal.
16 lotes no Bairro Butiá.
Uma confortável Casa na Avenida Hercilio Luz.

Bois apartamentos (parte financiada).

PRE' -VESTIBULARES __ . --------- --,- -----_. -----_._- "'-

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

PARA AS FACULDADE:':> DE DIREITD, FILOSOFI�,
MEDICINA, FARMACIA E ODONTOLOGIA. I
�E;�:�,§�L�tR�S,9. I
lnfol'rhaçôes: Local acima Ou pelos telefoues 2316 e

3661.
íníC'io rlaq anlas: 1 ete setembro.

I
BANCO d� G�f�ITO POPULAR

ri� AGRíCOLA I I
. Rv..a, tJ't�, 16

... I

, fL0I)IANÓPOLIS1- 516..,eóró.rlnõ. .

}

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

(J ES'j'ADO

fARMACIA DE PLANTA0
Mês de Outubro

1 sábado (tarde) - Farmácia Nelson - Rua Felipe

43 e T'rajano.
A presente tabela não poderá ser alterada sem pré

via autorização dêste Departamento.
Departamento de Saúde Pública, em setembro de 1955.
Luiz. Osvaldo D'Acâmpora - Inspetor de Farmácia.

VENDl�-SE AS SEGUINTES PROPRIEDADES I...

A Casa n. 12 na Rua dos Ilhéus (an t ige Visconde
Ouro Pretc ) .

'

A Casa n. l� na Rua Sitveira deSouza
As Casas nOs. 1 e 3 na R!.13 Sete de Setembro

1.700
2.1100
UIiI
1.126
I .•OZ
1.118
1I.60U

/

áparelh.al'em moderna e completa par. �ua'Quer examo

radloloIrJf!le.
. Rad1olC'rana& e rad1oscopla�.
Pulmões e coração (torax).
Estomago - intestinos e figadl)
Rins e bexiga (Pieloguafial.

( cOlillctstorrafla.) .

Utero e aop.xos: Hist6ro-salpínlfografla com Insufla
cão das trompas para dlagnc�stjco da cesterU;da.de.

Radiografias de ossos em geral.
.

Medidas el.a�as dos diametros da bacia par" orienta
ção do parto (Rádio-pel'fimetrla).

D1àrlamente na. Matern1dade Dr Carlos UOIT�&.

r
_\..

I DR. ROMEU BASTOS •

INDICADOR PROFISSIONAL'c.m .,."}!;�L.., ... 1
DR. L LOBATO 'JR W �.LMnR ZO\r.-T.J\ I t"ral.ciaco de A8IIIfl e as o�r:.ta

.,. I �ARCT A I Ca8'l do Rio de Janelre Irh,HO , 1... L -

. I CLlNICA MÉDICA
lI"" ..ça. do .p"Telb«' ��""!�"'''''''\·o n.p·" d.

.
: ..,,1. ,.""IJ.(...... "10-

I CARDIOLOGIA•
TUBERCUV)gl! 1 r.'...... ' 'i.f�kl .. 1I oill {1l1.l"'..r- Contultório: Rua Vito!' 581.DR. ANTONIO DIB RADIOGRAFIA l!l RAflTORGOPlA

.

.j,j ..,I��" lIra.1I 'rdes. 22 'fel. 2676.
MUSSI . DOS PUI..M()J!!S .1\'••1"t.rUf' �or (,'lnurao "r7 Ma.) Horários: Se&,undaa. Qu..rtu ef Clrn1"ch do T"ru; I t"rnldace-E.col. ! �exta feiras:- Il'itDiCOS -

Formado pC'1a l'·.culd"d. N'."e .. - (Qu ..,C'.. do Prof. Octá.,t.) 3 ..... i Das 16 àb 18 hora.. Trat"m�nto moderno daCIRURm.A )LtNIC.6
fi»' de M61!lelnlll. Tllllol."a1.t.. II

ti
drle:uee Um.) I Residpncia: RUII Fdip. Se�- SIl�ILISGtlRAL· F'AP.'1'O?

Tlllloelrnfa-lli ... dü H ....l!l:ul !\J... .,,-f'llt"Tl'H> <to Serviço d. Cirur- rdàt, 23 - 20 andu "pt 1 -. C It" R3H'i'iço comrlClto � up"r1<l'1· -

Il . f!'ls .I .. Ho.pit._; 1. A. P. 1.. ,. C. T I :I 002
,. Qnsu UrlO - ua

• '''0 ,1110 nCl!'NçA5I [1' '"1:'YHO· t ..e aD. '"
� Il' .. J" I ..."

e. . ,

'M' II 2"
.....

• ('UrBO de ...""'cidh..... l.. •..,. ",0 ,. .. -
... _ _:___._ ...__.. _. .. ,,_ I etre es. "'.R.A� eon. mod ...".,. m"tNI"....

8. N. 1', E:O;-h;t"';"'., • 'lh .....!'l!.. Médico do Ho�pit.al de Cnidade OH. HENRIQUE PRISCO HOitAH.IO:.tia!,nó"lIlCOJ • tTatam.Iltt>·
_ 'I' teot.• .,'" O ..... PC!� d". ",." ...., fia.. I' da l\latel'nClodrard"...ea Dr. Carloa. PARAlS()sni:.po;.WOPIA - UISTlIltO

Das U às 16 boras"AI ;'f"Jr!I)!!RAINA n..::-"· .l .. [ Gohm,.';fo.II /2....
1) "'NQ S D S·.NHO. <'

_
I

•

.

.

. DR. ANTONIO BA'rIsrfA
,-, ,

.. ! (�"lt'· F.liv- Sell1nldl. \ii! - -
u.. A" l!t. ...A.

_

M�"',rco Telefone' Consultorio .[.18.0 :BASAL '1""" ";11 PARTOS - OP.RAÇOJlS I Operaçoef. - Doença. <le Se-
.

--I' JUNIOR. :.ltadlote·al,11l .,,!!, (I•••• ell!fta� t �;pni. &01 bo]'. "" "'4... coa" Rua João Plntt> D. UI, nhoru - Clinlé. de :A.dmltm, a.4lõ
CLLNICA tiSPECIALIUnA D.&letroc:oa�nl.dú -_ Bale. ,.jUra l rl.es.' _ ;til. lht Junjo�. !ln. IH.no b 18,00 tl"'�•. : CU:80 de ERP�ci .. I;�aj;Ao no Rsidêncill: Rua JQII6 do 'I'

•

CI:.IANÇAI'! . IVioleta ti t�fr" Vn�e!�.. 1 I'RO - FOrJe: .!l91i
.

.

I Pel" manbll a1>.nct. di.· ).qosplbl dOA Sllrvldor... 40 li.·
Vale Perej'ra 158 _ Prat'.a Con.oluo da. 8 ,_ 11 hor... )

Coallultó�.o: �u•. r.,aDO. n.. __ " _ ........ o _...! riament. no :n".plt.l d. tado.I" andA': - lMIf.cto 40 montopio.
DR YLMAR CORRtA I CaridAd.. (S<lrviço do Pro!. J!.arillliGo d. da Saudade _ Coqueiros. I

t�
Rei.• C .....n •. Padre RlcullnilO'I,'Hor,irlO: D•• 1I t.. li! 110"&1"

-,
•.

.•

�

T Itesidénd.: Andrade)

I
Dr. "Ü8S1. CLI]'.;[CA MtD GA

. ! Rua: Geuer.l Rit.... "eon .... n. COl1sultaa _ Pela m.nlai .0 I ADVOGADOS IDa. 16 h 18 k<íu. - Ora., CONSULTAS d.. 10 -. U llo- ,
IOf. Telefon.: 2.61»1. Hospital de Cuidadl. i DR. JOS:€ MEDEIROS.USSI Irai. .. _

. .----- A tarde da.' HilO ha "m dlan-'
VIEIRAaealdancl.1 1.�.1I1'" Trom- Rua Tll'lid ..ntc .;

-::. Fon.�.�_� \.
DR NEWTON te no consultório • RIU NOb•• )1

DR_ ANTONIO GOME� m� I "
,pows'ky II' •

M h d 7....
.

• TI ALMEIDA . - ....DVOGADO -'--_":"_
.

DR. JOS:t TAVAP.J:fl D'A ....lLA �

ac a � 1 9",,'QUlf" ". ra-
,"aixa Pô»t,,1 1lI0 _ it:..h.! _

_
_

.

"

J!R
_ '�en.tes. fel. _,66 I ....DVOGADO

I
'DR. �iii�[jl MOLl'l'ST!�C��08A� . � 1"·�:;i:�������;:'�:·d;:��7::··' co!��!��n1:C:N:: pr.�i,.nt·11 �:Ol'i���i�.j� 1�::.ii.lri'll ����DC"tarrlr-:_.·:"'-·-L·ClU--'r'o Da'ura" MBNTAI3 .- CLINICA G .li.. A�, COllRultório' Roa Vitor ••1-) Te)ll.ron�: U41; .• .EDIC i D' Serviço Nllcionel 4 .. ,.)".0- I _ I "8 �. r. 7

de , .

.ItSPIllCIALISTA lilll OLBI?S. çaa Mentai.. !
P. e. D .

.-. Tille ane 110

'IOLHOS
- ouvmos NA..U;

I
·)UVlDOS. NARIZ II GA. 'WANTA, Chefe do Àmbul.. t .,', 13:!t\�. 1 COt"ul .a. na. a

.

'hora. em .. GARGANTJ. IfRATAltI.NTO I .()!"lI=.Il.J,.ç.,. j ne Alentál I' '�� e:.... F 1'18 DO DR. NEY PERRONEIDfr.-V"7", .. llIo .- N ..b .. llUIl"t .. -! P,iquietra do �':',)(!!)i�) - R,e�I.(JeBn�18. oDe
•.. 1'\\1 j

DR. GUERREIRO DA rON8KCA.
.

MIJND .Vil 80'" • , , '),1. .umenau D. • Ch t d S
.

d OTOIU .

Il'la�
rll- Colonl& Sant Aua

DOENÇA" DO A PI\.RllLHO DI-'
J e e o ervlço. - .

_

.(Trsullu.,. 4...1..111... D"., Cünvult<ltCr.llpill v.lo :!l.",o-·
C f},1'IVO �. ULCERAS DO IS-

. NO do Ho�t:ital. de FlorlanópollD F'ar;lladc ria. hctlld.�e N.c'· Cura rêldical das infecções alludas e crollicE.Ii. de...,.en(IG) cboQUt .. " caudiuol. lnn:!.in �a-,,' '!il 111 i ?o"sue a CLlNJCA ON APAR.... nao, d. l'.edlclDa Uni' &l'Ildad. . .. , . b'An.',,-r .. t\�CI.co.le - li.esU.. 4. pi •. :'6.aiariot'H·l\pia. P�i<'.O·,,!·'c;· c'.()"1.\I.�() '". �U?D NO. AL1lR- LHOS MAIS MOD]j!RNOf'L PARA I do Brall;1 aparelho a-enlto-urmarlO em II.m os os sexos.Oul" - MGllerll.. ( ' ....11&.. CONSULTAS: �"rç. • '_,!ilii" .IA.DE�i1::�1'��c:ft • CU- t'fRATAMEN'l'" da.· DOL"IINCÂ8 ! RIO n.B l.lN.IÃO D<lençus do aparelho Dia-elnÍvo e <lO 1iI1i!temu al!l.noI:4I-.<i. (',."lUaoLert...l.� (*miu tu da. 16 .b U IlI0'!'fl. ".'

T PAUPll
Ida ESPECIALIDAD. 1 Aperfeiçoamente na "C..a d.

Horário I 101/. ás 12 e 2"" ás õ •

•• Cata••) (!llallàl) DR. JUUO :z I Consultal'- 'P.l" m ....»l ."1 Saudo São II![Ílrn.l" /2,2Do.rUio 4a•• to. li .O:faA e i
.

Rua Anit. �fll'ib.ldl, nqu,.__ FILHO .._I!. jlrI9sPITAL. .' .

Prof. Fernando Pauli?o .
Consultório: K Tiradentes, 12 - l0 . ..A...ndl.:�· -- Fm.�:4•• UI à. 18 aora.. . de· Generlll Blttonc,"u-r'lO.

_ a' A TARúg - da•• ".1 5 _. Int.erno )iOl 11 �'lOS do SUV1CO '3246Goo.ultÓl'lo: - )tua Vlwr ••

!-I· RESIDI!lNCU" I.;;;a Coe 11....',; ��.
_ :n.terao da 20 _'nt.tma�1II no CONSULTORIO '

ti"
.
Cirurg,Ía .

-

" .
,ele. Ii - 'one 11171. ];)9 'l'el.ll901 � :-;" '1,0

.

d. i'aBtr.o entno)oi1a
1 CONSnLTORIO _. tu '0". Prof. Peolo d� �!lu;r. l ReSldeuClU: R. LacerDa Couduno. 1S·· (ChácarliR... - aua 8100 Jor,e SI -

_.
.

.--) <18 SIlj,t,n Ca.a do �IO de Jan.ll'o
'ILHEOS nO ! E.tIlI!'IO P('J' : ano nil ")Ia ter- Q E . h F' 8')48'ou '''1. DR. A.R]AANDO VALa- !' PrM 'N. B:orll,rdlnelli}. .

1
RE�IDENCU.. ".l!'Pe SClri-'1

. oidade -' !.!Iscola·· I
O ,span a� - one. - .

. ------1" 88'S
.

; C;ur,o
.

de n .. 'lr'll('a-Ia (Prof. 'u1irlt nO 113 Till. 2166 Prof. Otávio RociTÍguell Lblll ,DR. SAMlf&L ·PONS.CA RIO DE �.'" .h. All�tr�ge81Iú).. ._ Interno por ! �no rio P nto ! �_.......�.....-.r<. �..............._A......-..-..._ .......-...-_....._-....................._-�._-__....v."'"�..lU' G·(AO-DENTISTA [lo. Rervi(o. l:h! eliDira l..r...",; �_. Interno do Btleplta. matar-
.

..,_ T ONIZ . Soeol'ro; .C�. '� C'lur la _ p;.ot.... ii ... A,.. I lItênch\ MunlclljOel • � ""- í r",!lide V. �maral.. DR. ANTON�O rJ:

I OPERAÇG.iilS.elln.,. I!{
pital de Cllrldad.

I DO�NÇAS INTEIlNAI DE ARAGAO CLIN1CA DIiI ADULT ...1l.D��í!:'. 'f li '.f':••V.rnlllie n.iN1CA 'fIf}DICA ?� caUN· Coraçao .. Estô.:nal'o, �nta.thlCl•• CIRURGlA TRlm'MA'lOL{JGiA DOENÇAS DB ';;IINr:óR.\S I
11 I'" l•• lhe f1..lS li ADULIOí! ,flgado e Vla. blUIU'.�. 1:1n....u·

Ort d' , CONSULTAS:- ho Hoapital ã.Con.ultÓrl". .._ II" v

_ J..hil' I. _

.

rio. O útero. • ope la
.., .

I".rnendo ••C!Il••• I.
Co-.::eultór1o: k�� NllD., Jb;1.- I COllloltório! 'Vl�, �I I \ Conault�rio: J�ão, Pi�to, 18. Ca�ldade diariamente pe a ma-

.....I.fon.: IIII
Clt .. -'.R. li ... n _

.]1'•••

'1'
Das 16 a. 17 dlàrJaJll ..nt4. nha.

COD.ulba: ••• a,t' A. 11," �b.do. 7 - -,ODn a».

i D�I 16 b 18 1I0fU. Menos IWI Sábado. RESIDENCIA: - )t. a Dnarh
da. 1.00 'I 11 Iaor.. 18 hora.. {.' R '.

.

. R B I lO Res' Bocaiuv. 1&6. Shutel 129 - Telef. 3.2813 ·-1
•
'" '1 i ÍII eom Iaor. lDar- Itu,dêncla: Rua .ancaal ",.1- I elld"ncla. Gil <,ea lIlTIl .

'F', '. • "14 FI"rianópo'lis .

."I[C ue vameu
!"nlnO: •._ 'l!'OIl'H 1'10 1 'fone : �"8. !)ile •. ,

.
'

...... .--".

I· I
. _._.__ . .:.._-_._, .._- - ..... _ .•. _---_.__...------ -_._----_._ ..�-�..�._._-------

DR. VTDAL DUTRA FILHO
I M(.;DICO DE CRIANÇAS
i Consult.ório: Felip.e Schmirlt.
J,qg (dns H "S 1'7 horas)
I Residência: Tenente Silveira,
j 130 (Fr.>ne ::11(5)

DR. MARIO WEN· \ ----------.-.

CLI)';ICA ��J!S;::ADUL1'O!! IE CRIANÇAS
Consultório - Rua Joio

PlD'1to. 10 - Tel. M. 769.

I· Consultas: Daa • à. II 1ic�··.
R<!sidência; Rua •• tan'!!', H

VictGr nior. 46. 1'81. 2.81%.

DRA.WLABYsLA't'A
W. YUSSl

MARIO DE LARMO
CANTIÇÃO
MtDICO

CLíNICA DE CRIANÇAS
ADULTOS

Doenças Internas

COHAÇAO - FIGADO -

'lUNS - INTESTINOS

DR. CLARNO G.
GALLETTI

- ADVOGADO-
RUI> Vitor .eirel•• , 110.

jÍ'ON.: 1.4118 - Florianõpolh

Clinica Geral
Especialista em moléstias de Senhoras e vias uri!lÁ-

Dr. Cesar Batalha da Silveira
EHrul gião Dentista

Clínica de Adultos e Crianças
Ralo X

Atende .:om. Hora Marcada -

Felipe Schmidt 39 A Salas 3 e 4

-------_ .._-_.�_._-._----

-----:-- -------_._----_._-_. - - -.' ._-_._. -_.__._ .... _._...._--

Lavando ·com Sabão

'Virgem, ESfJec'ialidade
da ela. IIIIIL INDUSIRIIL-Jolovllle. (mlrca f6olstrada)

economiza-se tempo_. e dinheiro .

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

,,_._-----�.__
.. ---.:.-;;:._- -
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Sociais
SONETO

ZIVER MARTIL RITA

E' nesta ruazinha sossegada
que rica a antiga casa onde ela mora;

é a rua llni3 estreita e mal cuídada

que, na c�dac1e, eu vi até agora ...

De dia me parece abandonada,
ele noite é muito escuro lá por fora ...

Ah l, Ruazinha triste e sem calçada,
que imensamente quero a cada hora!

o que se fala dela pouco importa.
- Que a achem feia, solitária e morta
eu não escuto o que se diz aqui!

'

,

Pois pana mim é a rua onde ela habita,
e só por íszo, a rua mais bonita

que na cidade até agora vi ...

ANIVERSÁRIOS

DR; LAURO CALDflRA DE ANDRADA
, CmURGIAO·DENTTSTA

CONSULT61110 - Edifício Paternon - 2° andar

sala 2Q3 - Rlr:� Tenente Síheil'a. 15

At�ncle diáriâmentt> rias R às 11 horas .

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

Serviço Social do
SESC

Dep. Regio!l1i1 fm Santa Catarina
CONCURSO DE .IW�USTEZ INFANTJI, PARA FILHOS

DE CO.MEIWIARIOS

,'••G.e80••••�.8.8e••e*••••••••••••••••••••••
•

•

o
i

i �!���!t! Napolr 1
:J

?--n '.>tl!''''' (\C' ··ut (In Ár!Ll'lU fi "' .. !to.w' t'
I

Desconto ellpecl� pillnr. 0Ií ."nhor.... ·I'u.j..n�_
•

:e••••••••eO.H&o e•••••••••••G6e :

TERRENO ESTREITONO
.Vende-se um' terre.,o plano, lJHlprio para construção.

medindo lGx44 melros e localizado à rua CeI. Pedro Dr

moro, esquina da rua Antonieta de Barros, em frente uo

€ine Glória.
InfQl'mações com o seu proprietário, Olívio Alves

Torres, à rua CeI. Pedro Demoro, 1522 - Estreito.

"....___------�-------

Florianiillolis, Domingo, 16 (le Outubro de 1955 81

"O BARRIGA VERDE"
Diariamente

a SfU

·7 I,
DISPOR'

I
I,'

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

PARA o NORTE ÀS 8,35 IIS.
PARA o SUL ÀS-lO HORAS

Fone - 23-77.

..

presente trabalho de Ildefonso Juvenal,
nosso prezado colaborador, é transcríeão do im

portante diário A HORA, de Pôrto Alegre. ,Foi
tambem publicado por jornais de Pelotas e

Rio Grande.
COIUUGENDA - Em o artigo MARINHEIROS ESCRITO�

RES, GLOHIA DE SANTA CATARI

NA, do mesmo autor e publicado em a

nossa edição de ante-ontem, foi gra
fado em dois trechos: BELAS ARTES
em vez de BELAS LETRAS.

AVENTURAS '00 Z.E-MU·TRETA

._-�-
-

I

mesmo.

O Códi!go Nacional do Trân
sito é desconhecido de' quase
a totalidade dos que dlrígern
no Brasil. E talvez por isso
tantos' sejam os infratores,
dentro do nosso país.
......,.,......�....,..,.._..._...................

EISENHOWER ACEI
TA PROPOSTA DE

BULGANIN
DENVER, 13 .u. P.l - O

presidente Eisenhower, 8111

carta enviada ao primeiro
ministro Niko'lai B ulganín,
segundo se divulgo-i esta

noite, concordou ,em aceita r
a proposta soviética sot.re
colocação de equipes de ins

peção'militar em pontos es

tratégicos dos Estados Uni
dos e União Soviética _- des
de que- a mesma contríbutsse

para melhores' relacóes en

tre os dois paísés. Áo mesmo

tempo, Eisenhower, que con

tinua aqui hospitalizado de
clarou a Bulganin "ter fi�[l

do bastante encorajado com

a consideração conferida pe
lo dirigente russo 20 . meu

apelo de Genebra", no senti

do da troca de ínrormacõe,
militares através d:t ínspe
ção aérea". A carta de El.se
nhower a Bulganin füi em

resljosta á =que lhe
o titular moscovtta

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Preço Un ico 5,00.
Censura até 5 anos.

As -- 2hs.
Bob HOPE Bhg

Esta tarde será realizada a penúltima rodada do adversário respeitável. Em sua última partida, disputa. I do pelos dois quadros para a conquista de uma vitória GROSBY -- Dorothy LA-
primeiro turno, sendo protagonistas os, conjuntos repre-' da domingo passado, conseguiu l�var a melhor sobre o

Iretumbante. .. � .. . �.,
MOUR em:'

sentativos do F'iguelrense e do Bocaiuva, IAtlético; mesmo se� contar com dOIS de seus gr�ndes .ba. Salvo modificações, os conjuntos atuarao assim for- DE TA�C;'A )� SARONG
Líder com apenas três pontos perdidos, resultado de jluartes que são Bráulio e Bonga. Para logo mars, o time Imados: 'I'echn icolor

uma d�rrota c um empate diante do Guaraní e do Atlétí- dos marujos espera atuar completo, afim de tentar obter, Preços: 10,r.0 _ 5,00.
co o Pígueirense, aguarda confiante o momento de eu- "um triunfo consagrador diante' da poderosa falange alvi- II FIGUEIRENSE _ Norton; Trilha' e Hélcio; Aníbal, Censura até 5 anos.

trar no gramado para a luta com os boquenses que se negra. O conjunto treinou com afinco esta semana tendo Julinho e Laudares ; 'I'oínho, Betínho, Carlito, Érico c
.

As _ ,1 -- 7,80hs.
prenuncia como das mais sensac�onais e equilibradas do rev�lad() est�r todos em, plena f?r�.a e dist>,ost.os e co� \ Pacheco�,

.'

Horario alter-ade devido a

certame. Realmente, o quadro orientado por Nelson Gar· enorme coutíançn nas suas possíbtlídades técnicas c f'i- i ,BOCAIUVA _ Oswaldo, Bon.ga e Chinês, Guido, longa metragem.
cia conta com maiores probabilidades de vitória na tarde sícas, esperando surpreender o pelotão comandado por Ih-áulío e Nenem; Armando, Waldemiro, Rodrígnes, Ro- Victor MATURE _ Jean
de hoje, pois suas últimas atuações contra o' Avaí e o Carlito.

_. , . ; , ,meu _e J��ir. , . , . . .. ,SIlVIMONS _ Gene TIRNEY
Imbituba o credenciam a ser o vencedor do primeiro I O prélío de hoje, no estádio da F. C. F., esta fadado, As 13,30 horas terá.Início a partida preliminar entre _ Raymon d BURTON
turno. Ia s�r dos mais em.ocionantes e di��utados, motiv� por�ue os time: .de ,aSI)i�rantes, devendo o jogo entre os titulares Bell.a DARVI em:

O \Bocaiuva, com 5 pontos perdidos, é considerado selia uma pena deixar de presencla·lo. Tudo sera envída- ter começo as 1!),30 horas. O E G I P C I O
.

O-CERTAME AMADORISTA E AS
Preços:' 18,00 _ 10,00.

Jo;����!J��t��,���;��I�)����O"ali,._1 nJg:�tR�gB�t, �,��;����:��1J�g���t�,� I..· ARBJTRAGENS �SIirl
ção de mais �l�is_ jogos �l'osse�ui�, domingo, o Campeo-! pl�e.sidênda do .SI:. Luiz Murgel, apreci�u o l'ote!ro do se-

I . Escrev:u: M. Borges As __ 2hs.
nato da P Divisão da Liga Joinvilense de Futebol. lecionado brasileiro, nos meses de abril e maio do ano, 'Na parte que toca aos responsáveis pelo bom anda- Cornell 'WILDE +; BettyNesta cidade, pelejaram os fortes esquadrões do vindouro, pela Europa, cujos contratos foram acccta dos Imento de pelejas de futebol, principalmente de um cam- HUTTON DorothhyAmérica F. C. e C. A. Operário, tendo vencido o primeiro recentemente pelo Sr. Baeta Leal. peonato como é o ça so, devemos �gistrar que tem sido LAMOUR _ Charlton
pela apertada contagem de 2 tentos a 1, marcados por

,
'

O PROGRAMA deveras medíocre o .n ível das arbitragens. Não pudemos HESTON em:
Gaivota (2) para os "rubros" ti Vadinho para os "tr ico-

, l,<�is como -está organizado o programa das exibições compreender porque razão isto vem acontecendo pois, O MAIOR ESPETACULO
leres".

.

ela sel�ção, I}aciõj�al:. " ,àqueles, senHores estudam e cursam a, carreira no afã de I DA TERRABôa foi a renda: 7.545 cruzeiros e satisfatóI:ia a aro'
.',

Dia-S de abn: _ Brasil x P_ortugal (Lisboa) _ Es-
I ficarem aptos," quando no comando de uma partida de Technicolor

bitragem de Waldemar Thi:;go que estreou em jogos dd'

I'
t�dlO .Jamor �:16-horas. A,lotaçao daquela praça

despo.r-,
futebol e na lrõ.ra de. mostrar tôdos os COnheeimeYlt.os I No Programa:IR Divisi'io. tIva é de, 70. mil pessoas. adquiridos, falham lamentavelmente, contribuilldo du- I Cine Not;ciario. Nac.Em São Francisco, teve :]ug:U" o "clássico" locar: Dia 11 de ahril _ Brasil x Suiça (ZUl'ich) _ Está- 'pIamente para o "fracasSQ das pugnas e consequente- 'I Preços: 9,00 4,50.C. A. São Fl'ancisco x Ipiranga F. C., em que saiu vence- . dio do Gràsshoper - Lotação; 45 mil pessoas _ 20,30 i
mente do· camp'eQ,l}.ato. Dis&emos duplamente, POI'(jue" Censura até 10 anos.dor: após árdua luta, o primeilt'o pelo e'score de 2 tentos H

I

horas.. _

. 'c... '. .' I arndnam uma partida fadada a alcallçar grande SLlces- i As __ 7,30hs.1. Dla.,15 de abrIl _ BraSIl x -,\ustrla (Viena) _ Esta- so, bem como, afl,l'ge.ntàm os desportistas que alertados J
Jefferey HUNTERCERTAMES DA 2'� E 3a DIVISõES dio N�cional _ L?tação: '55.'mil pessoas �. 1,G h?l'as. I pela imprensa eS(jlltà',� �alada, dirig'2m-se para o nosso Debra PAGET _ Michae:()::; result:ldos dos p.l'éli03 travados em disputa ,des- Dia 21 êle �bnl} _ BraSIl x T,che.corEslovaqm1't (P'ra- ,modesfo "'staditim1', na �expe,ctativa de presenciarem ';111 RENNIE em:

ses certames, na
-

[arde de domingo último, foram os se- ga)'� Estádio Municipal _ Lotação: '50'mil pessoas _ i chóqlle repleto de' sensa'çôes. Devem nossos árbitros ·�oi- A PIUNCES \ DO NILOguintes: 15,30 �oras. . ., . , . Ibil' severamente o jôgo anti-esportivo que sómente dE'sa- Te;;hnieolorSegunda Divisão: Estin 5 x Glória 1 Dia 25 de abl'll _ Bras!] x ltalIa (Roma) _ EstadlO gradaveis ocorrenc_ias trazem aos próprios clubes e ú Preços: 9,00 _ 4,50.Floresta 2 x Bôa Vista O Sanciro _ Lotação: 125 mil pessoas _ 16 horas. ! Federação Catarinense de Futebol. Os juizes pelo ql1e:
Terceira Divisão: Olímpico 8 x Sulista 8 I Dia IOde maio '_ Brasil x Turquia (Istambul) _ teem dado a perceber, talvez levados por paixões clu big-

Estrela :3 x União Bôa Vista 2 : Estádio Municipal _ Lotação: 35 mil pessoas _ 15,30 ticas, entram em campo coin um objetivo que é o de

L-VO-tAventll'reiro 2 x Santos 2 'horas. 'recer o clube de sua simpatia, 'dando desta forma, a vi-
Juventus 2 Aviação O. I Dia 9 de maio _ Brasil x Inglaterra. (Londres) _ tól'ia áquele que jamais merecia. A 2h,

�

,
s -- s.BôA ESTRÉIA DE JOINVIL

..

LE NOS JOGOS ABERTOS Estádio de Wembley _,_ Lotação: 1.20 mil pessoas, Não meus senhores. Assim não é possivel continuar. 10) NotI'cI'as d S'a en:',ana.PAULISTAS I BOLA BRASILEIRA . Devemos pelo menos ter um pouco mais dáquela coisa Nac.Intervindo, pela segunda vez, nos Jogos Abertos do Os represe11Íantes do_ fL1te�bol. ,süiço e turco já as- que no esporte é o principal fator _

imparcia'lidade'l 20) FURIA DE PAIXõLSI�teri.or de São Pàulo, qu� ora se .re�lizam na ci�ade de �e�taram ,que �presentarao �I'es Jl1lzes. neutros para os Sem isto,. nada consegL1ir�o aquele� �ue tem u� obj�Li�o: 80) EMBOSCADI\. SAN.PiraCICaba, a repl'esentaçao de JOlllvllle teve boa e fe- Jogos. Po� �utro lado, os tmcos prefelam jogar com a o de subir cada vez mais no cenano esportIvo l.'heu. GRENTAIiz estréia!. .. . . . , .

• bola brasIle.ll·a_: .
,
..

" i Deixemos o coração de la?o pa�'a que o Certam� -- al- I
'0) O HOMEM DE A(ONo voleI femmmo, a eqULpe -da SOCiedade GmastIca I A Comlssao de assuntos mtelnaclOnals aprecIOu,' cance o sucesso a que fOI destmado em especIa para 19/10 E

que, e.stá atuando iso�adamente da represe�1tação da Liga; a,Íl:da, a �isput�, da ?opa Atlântico, encamin,h�ndo em se- : aquele_s que se desd?bram pa�'a manterem seus (:1 ubesl
"

preç�:; 7,00 � 3,50 ..Atleüca Norte-Catarmense, venceu a e,qUlpe representa-- gUlda pala a ?lIetona �a C. B. D. o ant�-pr.oJeto que ,es- que nao teem outro Ideal s.enao o de batalhar pew en- Censura até lD anos.tiva de Sorocaba sendo flue no basquete feminino estre- tabelece o penodo de tres anos para os Jogos do refendo I
g'I'andecimento do popular esporte. Do geito que vai lião

I A ,- "Oh
· '. '1 , 'I ',' .

I
•

s -- I i) s.ando nessa categoria, ainda com seu conjunto novo e não certame (todos os meses de .Julho). i é possivel. Esperamos que os elementos que formam o Cornel WILDE __ l!ei;tybem ajustado, perdeu para a equipe ,da cidade de Franca II .._-

�

.

I
departamento de árbitros da F. C ..F. se compenetrem <te HUTTON _ Chal'ltOl. HES-por 48x9

..
, , • ,VI UMA DAS ATRACOES DO seus deveres. para �u.e no futuro po�samos louvai', ,,�)or ! ton em:No voleI masculIno, o sexteto da S. E. Cruzeiro ào I

,
" ,"

este mesmo mtermedlO, aqueles que realmente se l1Zl'- O MAIOR ESPETACliLO
\

Sul( bi-campeão c[�t�rinense), q:le represent� a LAN�G, I/CERTAME GAUCHO
rem merecedores.

DA TERHAvenceu o de Itapetll1mga, por nao comparecllllentoues-. ...... --------- --.- -

Technicolorte, classificando-se para as fi.nais.
V I I J I 'f t b I" . ,

'I o extI'emoo JUSCEL·I�I'O·. "PARA O ESPORTE,. HAVE-N
�.

, ') O J
'

'lI l,·t -, t
a OI' reve. ae o ,pe o u 'e o .]0ll1VI ense, a �

,

..O tel1lS, ,])01 úX " 01.11\1 e cerro ou a Ieplesen a-
I t V· d t d " " h

'

ção da cida,de de Barretos.
.

.

.
I C[ll1 10 o 1 vem� s� es acan o no socce.l' gauc o, com_o R,A' U'. t\i I,IU_G'AR DE DI:STAOUE N.Q M!i..I'", 1

. .;'.. ,
'

v � ,. • • • •. ,,!,defensor do GremlO Porto Aleg-rense. Amda na sua edl- IVI _

. L �
..

!No xadrez, beltsSll11a, vt!;ona conqUlstaram os JOIn- I o d 6a f '. "C,,' d P "d P -t Alo"vi!enses comandados por Ri1ul Scltmidlin vencendo os 'ç,uto e

ell.lah,�ol ollel� °t °lvo'l e 0]1, o I
Cole,

PROG·R.AMA DE GO.VER.NO", . . , es am)ja o c IC e (O éxpenmen ae o p ayer, c Izenc o queforles Tepresent:1ntes da culacle de Londl'Jl1a-Parana, por "t
.

d'] I t' t t'
'

2 e meio e OI' mei;). I
em co!'re,spon le o p enamen e a �xpec alva: uma

. P'ó ..
' "."

__

'

, cooperaçao Impgrtallte nos grandes feItos que levaram o B�LO HORIZONTE.', 14 (V. A.) _ "Para o espone I" A,sr -,- ,2hs.CI edencIa-se, íls"lm, JOln v Ille a fazer bela flgUI a t' I' 'f"t
_

tI' t d f t" havel'a um lLlgar' ele destaqlle no melI pI'oQ'ranla "e go.. EspeLldl III em Techn j��. " . TICO OI' a mao-m Ica SI uacao que a ua mell e ,es l'U a . '� linos Jogos InternaCiOnaIS PaulIstas que prosseguem dll- e

_. ,

__,�,,,,,__,,,_ verno" _ declarou o sr. Juscelino Kubitschek à repor-- color"rante a presente, semana.

JULIO CESARI NO DA ROSA tagem. E acrescentou: SHOHTS -- DESENHOSCAMP�ONATO J.OINVl��NSE DE FUT�nOL , .

. ..
.

_ "Para que o homem possa produzir dentro de _ COMEPIAS
· ..

Promovldo pe�la LIg'a -'?-tleüca Nort.e-�atarll1ense, LI , Julio Cesarino (la Rosa é um desses incansáveis des· ,sua real capacidade, é necessário que seja são de corpo Preço Gn i.:o; 4,50.111l(ljado na manh�l d� dO,mmQ,'o, no �alaclO do� Esportes, portistas a quem o-<futebol de nossa terra está a dever os
I
e de espírito. E o esporte é, sem dúvida, grande apri- Censura até 5 anos.o Cam?eon�to J�ll1v�llen�e. de VoleIbol,. com .Jog�s ,en�l'e mais assinalados serviços., ... I morador das qualidades físicas e espirituais do hOTI1em, As 8 - 9hs.as e�Ul)��S .)uvelllS e femll�JnaS das SOCIedades Gmastlca, Sua atuaçã.o à frente do Departamento de Futebol I Assim, espero dar todo apoÍo às práticas esportivas. Jefferey HUNTERe CI uzellO do Sul.

da Federação Catarinense de Futebol tem sido das mais Devo dizer que transita na Câmara Federal um p!'oje- Debra PAGErr' -- Micha(�lOs juvenís da Sociedade Ginástica levaram a. melhol proficuas, bem revelando o desportista operoso e eles. II to estabelecido que,' a Loteria Federal seja explorada RENNIE em:por 2x1,'0 mesmo não sucedendo 'com o se,xteto femin;;H1 ,

DO NIT ()prendido, predicados que, aliados a um coração bonís· pelo govêrno, e os seus lucros empregados na difu:-liio A PRINCE::,!\. , ,

que, desfalcado de suas melhores defensoras qne se e'l- .

TI' Isimo e a fidalguia no tratar, fazem·no querido e respei- c,as práticas esportivas e auxílios às agremiações". €C lllleo OI'contram disputando os Jog-os Abertos do Interior Pau- tado por quantos com êle privam.,
' I .

. .' , Preço,;: !l,OO _ '1,50.�i;�a'(f5��d�u1���a).a equipe da S. E. Cruzeiro elo Sul p'lr
I Idealizando e levando a efeito o TOl'lleio dos Clãs- j OS JOGOS DE HOJE PELO CERTAM[ Censura at{ 10 anos.

':1 -, sicos "Nelson Maia Machado", que contou com a parti. i -.., .

•. \. �" • L
DISI UTARAO .o ES'IADUAL DE R€M� .,..

'

cipaç.ã.o dos Clubes Caxias e America, de Joínville; Olim·' Ad' • �--Wll"
ri

Jl';a'. O� clubes locais: G. N. Atl�m,ti.co e C. N, Cacho,eLa, pico e Palmeiras, de Blubenau; Carlos Renaux e Pay- ma OI s.a
I '�i,"�!]. �.:dlvcrgll1do do seu pensamenlo 'lI1,lclal, resolveram chs�u- sandú, de Brusque; Ferroviário e Hercílio Luz, de Tu- O Campeonato Citadino ele Amadores prosseguirá !lo- ._��!!.!.==tnr o Campeon�to Estadu.al (10 Remo a ter lugar em f:ns barão, e Avaí e Figueirense, desta Capital, e constituiu je, no período da manhã, estando marcados os jogoselo corrente mes, na CaP.ltal do Estado, devendo partlcl- um êxito retumbante, o ilustre presidente do Departa. abaixos: I .A.� __ 2hs.p:1l'em em alguns dos pare�s programados.

,.
'mento de Futebol deu um atestado eloquente da sua ca.-' Alvim. Barbosa x Tamandaré, com início às 8 horas. ,10) Atl1al. A1.,antida. NH::.A.o que soubemos" �amben:' o valoro�o Clube .NnutJeo pacidade l;ealizadora, impondo.se de maneira toda espe. Treze de Maio x Vendaval, com iní'cio às 10 horas. 20) O IlOMEM DE AÇOCruzeiro d,o S�I, da VJ�I11�1a cI(�a�e ele Sao FranCISco, 1'('- daI à confiança e estima de todos os que desejam ver o Preço único: Cr$ 5,00.

'

9/10 Ep�\.tO!:nan?o as lIdes rel11lstlcas, Ira concorr�r em um O]) futebol catarinensc elevm:-se no cenário futebolístico do Local: estádio da F. C. F. 30) O MAIOR ESPETA.dOIS pareos.
_país. '

"

CULO DA '! ERRA _ Com:
i Amanhã o sr., �.ulió Ces_llrit�o ,da R�sa verá tra?s- O 'Imbiluba em Criciuma ComeI \X,ilde -- technic01(;r
correr Ü' seu llatahclO. A data nao

.. passara despercel}J{la I 'O I b't b d
,.

h' 'd d d C·
. Preços: 7,()Í) _ 8,50.I • , '.. .' m I u a evera Jogar oJe na CI a e enCIUma, '

I' aos seul'; n.lumel'OS aUllgos e adnllradores e esportIstas, 'f t d d··" t'd C
.,.

I I
' Censura até 10 a1'lOS..

. �
,"

. en .ren al1 o o po eroso cOI1Jun 'o o omerCIarlO oca.
I em geral que l1'ao pcssonlmenLc IC'Í'ar·l1lC o seu amplexo "

'.

__

.

, � __ As ._. 9hs.
de felicitaç.õcs. ',:. ' 'i C

.

'

,

'

's I A
". ComeI WILDE _ Be.tt,y

·

O técnico Carlos de Campos Ramo.s �Leléco: e os I Nós, que �coin_p�nhamos"a sua a�ividade no,p. �. e o: iI-r��a�a ,X 'U. merlca
IHUTTON f'n:�:�Jogadores Coca e Olavo acnbam de reSCmdll' amlgavel-

I
sabemos um l(l�ahs�a e abn,eg-ado, ,faz��os q�le§ltao de

. " .�relIar:�o?�J: �o gram�do "do.TIro
,

de Guer'l'a, c0!l1 ..

O �A!O� � l!:�PET:A.-Ç_P:r.._p �nI!?J}te 8,!!U$ ,<;.ontI:atog C,O,nJ o,.Ava-i. _Ao qu,e,soubemos" Le- iab1'aça-Io" a,l"_le.lando-Ihe e '3 §lua tamlhll O.§, melhoJ'ê§ 111ICIO lli::ll:C�do pura as 10 horas as eqUIpes do' Caravana I
' J "\ "ERRAlêco se transfci'ira 138 ra o futebol de Ponta Grossa, votos de felICIdade.

•
x Sul Amenc;t. I Technl co lol'

• FIOl:;::mGp0U�, Domingo, 16 de Outubro de 1955
---_ ..._�-,----,--�---- ---------_ ..

VIII JOGOS· UIIVE,RSITARIO.S· CATARIMENSES
PROGRAMA PARA HOJE: 8,30 HORAS � DESFILE DOS ,ATLETAS PELAS RUAS CENTRAIS EM DIREÇÃO AO E.STADIO
DA FAC·9 HORAS � JURAMENTO DOS ATLETAS E SOLENE/ABERTURA DOS JOGOS; ÁS 9,30 HORAS - VOLEIBOL ENTRE
ASFAC-U1Ó'ADES DE DIREITO E FA�RMACIA E ODONTOLOG-I�A E EM 'SEGUIDA -BASQUETEBOL ENTRE FARMÁCIA E

d"

E ODONTOLOGIA E CIENelAS ECONÔMICAS
_ ••••• .f'_ w· • ·_.· _ ••• • ·.·.-•................._ -_ _••'V' .-:•••_ _ " .·.·_· • • •

m
� -.-..·_.· ·.·_ • • ••• • _.·

,.,_
•••�._._.�._'

"O Estado Esportivo·
� _••••e••••o � ac.G•••••••••••••••••••i

. -

'.,

fi�U81rense . e 8oc,ai�va �espe�em·se �O: primeiro turno
HOJE o ATRAENTE COlEJO ENTRE O LlDER E o TIME DA MARI�HA.

lElECO, COCA E OLAVO ,RESCINDIRAM
COM O AVAl

/ lJ 1t�1 ADO

CINE SAO JOSE
As _ 10hs.

"Espetaculo Em Techni
color"

5'0 FESTIVAL "TOM 11:
,JERRY"

Preço Unico. 5,00.
Censura até 5 anos.

As 1,45 _' 4 _ '7 � }lhs.
Jefferey HUNTER

Debra PAGET _ Michae l
RENNIE em:'

A PRIl',;CbSA DO NILO
'I'cchn icoicr

Preços: 10,00 _ '5,00.
Censura até 10 a.a os.

'�'I T Z'
As --- 11"15 hs.

"Espetaculo Em Techni-,
color"

50 FBSTIVAL TOM E
JERRY"

Preços: '7;C O _ 3,50.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



RIO, 15 (V. A.) - No seu artigo sopre o jogo d'3
Ioot-bn.ll há pouco realizado em Florença entre a equipe
local, do mesmo nome, e o Dínamo, de Moscou, Mau riz io
�arendson, cron ista desportivo de "II Giornale D'Italia",
considera Julio Botelho, do tearn florentino, como tendonetros quadrados e vem se
sido o homem de maior classe em campo.reduz in do, chegando agora MOTOR ALBIN 10 II P .

Depois de apreciar os demais valores, em ambas as1 L1.500 quilômetros quadra- Vende-se um novo ainda, esquadras, e de analisar o encontro sob seu duplo aspec-dos.
.

. . l encaixotado. Entrega ime-
to, tático e estrategico, exclama Maurizio Barendson:EXIstem alguns mUI1lCI- dlata,

"Um- espetaculo à parte, Julinho! Foi o que n ào seoios brusi lairos com área in-I Cartas - Caixa Postal.
espera. Um atleta puro, de muitas facetas, apresenta-se,feriOI' a 100·. quilômetros 226
ora CUl;tO e saltitante, ora alerta e veloz. No dribling emquadrados, enquanto alguns Florianópolis avanco. velozmente executado, não há hoje na Itn lia.ião desmembrados por falta nenh�m outro que se lhe compare. Nem mesmo Gighia "..ie evolução, atingem mais l,

Maurizio Ba reu dson poderia empregar, trocados em,ie 100.000 quilômetros qua- I
italiano, os adjetivos com que costumamos, entre nós,drados. Êstes municípios são'
exaltar em letra de forma cracks, que, como Julio Bote-naiores que muitos estados,
.ho, dão ao jogo de f'oot-ba ll um cunho indiscutivelmenteinclusive Pernambuco.
.rtístico, talo sentido da linha e do ritmo com que oNo fim do ano de 1954, ha-
.rut icam, Poderia ele ainda dizer que Julinho é "um f'e-.Ia cêrca de 2.400 mun icí- ',ameno", "o maior", "o professor", "o monstro", "o diví-lias no Brasil, assim d istri-
io", etc. Mas nada disso valeria, pelo seu exagero, o altobuidos: - Na região leste
) sóbrio elogio cio c ron ista pen insular a o famoso jogador
brasileiro .

tJ ESTADO
Ftoríanõpclts, Domingo, 16 de Outubro de 1955

--"_.- ---_._--

. -_"
- - ----_

HOJE E AMAHNÃ'
NO PASSADO

16 DE OUTUBRO _

SAIU A 4.a EDIÇÃO DE
"MANUTENÇÃO DE
AUTOMÓVEIS"! !

ECONOMiZE milhares de
.tuzeí ros em consêrtos ca

císsimos que podem ser evi
tados com a conservação.
'MANUTENCÃO DE AU
rOMOVEIS"- é um livro

I
�
I

A data de hoje recorda-nos que:
em 1636, combatendo na defesa do Engenho Es
pirita Santo, na margem direita do Samura
gUcLÍ, afluente da Paraíba, morreu o CanseIhei
lho Ippo Syssens, no cargo de governador ho
landês da -Pararba.O referido Forte foi tornado
pelo Capitão Francisco Rebelo;
em 1816, foram derrotados no arroio Zapalar,

pelo Capitão Manuel Joaquim de Carvalho, a
frente de 112 brasileiros de cavalaria, 134 ori
entais de um destacamento comandados pelo
Tenente Bon ifácio IRas Calderóm, mais tarde
Brigadeiro servindo ao Brasil;
em 1818; o General João de Deus Menna Bar
reto (visconde de São Gabriel), comandando
600 homens de cavalaria da vanguarda do Ge
neral Curado, atacou e pôs em fuga, no arroio
Rabon, o então Coronel Frutuoso Rivera que
comandava 650 homens;
em 1829, a bordo da Divisão Naval comandada
pelo Cauitão de Mal' e Guerra João Carlos Pe
dro Piitz, cheg-aram ao Ri.o de Janeiro, a Se
gun da Imperatriz 00 Drasil D. Amélia de Leu
�htcmbel'g e a Rn.in ha de Portugal D. Mariã n
havendo aquela, .no (lia imediato, contraído nup
cias com o Iperador D. Pedro I;
em 1868 o 160 Batalhão de Infantaria, coman

dado pelo então Tenente-coronel Tibúr�io d
SOUZ.l, derrotou um destacamento paraguaio em

boscado perto de Vuelta
.

de Angusturra, n o

Chaco;
em 1946, em Nnrernbergue, foram enforcados
os ex-I ideres nazistas.

17 DE OUTUBRO
A data de hoje recorda-nos que:

-'O -'-

em 1710, Sebastião de Castro Caldas, então Go
vernador de Pernambuco, foi ferido por um

tiro disparado de uma das casas da rua de San
to Antonio;

.

em 1822, n:'LS proximlrtadcs no Engenho Concei
cão, na Bahia, os portugueses travaram çomba- ,

te com a Cavalaria do Alferes Manoel Alves dr
Nascimento e foram denotados;
em 1823, terminou a sublevação existente em

Belém do Pará;
...em 182Lj, em Fortaleza, no Ceará, teve ]!11CIO a

contra-revolução dirigida pessoalmen,te pelo
então Presidente interino �zeved� e .Sa;
em 1829, por Decreto Imper-ial, fOI criada a Or-
dem da Rosa;

.

em 1829, na Capela Imperial do Rio de Jnne iro
foi celebrado o casamento d? _Imp.erador D. Pe
dro I com a Princezn D. Amélia, filha do Duque
de Leuchtemberg :

em 1853, fundou-se no Ceará a. hoje prospera
cidade do Crato;

.

C 'oIDes o in t.rép ido e bravo catannense al-em (»),.
1

.

n él Fernando Machndo fie Souza, um c os mais

destacados auxiliares de Caxias, fo� o .r?c.ollhe
ciniento da Iinha fortificada de Piquicirl, du-

rante a guerra do ruraguai;. .

1869 faleceu Teófilo Benedito Ottoni, nas-ern L ,

•

'G" . ')7 de N0-c ido no Scrro, em Minas 1eli1IS, em -

vl'mbro de 1807.

._-----_.-------=---------

830, na sul 770, na nordeste

510, na centro-oeste 190 e na

norte 100.
Há felizmente uma forte

tendência para olhar-se o

municípios com maior aten

cão com mail' carinho. Ad
{ui�istrar bem as células,
dar-lhes recursos para que

possam progressar, é obra
de sadio patriotismo!

O PROGRESSO DOS
MUNICíPIOS.écn ico prático, único em

Cresce de modo a lviçareí-português sôbre Conserva-
1'0 o número dos municípiosção e Mecanica de TODAS
brasileiros. Existe lei queAS MARCAS, modelos 1935-
controla a criação de novas55. Sumário. 'Descrição do
comunas, só podendo ocorfuncionamento do automó-
rer de 5 em 5 anos. Entrevel com figuras extrai das
tanto vem sendo tamanho o:los manuais das fábricas,

interior doprogresso no{omenclaturfl das peças.
país, sobretudo no sul, queRegulagem detalhadamente
os desmembramentos vêm-xpl lcadas de todos os ti-
sucedendo a miúdo. Ê umlOS de motores, carburado-
bom sintoma, pois o fortale

-es, platinados, velas tuchos,
cimento do país se processaequipe elétricos, embrea-
pelo progresso das suas cérem freios, etc. Tabela de
lulas.:'olgas para platinados, ve-
Para se ter uma idéia doas e tuchos, modêlos 1936-
d' •..crescimento os mun icipios,5. 'I'abola de lubrificantes.

no Brasil, pode-se cornpa-)efeitos. Consertos de erner-
rur: _ De 1920 a 1950, isto.ênc ia, etc. Como economi-
é, em 30 anos, o aumento foi.ar gasolina, óleo evitar en-
de 47%, ou seja, cêrca de-ulcos. Peca em carta reg is-
300 na média. de 20 mun icí�'ada, pe:� �ee�lbolsC\t Pos- pios desmembrados por ano.al. ao Dlstribu idor : A. AI-
Pois de 1950 a 1954, em apeneida, Cax. Postal 27, Cor� I nas 5 anos, o crescimento a'eio do MEIER RIO DE I
ti 2r.:01_ dando cêrca de, . C 'S rg iu D/o crANEIRO DF. PI eço. 1."
480 novos municípios, che-. '0,00.
gan do por ano a 96.
Devido a descentralização

da administração que o pro- I
gresso obriga, a área média Idos municípios brasileiros
em 1871 era de 13.700 qu ilô-

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

a c I J E
Agência

de

Pu bhcidade
...............
....c.a....
..............

_'-- ._�--------

André Nilo Tadasco

BROHQUITtS e

AFECÇÕES CATARRAIS

'lUBE DOZE DE AGOSTO
1 "UMA NOITE EM PARIS"

--- -------

I CONJUNTO DE BOITE - 3 CROONERS - UMA
FESTA DIFERENTE E ORIGlNAL.

SERVIÇO DIRETO I VENDA DE MESAS A PARTIR )D� SEGUNDA FEI
DA PAA LIGANDO nA. DIA 17, NO HORÁRIO DAS 8 AS 11 HORAS .1\0

E TRUJILLO PIlEÇO DE CR$ 100,00.N.Y.
. I V 1Quando os luxuQsos ClIp- i Bolsa de a ores

,el'S d� Pan
.. A.m:rican II LEILÃO N. 409, DE 17 DE OUTUBRO DE 1955Vorld Alrways 1I1lClalem, .a. Entrega Pron.ta"6 do corrente, v�ag�ns �I- ! Moedas la cat. 2a cat. 3a cato 4a cat. 5a' cat. Totais'etas entre a Repubhc: 0-

US$ Itália ... 1.000 1.000ninicana e Nova.,Yor , um

i US$ Iugoslávia 1.000 4.000 3.000 8.000novo capítulo sera acresc�n- US$ Polonia .. 1.000 2.000 3.000 6.000.ado aos 26 an�s de sel'�lço 'US::;; Uruguai .. 1.000 1.000 2.000
lue a companhIa vem PI es- I

US$ ACL. . . 2.000 2.000 2.000 6.000tando àquele país..
,

I Coroas Suecas 5.000 10.000 5.000 20.000Seis vôos semanaIs no.;;
'::;lippers Super-6 ligarão CI
:Jade Trujillo com Nova

York, populosa fonte de tu-

dsmo nol'te-americana.
Essa nova linha é o resul

;ado de recente visita feita
t República Dominicana p�
lo sr. Juan T. Trippe, PreSl-� -

do dever "umprido lente da PAA. Nessa o.c�-lleDSa�aO ti
3ião foi o sr. l'rippe sollcI-

.

'd d tado pelo Generalissimo Ra-II têm alertas. Tôda a Vl. a _3 b I

-

A cidade, como espe 10
-

fael L. Trujillo a esta e e-Nacão está com a resplraçao ./
1que reflete o país, se mo_s-. d p 'er a ligação direta, a quaao SUSj)ensa, espera.n o, es e- -

I 's SlIa
tra agitada pela apuraç

'icou decidida ogo apo "

C01n os pI'imeiros resultad.os rando.
lt d ,'provação pela ,Junta. de A�-'Embora os resu a os,

-

UU(Iue vão. sl.ll'gindo, no pleIto
na-o possam dar 1)11iiutica Civil dos EE. ..

f I pÜl'ciais
,

h' O hOI'ário prevê saídas deque se erlU.
,

. 1" d f' I embora ajaFôra antes a agitação das J("e:'1.d SO Sl:;par�sas e maiores :Jova York à uma hora Ddad ários can- arar e
.

h
-

das r-as 6as e 0-campanhas os v

"'''''''1 -es é cedo ainda pa- nan a D., c.

•

ddidatas, depois a efervescen-
I �,t SJ uso. 'gllóstico porque a l1ingos, chegando a CICia E'

.

ra se de- l.t um pIO,
"II

.

645 do mesmocia dos eleItores pa I -

é lenta é morosa Tru]1 o as "i' .
. , êste ou aquêle can- II1P'lraçao . �'d' _ dia. Os vôos rumo nortefl·,I�I:t�OIDepois a calmaria I e �" daqUI at�n.�l1to� pl:�O��- �artem de Trujillo ao meif\CIL, .

I
. -

co 1 ,'01'(;.mos con it. co c

d Nova Yor)'

I
da vésper!1 das e elçoes,. -1', - .:. clal'o Por enquan- dia, chega.n o a , '

. meclIta- 11I.! maIs.
• .

18 h .n:.0 lImEaf;�"L�;��e��� ao dia,' o to tt�clo é incó.gl:ita, tudo e asRepr�::�tantes de mais dI"cao.' (

d' pnlt>lte supoSlçao.

I
.,.

le nogTande dia, em que to o C1- .'

S·-. h:' algo decisivo: _ A 40 jornaIs, agencJ[ls. c .

cladão consciencioso deste tí- o .;to'clo dever cumprido. tícias, revistas, cadelas e es'

t para �ensaç,l .

-

d .' dia-TV norte-a.tu lo se apresen ou

'Os que votaram seja qual taçoes e I a
_ onvidado�cumprir com seu dever fla-

1'61' o I'csultado, terão cum- mericanos sel�ao c
• inauo'lI"grado, todo brasile��o dC01:!- I prido o se'u dever, terã_? aju- da1 �A�2nOd:ooO���l-br� od�ciencioso de sua Cl a a��� <hdo a reorganizaçao do 1';. e

Y 'I a Trujillo' reprocurou influir n� escod o'�\'êrno. E mesmo que não J\ova dOI
{

1'4 e1e O· lltL;bro.era os es- �

C"'essan o adaquêle quc reg
. 'lê certo, e mesmo que o 6· •

�

d 'cano tambémtinos c!;1 rátri:! durante C111- �andidato vitorioso nã� t�- O gove.rno ,�:I cComitiva dudera fl- 1 ecepclOnaI a ,co anos.
. nha sido o seu, po

"t no decorreI'A ansieda,de pelos p1'1- I ," a consciência tran- l'ante a VI::I a, '.
b"meiJ:os resultados coloca..u! Ca\ compois a culpa nfto lhes da �ual os Jornahg,tdcas o �er-. aís em atl- . qUIa". hou- 'Iarao o progresso o paIs.Cidade e todo o p

. rvi o I cabera, se '111s�ces_so Além de economizar tem-vidade deslIsada. O se �
vel' Os que flcarao com, a

d
�

nova ll'nha eli-
' . 1 1�

.

o nao . . .

'd _ .(: o e voo, a c (telegraflco c te e QI1lC
tão a consciência pesada e ?el e

irina os inconvenientes daspara. As
I em�ss�ra�o�� cpon_ rfto o direito a qualsq��i� b�ldeacões que se faziampostos fa an o e

colher in- críticas, foram o� ,fue im em Mi�mi ou São ,Toão clpto oncl� passa� i' � hora '{llram ele. votar. 's �� � ,

Párto Hico.
-

fonnaçoes pn:C' I��S n"

,levem estar apreensl\ os .... O" jornaIS se man- l-
Ilr. precIsa: "

PARA o FI'GADO
[

PRISÃO DE VENTRE

P,LULAS Do ABBADE Moss.
,

As vertigens. rosto quente, (alta de
ar vomitos tonleiras e dores de
caÍle('a, I>. maior parte �as veZeli

são devidas ao mau

f?nClOnam.
en·

,

r!J�.: to do aparelho digestiVo e co!'se·
;. li) quente l'risao de Ventre As

. ,�.I..
·

l'i1ulas do Abhade Moss sa,;, _lDdl'.•
. J'.. cadas no tratamento da Pnsao dI

Ventre e SUóLS ma.nifes.ta<;oes �nas Angiocolites LicenCiadas pe
·ia Saude Publica. as "lIulas :10

Abbade Moss são usadas por mI

lhares doe pessoas. Faça o seu

O uso das pUuJas do Abbade Moss.tratamento com

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

EJ do Amazonas a planta
mais eficaz na cora das

A Amazônia é urna das regiões
do Mundo de flóra mais rica
em aplicações terapêuticas. For
nece à Medicina uma poderoso
planta - a Dipterix odorátll; -:
componente básico do remedlO
ODORATON arma de combate
às bronqnit:s agudas, crômcas
e dos fumantes; gripes, asmas,
tosses rebeldes e· afecções ca

tarrais. Tehl ação cura�iva pr�
funda, graças à energia medi
camentosa adquirida por um

processo científico emprcgado.
Jl: bem significativo saber-se
que Odoráton é um dos produ
tos mode'nlOs mais recomcnlla
dos pelos que comprovaram °

seu valor, inclusive membros da
ilustre classe médica, do que
damos abaixo um exemplo:

«Atesto que tenho empre
gado na minha clínica ° prepa
rado Odoráton, em casos de

bronquites sub-agudas e princi
palmente crônicas com re:11
sucesso, tais são as suas pro
priedades fluídificanles e b�l!
sâmicas. aliadas ao seu valor

_ tônico, quiçá vitaminico.

DR. RICARDO A. WEBER»

Distribuidores neste Estado:

CARLOS HOEPCKE S" A,

Você sabia que ...

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

«O fS'ado E!.porfivo))
JUlINHO, SUPERIOR A GIGHfA

CAMPEONATO BRASILEIRO DE
FUTEBOL JUVENil

RIO, 15 (V. A.) - A Federação de Desportos do
Amapá, através de seu delegado, sr, P'll1XY Gentil Nuues.
ipresentou à Confederação Brasileira cle Desportos o
)}'ojeto cle tabela do Campeonato Brasileiro Juvenil de
Foot-ball, certame que substituirá o Torneio "João Lira
Filho.

,.

O projeto divide a tabela do certame em quatro re
.riões, de dois grupos sendo a seguinte a programaçãorias regiões: 1.a Região: - 1.0 grupo: - 'Goiás, Mato
Grosso e Guaporé; 2.° grupo: - Amazonas, Acre e Rio
Branco; 2.a Região: - l.0 grupo: - Amapá, Pará e Ma
ranhão; 2.0 grupo: - Piauí, Ceará e Rio Grande do Nor
te. 3.a Região: - 1.0 grupo - Paraiba, Pernambuco,
Alagoas e Sergipe; 2.0 grupo: - Bahia, Espírito Santo
e Estado do Rio. 4.a Região: - 1.0 grupo: - Minas Ge
mis, São Paulo e Distrito Federal; 2.0 grupo: - Paraná,Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

Pelo projeto da tabela do Campeonato Brasileiro
Juvenil de Foot-ball, da Fedenlção de Desportos do Ama
'lá, serão sede de grupos: lVIato Grosso, Amazonas, Pará,Ceará, Pernambuco, Espirito Santo, Minas Gerais e San-.I
ta Catarina.

REABREwSE O BALNEÁRIO
Um cios pontos preclilétos de veraneio, em nossa Ca

nital, sempre foi o Balneário ela Ponta do Leal.
De há ráuito vinha se notando um certo desintere3se
porqu,e nào havia quem dirigisse aquele ponto de re

creação, tão- concorrido na estação quente.
Agóra vem o Clube Atlético Catarinerne, seu proprie

tário, de arrendá-lo aa sr. Gentil Marcelino Gil, que está
empenhado em dotá-lo com um bem montado restauran
te, iniciando desele já suas atividades naquele pitoresco re
canto, cl)m um moderno serviço de "baar", com bebidas
nacionais e estrangeiras.

�1IiIi6iI��, . -"." _ _

.... "'or.,t..It", D.04I......,J41. &. • ..,.lItu 0:",,:"'\0,.: _ ... '
.y rOHl S .. LIa fZJ. (4ia. ,•.,� 54t �CURa,":' n:u:c..u'Â; PROSiBRA8 .AJt.A.NA •

t Miss_8 de 6- lo'iverSárlo
A família de Alzira Andrade Coelho (ZIZI) con

vida os parentes e pessoas de su�s relações para assis
tirem a missa de 6° aniversário de seu falecimento que
serú celebrada na Catedral Metl'opolitâlla, no dia l�,
terça-feira, ns 7 horas, no altar do Sagrado Çoração de
.Jesus.

,�4S4
de pl'efeJ.'ência noCOMPRO casa até Cl�, 200,OOO,lJU

Centro ou imediações (Ilha)
DINHEIRO À VISTA
CARTAS para a PORTARIA dêste JORNAL
Negúcio dil'éto, sem I11termediários.

CarhlH com info.l'lw.lçi'\etl () ril'elel1:.;ôes [,Rra R, Tenente

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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O'ESTADd

Trabalharei em calma 110 dia de hoje, 8er11 excessos

porque Deus está comigo.
l\'IARGAUET SHELDON (Barbados)
-0-

SEGUNDA-FEIRA, 17 DE OUTUllRO
Mil cairão ao teu lado c dez mil à tua mão direita;

mas a ti não chegará. (Salmos 91:7). Atos 27:30-36.
NOS PRIMEI�OS dias de dezembro de 1942, antes

da ocupação de Singapura, nós,' como muitos outros, pro:
curamos escnp.u-, tomando um vapor para Calcutá, tndla.

Quando a paquena embarcação chinêsa zarpou para
levar-nos ao vapor que ia singrar o oceano e alcançar o

mar alto, deu-se um raide aéreo, inesperadamente, Me
tralhadoras matraqueavam ao redor de nós, bombas
caíam por todos os lado!', 'I'í nhamos pouca esperança de

escapar naquele momento. Estávamos sem recursos,

Então, minha mãe, a ún ica pessoa adulta no grupo,
abriu a Bíblia e começou a ler os versículos do Salmo 91.

Quase imediatamente, um" gl'ancle calma, uma paz indi
zível caiu sôbre nós. O mêdo desapareceu. De algum mo

do, sentíamo-nos salvos, protegidos por seu amor e cui
dado.

Não chegamos a alcancar o vapor, mas, eventual

mente, n chnmos uma en senrla para ancorar. Em tôda a

afli<::io e esfôrço de C(J]1SerV.lr a vida, achamos sempre

p ., d O·paz e segurança quando jienctramos "na câmara sagrada repel O O 18elo A llíssi}TIo." "
O R A ç Ã O

' PERIGO DOS TOSSIDO-
Nosso Pai Celestial, concede-nos um mais profundo RES

senso da tua presença em 110SS0S corações. Ajuda-nos a O tuberculoso é fonte per-

apropriar-nos do teu divino amor, ilimitado e solícito, manente de contágio. Quan
que pode sustentar, guardar e proteger em qualquer íns- do tosse espalha bacilos e

tante de nossa vida e trazer paz às nossas almas, .aquela )s transmite aos que estão

paz que excede a tôda compreensão humana, PQr Jesus próximos.
Cristo, nosso Senhor. Amém.

.

I Não se aproxime muito Uma ótima propriedade em Córrego Grande em dís-

I
dos indivíd��s que tos-

"1
trito de Trindade com ótima pastagem, bastante lenha,

sem e, ao VISItar um tu- café, terras para plantio, e uma casa na mesma, e a luz

que Deus i berculoso, conserve-se passa na porta.
I discretamente à distân-' Tratar na mesma com Eduardo L. Cardoso ou á rua

(Formosa)
\

cia. - SNE&.,. Curitibanos n? 52.

I.,
DOMINGO, 16 DE OUTUBRO

Irá a minha face contigo para te fazer descansar.

(:i!.:xodo 33:14). Ler :i!.:xodo 33:12-15 ou João 14:15-21.

A NATUREZA estabelece um perfeito ritmo com

a noite e o dia, a neve e o dcgêlo, o sol e a chuva. "Dor

miu bem?" ou "Sente-se bem'?" freqüentemente indaga
mos uns dos outros, e com razão, pois o descanso é a a l-

ternativa natural. e n ecessár in para o trabalho,'
. ,.Depois da tarefa diária, pomos de lado nossos tus- r

trumentos de trabalho, cessamos de lutar e preocupar ..

nos; descansamos. Então, nova vitalidade toma conta de

nosso corpo; sentimo-nos renovados e animados.

No entanto, muito mais cansativos que os esforços
físicos são os esforços mentais e emocionais dos dias que
correm. Nossos planos são tão ambiciosos, os obstáculos

tão desconcel'tan tes que sen timos o pêso das responsa

bilidades e nos afligimos. Nossas mentes entorpecem,
'110S3'OS espíritos se ábatem.

É então que devemos pôr de lado os planos e as ocu

pações e buscar a presença de Deus. Se nos aquietarmo.",
os benefícios da sua paz se derramarão em nossas al

mal', as ansiedades se desvanecerão, aparecerão as so

luções, Recobramos confiança e sentimo-nos bem,

ORAÇÃO
Pai, com gratidão, lembramo-nos das palavras: "Irá

a minha face conrigo para te fazer descansar." Deseja
mos permauecer conscient emente perto de ti, nos nossos

afazeres, na nossa recreação e no descanso. Queremos
levar conosco a certeza do teu amor e permanecer em

11HZ. Em ti pomos a nossa confiança, por Jesus Crtsto,
nosso Salvador. Amém.

PENSAIHENTO PARA O DIA

PENSAMENTO PARA O DIA
Não temos mêdo quando nos lembramos

está COilOSCO,
HERMAN SUNG

� �

ECONOMIA absoluta
Grande CONFORTO

AQUECEDOR

ELÉTRICO

��4,
,IMERSÃO e "CHUVEIRO

.--=--_

Capacidade 30 LITROS

• Construido 'inteiramente de
cobre.

• Aqueclmento ultra rápido.

• Játo abundante na tempe
ratura de�jad...

o MIS"URAOOR OJ.KO. d. r"._ •• \
logem instontaneo. permite o

maior escola d. grodl.lações eM

TeMPERATURA. �

- /

, (

, '):�, '.

r� -

""C. nnMOSlS.A."'"
R J'" p.UI oao Into,

"

CONFORTO absoluto
Grande ECONOMIA,

),

AQUECEDOR EL�TRICO CENTRAL

Capacidade:
100 a 1.000 litros �

Fabricado, I'lOl tip(*
tlorizQI\taJ • ".rtical.

• Construção sólida. sendo I caíxa inte.rna de COBRE e

revestida de material altamente ISOLANTE !lã de vidro),
• Resistência do tipo t",bular. inteiramente blindada. i

• Controle lutomitico de femperatura gQt>TlRMOSTAT"
que proporciCIN grit\dc E'QNQM.J,\. _,'

�_ . __�._._ �',
. .

"._ .rr:':
et,(4�_ �

GARANTi O QUE fASRlCA )
.iI. !L4>;'_ _;."

ti ,�

Comélcio e AgênCias
9 Fpolis••••St••Cltal�Da

/

Aceitamos serviços de cromagem e niquelagem
de Parachcques e damais peças e acessórios de auto
moveis e demais objetos concernete ao Ramo.

RIO DO SUL - PRóXIMO A FAFRICA DE
CAIXA S. A.

Caixa Postal 200 - Te!. 262.

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

ondas de alcance mundial, Jogo de capas sobresalentes,
pneus sem câmaras, tudo como novo. A qualquer prova.

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

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

Parficipação

VENDE-SE

Galvanica CatarineBse LIda.
JORGE HABERBECH

-e

ZOEMAR HABERBECH

Participam aos parentes e

pessoas de suas relações, o

nascimento de seu filho'

MARCOS, ocorrido no dia H
de Outubro de 1955, na "Ma

ternidade Dr. Carlos Cor
rêa".

.

Troca-se ou vende-se

"

. .,

-

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FlORIANÚPOLlS
DECRETO N. 54

O Prefeito Municipal de F'lor iauópol is, no uso

de suas atribuições, e tendo em vista o contido no

processo n. 2.108/55,
DECRETA:

Art. 1° - São reconhecidas como vias públicas ofí

.iais as ruas abertas no loteamento promovido pelo sr.

',yres Serafim Martins, em Colon inha no sub-distrito do

�streito. executado de acôrdo com o alvará expedido por
�sse Município e nos têrmos elo art. 80,. da Lei n. 25, de
24-8-1936.

Art. 2° - Êste Decreto entrará em vigor na data de

.sua publicaçâo, revogadas [IR disposições 'Cm contrário.
Prefeitura Municipal de Plor-iauôpolis.vl I de outubro

de 1955,
OSMAR CUNHA
Prefeito Municipal
Gustavo Neves Filho
Secretário Geral, em exercício

'PORTARIA
O Prefeito Municipal ele F'Iorian ópo lis, no uso

de 'suas .atribuições, resolve:
DESIGNAR:

Vanderlina Joana de Oliveira Santos para, na Es
cola Municipal de Ponta das Canas, distrito de Recanto,
substituir a professora Dulcelina Luiza de Oliveira, en

quanto durar o impedimento da mesma, percebendo a

grntif lcação marcada em lei e a contar do dia 4 do cor

rente mês.

Registre-se, dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Prefeitura Municipal de Florianópolis, 11 de outubro

de 1955,
OSMAR CUNHA
Prefeito Municipal
Gustavo Neves Pilho
Secretário Geral, em exercício

PORTARIA
O Prefeito Mun icipa] de Florianópolis,

de suas atribuições, resolve:
TORNAR SEM. EFEITO:

A portaria s /n. datada de 30 de setembro do corrente

sno, que designou Osvaldina Arminda Pereira, para su

hstituir'a professora Dulcelina Luiza de Oliveira, na Es
cola Municipal de Ponta {las Canas, distrito de Recanto,

Registre-se, dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Prefeitura Municípal de Florianópolis, 11 de outubro

de 1955.

no uso

OSMAR CUNHA
.

Prefeito Municipal
Gustavo Neves Filho
Secretário Geral, em exercício

./ PORTARIA
O Prefeito Municipal de Florianópolis, no uso

de SU::lS atribuições, resolve:
CONCEDER LICENÇA:

,.-' De acôrdo com a Lei n. 214, de 22-11-Hl54:
À Orisvaldina Silva, professora Regente, do Quadro

único do Município, com exercício na Escola Municipal
de Canto da Lagôa, distrito de Lagôa, de sessenta (60)
dias de licença, com vencimento integral e li contar do
dia 28 do setembro do corrente ano,

Registre-se, dê-se ciência, publique-se e cumpra-se,
Prefeitura Municipal de Florianópolis, 12 de outubro

ele 1955.
OSMAR CUNHA
Prefeito Municipal
Gustavo Neves Filho
Secretário Geral, em exercício

Representações
Firma estabelecida em São Paulo, dispondo de ca

pital oferece-se para representar nessa cidade firmas
deste Esta,do:_ Alem di�so estudan�,os propostas ,para ne

goc iações d ireta s. Cartas para Representações Con
�Tesso Ltda. Rua Femandes Vieira, 47 - São Paulo

Capital.

F_LQRIANÔPQusl

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Aviso aos consumidores

REABRE-SE O BALNEÁRIO

te, iniciando desde já suas atividades naquele pitoresco re

canto, com um moderno serviço ele "baar", com bebidas

nacionais e estrangeiras.
,Pf.L
...

•
•
..

------- --"
... _--

-t Missa de 6" Aniversário
A família de Alzira Andrade Coelho (ZIZI) con

vida os parentes e pessoas de suas relações para assis

tirem a missa de 60 aniversário de seu. falecimento que

será celebrada na Catedral Metropolitana, no dia 18,

terça-feira, às 7 horas, no altar do Sagrado Coração de

,Jesus.

COMPRO cas;) até Cl 'li' 200,000,ou de preferência no

Centro ou imediaç[,es (Ilha)
.

DINHEIRO À VISTA
CARTAS para n. PORTARIA dêstl,! JORNAL

Negócio diréto, sem Intermediários.

Cartas com informações e pretensões para R. Tenente

7
-�--_ ......__.-...__ • 'T _... __ • �_

a) '",o:;ileu'o wX:l1õ. r

b) boa -COndura.
C) moi... de 17 ano!:.

Q m�no!:> de. zo,
d) �el' ol{obellz.ado.
e)altura ooo inferia,.

O :1""56.
f )�,. sol retro caso

t€ 01,0 l'l')Q.nO,5 dQ.
2f:> on05.

A POLIOMIELITE NO BRASil
Atividades do cientista

Almeida Moura
-VOL U N 'r6 R IIlDO'M�RI NH/.l

Ocha se o e r-Ío o

oo IUPIClf·jado para
o 9llodro dQ T ..1lfEI,
RO'S
o,:> íf)ret'e550do�

d�"efY) prOc.urar a

D;", � ao I do "Pe 55001 na

Coroando do b� ])is e

!riro Noc·od.

Lm virtude de ter sido, a Sub-Estação de Capoeiras,
a tingida por uma descarga atmosférica na tarde elo dia 9

do corrente, 03 Serviços de Luz e Fôrça desta Capital se

vêm obrigado ao racionamento da energia elétrica no pe

ríodo elas 13 à, 21 horas e a suspensão da iluminação pú
blica obedecendo o seguinte programa:

2a. Feira: Linha 1 e Linha 3

3:1.. Feira: Continente - SãoJosé e Palhoça
4a. .F'eira: Linha 2 e Linha 4

5�. Feira: Continente São José e Palhoça
{P. F'elra: Linha 1 e Linha 4.

SabáLl0 : Linha 2 São José e Palhoça
Domingo: Linha 3 e continente.

A fim ele não tornar mais severo o racionamento de

energia, os Servico s de Luz e Fôrça solicitam a cooperação
d a todos os consumidores no sentido de reduzir todo e

qualquer consumo de energia, e solicita ao comércio em

geral a suspensán ele iluminação dos anuncias luminosos

e elas vitrines.
-Obs. As ligações dos fogões ficarão suspensas até

se restabelecer o. funcionatnento normal do sistema.

Ob3. Não é permitido, sob pena ele corte sem aviso

prévio, o funcionamento elas indústrias durante o período
noturno com exceção das padarias.

As linhas compreendem aproximadamente as seguin
tes ruas e ad] acencias.

LINHA 1 - Rua 7 ele Setembro; Rua Padre Roma;
Av. Adolfo Konder; Cn es Raulino Horn e Ruá Silva Jar

elim.
...., LIN.HA 2 -. Ru:l. Felipe Schmiclt; Rua· Tenente Sil-I'velra: Rua Padre Miguclinho; Rua Visconde ele Ouro

.

Preto; Rua Uruguai; Rua Anita Garibaldi; Rua Nunes Ml1:DICO CIRURGIAO RAPAZ OU MOÇA COM PRÁTICA DE DATILO-

Machado; Rua Major Costa e Av. Mauro Ramos.
Doenças de Senhoras__ GRAFIA E SERVIÇOS GERAIS DE ESCRITóRIO.

LINHA 3 - Rua Tenente Silveira; Rua Mal. Guilher- Partos - Operações - Vias
me; Rua Nereu "E-amos; Rua Durval M. Souza; Rua

Presidente Coutinho; Av. Trornpowsky: Rua Alves . ele

Brito e ·Av. Mauro RÚn03.
LINHA 4 - Rua Esteves Júnior; Av. Rio Branco;

Rua Almirante Lamego; Rua Duarte Schutel; Rua Bo

caíuva: Rua F'reí Caneca; Rua São Vicente de Paula', Jipe Schmidt. n r. IS (sobra-
Rua Ruy Barbosa; Rua Delminda Silveira; Rua Lauro. do). _ FONE 3512.
Linhares: Trindade e Pantanal.

.

HORA'RIO: das 15 ás ia
CONTINENTE - RUA 24 ele Maio' Rua Pedro De- h' "oras.

moro;
.

Rua ?astro Alves; Rua Aracy Vaz Calado; Av. Residência: Avenida Rio
Santa Catarina: Escola Aprendiz Marinheiros; Bar-I·.., '2

.

. uranco, 11. � •

ren·.os; Rua Santos Saraiva; Rua. Presidente Outra e Ca- Atende chamados
poe.ras.

lírinárias

Curso de aperrelçonmento
P. longa prá tica nos Hospitais

de Buenos Aires

CONSULTO'RIO: Rua Ft-

Vende-.e

Perdeu-se.a Caderneta

nO. 03857 da Caixa Econôml
ea Federal.

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

DOCES
Aceitam-se encomendas de

clocinhos em grande varie

ia,de; Tortas e .Bolo d� Noi

va, Salgadínhos para Batiza

dos - Aniversários e Casa

mentos.
Rua CeI. Mel/) fi Alvin 17.

Tel. 3.416

QUARTOS
Alugam-se quartos e va

gas com ótima refeição. Pre
ço a partir de Cr$ 1.100,00.
Rua Alvaro de Carvalho, 2.
Aceita-se também mar

mitas.

VENDE -SE
1 sala de jantar
1 carro p/criança
1 bicicleta marca Maraton
'l'ratar à Rua Felipe Sch-

m;dt, IH.

PERDEU-SE

BENIGNO JOS}� DOS
SANTOS' IConsertos de maquinas e

I'elogios.
Enàereço: C a p o e i l' a s

\frente a enti-ada estradá

do Abrão).

Expresso Florianópolis LIda.
lransporte de cargas em geral entre

./

FLORIANOPOUS, CUR,ITIBA E SAO .pAULO

I;i!
AvenHta do �.8tlldo llWI ''1, I

I
I

I
I

FrUA'.: CtllUTIBA

"
111.1\1'10];: FLOIU,Hl0PO�IS

I'�R\�rl ttl.-to'

! R'lf. PadrE' Roma 50 - 'ferreo

: Depos1to:
I flua rnH"p]hplro Mafra n. 13�

Fones: 2!'.34 - 2.535

•
CR,ixa POllt41. 435'

F.nfl TFlegrá.tlco:
SnndrFioif' .. Tran.spo!\s

-�

Vlscondf' oe. RIo Branco

(PJ2,11)

fi':nnerl'ço TelellTB1lr'J

Snntldra .. Tra�tlol14
�

... -------:__----------:---

Telefone'

São Paulo - Capltal -. ;"l'

Endereço TelelO'llrl('1)

RIO, 14 (V. A.) - O Ins- Moura, assistente da seção de

títuto Adolfo Luiz, ele São virologia daquele instituto. O

.Paulo, levou ao conhecímen- jovem cientista identificou
I
to 'das autoridades os resul- nas cepas locais os tipos um,

tados elas pesquisas que vi- dois e três, possibilitando ao

nham sendo realizadas, des- instituto o fornecimento do

de 1954 para o isolamento de material destinado ao fabri

varias tipos de vírus da po- co de vacinas contra a para

llomíelite. Coroadas de ple- lisia infantil. Segundo o dr.

no exito, as experiencias re- Roberto Almeida Moura, co

sultaram no isolamento de gíta-se do 'aproveitamento
varias cepas locais do germe do macaco brasileiro "cebus"

causador da terrivel moles- para prosseguimento das pes

tia. quisas, dispensando-se, con-

Foi. autor elo trabalho
.

o I sequel�temente, a i�portação
pesqutsador Roberto Almeida dos oriundos da India.

FloreslalServiço
ATENÇAO

o DELEGADO FLORESTAL REGIONAL DE SAN
iA CATARINA, torna público a necessidade de registro
nesta Delegacia ,Florestal Regional, de pessoas que CUL
fi\'AlVI e fazem COMÉRCIO de exemplares da Flóra Epi
fita' (Orquidêas) .

Delegacia Florestal Regional de S. C ..

Rua Santos Dumont n. 6.

Florianópolis S. C ..

Vende-se

Rua Tenente Silveira, 15 - sala 202.

Um elos pontos predílétos de veraneio, em nossa Ca-

pital, sempre foi o Balneário da Ponta do Leal. Um Prefect ano 1950 a

De há muito vinha se notando um certo desinteresse 1951, em ótimo estado de
, porque não havia quem diríg.lsse aquele ponto de re-

.• -onservaçâo,
creuçâo, tão concorrido na estaçào q.uente. Vêr e tratar com o sr.

Agóra vem o Clube Atlético Càtarínense, seu proprie- .\nt.onio José Campos a rua

tárlo, ele arrendá-lo ao sr. Gentil Marcelino Gil, que está 24 de Ma io, 930.
empenhado em dotá-lo com um bem montado restauran-

I
Estreito.

Ore.VoostanUoolPrecísa seDimatos .

.",

A 170 KM. DA FRONTEIRA O LUGAR EM

Itaguaçú o ASp������sl��t::I)Nd����1��:.���.��;.:' d�
.

VEN·DE-SE EXCELE2NTE MORADIA, FRENTE PA: Argentina, Juan Pei cn, ))2.(" Raça, se achsv.i fechada.

RA PRAIA.INSTALAÇoES COMPLETAS. TRATAR A Imanece, hoje, nesta :�apltal, Diz-se que, provavelmente,
RUA CONSELHEIRO MAFRA, 56. . aguardando o internamento Peron será tnternaío num

Vende'"e ! :�:�gI:�2�;'�:�U��' ,�:: �:�l��:!;;'!:�;i�:���;���
.

.II�. II
gentína. Em fontes informa,

- más Romero Pereyra era es-

� perado esta manhã, em As-

U t f
das se disse ontem que o sunção, após rápída excursao

.

- 111
•

erreno, em Rio Tavares. Tratar na. Rua �. en- Paraguai atenderá ao pedido pelo Interior. Depoi s do 8('U

-ique BOlteux, 34 - Estreito. da Argentina de internar Pe- regresso, aguardava- se um

ron em lugar afastado ria comunicado oficial sobra o

front e i r a argentino-para- internamento_ele Pei 011, in

guaía, onde não ]10;;';;l,. cau- clusíve o lugar anele resíuírá

sal' perturbações nas .rela- o refugiada, no exílio.

Costureiras -Préêfsa-se
A Escola de Aprendizes Marinheiros precisa de cos

I m-enas habilitadas para recorte de uniformes.
As ·inl.Q"l:cssaflas LleVf'"rão_ procurar, na Escola, o Che

;'("> do Departamento Escolar, no prõximo <:Üa'-17: "'?,a:�feira..
«n Lre H e 15 horas.

ALUGA�SE
,ARA FAMíLIA GRANDE OU CHURRASCARIA

Casa. espaçosa. Local pitoresco. Bem ao lado do'. i ENDEREÇO:
Palácio da. Agronômica. Informações na "A Modp.l:w". l 'l'el. 3113.

Uma casa confortável em Coqueiros.
Itedação.

Tratar nesta

VENnr:-SE RESI!)1mCIA EM PONTO C�NTRAL
�)A CIDADE.

LOCAL - AVENlDA RIO BRANCO 185

TRATM: COM O SNR. ALVAnO VEiGA
TELEFONES 2933 e 350l

C�l\SA-VENDE-S·E

CURSO "SANeTOS SARAIVA"
(REGISTRADO)

DACTILOGRAFIA E TAQUlCTUFIA
PROF. LIGIA DOS SANCTOS SAHAI 'fA
aos' interessados diàriamen te das 9 às 12 e das

14 às 18 horas
Rua Feliciano NU!1es Pires, 13 -

atende

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

I
I
I.

(41énl'ta n. R'fI do!' J!O ..... ,.�., ....� 8",h. O ..rt:l(","e; 110m tran·(o mertuo .U

Ji"'i.Ari", J'allJ� �l(Im .. !Cmllr"�,IL de 'l'y_nrP-0Ttr \ttna. O"rIL.••. S/A.)

I

Irmandade de N.
S, do Rosario e
S. Benedito

A Mesa Administrativa da
Irmandade convida o Ir
mãos e fiéis em geral para'
as festividades que, em lou
vor de sua padroeira, fará
realizar don1ingo prOXImo,
l6 do corrente, cujo prog-ra
ma é o seguinte:

. Às 7 horas - Missa e Co.- .

nluuhão geral para os Ir
mãos e demais devotos de
Nossa Senlwra do Rosário.
Às 9 horas - Missa sole

ne com Sermão ao Evange
lho (! às 19,30 horas, procis
s:±o com O-J;l imagens de Nos
sa Seu hOI'á. dQ Rosário e São
Benedito.
Nas noites -de 16, 17 .e 18

do corrente, domingo, se

gund3 e terça-feira, haverá

II balTaquil��ag em be�efício
de sua Cauc'a, Beneflcente,

; defronte à Igreja de N. S.

I
do Rosário.

Perdeu-se
r

Pede-se à pessôa ql�e Iln
i cOlltrou, na noite de 80 do

Imês I�·P., durante, o ��mfcio
da Ahança Social Trabalhis
ta, na Praça Pereira e Oli-

I veira, uma capa de· sombri

.
nha, de seda verde, forratla
-;le vermelho, a fineza de tln

treg'ar nesta redação, que se··

rá gratificada.

-------,;._._-'----"-'--

PROCURA-SE
Casal sem filhos, procura

I quarto com refeiçpes, em

casa de família, dando pre
ferêneia 'ao perímetro c'en

h'a!. Telefonar para 3365,
até ás 18 horas .

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



..

f :'SOCIEDADE� BENÉFICIENTE DO,5 A�; I ���ÉD:��i�E� IFilosofia ou .Filomitia 1
I n�!��p��,,���!Ç(Ub���,���o� �aYo�lfAcim I ba��n����:i��',�;�;:;,��'��: I SEXTO Dl: UMA SÉRIE DF. 10 ARTIGOS ""',RER.ecreatlvo 15 de Novembro, I Marqu::s. N'�mes; consel.ho, te-ontem, com a avançada AS ORIGENS DO PENSAMENT? HUMANO OltGA�
:::ituado a pl:aça 15 .de No-I Fiscal: Presidente .NarcI�o idade de 83 3anos, o sr. José NIZADO EM ESCOI"AS FII"OSOFICAS.
vembro, s��ldo �entll,�ente, I

Lima; .�embr,o,s zanzl�ar LI-I E.'pamin.ondas da t:Tóbrega.pel� s,u� digna díretorla, em

I m.a, .,?1l0. BalIet.o: J�ao. se� O extmto era pai do sr. eles. A, Seixas Netto
cerimônía que contou com a bastião SIlva e Osmar Silva, Osmundo Wanderley da Nó- _ VI _

pres:nç.
a de elev�ào nú�e:'o I'

Diretor Art�st.ico Ten
.. A:bano brega,

destacado.
membro elo r

de figuras de maior projeçao ele Souza Lúcío: oomissao de Tribunal de Justica do nosso O ideialismo ele Sócrátes, de Atenas, seguido, mais tàr-
nos meios artísticos ele nossa Representação Hélio K. da Estado, e atual pr-esidente do de, por seu discipulo Platão, ateniense, parte do ceptlcis-O CLERO E AS PUGNAS ELEITORAIS Capital, foi rundada em 22 do Silva, Hélio Sarmento Sales e egrégio Trfbunal Re'_siol1al E- mo, utilizando o caráter fenoménico do mundo exterior, a-Eu acho rielícula a opinião emitida por mês passado, a Socieelade Be- Francisco Mascarenhas, eitoral, presentado pelos sofistas. Emprega um método de retroa-certa gente, de reconhecida instrução, ser- neficiente dos Artistas de Fizeram uso da palavra du- À família enlutada as con- ção do saber, até o fnmdamento de cada uma tése apresen-vida mesmo por uma certa ilustração e Rádio, Teatro e Música de ranté 'essa magnifica e entu- d lê

.

d O EC"l'!\DO tada, e consegue, dêste modo, buscar magníficos conceitos• Q enelas .2· >J. •com conceito firmado de inteligência, de que Florianópolis, que naquela cíástíca reunião, dizendo des- moraes. Deixanelo ele aceitar a ciência do Cosmos, poros padres não se deviam meter em política,
, primeira reunião contou e es- sa Ielíz 'idéia que era a crea-

a_"_"� �-"""-"""",,WJ motivo próprio de sua nova mentalidade analítica, _ au-muito menos procurar ínfluenclar os seus teve de início, sob a presl- ção, ela Sociedade dos Artís- tognósis _, apéla para as conclusões ele Anaxágoras, par-fiéis na escôlha elos candidatos aos postos dência do senhor Ténente tas ele Rádio, Tcatro e Músí- Na Polícle tindo dêsde a: teleologia do Co smos para a divindade, ondeeletivos. Albano Lúcio, foram conVi-I ca as sagumtes pessoas na os princípios encontrados poelem e devem reger �1 vida mo-Reputo tal opinião uma tolíce remata- dados especialmente pelo, ordem: DIogo Filho, sebas- Estivemos ontem, pela ma-
ral do' indivíeluo e a vida social (politica). E' o ieleialismoda que não mereceria sequer o menor repa- mesmo a tomarem parte na I tiâo de Lemos, �á�'iOPereira nhã na Delegacia Regional ele Sócratas que demarca a grande linha-eliretriz do espíní-1'0, não tôsse a atividade política ele certa Mesa de trabalho as seguín- . do Nascimento, Jau Guedes ele Policia elesta Capital, on- tualismo. PJa tão, entretanto, apesar do Jdeíalísmo-jloétícoparte � ela maior parte, digamos às claras te s pessoas presente aquela

i
Sobrinho, Arnaldo Alfredo, de grande era o movimento

se'guído para descrever as obras e vida de seu mestre, ali-- elo clero nas últimas eleições. Assembléia, que tão logo iria I Zozino Manduca, Hélio Sales de pessoas que lá foram dar
cerca, per sí mesmo, com suma independência, (I norte daEvidentemente, o sacerdote, o cura dal- formar a sua Diretoria' Pl'O-1 Sarmento, Arnaldo Santos, partes e ele outras q.ue se_ a- f grande corrente de pensamento-positivo, (matemático-as-mas não só pode mas deve esclarecer 03 vísória: Arnaldo Santos, Sal'- Ten. Albano de Souza Lúcio, chavarn para

av�n�uaGo�S'ltronómiCO), que teria: em Anstóteles-e definição verdadeí-seus paroquianos e freguezes respeito às gento Nelson-.Santos, Was- Nilson Mello e por llltimo o DO, livro ele ocurrencias. ex-
ra do pensamsnto-racíocínado como rumo de investigaçõesqualidades elos candidatos. Deve dizer-lhes, com franquez� I híngton Tupi da Costa, Nar- jornalista Ivo No�onha, q�e traímos alg.umas nota�, que de verdades-necessárias-à-vida passiveis de serem sacadase sem temor, quais os homens que, de fato, se encontram a

I ciso Lima, Senhói-ita Neide

I
disse da satlstaçào que via, foram explicadas para me- I à experimentação. Platão fundou o método analítico que'altura de exercer um mandato, seja o de Presidente da I Maria, Osvaldo soares, Diogo em todos os presentes aquela ,lhor compreens�) dos fa�os, USClU a matemática para erguer-se acima do ponto de vistaRepública, seja o de Governador, ou ainda, o de simples Filho, Hélio Sarmento Sales; reunião, estampada nos seus

I pelo. �osso ,dell'_5e�te arrugo, elos elementos; aceitava, por sua vez, a idéia de que toelo
rvereador. I e o jornalista Ivo Nororiha.j semblantes, dizendo mais ao Capitão Paulo Sami, .esforça- movimento comunicado por um choque, termina em repou-

,<

O padre não pode limitar a sua nunção ao preparo d�s sendo que toelos os trabalhos I longe que era ur�a grande la- elo Delegado ela Capital:
so, por si mesmo, quando, então, chega a concluir que, par-fiéis apenas ·para uma outra vida. Tem, a meu ver" a obrl- dessa reuníão foram secreta-I cuna que se. �azla ser preen-

ROUBO
tindo de relações permanentemente regulares e harrnóní-gacâo de encaminhá-los nesta, de procurar tornar este va- dado pelo abnegado senhor, chída e que ja as esforços por cas, podería existir o fundamento racional e imaterial dole de láigrrmns o menos peno;o possível, contribuindo, como Alfredo Fuhrmann. parte elos seus ielealizadores Paulo Valente Ferreira, de
Cosmos. Discípulo da Academia platónica, Eudoxo escreveupastor vigilante, para que o seu rebanho possa também de início, reclamam desde já cor branca, casado, natural
àcêrca das velocidades, fundando a primeira mecánica ce-aqui gozar da paz, ela tranquilidade e do bem estar que é Logo a seguir foi escolhida a ajuda integral ele todo o deste Estado, com 27 anos de
leste de que se tem notícia nesta Civilização Ocidental. Pelod

.

t·' t
.

Pt' termí and idade, residente à rua Vis- -o que constitui a felicidade humana, a JUS Iça �ecessa- e empossada a Dire .oria- 1'0- b?lIl ca arm�nse, ermm o
, , n 74 que aceito, Sócratas e Platão, definiram rumo às duas gran-ria, num ambiente de ordem e ele trabalho, que e o que visória que ficou assim cons- dts.e em VIva voz, que a conde ele Ouro Preto, '.' des correntes de pensamento.concede (l, tÚegria ele viver. E há de zelar para que a digní- títuída: Presidente Sebastiãó gente de Rádio, Teatro e Mú- I compareceu na Delegacía,

Aquêle tracou o caminho a seguir pelo ídelalísmo-esptdade humana não seja, diminuida nem espezinhada - de-
. Vieira; Vice-Presidente Ar-, sica merecia todo o nosso a- queixando-se que durante a

ritualista, êste: as normas mais antigas do pensamento pofendendo as suas ovelhas com destemor e até com sacrifí-I naldo Santos;' 1° Secretário pôío, pois essa novel' Socie� noite d� 10 p�,ra. 11 d,o co��. sitivo, provindo das escola3 astrológico-matemático-�strocio. Arnaldo Alfreelo Fuhrmann; clade que ora se fundava e3ta rente, um laraplO ou laF� I nómicas e física-ela-natureza. Foram, igualmente, o prinlei-Se ao sacerdote recorrem aos fiéis nos momentos de 2° Secretário Silvio do Vale fadada aos louros da vitória p�o:s, entraram em s<:u,escn� Iro ponto de contact_o entre ambas, no seguir que seria pa-aflicão e de dôr, se neles encontram as palavras áe fé e de Pereira; 1° Tesoureiro Nilson final. tono de. representa?oe:s, na I raleIo. Platão, com o seu ideialismo-socrático-descritlvocor�gem nos momentos de desânimos e de desfalecimento, Mello; 2° Tesoureiro Gustavo (Lafueute) l;ua ArCIpreste PaIva, n. 7,' serviu para êste fim. Historiou Sócrates e sua época, retni-se elas SU0.S mãos recebem o consolo balsâmico dos sacra- ----
. (Onde arromb�ram uma gav2- tou tambérÍl anteriores acontecimentos poi' ê3t� mét::>do;mentos e não poucas vezes o confôrto material do. s.eu NOVO GER·ENTE DA ES·SO ta e ?OnSeglL\:�am levar � contudo, fez sua filosofia de investigaçõ(;s astrónOI!iO-ma-amparo - justo é que também se lhe reconheça o dl-reIto " quantIa ele Cr., 3.500,00, sen temáticas.

,ele aconselhar de encaminhar, de conduzir as suas ovelhas

I
O sr. João Jorge W. Cos- companheiros de trabalho. elo -duas notas de 500,00, ou-I Aristóteles de Sta'o'ira aplicando o. l)li:lcil)io platónico.' ..,' "

b d 11' 35 de expe- I A e's nomeacão s"'guíram- tra de 20000 e o re3tante de
,

"

"'.'..
,

ao cumpnmento exato do seu dever, CIVICO, ao om esem- me I, com anos �. a
-

L

�'.. ela harmoma el11;re o esplnto-pen3ante 2 o seu objeto, _

penho elos direitos ele todos os cidadãos, l'iência em diversos setores se outras alterações na adn:.i- notas de 5,�0. �lsse o quel-; harmonia transcendente, pois _, percorreu todos os seto-
-

Querer retirar esta prerrgativa ao clero seria impor ela Esso Standard do Brasil nistração ela, Organizaçao I xoso . qu� .

nao sabe. no mo-Ires do conhecimento, em sua época. Codifica e sistematizauma restrição anti-democrática a quantos exercem o pas- - é o novo Gerente Gernl ele Esso. O sr. Thomas ,H:rt i menta.
SI falta maIS algu-

I a Lógica. Faz ciência-natural, como meteorologia,.botáni-ttoreio dalmas no país, pois mai:, odioso seria se tal restri- Vendas dessa Ori_sanização. Oelell Newman, q.ue ate Ie-
I
ma cOIsa.

.

I ca,
_.:. sôbre as plantas, em geral _, traça uma histórb doscão - se fôsse feita - só alcançasse· o clero católico, pou- O sr. J. Cosmelli ingressou centemente exerCIa o cargo,

. AMEA�AS... animaes. Compõe as linhas mestras da psicolog·ia. Orelena apando ou deixando de atingir os ministros de outros cultos. na Organização Esso como ele Gerente de Vendas da Ma- I Çlarmda LUZIa Duarte, na-
i Metafísica, como hoje conhecemos. Teofrasto, terniina os,..

f'" '"
.

el el' "offl'ce boy" pass"lldo a es-· ·tl'I·Z fOI' desl'g'nado para Ge- tural eleste Estado com 21 a- .

., .
. .

. '.
O padre que mstrUI os seus leiS USa, pOIS, e um 1- -,... I'

._ 'e,tudos de clenclas-naturaes de Anstoteles em llJstona dasreito indiscutível, pois não óeria justo que o seu consôlo' ériturário, chefe do Departa- rente da R�glao Central, sen- nm de ielade, solteira, resi-
plantas e Etiologia das plantas, (Nesta matéria de ciêncianãe fôsse além de belas palavras e de santas resignações,' mento de Lubrificantes, ,Pro- do ;:ubstitUlelo pelo sr. Renato dente a rua Rio Grande do
organizada somente dois homens foram tão comentadosdeixando de ir ao ponto vital de encontrar um reméelio efi- I motor ele Vendas, Gerente ele Pugliese, ant.i_go Sub-Gerente Sul, viúva, de cor preta, quei-
como Aristóteles: Newton e Einstein, Ê3te último, foi, de-caz para as cons:equências dêcorrentes de uma orientação Filial, Gerente de Distrito, jaquela RegIao. �ou-se co�y'� seu genro Mar-
pois de Platão, o segundo grande contacto entre o saber- '''-.mal se!"l1ra na escôlha dos dirigentes na Nação ou elo Es- Sub-Gerente, e Gerente, da Os srs. T. H. O. Newman e tmho Al1to�1O Bernardo, por, pensamento-raciocInaelo positivo e o espiTitualismo-ideaia-

� .

." ,'- C rit aI Em to'ela' R PllTll'ese pOSSlle'u tnmbém ter o retendo senhor lhe a- , ..taelo ."eglao e r . ., ." .. , a , ,lista, ·marchanelo ,sempre entre ambas as correntes, absor-o. que, entretanto, não é do seu direito, o que todos essas posições demonstrou longos anos el� e�pe.ri�ncia meaçado de es��nc����� I vendo e cedendo d'uma e doutra).
.

lhe
-

negam, é a faculdade ele mentir. E' a iniquidade de ·'u.aliclades que o tomaram em setores de dl;otnbUIçao ele HESUL'FADO D _.- Com Aristóteles estava quebrado o poder-mitico e cle-acusar.-E' o esquecimento elo oitavo manelamento que pres- ;stimado e admJraclo por seu� produtos ele petróleo. I :r�s �OLTOS A ,ESMO ,finida a razão elo p�nsamehto como cliútriz à verdades-ne-1 t t h t t .----. Nau SIlva Sumal casada, I
'.

O t t t· ... ,

creve: - "não levantarás fa so es emun o con ra eu
,.. I 'd . cessanas. res an e e pos erlO1', foram p'TUP03 subsldlanoscom 21 an03 ele IC a e reSl-.. 'pl'óxi.mo!" "

BE EFICENTE
�.' .

" 't,·t das duas graneles correntes de pensamento.. ,

l'efe LIGA OPERARIA N ... dente em Capoenas, Es leIo, I O h d' f' t b 1
..

t d
'"Que um padre diga aos seus paroqUIanos que e p -

,

. ..
mãe do menor Jaime Si! va .

que o.uve, epOls, OI o e3 a e eClmelf � as clencJas-rível vôtar num eleterminado canelidato oficial, porque o
, d 10 d "d el partlculares-mdependentes, resultado da atItude tomaela.

Ih d luesn10 I d
'

d d Sumal, e anos e I a e, .'

1· el' 'd tA" d· d'
govêrno lhe presenteou 'um Jep'p, ou e ven eu o

tlaugura a a nova se e a .. '. t. 'B" "d 'Ja pe o m IVI 'uo-pensan e. sSlm e que se po e Izer: Eu-a preço de banana - é compreensível porque, afinal, con- I
.

.

.. ... . queIxaldl-se con l.ad d Iflgl o

I' clides, ele Alexandria, ordenador da matemática, e:rande in-1 Macha o, que resl e e ron- .

.

�

.
venhamos, seria exigir demais andassem os. curas pe o ser-

_ Rlla Til ra·dentes. te a Fábrica de Café Mimi, I v�s�lgador d� natureza, demorou-se em 'geometna e me�tão, ainda no lombo dos burros, em plena era atômica...
.

t el d t f'lh
call1ca. ArqUImedes, mostra, nos seus trabalhos, a CJ$le che-b t

.

. e111 vIr u e e er seu 1 o,
el'"

.

d t E t
' .

Nem é simonia a troca de ens emporals. A Liga Oper�l:ia Beneficen- A aLuaI diretoria da LIga
t '9 h I h- I gou, em seus las, a ClenCla a na ureza: s uda a estatlca,-

I' I
.

t f'
--

f' t O
on em, as oras c a man a, ·t b 1 f d t d h'd t' t.

_

O que ·entretanto IÍao poe e e c esonen ar os leIS, a 11'- te desta Capital, acaba ele Operária é a seguin e: s-
t d el t d' ,I es a e ece os un amen os a 1 ros a Ica e propoe ordemd

.

encon ra o, en 1'0 a area
1

- ,

t· 't· A' t d .

mando do adversário ligações com os inimigos a Igreja, inaugurar um novo edifício waldo Silveira, Presidente; el 'd" b. i e re açoes a ma ema lca. ns arco e Samos, conqUIsta dóe sua resl enCla, uma om-
d l'

-

d t
' .

'.

'quando isto não fôr verdade. pará a sua séde, nu rua Tira- Domingos Veloso, Vice-Presi- b d f· . t t t' passa o as lçoes e aSrOnOl11la e regIstra o hellOcentns-l·t
. .

a e ogue e, e ao en ar a-
f f' t· t· G 1

O que não lhe fica bem -é benzer chapas e.e1 oraIs a dentes e com a Nunes Ma- dente; 1° Secretário, Fran-
'el 1 t . 1 d' mo; az a geogra la ma ema lca. a eno, arranCa da COl1-h cen e- a, es a exp.o lU em -

t I 1" el
.

t 't· (A
.

t' t 1
porta do templo e mandar que os fiéis faç�� elas capas' chado. cisco Agaipo Ferreira; 2° Se- _

d f
.

d cepçao e eo oglCa os penpa e ICOS 1'13 o e es), e, por ex-t I sua mao esquer a, erm o o .

t
-

'1'
-

d .àdvers�rias papel ?ig. iênico, q�an�o ,�s n�esma:: .

ragam o O ato inaligural que se rea- cretário, E�llálio ,:osé Tom�s; , d d d' penmen açao e ana Ise, compoe os qua 1'OS da AnatomIa enome de um candidato .que cllstnbUl.".mal.s c,andade :num lizou ante-ontem, às 19,3011° TesoureIro, Joao,P.almelr.o
menOl nos

.

e o�, sen o I�- FiSiologia.ternado no HospItal de can-j .

.

dia do que todo um cabldo num ano mtell'o.

1 horas, teve a comprencia cio Fontoura; 2° TesoureIro, Hel- el d' PlD 1 o'
•

f ' Estava, portanto, fundamentado o pensamento-do-m-t f
' .

d'd .

'l·t d
a e. e a e e",aCla Ola111

d' 'el tE' t b Ih ').'_
Podem demons ru1' a su� pre ·ere�cla por um can � a- Secretário de Educação, re- tOl' Melo; ?rador, .I-Il_Po I ? .

o
t d

.

d' t 'd'
IVI uo-pensan e. ra so ,ra a ar com e c e sobre ele ato que julgue ser o melhor, amda que o mesmo faça o smal nresentante elo Governador; Vale Perelra, BlblJodcarlO, c���aa ar:;�:�t�� as prOVI en-

missão futura,
'

da cruz da direita para a esquerda; mas não lhe cabe o di-I do sr. Ary Lentz, represen- Leopoldo Pires; Comissão
OTJTRO ROUBO ��"""''''''''''''''''��''-.w-''V-�...-.reito de afirmar inverdade de UJ11 seu irm�o de credo, pa- I tante do dr. Prefeito Munici- Fiscal, Dário Ouriques, Acilio Dorval Rocha, residente emra o qual deveria haver, se êrti'os tem, mais perdão do que. pal; elo representante do C::J- Paulo da Silva, Antoninho

Blumenau, estando nesta caanátema. "Ser cristão significa seu il:mão", disse o Car-
I

manelante da Polícia Militar; Setubal, João Ferrari e Pe-�

pital hospedado no Hoteldeal Montinl, Arcebispo de Milão, recentemente, "razão dos representantes de tôdas dro Manzolli.
Central, queixou-se de quepor que qualquer ofensa à fraternielade é um êrro que exi- as aS30ciacões de. classe 'des- O novo edifício é comp03to deixando seu carro defronte

.

ge reparação.". • ,. . I
ta Capital' e inúm,eras l)es- de três pavimentos. iniciado

do referido HOtel, dele foramPorque, se o apdl'e se portar elaquela maneira - então soas, associados ,e convicla- e concluído na gestão ele Os-
roubados da caixa ele ferra-já não é o pastor cuidaclos.o, o vigilante das suas ovelhas - elos. waldo Silveira, que está na
mentas, todos objetos, no va-mas um reles cabo eleitoral, cujo tratamento não pode ser O ato inaugural foi pr9si- Presielência elesele 1950. ,

'

". .
.

'

f. el·f'· f'
.

I"
101' oe 2.000,00, numa hmpezao devido a um sacerdote, mas· o merecido por um chefete d'iclo pelo·Secretário de Ec!u- Esve e I ICIQ o:. conc UlOO

: geral ...político. cação, que depois de' algumas s�m qualquer auxlllo clJS

gO-1 MAIS UM ROUBOEm tais condições, perde o direito ao respeito que lhe! palavras, deu por inaugura- vemos federal, e.lbclual e
O C

. '.

el S
.

1" (levidü e qualquer um poderé contar, sem remorsos, his'-- . (1.0 o edl·fl'cI·o. municipal. �1ISSarIO
.

e ervlço,' ..l

I
O el

.

I ' LIGA
recebeu um telefonema do srtórias de bilhetes de rifa que nunéa chegaram a ser corri- I Falaram a seguir, o Presi- qua 1'0 socla oa. Romeu, queixando-se ele queelas, de automóv�is que nunca chegaram a ser sorteados e, 'd,ente da Liga, sr. Oswaldo comporta 1.500 assoclaelos,
Slla res'd'

.,

p.
.

. I encJa, a rua resl-mesmo, de aJ.guns" certas aventu:as de alcova nada-eelifi-I Sil�eira: SI'. João Marqu:s havendo mensahd:des de
... elente Couti�ho, havia sidoIcantes que se comentam em �egredo. '

GUlmaraes' vereador Nereu Cr$ 1,00, 2,00 e 0,00, sendo aI'l'onIba I b d
' "'.

. .". < c a e rou a a, carre-Como cidadão o padre tem o direito irrecusável de es- Pereira; pela União Operá- esta LIGA flundada a 11 de
g'ando o 't tI' -

ga uno ou ga unos,côlha, de p.referência, de ac0n.se1ha�, de apoiar, el: �ufr,a- ria; sr. João Bati;;ta, pela janeiro de 1891 e expressivas
a importância de 1.500,00.gar o candIdato que lhe convem, seja porque motIvo for,

J Soci�dade ele Trabalhadores figuras fizeram parte de· suas
Mas não pode desejar tratamento de respeito qlie merece:1 ela Pre,feitura MuniCipal. diretorias. NOTA _ Pede a Delegacia
o verdadeiro sacerdote quando esquecido da dignidade do' Em grande3 mesas, foi ofe-

.

Com os nossos ugracleci- de Polícia, por nosso intermé
seu lllunus, arregaçar .ou despir a batina para entrar na recido guaranás, cerveja e mentos 1).210 convite enviado clio, par,l que todas as pes
luta, brandindo as armas ignóbeis da mentira e ela calú-/ salg'ad�nhos, sendo que à re- e pelo tratamento cordial ao soa3 que toenham ciencia ele
nia, e.:condendo dos seus fiéis a verelade, mistificando-os � anião se prolongou até altas i10.�SO representante, aqui vão algum objeto roubado ou al
abusando �da sua credilidaele ;t, da sua obediência. ; horas da noite, num ambien- 8S nossas felicitações, com go sôbre estas atividades que

Pode um padre achar que�!:lm mOluro_ ou um turco vé- te de muita cordialidact.e. votos ele prosperidades. estão em franco progresso,
nha a ser melhor governante do que um fiél da sua Igreja. em nossa ciclade, que. coope-
Dizê-lo e proclamá-lo. Mas o que se lhe nega é a faculdb.de rem com a Delegacia Regio-
de esconder as virtudes elo seu ·irmão de crenças e dizê-lo E O 1- � A L.. nal; a semelhança do que fez
espúrio quando,o sabe filho legítimo'da Igreja. - I! o sr. Canuto Eduardo de An-

Porque isto não é dilgno de quem prega a virtiÍde e drade, que com seu gesto, foi
condena a falsidade - esta mesma falsidade de irmãos que INS'TITUTO DE-·PREVIDÊNCIA DOS' possível restituir ao seu ver-
foi a que crucificou o nosso Salvador. Porque' são ,�stas ati-, SERVIDORES DO ESTADO dadeiro elono, a bicicleta fur-
tucles que dão armas a03 que combatem a -nossa religião, tada.
aproveitando-se da fraqueza dos seus ministros. De ordem', superior a A.sência do lP,ASE em S�mta Ca·· Cooperando com as autori-

Um sacerdote não é apenas um homem, E' um homem tarina informa que foram prorrogaelas até 31 de Olltubro dades pJliciais, estaremos fa-
revestIdo de uma condição excepcional. Deve país ser; I ás inscrições para os '�oncursos ele Auxiliar d,e Escriturário, I zendo um bem não só a cole-
sempre, um homem digno, um .homem' de bem: I Escríturário, G\uarda-Livr03, Cpntador e Oficial Adminis-j t.iv�d.a...de. ' c.o.�o ta.ll.1.bém.....

a nó

..

s

..
um homem que mente não é nem uma cQisa nem ,!tí·ativo. .

\. propnos, pOIS nmguem esta

1 �.iI�lJ. d.a �.OC.,h� Urlm .• DelegadO �la
...

I ;}V:'C, �1.
..

Visita in�_e;':e.iÓv'el elo" I
EGAS GODINHO AgenCia do I.l"ASI� em Santa. Catarma .. alnl�08 do alheIo. J

Florianópolis, Domingo, 16 de Outubró de 1955

Notas & Comentários

Às vezes, antes de a gente terminar a frase, já
querem briga. Ontem, por exemplo, eu dizia:

Sou pelo golpe ...
- E' claro!' O resultado elo pleito estadual!
-- CalIl.1a! Sou pelo golpe contra o golpe! E' pre-

ciso acabar com essa de�crença no regime. Os golpis
tas deviam ser processados, por pregação eontra as

instituiçõe3. Esses golpistas hoje fazem contra o Bra
sil o que os comunistas nunca fizeram!

x x

x

- O Jorge vai continuar ...
- O Govêrno cio Irineu?
- Que Govêrno de Irineu, que nada] Isso era pa

ra tapiar os trouxas cla U. D. N.! O J'orge vai continuai'
a sua política!

x x

x

Vam0.3 reformar ...
Os costumes políticos?
Não. Antes desses, a Constitu,ição

que está sendo mal usada!
catarlnense,

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


