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m�11 ilntl'o .Ia"" .

ifiO d. s, Catarina. . Coração 'de Jesus � �

I
Ano XLII : Consagracão do Brasil ao vontade c1'ACjue!e qUE é o I'f'l

- Ooração ele Jesus elos Reis.
= Encerrando as cerímonías A Consagração

N. tl.133 : (1:1. manhã na Praça do Con- A seguir, subiram ao Alt:l�'.

: [;l'e320, teve lugar um ato ele todos os ministros de Estac1J,
....,................... grande Significação na vida numerosos parlamentares e

Cr$. 101 espiritual do povo 'brasílel- membros da magistratura.
1'0: a consagração da nossa Na primeira fila, voltado .s

Pátria uo Sagrado Coração para o centro do Altar, viam
de Jesus. Foi um dos mo- se os Srs.·Carlos Luz, Nereu

mentes culminantes do Con- Ramos, José Linhares, Prado

5'1'eS.30 Eucarístico que já mo- Kelly, Aljm Pedro, brigadeiro
tivara atos ariteríores alta- Eduardo Gomes, general Ter-
mente _edificantes, durante a xetra Lott, almirante Amo

semana. O Sr. Nereu Ramos, rim elo Vale, enfim, todos C3

více-presídente do Senado, a- detentores do poder repre
ela companhndo pelo cônego Ivo sentatívo' no país. Foi' lida

Caglíart, secretário do car- então a seguinte oração:
ríeal D. Jaime Câmara, subiu
as escadarias do Altar e, em

vibrante alocução, repassada
ele erlifie:mte fervor relígio

dro, que anunciam "urbí et
so, explicou a signif-ical;,io

.órbe" que o Pai da Cristan- ; do ato que iria ter lugar, De,
dade vai se dirigir a ela. No I pois ele salientar a fidelida·
Altar e diante dele ficam to- de elo Brasil aos prlnelplos
d?s de pé e começa a ser, ou-I da relígtáo que nos fllí traz}.
Vida aquela voz paternal, da pelos missionários no a!
que, para muitos, já é tamí- vorecer da nossa Histórta, eri
Iíar. Milhares de quilômetros careceu a hnportâncía e a

no espaço atravessara a' voz grandeza do a to de fé que ur

daquele homem esguio e pá- ser praticado, numa hora em

lido para chegar, da peque- que o mundo, trabalhado pe
nina sala do 3° andar elo Va- la incompreensão e pela di;
ticano, até o locar em que lt- suníão, em que' todas as Cl"

quela multidão incalculável meaças pesam sobre o nosso

se concentrava para receber planeta, mais precisá do a u

sua palavra de ordem e sux xílio da fé, submetendo-se à
benção.

�._--::.,';
F-iorianópuUs, Quarta-feira, 27 de julho de 1955
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1,
- l1-S e �ficiulmente, G
u, . ,.

XXXVI Congresso Euca1'1stl-

co Internac!onal. E seus atos

flnais, que se estenderam em

apoteóse inclescritívt': .

desde

n frente ela Canc1elal'la �te
a Praça elo Congresso, atJr�
giram a culminância do. 1'1-

tuaí romano. O povo delirou

L1e entusiasmo e fé. A Natu

reza como que se engalanou

para testemunhar também o

Cfl:andiosO espetáculo que se

desenrolava no centro da ca

pital do Brasil, que oferecia

�OÜl 03 hóspedes, vindos de

todas as partes do mundo, a

última grande nomenagem "Lenços ao ar"

ao Soberano do Universo no
, .

magnificente certame_ que Quando surg� a C�Stodl3
nunca viramos e que tao ce- envolta na cortma de mcen

do se repetirá em nossa ter- 1,:'0 que, elo principio ao fim

ra. No céu, sem uma nuvem da proclssao, foi queimado
_. ' _

1)ara quebrar a pureza do a- em louvor de Deus, uma 01'- -- --'

'--:'-:--
�--- _._- - -- -----

- .

�ul, brilhava o sol no início elem é transmítída e logo a.. _•.., ��••••& _a •..
• _�.·.·.·_· �· _..;,..;.5�.·.-.. ••••••••a••_ _. _� .._._ .._.._·.�.·... CURITIBA, 26 (V. A.)

do espetáculo e reluziam as catada: "lenços ao ar". A l��: :: ':� O governador Adolfo Olivei-

estréIas quando as cerímô- dos refletores bate em cheíc ::
-

• ,., :: ra regressou a esta capital,
nías atingiram o seu termino naquele lençol branco que �

� �mI ���� � �D�
} ipós ter participado das feR-

e a multidão se dispersava?, env'Ülve a Praça, de onde pa"" � .

' � tividacles de fundação da no-
(

t· I
.

o-es' "C!c ., "
• 'd d dassim, concluido· o Congres- ·em essas ex� amaç. . >J�'

'.
-

I'
va CI a e, paranaense e

so levavam os católicos ,1 nhor, consolaI a Igreja do Sl-',. I' f"oanda, localizada ao Norte

gr�ve responsabilidade de fa- lencio", "Hosal1a ao Filho d': !:' - :: do Estado. Parte da viagem
zer frutificar nos meios em David", "Bendito o Que ve�l. � :: l do Govcl'nador foi realizada

que hoje, amanhã e depois '1- em nome elo Senhor". E, fal- :: A Comissão Pró Abono de Emergência, defensora dos interêsses da classp, :: .pelo novo trecho ela Estrad.:l

tuarãõ, seja no Brasil, COfiO tando 15 minutos para 18 ho :,. reconhecendo que .0 funcionalismo 'civil e militar, pessoal de obras, está atra- .: de Ferro Central, de 30 qui-
nas Américas, na �uropa ou ras, entra na pista central a

. ': I'essando uma crise 'de fome, 'frio, e mi'séria; não pode aceitar argumentos in- :: lometros, que liga Apucaranu
no Oriente, a semente cristã carruagem com a Custódia e i :: fundados e políticos em detrimtnto da classe.

�,.' a Araruva.

ele que se tornaram portado- o Cardeal-Legado de joelho:.;. : � Não estamos pleiteando o Abono em função de explorações políticas, e sim .

_

res contemplando e adoran.. Uns cantan�, outros aplau,!:: pelo que êle repres�nta para os sel'Vidores do Estado, notadamente os men'Üs ::
do a Jesus Cristo, present0 dem. ou aglt�m seus len�o� r:: remunerados. �
na Eucaristia solenemente a - e gntam cheIOS de emoçac 1',

,;. Admitirmos que, a unânimidade seja exigida para a concessão do Abono, �
presentada aos fieis de todos "Tu és Pedro"; "Viva o Pu, I � é um absurdo', com o qual não cpncorelamos, porque entendemos, que na hi3- :.

1 t d t 'pa", /', tória do reo",'ime democrático em que vivemos, a. unânimidade jámais foi con- Ios qüa.e ran es a erra. I ", 'I'
I' dit;ão para aprovação de qualquer projeto. Por que, então, somente para a me- I

A saída da lll'ocissão Rellieam os sinos ' .: Ihoria do funcionalismo, exige o Sr. Governador esta llnâllimidade absurda? ::
Em frente à Igreja da Can- I:: Admitll'l1.'fl>; (jllP p:I?'iste t'elf><:ào !'ntre o lH'0!l0 ele �mergêl}cia e o Plano de l,i(�elaria, conc.entl.J'aram-se Cri"to está. p� pe�to .

dt; r� Obras�é,,�.Llt;r.� �bj��lD '�f\nej�f-jf.>�.l�;:J.�o�'_?O��iC�',tal1to.q�'e 1Pandó na; �:B;1 ?'\
desde cêJo o;;-mêl'n'bros ,do ,:;élí' �'r€l1r�'>és��:�-3,l�:üs 'c�:rt!::� l� ". RerlD't'ida,'!'S'.�xcm; 'li" t', .QOí'l)rtLiC',rn' ',�rg,:1'H ·tl<'eCifuprO!I1IS�l(Í �ê aprcrva'ç-ãej .;];;>. 1;::" Iclero, que antecederiàm, de çam a replCur. E, 11l1StlH "Chb i �

• aumento do impô.'l'to: por partê Ü(l) P/::>i)' e l')TB, para concessão do AborIo; pl'o..
'j!

perto, o carro conduzindo ;J, com eles, ecoam as exclmn:J." ,-: metendo enviar, imediatamente a m�nsagem do Abono. :" i
Custódia-Monumento. Logo cões aflitas e esperançosa'> I � Como é que naquela data S. Excia" podia @nviat � mensagem do Abono, já ": i
após o carro, todos os car-I elos fiéis: "Senhor,' firmai f � corri o PJano de Obra's na Assembléia, e agora não pode? Por que? ::-r
cleais, encerrando-se a pro- no:"sas esperanças", ':Senhor I � O Plano de Obras e Equipamentos propõe o aumento do impôsto de Vên- :: I
cissão com a pessoa do. car- nós Vo� ::.mamos", "senhor'l � das e Consignações em 20%, note-se bem, propõe, mas êste Plano de Obras não ::!
r1eal-arcebispo do Rio de Ja- aumentai o nosso amor", S<', !.: foi siquei' discutido, quanto mais votado. Êle no momento é apena's um projeto � :
neiro, D. Jaime de Barros Câ- nhor, temos c?nfiança erq I � de lei, e não uma lei, seria lei sé apr'Üvado, e se apr'Üvado como exige o Gover- '.

mara. Cheia de fulgor a p�'o- vós," s�lvai-nos. que p�de�.?- i � nador, aí então é que o funcionalismo não ter�a possibilidade de receber ü :�:CIssa'" percürreu a avemd'1. mos, Jesus, Filho de 1\1arw, 'ii Abono.
Rio Branco, de lado a lado. tende piedade, de nós e cO"- I � Admftirmos a inconstitucionalidade, quando ela não está na apresentação,
entrando na 'praça sob os a- rei em nosso auxílio". Logú. � e ·sim na aprova,ção de mais de uma mensagem aumentando o impôsto em mais

plausos delirante:.; dos fiéis. a seg'uir, sobem as escaà�t·,;:, 20%, no mesmo exercício, seria desconhecerr�,10s nossas leis.

Á frente o enorme crucifixo três cómponentes da CôrL: �': Convidamos a qtie se nos citem texto constitucional pr'Üibindo expressa-
de mad�il'a conduzido púi' Pontificia, levando a' Mitnt ! { mente a apresentação de mais de uma mensagem solicitando aumento _de im-

,
, .

um grupo de homens, trâ� a vela 'e o grande MIssal elo I' pôsto. O que a Constituição Estadual proíbe é que nenhum impôsto 'será ele-

jando as vestimentas tipicas Legado de Pio XII. ! � vado em mais de 20%, e que nennum impôs to será aumentado duas vêzes no

dos tiroleses, seguido das Fi- . i < mesmo exercício. Pelo que sabemos não existiu no ano de 1955, nenhum au-

lhas de Maria e demais asso-, lhunihlemcnte adoremos i mento de 20% de Vendas e Consignações. Cai por terra, desta feita tôda al'-

ciaçõe religiosas, com cente· 1 . < gumentação, exclusivamente politica que se pretende fazer em toi'no do Abono

. nas de bandeiras os congre-I Os sinos não cessam de. to, i � e do Plano de Obras.
gados M�rianos, o clero se- I caro O Cal'd�al .M3Jsella, a.1oe-1 � O que não podemos é nos submeter ao ponto de vista pessoal e polític'Ü do

cular, as Irmandades e as re· lhado deDoslta mcenso no tu· .

" Sr. Governador, que é evitar explorações em vésperas de eleições.
ligiosas. Antecedendo de per-- ribulo e "a Praça toda can�'l li >

.

Mesmo porque, cabe a S. Excia., inteira responsabilidade em ter protelado
to a Custódia com o Santissi- com entusiasmo indescriti- � para esta ocasiãó, a solução financeira do funcionalismü.

mo, seguiam, à pé, os arce· 'vel o "Tantum Ergo", danei,1 I � No ano de 1952 a Associação tentou cobrar de S. Excia. as pr'Ümessas ele i-

bispos e bispos e, no carro, � entoaçfLo mais forte a

ess31;'
t'Ürais de atender o pessoal da Casa. O mesmo se repetiu em 1954 e agora em

Cardeal Legado, de joelhos passagem: "Este grande S�k" Maio de 1955, Se S. Excia., achava que, véspera de eleições não era época propí-
ante a Hóstia Consagrada. c·ramento, humi!dementt: '1' I � eia a aumento de impostos, como diz em sua nota, e há que evitar explorações

doremos, Da antiga lei as ,: - .:- políticas, deveria nos tCt atendido anteriormente. Não será agora a trôco da .;
Ausente a Rahiha guras, cedam ao novo misc� \ miséria e da fome do funcionalismo que irem'Üs aceitar pontos de vista pessoais ::Nossa Senhora Aparecida rio". Termi'nado o hino, o � e politicos de S. Excia.. ':

...................................... ·•·•• ,18.· < O que o funcionalismo tem como pont.o pacífico e claro é que a lei é uma,
"

.
,

I � e por éla é que nos regemo�, e que as pretensões de S. Excia. são outras, bem �

O r. H erberi MoSeS 1 � outras, e que devem reger, únicameI)te, seus interêsses particulares. �
I � Não podemos nos submeter ao ponto de vista de S. Excia., que é evitar ex- "

I � ploração política em véspera de eleiç'ões, que êle tenha êsse interêsse e a apro- ::
Registramos c'Üm especial cidade realizadora e pelo ,�e·).

! < vação do Plano de Ob:'as seja pretensão f)la, é muito natural.

"1satisfação a passagem, ne3· sadio idealismo, em lutas I � Mas que nós, conscientes, da necessidade do Abono, conscientes de que êle ;:
ta data, do aniversário na- i memoráveis,

.

conseguiu ct.�,': i � será aprovado na Assembléia, conscientes de que êle nada tem a ver c'Üm. o �
tsJício . do n'Üsso ilustre pa- I aos jornalistas brasileiros, de

i � Plano de Obras, conscientes ele que não existe inconstitucionalidade no envio � I'trici'Ü} dr. Herber� M�es, Pr�- I �ar c'Üm. direit?s ,e l�rerr�:: I � da mensagem, no presente momento, a Assembléia. �
sidente da Assoclacao Brasl- tlvas, uma assIstencIa Vlgl- I" Nós, conscientes de tudo isto não irem 'OS declinar dêstes direitos e dessa �1eira de Imprensa.

-

lante e eficiente. � luta para atendermos as pretensões de S. Excia.:- Isto jámais o faremos. "

E' merecido o destaque Saudando-o prazel'osamen· -: Não há como duvid::tl' que o Sr. Governador, é o único responsável pela não :.
deste registo, pois o eminen.. te, enviamos-lhe nosso afe· � concessão do Abono, porque só; a êle cabe o envio da mensagem. (Art. 27 n. III �
te confrade, pela sua cap�- tuoso parabem. > da Constituição EstadualJ.

.

�
•••••••.,•••••••••••••••a••••••8••�e•••�G... -: E é estribado nesta Constituição que vimos solicitando de S. Exa. o envio �

O IRMA�O DE HIRO'ITO I:: ela mensagem, ato de exclusiva prerrogativa ele S. Exa., conforme ficou prova- ':
"

da no venerand.o acordão firmado pelo Supremo Tribuna), em virtude do. re- !:
(SNA) - O Principe Mika- tenso estudo sôbre a antiga : � curso impet.rado contra ti Lei' 22. ::
sa, irmão do Imperador Hi-I história e cultura

hebréía.!
,I .: Uma vez enviada a mensagem S. Exa. terá cumprido cem seu dever pe- :.

roíto, será prelectol' do Co- �le é membl�O ativo da As- � rante a classe dos servidores e caberá ao legislativ'o a responsabilidade da c'Ün- �
légio Cristão Feminino de sociação Histórica Cl'istã do:: ces�ão ou não' elo Abono (Art. 21 n. VI ela Constituição). �'I'óquio. Essa é a primeira Japão. Embora não seju :i Ou S. Exa. e}:erce as prerrogativas que a lei lhe faculta e assume a respon- �
vez na história do Japão

I

� sabiHclade enviando a mensagem, ou S. Exa. se nega a enviá-la e o fUnciona- ii
I I ii

que um membro diretamen-' cristão, ° Príncipe tem re- " lismo não receberá o tão necessitado a.bono neste fim de govérno. ii
te relacionado com a famí-! velado interesse pelo Cris- � (Ass.) Helládio Olsen Veiga ::lia real toma parte numa: tianísmo. História Oriental :: (Ass.) RobervaI Silva

'

instituição pública sob regi-I Antiga é o campo no qúal o :: (Ass.) Elyanni M. Souza Santos �
me de salário. I Príncipe Mikasa fará prele- .: (Ass.) Alcino Teodoro da Silva ::

Desd.e a guerra, o Prínci-
I ções no Colégio Cristão Fe- � �

pe l\IIikasa venl fazen do ill-. i11in lilO de Tóquio.
'

7="��_�_�_;=.of'��;=-_=,=••_=:i"=�;===.;===.!':i";;:?-..�=;?:i"==?=�c=�-.''-''_-_;.ç....?.?.!',r=''''",,�_..';''Y'?_=.i''.;=_=_e_==''''''''.;=;= ,.,;=,.���c?'.�.= I
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O apoteótico encerramento do XXXVI
Congresso Eucarístico

não compareceu a solenlda- quele que cercaria o próprio
de. Sua imagem fôra retira- Papa, se fosse, S. Santidade

la do fundo do Altar, pois a- o oficiante. Cristo foi levan-

quela era a hora de homena- tado envolto numa cortina

sem única e total ao seu Ft- de incenso e, logo após, de

.ho, Só Ele deveria ficar na - j oelhos todos os presentes, a-
luele local sagrado, no cen- presentado à esquerda, ao

cro de todos os acontecímen- cantro e à direita, sendo tra-
tos. cadas três grandes Cruzes. O

:�01:0 depois contínúa a re

zar e o cardeal, de mitra e

I)áculo, encaminha-se para

seu trono; enquanto o micro

.one anuncia que está i111i·
nen te a' palavra de Pio XII,
pois, tinham sielo concluídas
as ligações radiofônicas com

monsenhor Cappoferri colo- a Cidade Eterna. Ecoam vi

cou sôbre. os ombros do Le- vas ao Pai1a e, de repente,
gado uma grande capa bran- exatamente às 18 horas e 30

ca, tendo UlO centro, em, ver- I segundos, faz�se impressio
melho, o símbolo de Cristo I nante si!encio. _Vai falar �
O cerimonial é idêntico à.. Sant� Padre, cuja palavra f::

anunciada pelo "speal{er"
Rádio Vaticano.

A voz paternal
Escuta-se na Praça do

Congresso 'O repicar dos si

nos da Basilica de. São Pe-

Saudação à Argentina
No derradeiro ato do Con-

jresso o povo deu novo tes

temunho de amor e' solida
riedade à nação argentina
saudando vibrantemente sua

bandeira.

"Coração Eucarístico Ué

Jesus, Coração do Homem ..

Deus, Coração de Cri::;to-�L'l,
Salvador da humanidade,
Senhor dos' senhores; Jtü.�

Supremo dos indíviduos c

das Nações.
Nós, como legítimos repr,,"

sentantes elo povo brasíleiro,

aqui vimos entregar"Vos ;_; >

destino!'> ele nossa Pátria qUJ

Vos foi consagracl:.l pelo E

piséopaclo Nacional, em pr,,·

s.ença do Chefe do OOVCl'l1),
no alto do Corcovado.

Neste momento culminant8

de nossa Hi.>tól'ia, atenclenrlo
ao apelo de milhares ele vo

zes, no mais vasto plebiscito
de Religião e patriotismo, vi
mos ratificar esta consagra

ção nacional ao Vo:,:so Divin'J

NOVA CIDADE

-':;oração.
A Vós consagramos todos

os Estados e 'Territórios do

SUaS gn,nclezas
il:u,urais. suas €'t;'P1'esa�.e"-r" -t' __z:;...r-,

['ea1izaçõ'e�, SlI:lS- riquezas
materiais, seu patr-imonio es

piritual e moral.

I, Reinai em nossos hll'es,
santificando todas as faiTl.�·

I

lias desde as mais nbast[\d1.s
! até as mais pobres.

Reinai em todas as ativi
dades dos homens. Sede:t

luz dos homens de estudo, a

defesa da Pátria, pelas For,

ças Armadas, a sapiêncitt dos
Legisladores, a justiça do"

Magistrados, a orientação elo
Govêrno.

Agradecemos Vossas eladi ..

vosas bençãos à nossa Pátria,
e, reconhecendo nossos erros

e ingratidões, pedimos Vosso
perdão e misericÓrdia.

PIO XII
NOVA IORQUE, 26 (U. P.)

� - Monsenhor Mário di Cor-
,

."
(,
"

o,

!:
'. '

I[ i11::treil'o elo PR�a chegou aqui
:: ;), bordo do transatlântico
" "Andréa Doria", acompanha
':
"

"

�
"

:.
::
"

�
.'
�
<

neliano,
.

camareiro particular
do Papa Pio XII, declarou,
C;.ue ;t saúde do Sumo Ponti

flre, é atualmente boa. O ca-

do de suas duas irmãs, Chia
ra e Maria, com o fim de fa-
zer uma visita de um m�" Por Maria Santissima, ':t

aos Estados Unidos e Cana- Virgem Aparecida, Rainha e

dá, À sua chegada, foi rece·- Padroeira do Brasil, suplica
biela pelos l'epre3entantes d:> mos Vossas bençãos para J,

arcebispo de r:rova Iorque, ú I, felicidade de nosso 'povo, il,-

':arcleal FrancIS Spellman. gora e sempre. Amem".

Vo_'RiSc;d'�CTdad;
">

",
.,:.1t4:� .���,

>'I"'';'-�

Eu, Dona Gazetilha,
do Estado-Novo!

remanescentes

Também eu, dr"Aüesivo, não' tolei'O e§ii!a gentinha�

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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,

( A V I S O 'Diretor: RUB.i:N·� j. RAllOS.

k1' .A- � t){"leg.ilcJa Florestal Regíono l

�v ou s�ntidb Je coibir, ao máximo JlOS� I Gerente: DOMINGOS •. 1.1.

sivel, as queimadas e derrubadas de mato, afim de ímpe-
..tQUINO

IJedir os desastrdsos ef�itos econômicos e ecológtces que I ,..

. ,
.

,
..ejltU�llh,ut•• :

acarretam tats praticas, torna público e chanaa a atençãc] P.epralleutltçõea À. a. L"r...

de todos -os proprtetártes de terras e lavrador es em geral I Ltda.

. 'j'"
• Rua 3en·"dot úlOut... 'II - 1."

para a ex g'encia do eumprímento do Código Ftorestar andar.
.

(Deer. 23,793 tle 23-1-19;(4) em todo o Estado.' I Te!.: l!!Híllll4 .- ruo d. JaDaau.

QuiEIMADAS E DERRUBADAS DE MA'i'O
�(lla !6 <te NOV.':Olt_�·'J 225 �o

. a nda r salll flU .... 8ao Pllul;:;
l'Jenhurn proprietário de terras 011 lavrador podera I

.

proceder QUei.mada
ou

dfl'.rlclbada
de mato

sem.
scttcttar, '1' \:3S' NA'I U};tA;:<

.

com anteeedêncía, li necessária Iícença da autoi'idade í'�o- .... a Ctt.," 'I

restai competente, cnnrnrme dilil)Ot:. o Código florestal em '
•

seus arttgos 22 23 ti t d
Ano Cr$ 1'10,00 to .

• •

iS J e ,res})Úc Ivamen e, estan o us illftawre� I !:le,úcatl'li Cr' �O,OO I '), . .
' . A •

-0- SUjeitos a penali�2<des. I .

No Interior
...0 s.abado (t�l de) - Farmácia Santo Antônio -

Ums casa de madeira recem-conatru ida, pintada a _ REFLORESTA��:i.,i;NTO ,Ano Cr$ 210,00 iRua Fehpe Schmidt, 43.

I I· d O 2 N
,. E

' - Isemestre
, Cr$llO,OO

I 31 domino-o Fa
,.

S t A tô
.

Ó eo, loca izada em um terreno e 2 x 5. egocio urgen- sta
_

Repartição, pela rêde de viveiros rlorestats, em Anúncio. mediante "ou.tráto.. .

b
- rmacia an O n omo - Rua. Fe-

te. Pre çe ,Cl;$ 9ó_00ú,IJo. Estreito. cooperaçao, que mantem no E<:tado, dispôe de mudas e se-. .Os Orli'IIl"'IS, �e.mo na� pu-' hpe Schml�t, 43.
.

d
' '. I'

hlicadoa, nao serao de J)vldo.. I O serviço noturno s .' f t d I F
,.

-0- mentes e espectes Ilorestals e de ornamentação, para .Ior- . A direção alio .e respoüllll ilisa • .

ela .e e ua o pe as armacias

Uma casa de material, localizada num terreno de necimento aos agricultores em geral, interessados no reflo- p.elos t:on.ceito. emit:d�" QOI a'- S�nto Antolllo. e Noturna, situadas às ruas Felipe Sch-

lOx500 sito â rua 14 de Julho, Estreito. Negócio urgente. r�st�mento de sua,s terras, além de prestar toda ortenvaçâo t\i������, i
mídt, 43.e Trajano. .

_ "

.

Preço Cr$ 140.000,00. . I tecn�ca necessária. Lembra, ainda, a possibilidade da ob- ,I .

.

A pr�sen!e T�bela nao podera ser alterada sem pré •

.

-0-
.. _! tenç�o de e�pristimos para rP-florestamento no Banco 110 I.NF'ORMAÇOES

na autorização deste Departamento.

Uma casa de madeira recem-construlda ainda nao Brasil, com juros de 7% e prazo de 15 anos.. UTElS

habitada, localizada em um terreno de 10x30, aíto em I Os interessados em assuntos flurestaís, para a ÔMCll· ,--o-
_._ ----.-----�--._- .. -.-

Coqueiros. Preço Cr$ 180.000,00. ção �e maíeres sclareclmentcs e requererem aatortsaeá. .

O le.itol' enco.ntud, n\lsta �o·
--0- de Iicençapara queimada e derrubadas de mat I . l�!la? IOtormaçoa. que !lU •• ta,

R· XI
. . . . ,

o, nevem diàr iamenta e de im .. .diato:

alOSUma casa a Rua Conselheiro Mafrl'<. dmgrr-se as Agencias Florestais Municipais ou diretamen- .JORNAIS 'I'�l.f., ....

-0- te a esta Rt;partição, situada li rila Santos Dumont 00 I)
o Estado ,...... .. �.U22

.

Urna casa a Rua Fernando Machado. I em f'lorianó'J)'dis, A. ?�zeta , ..

:
,... 2.666

.

DllillO da T&.t,j" , .• , ;;.;";11

-o-- ·}'eleJõt.e· 2.4.70 Carra Postat, �9!i : A Verdade ... , , '., i.IHÚ

U S t \.
• . E' d tI' f' A'

.

IlIlP' "n�.. J!i"í.l � ti88
ma granae casa �üm terreno, em au o 1 ntonlO. .., ereço e egra ICO: grisílva - Florianópolis, �L e. tlü8f'I'!'AlS

'Preço Cr$ 150,000,00.
,..... ,- .. _' .".- " ... ,__�_.. I Caridad.�;

(Pro�edor) .. 2.114
lPortari .. ) , �.Ollli
Neri!u Ramoi , , '" •.8.1
Militar "... .. I.lli�
São Sebosl ião (Cua d.
Saúde) .,.............. '.lU

I
Maternidade Doutor G"r·

los Cor'rêa
CHAMADOS U R·

Gl<�NTES
C'o.rpo ue Bombeiro»
Serviço Lu, (R",c:hml·a·

l'Oet; ) li .·UI ..
Políc:ij; I Saia Cornisa&�;� 2,Ol!�
I'oliei.a I Gab. De lalp"Jú I.. i.h.
COMPANHiAS Dlii
tRANSPO:&;'1 iII�
AEREO

\
�----�------�--------------------------------��---------------

�-=�__
.

(' G?-
.

INglC�Age" 'PRóFisSíoNA'l_r DR.l}O���:ASTOS MARIO,.D��t�RMO D·r. Vida') Dufra' Filho
I i MEDICO . I CANTíçÃO

I

Com prática DO HOlpllAI Sio I ESPECIALISTA EM DOENÇAS DE CRIANÇAS
ORA. WLADYSLAVA DR. 1. .LOBATO DR. WALMOR ZOMER Fran�liico de Anil e .IU ":>..tl

M.Ê D I C O CURSOS DE ESPECIALlZAÇAO NO RIO n. JANEIRO

W. MUSSl nUlO' GARCIA CU'ldo Rio de JlIIlelról I
CLtNICA DE CRIANÇAS I ,PIl':IHAT!tIA NEO·NA'1'AL - DIS'l'lJRBIOS DO RlIC.lU( •

. e nOí'D.�u do lIparelhu reafllllflitÓrlo llllllomade pel. r.ealdad. NIl-
CLINICA MEDICA .

ADULTOS �ASCl�O - ASSIS'l'ENCIA TÉCNICA II:Sl'l!:CIALIZADA AOS

! THBE"Cu"·l.OS.- clollal "'e Medl�I'lIa
- CAiUHOLOGlA

I
! REMA rUROS TltATAMENTO" 'NAP"''l'E'NCI

DR AN'rONIO DIB
., • � lU. Ualv",r- Cúntultório: Rlla Yitor Jhi- noer.�as lnternas F;

-

. i ..
• A INFANTIL

.

I
RAJ.HOGRAl"lA III RADIOSCOPIA .Idade do 6ralil1l l'eles 2� T I "'.M5 r:OqA�"'AO _ FIGAI)O _.'

(A L'I'A DE APRTT'I'E) - TRA1'AM !;NTO DA iNURES.I NO

MUSSI DOS PULMólS ":x-lnterDo por concllrlO 4.. Ma- H' � e. �til • � n
.

TURNA .EM CRIANÇAS Ii ADOLESCENTES - DISTÚ�BIO�
_ IU:DICOS _ Cirurgia do Toru ternidade-E.cola 118ex.t:rá;���a:M:seiunda., Qu-:_rta. a HINS - INTESTINOS PCSIICOLOGICOS DA INFANCIA lilNFlilRMIDADlilS DA INF.11J

CIRURGIA-'JLINIOA formado pela f'acuIdade Nller .. · (Se,,'.lço do Pr.ot. . Oc!Ã':"I.) lt... Das 16 às 18 h Tratamento Jllolierno da
A DE MANEIRA GERAL

.

GlIRAL-PAR'i'OS 'nal de M.,dlc1na, Tlal"loj'llltá. drlcuel Um.� Resi
_

'. otil:�' . ,'.
CONSULTóRIO - FELIPE SCHMIDT, 18 •

.3�rviço compltto , uplel.!!- ]'I.loclrInIiUio do Bo...lt.eJ l.... · Ex-IDterno do Serviço de Clrar-,midt �;nCla '20Ruad hhp. 8e.li· SlFILJS CONSUL'l'AS - DAS 2 AS li HORAS .

...do daa DOIIINOAS Dili SilNHO- ,
,

rill JitaIL. 11'141 d." HOlpU":.l L A... P... 1'. C. !
Tel 's 002

_ ali ar, apto 1 _

Consultório _ Rua Vict<rr i CONSULTAS CI HORA MARCA])": FONIII 11611

RAS con. modarno. método. Il. Cono de e.pedaU,...,çA. ".a. do RJo de Jauelro

I _._:..._
l\E.slDf:NCIA - TENENTE SILVEIRA, 110 (j'ON:I 1111)

diai'�6atieo. e tratam.llto.

I'S'
N, T. Ex.hlterllo

..
- .x-uat.- Médico 40 Hoa,It&1 oi. DR. J;lÉNRIQUEPiiI:13CÕ-

MeireJles, 22. ATEJ\J1E CHA�'lADOS A DOMICILIO
.

SULPOSCOPIA - HIST••O - tente de Clr�rlfia 010 l'rof. UC,,' .

Caridade .• , flORAl·aO: riã.- ÀNT'ONJO BA1'I"'T â

SALPINGOGRAJ'IA - ••:-.1.. 0- Golmarlea cal.,l. ,DOENÇAS DI SaNHO:aAS -I PARAISO nas 13 às 16 horas.
'" .... DR. CLARNO G.

LISIO BASAL. .,
Con.: Felip. SCDmldt, á6 .-

C f':-�TOS -:- OP�RACO.S MÉDICO Telefone: Consultório
JUNIOR

-

GALLETTI
· ,lladlote".liIla _OI' ..... e.I'�" li oue .SOl ,ono.

.

UII Joao "Pluto :n0 UI"
.

Operações - Doeu.;u d ... .ie.. CUNICA li:SPECIALI�UJ4 UI
.

i!:h.no,"oll&'111açlo - .litaIQli U"i'� I Atend. Em hol'l mue.d". I!ilíl 16,OO.�. 18,00 IH'''Ii.I. nbOF'1UI -:- Ciíulc-I li., Adll.lw.. 30415 I,. C)UANÇA�
- ADVOGADO --

VI<;>'''III li lafr•.VlIlmeJ5ii.. IRes.:.
- aDa

Ihlte'i.'"
Jliillm', 1'.81a Ullinna lItalld...e11"- i

..
cursu de Eipaeiailzaçlio DO C

Ru� VitIH -.feiró;ln. Il'il .

.

I�o: ....aultl..ti_().:. lt.llil, ·l'nJ_Ii_BO. oó,l, 80 - Fone: Ziil9fi rlllm.�n�8 DO Ü.OIlPIUII d. 1 ''{oapltal do. S.'r=j·""l'i" �.�
Rsid.ência: Rua José do . onililt�. dai i h II liur... tOi'l iii; íl.(li� - J.i·jltrl..uÓ;·(.[i�

-- Cd"
... - • "w iII'

p' 1
.Ru.• C,HU. to."r••1j(1l.lilíli"

1� _ill(l!lt..;" �lh1ittcii) dO .(lut·,pt.... �-"---:--.:--._
..

-_."-:-.
__

...
-_..

. _ar;. &..... I·tlldü.
. Vale ereua 58 - Praia 1::

-----,--.------.--

·

fior 1_"í0:. Du � ,. 1� (.IlH'U _ JJR. YLMAR COHItítA RRe�j,de�cla... IS�l'viço do Prof. 'larllll"; ,. d S
U·r. "0:;81. CLir\íCA MÉDiCA

ua. G4iue181 Blttinc01Ul D. Andrade)
• a ,'audade - Coqueiros. ! ADVOGADOS DR. AN'rONIO GOMEH nij

·

Du U li lI! hua -- Pn. CONSULtAS daa 10 -- U 110. lO� 1 f I
Consuít81 -- f'1I11l manlil .0 II . -'--'--1

DR. JOSE MEDEIROS ALMi:IDA
IIUSal TU.· �� l!.6I1J.

_ Jiospitlll de Cuídad., DR. MARIO WEN- VIEIRA
aeludlncla: Avenida Trom- Rua Tírade.ntEt :;. - Fon. 14.11\ DR -NE"'-WT'"

---- A tarde da. 1510 ha am dlaD- I DHAUSEN
.

ADVOGADO

powlkJ, 84. ON

Ite
00 CODlUltór' á.ll N !. .

- ADVOGADO - Eocritório • Relü!êncilll

___� v__ • DR. JOS'" TAV A. 1:\'W'C!, 'D'AVILA Machado' 17 ..10. D�. Tun•• CLINICA MÉDICA D. ADULTOS Caiu PalitaI 160 _ .lujal _ Av. Hercilio Lus. li
&I n.;;�

....Qull... ... Ir.· I E CRIANÇAS
., t C t

.

. dentes, Te!. 2766
-

..

-.... ,.�an a a arlna. -relefonO): 1146.

DR. JúUO DOU\I .IRACEM.h CIRURGIA G.R/..L I R'd' . '.
Consultório - Rua Joio Pin- I ------------------------

VIEIRA MOLE'ST1AS NliRVOj3AS • Dlen�.. de
ESIenhlora. - Prllcto- . COU���I}:n7:

-

fll., Pl'lUld>illlt.
I' to, lO .. - .Tel. M. 769.' I Dr L

.

D
)(J:DlCO

M.ii;N'l'A1S - CUNJCA G.liAL og li -.. �tr cldad� IIfHJca CLJNIC Consu.lta�: Ou 4 à... laOT,.. auro aura
1:8PI:CIAI.JSTA· •• I L), Serviço Naeloul ti. I),,"n C9n8ultortO. Rua Vltor ••1-)

.

d
.A I lt<islOenCla; Rua ••tu.. li·' ,. .

.

.

O'lVIDO", NARJ.Z • GA2GL�NO.SrA' ç!lll_ Aient..ü.
�eJe8 n. t8 - Telefone' 11107. OLHOS __ OUV�DÚS .':. nior. 46. 1'el. 2.81%. I elinl·c. Geral

'-'.:> A A Ch f d À b 1 ,
" Hi l' Consultai: Dili 11 1II0ra. Im .

NAlUZ. -----

'fRATAJ(1IN1'O I OP••ÂO"� J
De �e:ta� m U·11 o, f: o'

.,.
dillnte: ,. . ,'. GARGA.�'U I DR. NEY PERRONE Especialista em moléstias de Senhoras e vias uriná.

InfrlloV.' ....el.l&o - NebIliU,.". -_ Psiquiatra do 11 .til..
Resl(jencla: Fone, 1.4!1 DO 1 .

• .'.

,
,Ultra-So:.. Colônia Sant'Ana

.

Olp.·, -

RUII: Blumenau n. 71. . i
DR. GUERREIRO DA FONSEC.,l

.

MUND I
[Ias. I

(1rata••at. d••i...lh ce.· COlivul.ottir8pia p.lo lidtro. DOENÇAS DO APAR1i!iLl::IO DI-
.

T
Chefe do �el'vjço da OTO:R�. F'ormlldo pe!a. Faculda�. Hac! Cura r:1dical das infecções aa:udas e cronicai, do

.llclo.r••llloue�:��aÇi�.!.. lt�.l.� ..� r.hoqut e cardialol. lllin:!.ill �l'Ã' GESTIVO - ULCERAS DO .S- �O do Hosl(;i.�kld� Florianópub•..uol d. M,,(J,clna _UOlVU.idad8j aparelho genito-urinário em 'lmbos os sexos

'" • • W�� _ .. pill! .Yu.Jarii:>tnapia Peico',n:'.-"· TOMAGO H DUODlINO. AL•• -

ossue a
_

• t_,A OI Á.PAlll· I do BTul!
D

.

.

GCIIIIl>II - llu4u1I4lI (
..

'A•••ta C:ONSUL'f'A8:' �'�rt.e .' ,��;...
"

GIA·DERMA1'OI.OGIA a cu- LHO� MAiS ,MODERNOS P�,JU, : �IO 0.1 .L�N.'lIlR.ü I . oenças.
do aparelho .Dlge:-ltiV.

o e do IItstlilMll .IiTVO''' •

•• O'.-.l..iil.n.....l�i. (llll!e. tal da. li ii li kOl"lt.& fi,:'" I NICA GJi&AL TRAJ�AMEN'lr\ da •. I)OIlNN'I,;ÂS, Aperfe',;ulllllente na "Cu. d.· Horário! 10% ás 12 e 21"'; ás 5

,

•• EaiU.; i\netlU, .

-.

, PR JULIO PAU -1.'
da E;:jPECIALIDA,Di _ I S�l..�e Sã ... liIIii'u.l" ',. "

�
n'

. J '

flor·lno d... li ... !li .....ra' ai flua "na .. Gar'l) õdl ••..
PI Z I COl!�llltlli - ll�l. 11..IDloi ii ..

' PrM. V'ernllndo Plilllioo CoullultorlO: l.L 11radentelS, 12 - JO. Andal'"- Foue:

4a., l' t. Ui ...n..
'. . dtl Ger:erul Billil\J:�Il��. _�Qu ••,.. F'fLHO fJOSf'J'rAIJ.. • Illlterlhl pOI' li ""Oi do 15in'lç{J H246 -

.

!oYilUIUII'I_!I! .- lt.l1. Vlwr .hl·. RIi:SWillllCiAI .i�;t l:j)� {(Viii Ex interuo dr. iW. a:JtilfUlull a T�R,I?i! ..;'-. d.. II .�, -- .1i! CirllT,d.1I R.··· . ,.;.'
r.l.. ílil _ :"Oli. lI1I16. I �illl 1&1.:.11101

•

e Serviço d. iastro-eutnoloiCi&
no CO!:,�l��J p_IUO t'l'of I' ..di'o d. IfGllrti

,

eSHlen(,la. R .. LaceI da Coutmho, 18

"

•

.!tlll. - )tu. 1'1'" Jor,. 1',-
,

__

:_'.
__ ' '

._.-:-. da Santa Cssa do Rio de JII,..,lro I
• CO,N:S!ILJ OlHO ._ lha IUI Eatai?lo por 1 llUO n.. ·'ifat.ir- 40 6.spl\n ha i - Fone: g�4fl.

'011. 14n. .

DR. ARMANDO VAL.&- (Prof. W. lhrardíneill). I ILHE�S �"2... ,fllda.!e -:- .Iheol ..
"

DR. SAMuvL FONu-�A I RIO DE ASSIS
Curso de olillrololri.. (Prot. J .HE"IDENCIA - r.l1pa Si!li-I

(ror OtávIO .�OllrlillU Lhe.

.. 0____. 'Austregesilo), mldt nO lia Twl. 2'66 Interno por ! .no do p. oto

CIRURGIAO-DENTlSTA .1)". 1ierviçol de Clilllca lallll'.tH

I
Ex interno do HI).pit&�

meter-I'
Socorro

Clini!!a - Cirllriiil _ Prota.. d .• Aulllt@nd. Mowclpal • Il�- nidade V. Amaral. DR. ANTON�O MONIZ OPERAÇõES

Dent.ária
' pital de Carlda4. DOENÇAS lN'J'JUtN.U CLlNICA DE AI1ULl

118101 1 • h.tr.·V..-..,.llll. CL'NJCA IiIilD.lCA D. C_UN· Coração. Eatôma,o, !Ylt..-üno, DE ARAGAO DOli:NÇAS DI! ">IliNi.'OR \.S

Cllüll:ilt.órt... J.nidh,cl.l ãu (iMI • Al}()L'l'Qt! !itr.do e viu biliar." i.lua. (;'I'I-! CIRuJ:tGlA 'I'RIlUMA'rOLOGU cONsuL'i'AS: 1'-0 J:l()Jpitlll a.

farDando lI.,cliiliilo t. '.
,- AluirIa - rio» • útero. Ortoptdi... Carid"d·., di_l'iamanta da, II lu

t.l..tona: U..,
' , Oonaultorio; &1111 NUII.. .... Cf.n.u)tó·rio· vl�t "h·al••

I Consultório: João Pinto, 111. II!

Con.ultu: da. 1i,(lO ,. n." "h.do, 7 - Cou.lta. "'u 11 h 2%. I
Dili 16 àI 17 diariam.nta. 2· 3& 4& das 14 às lO horas.

• d.. 14,00 á. 18.!laoraa ;18 hora. [la. 16 àa l'il !lOn.... Menos �& Sáhadoil 110 Consultório à' Rua João Pinto

Excluiiva"'lIut" com "'In. mar·,' Rea,dência: RIl•.•ancil., Üuj· Resi<lél)cia': RIl. BM•.hn·. lO. � Res: l;Iocaiuva Iii. nr. 16 (10 andar).
...... lb .. rm... i .- I'on.: "'7111 Fone: 1:4i8. , Fooe: - ::.714. , KESIDENCL,�: _. R. taula

Shl2tel, 129 - Flcrü.nóp�jü.

A IMOBllIARIA "MIGUEl DAUX"

INICIANDO AS SUAS VENDAS OfERECE
VENDE

Uma casa ampla, construida em um terreno de

20x19,50, localizada no centro da cidade, sendo parte fi

nanciada, entregando-se a casa desocupada. Preço ....

Cl'$ 8uO.000,oo. Negócio urgente.
-0-

Duns casas, localizadas em um terreno de 9x53, sito
no Estreito, sendo uma de alvenaria' e outra de madeira.

Preço Sl'$ 300.000,00.
-0-

Duas casas situadas em um terreno de 10x65, sito

no Estreito, sendo uma de madeira e outra de material.

Preço Cr$ 220,OOO,ou.

-0-

Duas casas de madeira, localizadas em um terreno

de 20x28, de tamanhos diferentes, situadas junto a Es

cola de Escrita e Fa�enda da Marinha, :no Estreito. Acei

ta ofprta. Negócio urgente.
-0-

Três magnificos lotes na praia do Bom Abrigo. Pre

';0 Cr$ 170,000,00.
-0'-

Quatro lotes nu centro da cidade. Preço
Cr$ 550,000,00.

-0-

Quatro lotes na cidade de Londrina. Estado do Pa

raná. Preço Cr$ 180.000,00.
-0-

Um lote de 10x34, a rua Tupillambá, Estreito. Aceita
oferta.

-Q-

Uma casa situada na Praia do Bom Abrigo, e um lo·

te anexo, Com on ibus na' p(Jrta. Preço Cr$ 150.000,00 ..
Vende-se a casa ou o terreno em separado.

-0-

Duas casas de material, situadas no Morro do Ge

faldo, tendo cada casa seis peças. Preço das duas

Cr$ 150.000.00. Facilita-se pagamento.

Lavando com Sabão

\9irgem ES�ecialidade
da Cla.'·WIIZIL INDUSTRIAL-JoID.lllle. (marca registrada),

ecoDC)mi.l'a,.,se �te�po_ e dinheiro "

I I
I
I
.,

L

I

i
I

1U1.N!STERIO D<\ ÁGRlCULTURA

:5ER\'lÇO nOREs'i'AL
i)I::LEGACIA I' LORt:S'LU

J:STADO' FARMACIA DE PLANTA0
-l.\'Ill:S DE JULHO

2 Sábado (tarde) - Farmácia Noturna - Rua Tra
jano.

3 domingo - Farmácia Noturna - Rua Trajano.
9 sába.do (tarde) - Farmácia 'Esperança - Rua

Conselheiro Mafra.
10 domingo -

Iheiro Mafra,
16 sábado - Farmácia Nelson

Schmidt.

Farmácia Esperança - Rua Conse-

Rua Felipe

17 domingo - Farmácia Nelson
Schmidt.

23 sábado (tarde) - Farmácia Moderna - Rua João
Pinto.

24 domingo - Farmácia Moderna - Rua João Pin-

Rua Felipe

L'lparelhagem moderna e con;pleta. pa.rllo qUalquer' e�.lUlii�

radtolopc4i.
Rad1ogr�na& e radioscopIa",.
'-uJmõ...s e coração (llJrax).

Estomago - intestinos e figado (cf.ileclstogl·So.l'ht,J.
Rins e bexiga (Pielúguafia).
Vtero e' anp.IOS: Bisterú-salpingogratia com iJlsufla.

çâu das trompas para d.lagJló.Sti(�o da �!iteribd%de.
Radiografias de ossos em �rl1l.
Medidas e::: a • .a.s dos diamctros da bacia. pars ol.'tcnta�

ção ao parto (Rádio·pelvimctrta).
Dlà.l'1am�nte na Materruüade Dr, Caclú;:! l)o.•re•.

Viagem com segurança
e rapidez '.

80 NOS CONFORTAVEIS MICRO;ONIBUS DO

RAPIDO ,(SDL�BBASILEIRO))
Florianópolis � Hajaf - Joinville � Curitiba

'.lil

'.111

Agência: Rua Deodoro esquina da
Rua Tenente Silveiru VENDE-SE AS SEGUINTES PROPRIEDADESl''-\C , , , .

Crllz.. il'o do ::;,)1 , •• , .. ,.

! {;���t . : : : : : : : : : : : : : : : : : :

!
Loide Aérll;l .

Real , .

Seandinavall , ......•.

,HOTÉIS
'Lu:r '" ..........•...•..•

Magestic , , ..

Metropol .. , .. , .

La Porta , '

Cadque ., , , •.

Central .,:, ..........•..
��trel,a .• w • W W .

lideal
, , •.• , ..•..

E8TREi'rO
niaQut ... ' ......•.......

..7UII
2.6u(;
',66•
1.12' A Casá n. 12 na Rua dos ilhéus (antiga Visconde
1il.401 Ouro Preto).
:::�� A Casa n. 13 na Rua Silveira de Souza

As Casas nas, 1 e 3 na Rua Sete de S'etembro

::��! Uma casa de estuque na rua Servidão Moritz, (Morro)
1.147 com o terreno 6 x 14, preço Cr$ 18.000,00
3.321 Uma casa de material com o terreno 10 x 30 no inicio
.,'4� d t;',694

a es rada do Pantanal (lado da Trindade), preço Cr$...
1.171 40.000,00 .

.

1,11" I A tratar com o Sr. DoraJécio Soares ou o Sr. Sílvio
Iii' Spnsini

--..,..,.._._--........,,_--�._..._.......___...""--'\<:.....,..,_,. . ._,... __ a

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

18"��COdeG.�É[)I.TO,PUPULAR�.I
.

� AGRICOLA,' "I
f{M..o, �-IUl.À11/� "16 ..

_ _ '. -��tf
.. - l..O 'J .' .'

fLOnlANOPOLIS - Siõ..eõ.rõ.rtnó,
,

.

----------- ,- - o

(Chácara

Restau rante Napoli
RUA Marechal Deodoro H.
Em Lage8. no fluI do Brasil, o melhor I
cu,SCQDto �spe(:lal P.4.r& oa leIlbore. l'1ajantt!.t.

_ ........_---_._ ••_----'---� _._-..,..---_._, .- ........ , ...._ •• - _,_ �. �� _ ....... - ........._ •••.,....��•• -,. __ o •__ ..;.___,.__ ' ._. __._� ...� - _ ...

. I
\
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Flor lanópults, Quarta-feira, 2'i de julho de 1955

MAIS IMIGRANTES
'l'00.ü[ü, _ (U. P.) - Ü.:1S

:170 em i !!;r:U1 tes jallonef;;',J I
san ão de Yokohama no dia I '

-4 de agôsto com destino ao
-

Brasil, a bordo do vapor ':A·

emríca-Mapu' .

Ao anunciar a viagem elo']

emigrantes, o jornal "Nip
pon-Times" diz que 224 mern

bras do grupo S:lO serículto
res que trabalharão na in
dústria brasileira da sêda,

Sociais
A Borboleta

FRANCISCO LEITE

Rompe o casulo e sai, tonta de liberdade:

Voa aqui, poisa ali, deslisa ao ar, doudeja ...

Ora beija uma elidia 'ora uma rosa beija,

No desmedido afã de sua insaciedade.
ipreceito-do Dia I

! :FALTA DE APETITE NAS

I CRIANÇAS
Doces .e_choc.olates antes

,das refeições tiram o apeti
te às crianças. Não é outro
o motivo por que muita mãe
aflita se queixa ao mé
dico de que; é uma verda- I
deira luta conseguir que o

I
filho coma alguma coüw.1
Isto, porém, não é de acll:1i-j'-rar, pOIS nem os adu ltos tem

apetite depois de comer:
uma guloseima qualquer. I

Corrija a falta de ape
tite de seu filho, eví

ta.,do que êle, antes
das refeições, coma ba
las, doces e bombons.
- SNES.

•
'

Sabe que despertou mudada; e tem saudade

Do sonho que sonha ... E, agora, o que deseja

E' encontrar urna flor, venenosa que seja,

Que a embriague de uma vez, que lhe mate a ansiedade ...

E, em busca dessa flor, anda errando, e não para,

A rodear flores mil, beijando-lhes o cális,
Tent:111do realizar o sonho que sonhara ...

E, assim, dou da se vai, através dos caminhos,
A subir, e descer, por montes e por vales,
Até se espedaç:ar na ponta dos espinhos ...

1/2 xícara de manteiga
1 xícara' de açucar bem

ANIVERSÁRIOS

MAGNIFICA RESIDENCJJ
com AREA CONSTRUIDA df

309m2, situada na Rua Fe:i

pe Schmidt 113.

DR. ALFREDO TROM�
POWOSKY

Na data de hoje tran scor

Te o aniversário natalício
do nosso prezado conter

râneo sr, Des Alfredo Trom

powos1cy, ilustre membro do

Tribunal de Justiça deste

Estado e figura destacada
da Soci�dade Catarinense.
Na oportunidade ver-se-á

o ilustre aniversariante cer- MANEIRA DE FAZER:

ca do de significativas pro- 1 - Fragmente os boli

vas de respeito e apreço nhos. Espalhe o centeúdo no Facilita-se parte elo P!l�.1

pela lhaneza de seu carater fundo de uma panela, dei- mento.

e pela elevação de seu bo- xando Y2 xícara para co- tTra ar com o proptietári.
nissimo coração. hrir,

� _

Dr. Guerreiro da Fonseca,

Às muitas homenagens os 2 - Bata a manteiga e o

de O ESTADO, visitando-o, açúcar fino juntos, a ponto

respeitosamente formulam de creme. Junte então as PORTO ALEGRE, _ J (C;
os melhores votos de felici- gemas dos ovos e bata mui- P.) - Está sendo esperada
da des. to bem. Bata as claras dos para dentro ele poucas ho

,

DR. NEREU RAMOS ovos em ponto de neve e en- ras .a prisão, no Rio ele Ja
FILHO role na mistura cremosa. neiro, para onde fugiu, do as

Tr'i'tnscorre, nesta data, o Adicione a baunilha, me- sassino do motorista Renar.o
aniversário do nosso preza- xendo sempre e- derrame a Alves da Silva, da Esso stan

'do conterrâneo e distinto a- pasta adquirida, sôbre os dard do Brasil. O assassin -,
"

migo d�·. Nereu_Ramos .Fi-l fl�agrUentos de bôlo'A chama-se Antônio Ferrelr..

lho, motivo pela qual mu itas I o - Esmague os pessegos, da Silva, mais conhecido por
serão as homenagens que: ele maneira a fazer 2 xíca- "Gregório".
lhe serão tributadas pelo 'ras do conteúdo. Espalhe- �--

vasto circulo de suas rela- os sôbre a mistura cremosa.

cões e pelo grande número ,Bata o creme de leite, até

ele admil'adores de <SUllS hé- enelUI:eécér:,·, P.()l{co 'a pouco
las qualidades. vá juntando o açucar e ris-

O ESTADO formula os ta, batendo ainda. Espalhe Próximo ao Lira Tenis,
melhores votos de felicida- o creme sôbre os pessegos. C0111 duas salas, três qua r

eles. I Ponha em cima, o que so- tos, copa, casinha e banhei

FAZEl\'I ANOS, HOJE: .

I �rou �los bolinhos. Leve à 1'0, com completas e novas

_ sr. Osmar Laurinda da ,g-el.ad,e'J�·a durante tôda ii
í

instalações, aluga-se com

Silva, destacado elemento nOite} Para servir, corte

I contrato e fiador.
elo Diretório distrital e Pre-I em quadrados ou retâugu- Informações nesta redu

sldente do Diretório el.,� Ala 11�':_.��P�_�2___ ,i ção.
Moça do P.S.D. em 'I'r in da- ---�----'--'--'---,-- ----.----- .. --

de' I '

'
' .

,

:_ Cél. Artur Pereirc\.,
ne. Ce§a!"B�!alha da Stlveíra

Círurgtão Dentista
Clinica de Adultos e Críancas
Raio X

•

Atende com Hora Marcada
Felipe Schmidt 89 A Salas 3 e 4

, ino
2 ovos

1 colherinha de extrato de
baunilha

1 lata média de pessegos

V[No[ S[em metades (amarelos)
1 xícara de creme de -lei, •

te grosso

1/4 de xícara de açucar ,

cristal

SERÁ PRESO

abastado comerciante em

Joaçaba, onde reside e é

muito relacionado;
sra. Epopéia Lima

Gl'ams, es.posa do sr. Ladis

láu Grams,
'

funcionário da

Base Aérea de Florianópo
lis
_ sta. Maria Wagner, fi-

lha do 'sr. Manoel Wagner,
residente em Al'iriú
-

_ sta. Jadira Pires, filha
do s1'. Tito Pires

- sta. Mama Vita1i, fi
lha do sr. Aleexandre Vita

li, e aplicada aluna -do co-Ilégio Coração de Jesus;
- sra. Júlia Cardmw Cf,

mara,
.

esposa do sr. Louri
val Câmara,
- sra. Lucy Callado, es-

'

posa do dr. Lydio Martinho
Callado r.

- sra. Maria Cruz, espo-
'

sa do sr. Manuel Cruz, alto'
funcionário do Tesouro do-'.

"

,

Estado
_ sra. Donatil:: dos Pas

sos Cardoso, esposa, do sr.

João Capistrano Cardoso
- sta. Wanda Scheider,

fUha do Cmt. João Sch-

Você - sabia qúe •••

neider

o MIICIIRIMo. INVêNÇAO
005 CHINêSe-s. rC;' IN- �
TIeODUZIPO NA ITAL/A

PO/Z MA�CO PoLO,G(/AN
"0 lJA 5(//1 VOLTA 011 CHINA. '

"

EXPERIMENTE
HOJE

21-38 ·4PLA

•... � ..... � _ .. -
- _.,--�--�---

BÓLO DE Pl!.:SSEGO

CL'Para o lanche de maior; USEcerimônia ou para uma fes-
ta de aniversário, experi- CONSELHO DELIBERATIVO'
mente êst� ?ôlo, que te)1ho De ordem do Sr. PresideI\te ficam convocados os se-

a c.ertez.a Ira contentar aos nhores membros deste Conselho pai'a, em reunião ordi-
maIs eXIgentes paladares. �ária � realizar-se quinta-feira próxima, dia 28 do cor-Ilente, as 21 horas, eleg'erem o Presidente do Clube 10 e

INGREDIENTES: i20 Vice-l�re:identes, Con,selho Fiscal e 10 e 2° Or;dores
250 gr. de bolinhos de: paru o bIênIO 1955-1957, de acôrdo com o art. 65, letra b,

baunilha, desses que se en- dos Estatutos.
contra nas padarias com fa- Florianópolis, 23 de julho de 1955.
cilidades. M. Gonçalves, Secr. do C. D.

DOZE DE AGOSTO

,
1/
/ pessoas como o álimento mais delicioso, mais

completo. mais seguro, mais puro e mais presti

giado. Entre adultos e crianças, em todo o

mundo, ° delicioso Toddy ocupa um luçor prívileqicrdo.

Quente ou frio, pela manhã. à hora da merenda,

com as refeições ou entre as refeições, a

sucessivas gerações Toddy se

identificou entre milhões e milhões de

qualquer hora, Toddy é reconfor-

tante, alimentício e delicioso.

Toddy Côilr<ÍriT ecílclo, farro, Ies
fillOS, prOleÜH'ISI carboidratos e

vitaminas, ciel)tlficamenta dosa
dos, patu render o m d x i m o da

nutrição. E Toddy diz q vlirdlu:te.

ENERGIA f PRAZER

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

Alistamento, eleitor�L/
"

� ',
.

.
"""'"

AiS pessoas que desejem e devem
alistar -so, requerer 2a. via do título
eleitoral ou irenslerl-lo. podem pro-

�

curar B séde do Partido Social üemo
crético. à Rua Arcipreste Paivaj n 5,
sobrado - das 9 às 17 horas.

•

Conselhos de Beleza

,

->

CICATRIZES DE ESPINHA8 zona a tratar e a profundi
E DE VARIOl..AS. dacle ele a tuacão sobre o te-

t - ..:',
chio cut21ftéo' de- acordo corn"

Urna casa no Estreito à Rua Sousa Dutra sem níi

mero, preço 30�OOO,OO. Tratar na mesma com o sr. Pedro
Francisco de Souza, ou com o sr. Romeu Santana antigo
cobrador desta Redaçào.

Dr. Pires o caso que se tem vista e cu-

jas regras principais só a ex
A3' espinhas e a 'varíola

per lencía pode ditar. Em
.Ieíxam no rosto, como nín

'media, entre tantos, os clien-

tes suportam b�m, uma :;A I
plícaçào sobre cada cín-.o 'Icentímetros de pele de cadn :

vez, semanalmente.
'

i
I

Toda a intervenção e 1,,';;1"
'

tlcada sem dor pois pata tn 1

fim é feita uma anestesia 10'-
'

cal por meio de compressa::!
de gelo, cloretlla ou meS1110 I

injetando-se uma solução (]�: _� �.'
,
-_� ._ -- .....-._-

novacaínn com algumas go
tas de adrenalina. Uma vez o

tratamento terminado faz .. se

um curativo simples o qu.i!
deve ser mudado dis ríamen ..

'

te afim ele ,não aderir na

ferida.
merecesse da parte dos medi-
cas especial atenção. Mas os Após trcs dias forma-se

2studos e trabalhos destina- uma crosta que cai norma1-

d03 a rei>olver a questão não mente l1Q fim ele uma senn

foram em vão, Finalment,e mi., Em dlg:unas pessoas há o

chegou-se a um resultado sa· aparecimento de critema

�isfatorio. O metodo consis- (inflamação da pele). O teci ..

te na utilização de uma pe- -:ia novo que aparece nas zo-

I quena' -escova de a�o, toda laS tratadas é macio (sem

especial para esse tipo de 1 aspecto cicatricial) e 11

tratamento, a ,qual é monta-I )igmentação absolutamente

da num cabo flexivel que normal. Não .se pode fazer,
por sua vez é ligado a um portanto, a menor difel'ene J

pequeno motor eletl'ico. Pon- 1as areas limitrofes.
'

.lo-se o aparelho em funcio- Nota: - Os nOS30S leitore';
namel1to a escova de aço so- poderão solicitar qualquer
;'re um movimento de rota- conselho sobre o tratamento

çf,o conhecido como forçn da pele e cabelos, ao med.ico

':entrifuga (que foge do cen-- especialista Dr. Pires, à rl1'1

tro para a periferia) e pelo Mexico, 31 -- Rio ele Janeiro.
qual o tecido cicatricial em bastando enviar o presente
que se está intervindo e éx,- artigo deste jornal e o ende

pelido forten1ente do campo reço completo para a respos- J

operatorio. A extensão d8. ta. "

guem ignora, marcas consti
tuídas por pequenas cícatri

ZéS onde se nota depressão
proveniente da falta do teci

do cutaneo. Constituem ca

sos desagradaveís pois dão
um profundo complexo de

mrertorídade aos seus porta
dores, sobretudo quando do

sexo feminino. O desapare
cimento do tipo de cica
trizes sobre o qual esta-
11103 escrevendo hoje, constí
mia até o" fins do ano pas

.iado um problema de dificH

$olução. Todos os processos
.sntados pouco. ou nada ade

:ntaV8.m embora o assunto

Vende-se

VIVER!!! MORRER!!!

Depen4e do sangue, o sailgue é a, vida!
SI-- NGUENOL - Tônlcél cks convalescentes, tônico)
dos desnutrido:'.. Coutém excelentes elementos

tônicos: - Fosfato, Cálcio,
Arseniato e Vanadato de Só
dio.
OS PALIDOS -- DEPA UPE
RADOS - ESGOTADOS -

MÃES QUE CRIAM - MA
GROS - CRiANÇAS RA
QUíTICAS receberàu a toni

ficação ,geral do organismo

'�AVENTURAS 00 ZE-MUTRETA

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Flortanépolis, Quaria-fe:ra" 27 de julho de l!}55 o ESTADO
---�------ -_

\

,)
� .� �.�,.� . ,.- . . .r _,.. _ .... ,

Noticiamos, .há dias, a partida do tenista do. Lira T. do todos os concorrentes com que jogou. Além disso, ten
;., desta Capitn l, pAULO FERREIRA LIMA, para Por- do como par;eil'o o gaúcho Roal do Hocheim, venceu tam
o Alegre, onde foi disputar o Torneio Aberto Infantil do bem o Campeonato de duplas.
Leopoldina Juvenil, a mais importante associação ten is- Explend idas vitor ias, não há duvida, essas obtidas

. .íca g:lUc]U e campeã daquele Estado do ariatocrattco P110 nosso conterrâneo Paulo Ferreira Lima, que, ainda
-sporte. . há pouco, fizera tão bõa figura no Campeonato Brasllei-

Paulo regressóu
.

ontem de sua viagem ao sul, tra- ro Infanto-Juvenil, em Santos, classificando-se entre os

endo-n os um resultado que honra. o ten is catarinense. oito tenistas que restaram, nas quartas de final daquele l"iliRPi�íiiII!��pa

'11Jisputan do aquele torneio, o mais importante na catego- ;magno certame nacional.
�!IalIiãiiSl_IIIiiio_�h'fII�!I!"" ."da do sul do Brasil, com dezenas dos mais categOl·jzados·' -

tenistas infantis da capital e do interior do Rio Grande Congratulamo-nos com Paulo Ferreira Lima e com o

ro Sul, S:1zrUU-32 afinal CAlvIPEAO do certams, venceu- Lira T. C., em cujas fileiras �ilita.

,

•••G•••• i».�.�•.i.�I9i,.j-:j>_:ti�••8•• 'ih)�@�ii.�••••(r$�-��$G.u tj.í$_;rn., de sôbre a água, por quilô-
I .. metro lançado, com uma

I 80 Funcionário Civil, Militar. e I :d_iah_o"'_ia��_325��3
.

i Pessoal de obras !
: DA COMISSAO PRó ABONO !

I'
. Agência

ê Não é justa· que se l'csponsabilize êste ol!._ aquele li:1rti<lo. Todos são unâni- O I
•• mes em j'eeonhecer a nccê"sidade e estão dispos1:os a vú tIl r favoráveis .;t concessào _.' de I

: 10 ABONO e tamhém conceder os llieíos pleiteados pelo Governador.
.

.:01 r b I'
�

d d
I

iii Isto nos llrovam as cl.eclarações das candidatos ao Govêrno do Estado, Dr. 8 U l'CI �. e i
I Francisco B. Gallottj, pcL PS.H e P'l.'B e Dr, JOl'ge I"ucCJ',Lt, pelos I'al'trdu5 Côliga·· I

'

"

Ü
' '. I _

i los, ahaixo tnmsfl'itas: ! .
. '} I'

.
-

o

...

_/
1IiIIIb:!I, ".'.i., .c.1t

I "Afirmo ao fUllcionaHsno do Estado, que se cIeHn. darei absoluta pl'cferán-! "\"l'iQII�"U.

E'
,

'

• Jia à situação do meS'iTIiJ, q;nviando a ASBemhléla Legisla Uva a neces"ària HleHsa� G ......... 'c�'1 m'p re-g'o!el,' �::: f�;./)edi<íO do Abono, i'DJil o indi..pensd,vEl aU1Ututú 'de lmlíOsto§ tão "ó P,U';1

lié.�.,.11 .

8lu·oam -se

.

:. .

"

'

_.

.

..
ii Exel.'cerei a minh", influência .lc /'Iõverllarlül', se ej,:;to, junto ao,� t1"D�iLHlu'" _

.
.

. - .. - -' -' l�ara uma auxiliar de escritório' com prática de dati·
I

·lue sêit,Hrr-;:n'u iiimna üi'.c-ntaçao para a c���:�)SltilF�:�����'� B. G.I\LLOTTI ; I TRl!:S (3) SALAS, COM-, Iografia e contabilidade.
• : PARTIMENTOS DE F'REN- Pl'ererên'cia a quem conhecer inglês .• ijj TE. '1 G C: "Sou fral1(.amcnte {'ií,VOl'ávcl ao Ahono de EmergC\:icIa. Se eleito, tomarei '. ! 'ratar ,na erencia do abo Submarino.-
... .

t" v Ver e tratar à Rua Deodo- R J a- p' t 26• :nÜ:lf1 lVa de ::Ulsc�IlLar, Cl'l mesà redonda, não só Oi> l'e:;l'e�;entalltes da classe in- • .ua o o 111 o,
-� teressada, cmn os IJartír]os -políticos, com a hrt-vidade ne�essári�t, a fim de {iUe S('- : 1'0 nO ]4, nesta.,
I ja ·solucionado, mediante ft.lillJ10 e leal entendimento, cn tfe as conclltes partidá- :

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

: rias, quer do' Governo, quer da opõsição, problema de t il. c' magna relevân�ia pa.ra �
: i devotada classe dos scr'vidores públicos. :• Estará, assim, apü, o Govêrno a enviar LIma mmlsag-em que, refletindo as •• •.. justas aspiraçi'ícs da classe, e traduzindo; igualmente, o IJenSHmento de todos O" •
: partidos, não venha ,. sofrer qualquei' delongoa na sua tramitação llClo Legislati\'o·'. ..
• 0.
•

(Ass.) J'ORGE LACERDA 111
• 0,
I Falia :lllenaS o Go\'ernadol', Irincu BOl'nhau'len, único l'esl1Dl1slÍ.vel, enviar : "I'• 1 Mensagem do Abono de CI'S 1.000,00.

-
-

: .

! TudQ o que se dissêl' em contrário ao qtie afirmamo:> acima não passa ele ex- ! Restrlou-se 1: jllor::;ção e demagogia. ':
• (As:;;.) Hellidio Olsell Veiga ..

: Uoherval Silva : I O "Satosin" é excelente

: Antônio .Matheus 1{rügi"r ; I p;I ra combater as conse-
_. _ � ,

.= Eliani M. Souza Santo" I lo·II:i.;n"j�s dos resfriaC.:ls: Pa·rtlclpa'r"'.ao "

o

.
_

•
}).lcino ·T. da Silv:t : iYT'tnçi\i'� dos bronquJ(Js,

.

. '. y O Ct:ntro de Irradlaçao
:

\

_ A' = to""t'�, Gatanos. Peça ao seu ,. Le�poldo Coêlho e Se�h?ra e Vva. Maria Pereira 00- ,Me�tal "An�oor c Luz" �ealiza
J NOTA:, presente l1ubHcaçã.o d.eixa de ser feita nas jai'n:i ;,; �Tl 'dUO �' ... , <,,,,:,,,.ô,,, :{'(; "Ç;,d()�ifl' in_

mes Tem o p:azer de partICiparem aos parentes e pesso�s I sessoes E5?ten�as, todas as se-
fi DA TARDE, A GAZETA e VERDADE, em virtude de (;;; .mesmos se !i".:!.':Ü('.Ú:i fii: '.' ,

.

,_
" ele suas �'e!aGoes o contmto de casamento de seus fi�hos I gundas fClras, as 20,30 à rua

I IUV.
\lIgá-la, ainda como matél'ia

l.*"ga.. ..'.
_

� I' lJl�oad_�, na,s traqu�?bron- Aurea e Laury em 16 ele Junho de 19550

. consell.leiro. Mafra, 33.
_ 20

• �
A COMISSAO : q�llte" e �uas malllfesta- Florianópolis, Jo;nvile !andar. .

t .. '

� çoes. Sedativo. da tosse e

I
Áurea e Laury / I ENTRADA FRANCA••••••\.ii.•••••�•••ilaôi••êl.qJ*.-:�G·�e·u�efhl81.G.a;��w.ot.'..ijJV••�ijiilíJ••C���e; .

expectorante. 'c,ontirmam 1--
=

..

'.
-=

Bôa Viagem ·.e grande· exilo, rowers!
Para a Capital da Repúbiicâ, via aérea, segue, hoje, a delegação catarinense de remo que no próximo domingo
defenderá o prestigio ,do remo barriga�verde na monumental Regata Not�rna �o Vasco da Gama na Lagôa Ro
drigo de Ireitas. Está assim constituida a nossa delegação: Presidente - Heitor Ferrari (já no Rio); Vlce-presiden-

r / "

te - João Batista dos Santos; técnico -Adolfo Cordeiro;' remadores - Silveira, Ddilon. Kupka, Hamilton, Edson, Chi-
cão, Sadi, êleno. Osman, Kalil, Ilpo. Vilela, Orildo, Alfredinho e Walter. Bôa vieqem e um grande e consanra

dor êxito, rapazes'.'

..................................................,••••••••••..,. Q.g��a�· a�.._ �� ,

"O Es_taclo Esporti.vo"
•••••••••� 00 .

Torneio início Carioca .ne próximo
domingo

o "Clássico da Ami
zade" promete, ser dos
m a i s sensacionais e

equilibrados, devendo
levar ao estádio da F.
C. F. um público nume-

Brilhante Vitória do Teo!sli Paulo Ferreira Lima
Domingo, no estádio do

Maracanã, com imcio ao

meio dia, será disputado o

Torneio Início do certame
carioca de }Jrofissionais.· O

vencedor fará JUS ao' Bron
',e "Célio de Barros", insti
tuído pelo Departamento de
Imprensa Esportiva da A,
B. I.

.

Vencido pelo Corintians o "inhium"
paulista

São Paulo, 20 (V. A.) -

:; torn aío-in ício do certame

j.anlista de· 55, disputado
ante-ôntern, foi v�ncido pelo

Coríntians, que no jogo fi
na! teve por adversário o

Linense, que assim foi pro
clamado vice-campeão.

. 1.manhã: Avaí X Treinos no campo
I

êocaiuva -, da F. C. f,
Na noite de amanhã !

Marciano x Moore, a 22 de setembro
OAKLAND USA, 25 - Va- sua disposição. Para isso,

mos. ter, a 22 de setembro, �'Jino Valdez :foi também sa

um grande combate de box, ;?;3zrnente posto de la do .. ,

eru disputa do título mun- Archie Moore 'é' um pug i
dial dos pesos máximos. lista perigoso, capaz de exi
Archie Moore, campeão ne- Xi]' muito esfôrço de Ro
gro, detentor do cetro mun- 'c](y Marciano. Pega :Zorte, é
dial dos meío-pesados,' der- ligeiro, manhoso, às vêzes, '

rotou sem dificuldade o fe 'sempre terrível. Acredita-I'1' t C' "B b"
"

d
'

pugt IS a a rI o o me··' se que o coml.ate ara ren-

dia. Contarei em outra co-I ,1,,- apreciável, pois Archie
muuicc cão o tiaba lho in te- j é apontado coma um dos a d
l igente de Jack Ke[ -ns,

eX-j
versártos mais .hábeis que

"marrager" de J'a vk Dem- Rocky Marciano terá tido
psey, para induzir Olson a em sua curta e brilhante
combatê-lo. Ver-se-á que o' carreira' de campeão do
velho Kearns é ainda uma

I
mundo.

raposa astuta 'e sagaz. Der- II Ambos estão treinando

�'otanclo_. Olson, por nocau- tLvamente para o grande
te, Archie Moore, de quem i -omba te, que promete C011,;
Jnck Kearns é parte-vmaria- i titn ir empolgante espetácu
ger", afastou todos os as-, lo na temporada pugil ístlca
pü�antes ao encontro, fican-

.

dêste ano nos Esta,dos Uni
do, assim, com o combate à, dos.

-lJ_m plano.
absolutamente

. 'completo1 -

_

�·-�r�/Jj .
-

-

\I] -�.. �.

'v
.. ��:::,.._� :?�,

'"", Ç:::::--�-,,�,'

será dado andamento
ao certame citadino de

Dois treinos serão leva-

I dos a efeito hoje no campo
da' rua Bocaiuva. A tarde
exercitar-se-ão os pupilos de

.

Nelson Garcia e á noite os

paula inos, sob as ordens ele
Waldir Mafra, ensaiarão à
luz dos refletores.
Sexta-feirá' "apronta rã"

o Fígueirense para o embâ
"e de domingo frente ao

Carlos Rena ux. f!Jmosos pi�iilistas
manifestoràm, com

profiselonaís,
prélio entre
Paula .Ramos,

c o m o

Avaí e

Nova' marca
mundial

entuslésmo, sua
admiração por êsse

notável instrumento
musical. SCHUMANN
destaco-se pelo suo

vibrante sonoridade,
.
precisão de mecanismo
é excepcional acabamento.

_.�em 88 notas, 3 pedais
cordas cruzadas e chapo·
de metal. Venha ouvr-Ia,

ruso.
-

--------- -_.'_ --.---�. __ .

Compra-se.·
Terreno ou casa velh�

imediações do centro.

Informações na A M· ·dp

lar.
Auxiliar de escritório

Competente
Precisa A MODELAR

LONDRES, 25 (U. P.) -

Douald Campbell estabele
.
ceu oficialmente novo re

corde mundial de velocidn-

Vários modelos o preços
e condições .muito ocess(veis,

leiTE
Distribuidores }<jxclusivos nesta

Lojas Eletrotécnicas
Rua Tenel1te Silveira, 24 e 28
Fpolis: - Santa Catarina

Praça:

Participaçâ'O
51n1'. e Sn1'a. Norberto Ribl 8111". e 8n1'a. J. A. Gome>

têm o prazer de participar a seus parentes e pe2su;1s de
sua" relações o contrato de casamento de seus filhos

Lia e Cid

Florianópolis, 16 de julho de 195'5

CfNE SAO JOSE-
As 3 ---:- 7,30 -- 9,30 horas.

O MELHOR FILME DE
LIBERTAD LAMARQUE
Líbertad LAMARQUE -

Miquell TORRUCO - Tito
JUNCO em:
LEMBRA-TE -DE VIVER
No Programa:
Reportagem especial so

bre o 360 aniversario do
Congresso Eucaristico no

Rio de Janeíro.'
Preços: 10,00 - 5,00.
Censura até 5 anos.

As 5 - 8 horas .

Libertad LAMARQUE
Tito JUNCO Miquell
TORRUCO em:

LEMBRA-TE DE VIVER
t ,.:,

,
No Programa:

.

, Reportagem Especial so

bre o 360 aníversárfo do
Congresso Eucarf stico In
ternacional do Rio ,de Ja-
.neiro.

Preço: 10,00 - '5,00 .

Censura até 5' anos.

As - 8 horas.
Jane WYlVIAN - Sterling

HAYDEN em:

MEU FILHO,
MINHA VIDA

No Programa:
Repórter. Nac. Tela. Nac.
Preços: 9,00 - 4,50.
.Oensura: Até 14 anos,

As 8 - horas.
John PAYNE - Lizabeth

SCOTT - Dan DURYEA
em:

_HOMENS -INDOMAVES
'I'echn icolor

No Programa:
Paissgens do Brasil. Nac.
Preços: 7,00 - 3,50.

f Censura at� 14 anos.

!DtW
I -As - 8,30 horas.

I Libertad LAMARQUE -

. Tito- JUNCO - Miquell
:TORRUCO em:

.

'I LEMBRA-TE DE VIVER
No Programa.:
Vida Carioca. Nac.
Preços: 9,00 - 4,50.
Censura até 14 anos.

/
I

As 8 - horas.

Françoise ARNOUL
Fel'l1andel em:
/

O FRUTO PROIBIDO
No Programa:
Nàticias da Semana. Nac.

Preços: 7,00 - 3,50.
Censura. até 18 anos.
,----�-,--_.--

CASA MISC.LANU dUltt'J·

b,,1;dou do. )Udt.. a:C.A.

\

•

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Dlarto da
Me'ropole

Outro dia íamos atrave.ssr

a paIl!'e que l,iga a av�nida d,) i
Cáís a Avenida Brasu e ha- I

via_ confus�o �r�manda'_r� I
trá lego, torto dbvudo,., t,lh:U I'atl'Rpalhado .. , A pnnclj)l,)

nos sentimos �leio a, cDntl:a Igosto, POlS o RlO esta cheio

de confusões, especialmente Ino tráfego, com obras que se

et_erniza_m, com buracos (iti."

nua se fecham. ,

Desta vez porém tivemos!

alegria com a confusa tram-I
formação naquele ponto Chicapi�l: . ��avia ur�a" t�bola_���
da i'rereu,ufa aVisando que :

se iriam iniciar as obras dí� Ialargamento (la "ponte do.:

snspíros". E' mais contente I
ficamos ainda com a eretí- �
vacào do nome que fôra

POS'-I'to por nós e:m nossos .comen
táríos de há quase seu anos,

I

'[onclamando ao govêrno i
providências pela obra agora '

írucíada e até que enfim! I
O nome da "ponte dos SU:S-

I
piras", pegou mesmo a tô.Lla !
a imprensa e a todo o carro- !
ca oue ali transita conhece a

:

ponte por esta denõmi,n:,ção. I

E'l1fw 11i nada de tl'adlClOUal

e não houve recalque no no

me da que existe, em Veneza

É flue pai: aií tra,l:itavan

três línrras de bonde servtn

elo ao bairro da Sao Oristo

vão. Condenada a ponte, Co

b01�des passaram a dar um,

volta enorme, esticando i,

viagem em mais de 30 minu

tos, E ellGE,U ironizamos fi o

corrêncíar; - C:1d:l- vez qu

por ;:;t:i passavam êstes cario

ca!':, suspiravam e d.ztam ; -

_ A11, come era bom no tem

po de ponte.,. E quand,
pa33a\ arn no," bondes' mal.

e�trib::ldo., ainda, lamenta

var.i outra vez: - Al1, e �.

ponte " E então devido

êste.s suspiros, a ponte pas
[GU fi ser "d03 suspiros".

j� pegou, "ponte dcs suspí
1'0.3", por essa razão, Nariz

ele namorados suspirando 8

I\1Z da lua, nada ele Ü'adíç:\
v.nria tio Império.,.

Fe.Izrnente a Pre íeltu,

resolveu sxcntar fi obra COU1··

de-ve, e como já deveria ti;,

feito há muito, Mas não es

queça de fazer voltar a pas
sal' por ali os bonde" de Sãe
Cl'isLovão.: Assim quano

.pronta a ponte, continuar

sendo "dos auspiros" de :a11
via!

Alterosa
oertameute, você há de se

.

um bom mnrido. Se tiver dú
vidas quanto a Isto, poders
verificar f. verdade respon
üendo às perguntas elo test.

que, sob esse título, aparar
em a nova edição. de ALTE

ROSA, que acaba de ser pos
Li em circulação. De qus:
quer' maneira, sendo "um bo.

marido. você há de ser taro

b("l um bom chefe de ram:
Hã e.. como tal, gostará ri

levar para CUBa apen-is :1

publicações dignas de se r e'.-:

Iídas por tOd03; e, aín t

neste C3.�O, terá de recorre

a ALTEROSA, "a revista dr,

Íc1l11ília brasileira", que apa
rece nesta quinzena com

uma edição ainda mais notá
vel, confirmando mais uma

vez sua inigualável classe.

para a qual contribuem :JS

excelentes qualidades morais

que a caracterizam e seu pa
drào gráfico dos mais per
feitos,

Eis alguns elos títulos que
aparecem em ALTEROSA elE
15 1(1€ julho: NOva York A

meaçac1a de Dê;;tl'ui�10, "fi

bet, País sem Mistél'i03, Hei'
eleiros de_ Quatro Pés, Aki
bulações de Uma Recém

Casada, Moscou Vai às Co�'

ridas, Fama e Visão, Os Pu;
da Canastra, etc .. Vale a pt'

. na assinalar ainda o apare
e:imento nesta edição da co

mOI/ente novela "O Demôni(
do CIúme", destinada a al-

., LISBOA,. 1 CU. P.) - C

govêrno português, cuja 1'0- I

modelação foi iniciada em 6
.
CATANIA, 25 (U. P.) -' ,As primeira.s notfeias de

'. do corrente, está agora com-
.

A nova cratera que ontem, la chegadas .dizem que esta
pleto pela nomeação ele três I sk abriu na vert�n�e orien-; manifes�ação d.o vulção pa

CHARADAS NOVISSIMAS sub-secretários de Estadn. tal do Etna e a serre de ex- ,rece mais per-igosa do que
a) O "Estado Brasileiro" tem "preposição "igual ao ou- Foram nomeados para a E-l plosões, que à noite se ou- I a anterior. A nova cratera

t1'O "Estado Brasileiro", porém diferente à da "cí- ducação Nacional o sr. Rebe·1 viam projetaram torrentes' está a apenas setecent�s
dade mineira" - 2 - 1 _ 2 _ lo de Souza, deputado; para de lava pela encosta e lan- metros de altura da aldeia

do Rio do maciço o Orçamento o sr, José Cor· GJl.l'am aos céus, a grande i ha lnearia de Zafferana, co-.

_ 1 - 1 reia, presidente da Comíssào altura, colunas imensas de nhecido centro turistico -de
de Coordenação Econômica, fumo e fogo. I cinco mil habitantes.
e para o Tesouro o sr. Jacin-
to Nunes.

/'

!

o tempo
:,ll1çar' um lugar especi.u n-i

preciação de suas leitoras
.; a edição não estaria com

leta sem as magnificas se-

.
; especíalízadas que tant

ontribuem para aumenta:

-u valor: Paisagem Brasile i

a, Modas, Problemas de To-

1 Mundo, Arte Culinária,
.ra o Seu Lar, No Mundo
o &:nigrl1:,s, Caixa de ·Se-

-c.los. N-ossas Crianças, Ci
ola, etc,

Passa
POR ORILDO

- C 19 )

b) "Nesta hora" não se "zomba"

guianense.
CHARADA AUXILIAR

TO. Glote,
GA, Espécie de palmeira
MO, Catedral

CONCEITO: Agradavel
ANAGRAMAS
A) ASA E GLOTE;S - Cidade do Estado de Minas
B) RÃS BOJAO - Cidade gaÚCha

Nào prtca, portanto, esta
0t��vel edição ele ALTÉRO
.\, adquirindo. o seu exem

·lar por apenas oibo cruzei ..

os, Mas ainda sei'á melhor
.

omar uma assinatura, qUe
lista 180 cruzeiros e pode se'

,bticla mecli:l.nte o envio da·

uela quantia à Soco Editói';;
.lterosa Lida" Caixa Postfl'

79, em Belo Horizonte.

Respostas no próximo Passatempo.
Soluções do número anterior (18)
CHARADAS NOVISSIMAS: a) ovalar; b) Tucano

CHARADA AUXILIAR: Inciso
ANAGRAMAS: a) Paulo Affonso; b) Pirassununga

/

seu carro merece omelhor

MOTOROIL
I

I
• ••• :;- ..- .'�. c • •

�,�" /:? � j.

-r .., ••• '.

- \

* DETERGENTE
..

*ESTAVEL •

*PROTETOR

REFORMA o ETNA AMEACANDO
,

PECHINCHA Rep,resenlante Textil no Rio
Vende-se uma casa de

material à Rua Bento GOll- Francez 28 anos firma legalisada, agente indústrias' Eu
ropéias freguesia feita nas fábricas, atacado e grande VfJ,

I rejo
na frente das dificuldades importação procura exclu

VE-1 sivida�e representação boas fábl'ieaS Nacionais para fios
- teCIdos - malhas e passamanaria, 'Ofertas GEOR-GES
SAHAROFF - Caixa Post.al 3387 - Rio DF .

çal ves nO. 8.

I Base 80 mil.
Tratar FREDERICO

·1'RA.
. ' Caf� Nacional.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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"CINEMA: arte que utiliza a imagem como meio de
expressão.

Reuindo todas as artes jiara a formação de uma

nova é, por isso, dentre todas, a mais complexa".

o JARDIM DO PECADO

(Garden of Evil)
Direção de Henry Hathaway _ Produção de CharIe:

Brackett - Fotograf ia de Milton Krasuer � Elenco _'

G�H'Y Cooper, Su�all Haywa rd, Richard Widmark, Ca
Moron Mitchel, Hugh Marlowe, Rita Moreno e Vitor Ma

nuel Mendoza. Cinemascope Fax.
J1\RDIM DO P�CADO foi a primeíra experiência d

Cínemnecope no "western.: nealízado . antes de LA>rç.!
PARTIDA (Broken Lance) de Dmytryck.

O gênero não era novidade para Hathaway, um direto

de reconhecida competência que já milita, há longos ano:
em Hollywood e realizou 80[tS obras, explorando os mal

Direção ele Hugo l"regoncse-Proelução ele M. J. Fran

lwvitch e William Szekely Cenario ele George Oppenhei
.

mer-Aduptação ele Geza Hel'czeg do "II Decame!'on" d

Giovanni Boccaccio-Fotograi'b. (em Techinicolor) ele Gu

Green-Prodllção de.,enhaeb por Thomaz Momh?n··Music

de Abthony Hopkins.
Elenco-Joan JPontain<!. l.uois Jordam, Binnie Barne:

Goelfrey Tearle, JOI111 Collins e outros. RKO 1953.

Fregonese não fez um filme de valor excepciol1:11; e:

tl'ctanto, há em DECAMERO·'J NIG1'l'I'S, uma ��érie ele IR

tores qualitativos que Q colocam, sem favor, no nível- er�

(lUe figuram as obras realiz:loas com capricho e bom gost,
De início pode-se dizer (111e o filme não fez clesapar:.'

ceI' as características pl'incip:'.ls do estilo original do esc"

tor Boccaccio, que s8.o: a irreverência, a mnlícia e o sen

sualismo. Esta é a prlmeira grande qualidade do filme d

fregoncse; não transformar :\ ,personalidaele da obra a

transportá-la para o cinema.

Enl segundo, note-se a Duneil'a çorreta como se apro:

senta todo elenco, onde JO:lIl Fontaine e Louis Jordan, te:: .

ocasião de repetir os ótimo:> desempenhos que já tivera�.

em suas melhores oportunida.des.
Note-se que o trabalho do fotógrafo ingles Guy Greel]

é de excelente qualidade, e qUe o filme é dotado de um rit

mo vivo e 'alegre, l"lão pairal1Lio nunca, no r.lii11R de mono

tania.
Sendo assilú, o agrado dJ filme está mais em funç;c(,

do estilo e elos contos de Boct'accio, isto é, gosta-3e ou nã,

se gosta.
De qualcjuer forma, como já se disse, é um filme berr

:1.cabado, ótimamente fotográfico, div!':rtielo, e, do qual, seu:

esforço, pode-se guardar um�, prolongada lembrança, e3pe
c;almente se levarmos em conta a originalidade que existe

mt maneira de se apresentar as quatro historias vividas pe

los mesm03 atores. Com' este filme Fregonese nao compro

mete o prestigio que já adquiriu com ]<'LECHAS DA VIN

GANÇA (Apache Drums) e My Six Convicts (Meus Seis

Criminosos) e que teve um ponto negativo com um insus

tentável HOMENS EM REVOLTA (Untamed Frontier).
DareÍ Costa

DR. LAUUO CALDEIRA DE ANDRADA
Cirurgião Dentista

Consultório: Rua D. Jaime Camara, 9
Horário: S�gunda Quarta e Sexta feiras da:; 8 às

11 horas

Terça e Quinta feira, das 14 às 17 horas
Atende à noite exclusivamente com hora mal'cad�1

Capoeiras: Terça e Quinta feira, dãs. 8 à:s 11 hora�
Sabado, das 14 às 17 horas,

STOP , , ,
• •••

BEM NO CENTRO DO "DIAL"

970 klcs,

"A HORA DO DESPERTADOR"
Um programa inédito no rádio-eatarinenseJ

Uma produção D. N. Polidoro
Na sua emissora

RADIO DIFUSORA DE LAGUNA - ZYH-6

Das 6,30 da manhã às 8,00 horas
DI!\. 1° DE AG/iSTO

"A HORA DO DESPERTADOR"

Com a Biblia na Mão
«No Lenaculo»

QUARTA FEIRA, 27 DE JULHO
Vús sois o sal da terra. (Mat, 5:13).

13:44-47.
Ler Atõs

ORAÇÃO
Pai, que nunca sejamos tão tolos que queírnmes vi

'er sem teu espírito de amor em nossos corações. Tendo·'
I, que o passemos diante, na=nossa função' de sal da ter
·a. Em nome de Cristo, que nos ensinou a orar;' dizendo:
Dai nosso, que estás nos céus Amém.

.

PENSAMENTO PARA O mA
Cor.3:17.
"Onde está o' Espírito' do Senhor aí há liberdade."

MARY GATEWOOD BANKS (Flórida)

Dental Santa Apolonia
T)[

ARTHUIl A�nONtO MENEGOTTO
Rua: Tiraden tes, D.o 20

FLORI AN ()POLl!S

ESPECIAlIZAD.", EM ARTIGOS DENTÀH.IOS
Estoque permanente de todos e quai::lquer 8l'ligos

'oncernentes ao ramo

EQUIPOS, _CADEIRAS E M.OTORES
.

'EVONI te

lU8 �arB pronta enlrega
Aceitamos encorneliduR de PLACAS E,"LvJ."\LTADA�

,ra diversos fins
ATENÇÃO; Atendemos os senhores DentistaR f

Protéticos do Interior pelo Serviço de REEMBOLSO
AÉREO .e POSTAL
COM A CHEGADA DE GRANDIOSO E MARAVILHOSO

ESTOQUE DE MERCADORIAS

VENDE-SE URGENTE
1 sala de jantar finissima com 10 peças, bar todo es-

oelhado.
.

1 dormitór�o de. casal nOvo, completo.
1 colchão de mola, de casal.
1 grupo estofado, fin issimo, novo.
I grupo de cadeiras de corda. -

5 camas patente, de solteiro. .l'

Diversos tl'a,nsformadores e estabilizadm�es de cor-

rent� •

1 radio Transocearíico de luz e pilha, 8 valvulasc, 7
faixas.

1 l'::\dio "Filips" holandês, 10 valvulas, 7 faixas.
1 r.parelho eletrico 'para barbear
1 aparelho de porcelana inglêsa., de jantar, completo.
1 mesa par!'!. exame genicologico.
I autocla\'e à querozene

.

1 fogareiro "Primus" novo.

1 fogareiro eletrico oe 2 bocas.
Vê!' e tratar em Itaguaçú, casa da Torre, cdm Dr.

':;arlos.

Dastaque o cupom abaixo remetendo para: Real Aero
vias - Rua C011selhe11'0 Mafra, ti Florian-ópolis, e candí
date-se a uma passagem de ida e volta às famosas Cata
ratas de Foz do Iguaçu.

Nome: ... ó •••••••••••••••• • •••••••••.••••••••••••••••
Endereço: , .

A nova agência da Real Aerovias em Elori.mópolts, fica
rá localizada a:

Rua: � nO. , .

Edifício
, .

Qual o último "slogam" da Real Aerovias ?
.
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Pronta Entreaa 23 novos
. Era missio!larios

diversos .gêneros. Enquanto eu estava preparando o jantar o outro

Lanceiros' da-ãrrdta, Coirc..:o elo Inferno, O Morro do., dia, acabou-se o sal. Se tivesse sido qualquer outro ma

Maus Espiritos,- Sublime. Devoção. A Casa ela Rua 92, Hom:31lterial
de cozinha eu teria. podido substituí-lo por 'outra

Interminaveis, As Neves do Y.illimal1jaró, A Raposa do D2- coisa, mas para o sal não há substituto. Sem êle o jantar
serto, Torrentes de Pai-x-ão (l'h-a,gara)), são alguns, dentre seria um fracasso. Sem o Espírito de Cristo, o tempero
os muitos filmes que compõem à bagagem cínernatográft- com o qual nós nos tornamos o sal da terra, a vida, tum
CD. de Hathaway. bém é insípida e intcleráveL Não há substituto para

Além de ser diretor essencialmente versátil, o que se Êle.

pode notar pela sua obra, goza ainda do préstígío de ser O dr. Clovis Campbell disse. que, quando êle era cri

o mestre da escola do semt-documentárto norte americana, an ça, viu muitas vêzes as mantas de carne fresca ao la

cíclo íntclado com A Casa da Um" 92', do dos barris de sal, tão lindo e branco. Parecia-lhe lima

I�r tudo isto, aguardava-se �om grande otlmísmo I pena que aquela brancura fôsse contaminada pela c�rne IGARDEN OF EVIL, otimismo que se baseava parcialmente ensanguentada. Contudo para salvar a carne, o sal tinha I

na presença do produtor «harles Blackett, outrora. cem- que ser tirado do barril alvo e puro e ser borrifado sôbre !
panheíro de BiJJy Wilder, .qu:U1do realizaram uma serls de a, carne fresca. I
grandes filmes na Pararnount. Nosso mundo está periclitante. Se o Espír-lto

.

de
.

JARDIM DO PECADO é uma obra cheia de altos e baí �risto lhe rôr aplicado, êle poderá sàlvar-se e ser traus-

xos; falta-lhe conjunto, unidade e consistência. 'ormado em algo belo e saudável. Cristo nos desafia, co-

Se, por um lado:;t:iílh'a 'lLla historia irrteressarrtisslm no crentes, para uma ingente tarefa, uma tarefa que
a contar, essa mesma bis,torh está prejudicada por se a- �le sabe que o homem comum, mais o Espírito Santo po
char pontilhada por:;s'€l'ie de lugares comuns e por íplausf- lem realizar. Ê!e nos diz: "Vós sois o sal da terra."
bilielades:

:

Além destes obstáculos, não totalmente contorpados.
há um tremendo abuso de trucs, com cena rios pintados.
perfeitamente vísíveís, nas cenas que se desenrolam em

bordas de precípícíos.e despenhadeiros.
Há entretanto á: conduta correta do elenco, juntamen

te com sequoncias é[lle- possuem certa beleza, e outras in

telleentemente realízàdas-
�Acim:t de tudo, entretanto, está, como ponto alto d,

Ii.me, a paisagem verde e agreste elo México, captada e»

toda a sua fotogenia natural, pelo fotógrafo Milton Kra';

L("'; [;\1<: :;01' Elia vez, teve a .uxiliu-Io a erícíencía panorà
m.c., das lentes elo ..Crnemascope.

. .

,

Conclue-se, portanto, '(;1\e; Ha thaway, realizou um fi!

me r.ue anresenta bOl1.3 momentos e, rico, como espetáculc
visn;l; não é, entretanto um bom filme. Convém rrizar que

o "close up", no Cli1ema.�cope, peib que temos visto, con·

11mB sendo um preblema ainda não resolvido.
HEUCIOS1\S NOl'fES DE AMOR
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.��--.--����.
, - --'

__ �_ I
�-.---

.. ao" �-:!� -
.tCOI \in'

de� nuf"
- - --

- .... p_.
do buk\o da oa-i c:OfII� \rire, �� de� v

I �',�"::'
aproxNeJ , e\ �
I'O"OS cne"" ii \.d\ c ...dr.- .

. \.to \\-11: ser � motor.
;

,,� d. wn pc

5ati Gosinheira
JDKli , f

Pm'''-'e de "mo. na '""

• H O R t) Lacerda Coutinho, 13.

S f li (Chácara do Espal1ha).
�>e 2.5 a 22 +Lp. Paga-se muito bem.

----

-.

Com o já famoso teclado Facit em 2 fileiras.
LHSTll,LB lJIDOHES PARA STA. CATARINA

CASA FEERNANDO, LTDA.
nua j;a ldanha Marinho, 2 - ex. postal, 467

.

Fone: 3878

Telegramas: "Canan"

FLORIANOÓPOLIS
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(' RAMOS S/A
C()rn�rci.o
t{Ull João

Tr.ansr;u·ti!!
,

Pi.uto. 9 Fpoij

(SNA) -A Junta.
Missões Estangeiras da
Convenção Bastista do Sul
dos Estados Unidos nomeou,
recen temen te, 23 1l0VOS .mis
ion ários para os diversos
campos 'em que mantem tra
balho, elevando assim o to
tal para mais de 1.000 obrei-

, ros. ._

I Foram nomeados para os

segu in tes l ug'ares : Peru, Ni
I
g ér ia, Filipinas, Afr ica Oci
deen tal, Brasil, Indonésia,
Tailândia, Rodésia- do Sul e

<,

Coréia.

i Entre o grupo está um ca

I
sal de médicos que irá para

I as Filipinas, sendo os pri-
meiros 111 issionários-rnédi
cos enviados àquela região.
São êles o de. Robert Dor
rough e a dra. Mary Dor
rough, que se instalarão
num hospital aberto pelos
Bntisrns do Sul em Ma ti, u

"lln .hwlada cidáde litorânea
das Pilipínas,

.

O dr. Baker James C\1u-'
thon, seeretário-executi \'0
clll Junta de Missões Estran
g-eiras, disse que os 8.000.
000 ele membros das 30� 000
igrejas batistas do Sul, em

22 Estaelos,' con tribuiram;
�'om mais de 10 milhões de
dólares para a obra 'de mis
sões estrangeiras, no a.no de
1954.

'---�---"---. ,_...:.._--.
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LECIONA
GREGO - LATIM

lVIATEMÁTICA E FI&ICA
Dr. OTTO FR1EDMAN
Rll� Cristovão Nunes Pi

res, 21.
"'

Expresso Florianópolis LIda.
,

1 ranspot'!e de carças en-: çe;'a:l entre
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Escritório'

"RuE. Fadre Roma 50 - Terrt·u

Depositu:
Rua (;oDRelhplro Mafra n. 13í

Fones: 2534 - 2,5:l5
CaIxa Postlll, 435
End. Telegráfica:
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ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



COMO GOVERNADOR
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·1 o,rla
Dr. Francisco Benjamim Gallofti

- do Partidó Soriel Democriff.kg��=,� �-,::- ��

, COMO VICE-GOVERNADOR

. -

Dr. José de Miranda Ramos
''''Õ;'"-�'�'-��<'''----'X� �--,-�-, ,:--- -

�- -, --do�Partido -TrabaH�,jltac Brasileiro:·

.

Candidatos da AliaD�a Social. Trabalhista
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ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Florianópolis, Quarta-feira, 27 de julho de 1955

COMENTÁRIO DO DIA
-nigus do povo.: êsses teórr-

03 do prestigio do homem "'O

rum, êsses demagogos serr.

istro de sinceridade, consí
eram RS massas, apesar de

.s cortejarem para efeitos

-leítoraís. mendígando-Ihe
) voto: Vejam como êles nem

:quer, nos momentos de

-xaítação, sabem conter o

.eu ódio aos trabalhadores,
iorque êstes, já muito bem
sclarecídos em política, não
:e enganam com aquêles que
)m vergonha de ombrear-se

om êles, pois ao ver do sr.

.acerda, os trabalhadores
irasileíros são malandros e

} seu contacto produz a frus

ração de tôdas as virtudes

amiliares .. ,

Os ilustres candidatos d;!

Atranca Social-Trabalhista
'no cargode Governador e Vi

re-Governador do Estado, já
a. est.i 'altura da campanha,'
podem contar com o sufrágio
da maioria do nobre eleito

rado ele Santa Catarina. E

nâo nos venham dizer que a

cscorreíta linguagem do ad

versário, o seu aprumo físi

co, a sua eloquência e a sua

finura lhe asseguram resul-,

Lulas expressivos no pronun
ciamento popular; tôda essa

pretensa elegâncía do candí

eh to da chamada Frente De

mocrática já se encontra des

mascarada nos próprios têr

mos ela sua propaganda, a·'

través do rádio e da sua im

prensa. O que se tem vist{) I Aí está o que pensa o can

publicado e irradiado aberra :lidato da suposta Frente De

elos mais simples preceitos da nocrática a respeito do ho

ética publiCitária e política: nem do povo, dos estivad'o

é a calúnia, a mentira, a a- :es e operários, dos que pre

front.a ao nome ilibado do dr. �isam suor e sacrifícios para

Francisco Gallotti, a alusão :ustentar 'com honra a próle
vilipendiadora ao nome do ! a própria dignidade!

dr. Miranda Ramos, o despei- As urnas de 3 de outubrü

to, a irreverência mesmo pa- 'in<;louro falarão, para profe
ru com os membros de WIlá 'ir o juízo sereno e altivo'dO
cLls mai:, honradas e tradi- !leitorado catarinense. E (1

dona'is famílias de Santa Ca- 'ovo, maiS' uma vez, se vin-

l:1"ina. :Há dos que mentem para

Senão, vejam o que ainda trair-lhe o' voto, enquantr;
D"ltfe-ontem saiu publicado \ desprezam como coisa infe-

num matutino local, contra (l"1

o dr. Francisco Benjamim Votemos, portar1to. no en-

Gallotti. Em nota que não enheil'o Francisco Benja·
'

traz assinatura e que por·· .1irn Gal1otti, p:ua Governa-,Itanto tem o cunho de edito- tor, e no ·dr. J03é de Mirandf\
I

rial, posta ainda' em relêvo tamos, par:1 ViCe-GOVerna-jpelo negTito, alí se diz que o :Ol' do Estado! Assim digni
honrado engenheiro Francis- icaremos Santa· Catarina e I

cp Ga11otti, candidato do ) Trabalhador catarintmse, I
PSD e do PTB, frustrou as lesafrontado e glorificado no

tradições de sua família ao ;eu esfôrço e na sua honra! I
. contacto com a malandra: - (Lido no programa "A

g'em dos cais dos portos, Pri- Voz da Aliança Social!
meiro, é preciso saber_que, Trabalhista").

conforme declaração expres-
sa em cabograma que dirigi-
ram ao ilustre engenheiro, os
seus irmãos estão intransi

gentemente a seu lado, pres
tigiando-lhe a candidatura

e, assim, dando demonstra

ção incontestável de que não
o consideram uma frustração
das velhas glórias familia-

NA POLÍCIA
Manoel Bonifácio, dõ Es·1�reito, queixou-se' na

Delega-,;ja de Polícia que como tra

Jalhador do 'Teatro Alvaro
le Carvalho, deixou num

:ancho onde os trabalhado-

re3. .. Segundo, bem se vê 'es guardam, suas roupas,

CjW3 a infâmiazinha do pu- "tc., uma mala, um corte dl�

blicista traduz odesprêzo que casimira marrou, uma cam!·

o requintado candidato da ja esporte, uma calça taro-Ital Fl'�nte, sr. Jorge Lacer- I i)ém marron de tropical, 200

da, guarda para com o ho- I cruzeiros em dinheiro e vá

mem do povo, o trabalhador, rios documentos, não os en

o estivador, o homem que c.ontrando quando retornon

ganha o seu pão quotidiano lia passeio qlle fez.

com o suor do rosto: ao C011- -o--

tacto dêsse homem é que, no Osmar Meira, residente ii

entender do jornalista ou dJ
.

rua Crimpim Mira, queixa-se
próprio sr. Lacerda, teria n de haver sido roubado de

en:5enheiro Francisco Gallot·· dentro de sua residência, de

ti adquirido os defeitos qUe cima de uma mesa, um valio

o arrastariam à frustração 80 relógio de pulso.
elas belas e inabaláveis tra· -a-

dições de sua família ... Co Cal'lindo Manoel Alexan-

mo se fôsse índice de infe·· clre, queixou-se a, Delegacia
rioridade moral manter con- de Políeia que em seu pasto
tacto com os trabalhadores todas a,_s. noites .permanecia
do cai's dos portos! seu cavalo, que foi roubado

E assim é que êsses falsos na noite de ante-ontem.
,

"

SERVtÇO DE ALIMENTAÇÃO DA PRE
.

VIDÊNCIA SOCIAL (5. A. P. S.)
DI',J.EGACIA REGIONAL DE SANTA CATARINA

Cõmu'nic� que o novo Pôsto de Subsistência, denomina·
do AVENIDA, instalado à Avenida Mauro Ramos, 170, es- i

tará aberto �03 'previdenciários, a partir das 8 (oito) horas! \

do dia 28 do corrente.
REINALDO BEHR

pele!PRG �eJ�'ional

A lmprcnsa palaciana pen
.a que poderá abalar a OpO

.nçào anunciando adesões.
Dai exaurir-se em expôr

nomes de pessoas que, em

1954, já estavam .ao lado do
situacionismo e com êle di
vidiram as glõrtas da derro
ta. Dentre os nomes ultima
rnen te citados, fácil explicar
a razão de assinarem ade
sões: êste, é o construtor de
um prédío escolar; aquele te
.á perdoada a multa ríscal,
.drede imposta; aqueloutro,
-everterá, percebendo os a ..

rasadr s 3. que n['IO tem (Ü·
reito ...

Mas, além dessas, há ou

ra espécie de adesões, mui
a em voga nos arraiais da
'rente Democrática. Essa é
.ssím: U!11 chefete udenístu

.rganíza um abaíxo-assína
o pleiteando qualquer- pro,
.dêncla de interesse coleti
e e depois publica as assí
iaturas como sendo do Sub
íretórto àistrital. ..

i\ii assim :di em Capeei
:;! Ma! a imprensa dlvul

Surpreendido com a inclu
são do meu nome no Sub
Diretório da UDN de Capoei
ras, conforme publicação nos

jornais e irradiações na Rá·
dia Diário da Manhã, visto
não ter dado autorização pa
ra tal fim, venho, de públí
':0, declarar que não perten
ço aquele partído, pois per
tenço ao vitorioso Partido So
cial Democrático.
Solicitando a divulgação da

presente, firmo-me
samente

ntancto-

80.000 TONELADAS DE TRILHO
Produziré Volta Redonda êste ano

Em j.,���: n���2� ��!�,��!�� "'00 de

I ,:& .. A ... A' e- _- ,Ü<1 <li' snte-cntem, veto a fa- Desembargador, no qual se ... .'Ma • • • f8

l;;õ'i'l', ;í1Ej,uadamente, o Sr, aposentou, em 1953, ""

Des. Nelson Nunes de Souza j,m época recente exerceu

Gui:marães, membro aposen- as funções de Secretário da

Lado do EgrégiO Tl'ibunal de ;;eg:ul'ança Pública, no qual
Justiça e ex-Seeretárto da .e houve com serenidade e

SêgIU!.'mça Pública, correção.
O ilustre extinto iniciou O seu prematuro e súbito

sua eurrelra na magistratura desaparecimento consternou

como Ju;z ele Direito da Co- pruíundamente nossa Oapí
marca de São Bento, em tal, onde gosava de grande
lfJ:�;�, passando mais tarde a estima,

presidir os destinos judiciá- À farnilía enlutada, apre
rios das comarcas de Tiju- sentamos nossas condolên-

.:.8 e Joínvílle, até' ser pro «ías,

..

.............................................
" .. ,<.: .:. � - OJ

PEROLA RESTAURANTE
(Estreito)

Armando H. da Silva, proprietário do Pérola Restau

ante, sito no Estreito, comunica aos seus distintos clíen
tes e. amigos, que reassumiu a direção daquele estabeleci
menta e que, continúa a dirigí-lo pessoalmente, esperand.
merecer a preferência, com que sempre foi distinguido pela
.ua numerosa clientela.

Estreito, 26-7-55.
-

FRENTE À DELINQUÊNCIA INFANTIL

Celso Manoel Garcia

Reconheço verdadeira ,o,

firma supra de Celso Manoe:

Garcia, dou fé.

Estreito, 20 de julho dt

1955.
1<.:m testem. OEV. da ver

dade.

Odilon Bar'tolomeu Vieira
Amanhã tem I�is ...

RIO, 26 (V .. A.) - A pro De acôrdo com o estabel.r.

pósito da anunciada aquíst cido em portaria do mini".

cão. pelo Brasil de setenta tro da Viação, serão dístri ..
toneladas de trilhos ferro- buídas pelas dezenove ferro
viários produzidos na Fran- vias existentes todas as cen ..

ça, a Companhia Siderúrgica to e sessenta e oito mil to
Nacional prestou ontem os neladas produzidas n03 dols
seguintes esclarecímentos: anos. Não será, 'pois afetada

1° - A aquisição será fei- Volta Redonda pela compra
ta provavelmente para um de trilhos franceses, estando
programa além da capacída- toda a sua produção de tri.
de normal de Volta Redon- lhos colocada no país.
da. Varia, segundo as solicita-
2* - A usina da "Cidade ções das estradas de fel'1'(\

do Aço" está fabricando pre- nacionais, a capacidade de
sentemente

.

grande quanti- consumo, que é, no mornen

Jade de 'trilh{)s, estando pre- to, muito grande, como se

vista para este ano a entre- vê: Dentro de poucos dias
ga de oitenta mil toneladas, será emitido importante co-

3* - Outras oitenta e oito municado sôbre a produção
nil toneladas .s�rão fabrica-I de trilhos em Volta Redon.
.as no ano próximo. da. '

_____ .0 __ �- -----_.-. �------.._-._-_--_._---._-

S A P S- - NOVO PÔSTO
Amanhã, será aberto ao

público, à Avenida Mauro Ra

mos, 170, o Pôsto Avenida elo

SAPS. que, assim, amplia seu mais acessíveis, dos morado-

ra_io_d-:-C-Ü-�-SO_·a_�-:�-;-N-�O-"S-s_IS'-�-R�A-'V-A-i-j-
(REGISTRADO)

DACTILOGRAFIA E TAQUIGRAFIA
PROF. LíGIA POS SANCTOS SARAIVA

atende aos interessados diàr iamenta das 5 As 12 e das
14 às 18 horas

ENDERECO: Rua Feliciano Nunes Pires, 13 _

Te!. 3113.
•

barriga-verde, propondo-se
ao abastecimento, por preços

ou o novo sub-díretórío, 'J'

rotestos choveram. Ei'am (SNA) - Ás agências re- dos com a criminalidade ju
'.'�.S03S e mais pessoas pe- "ig iosas na América que li- � venil serão nomeados para
indo para. fazer declara I dam com o problema da de- I

ficarem à testa do novo/ser-

.ões desautorizando a pre- lin�uênci� infantil s�r� Of:-/ viço que auxiliará g-rande
enca de seus nomes no recida a melhor asaistêncla mente a essas organizacões
'prestigioso" sub-díretórto, técnica- possível da parte do disse êle.

• ,

Tantas que foi necessário Departamento de Saúde, E- I
iandarmos imprimir fórrnu- ducação e Bem-estar dos

1S. Várias outras, a nosso Estados Unidos.

onselho, permaneceram no· Isso foi revelado pelo se

'l'cstigiento, para evitar re- cretário Oveta Culp Holby
oresálias .pessonis ou na ra- que anunciou a criação do Previsão, do .ternpo até às

mília. "Serviço de
-

Delinquência 14 horas do dia 27.

Iniciamos, hoje. a divulga- Infantil", o 'Departamento Tempo - Bom, passando

,�ão de algumas dessas de- especializado. instável, sujeito a chuva;;;

�larações. Lá vai a primei- "Muitas organ izações e- Temperatura - Estável.

.ra: clesiásticas na�ionals vêm Ventos - De Noroeste a

dando apoio ao desenvolvi- Sudoeste com rajadas de'

Capoeiras, 21 de Julho de meto dêsse programa," clis- muito frescas à fortes.

1955. se o Chefe do Departamen� Temperaturas - Extrema,'

Senhor Diretor de "O Es- to de Menores. "Especialis- de ontem: Máxima 22,0. Mi

tas em trabalhos relaciona- t nima 14,6.
It"", I t"" .

o TE�PO BRASJL-PERÚ
Acôrdo sôbre 'pesquisas atômicas

RIO, 26 (V. A.) - Está nu cióu hoje as conversações
Rio, desde ante-ontem, o sub· com o govêrno bl'itSileiro, po ..

diretor geral da Comissão de dendo ainda sair desta troca
Energia Atômica do Perú, sr idéias e ponto de vista a se).'

Alfonso Támmaro, que veio defendido pela --àelegaç5 J

ao Brasil chdiando uma de- brasileira na conferência sôo
legação composta de quatro

I
bre energia atômica, em Ge·

nebra, a realizar-se dentr')
membros para discutir CaIr em breve. '

as autoridades a assinatma J --.-.----- _

de um acôrdo destinado a

�a5swe�bTer�IL�eWgilit���:,������ Em troca, recebera o Bra- _decreto, na m�nha dp. hO.)8,
do 80 aniversário da Cons- sil elementos para a instala- sancionando o projeto da leI

titllicão do Estado. I' ção de usinas atômicas em eleitoral votado há pouco:;

Em reunião dos líderes de seu território. Nesse sentido, dias pelo Congresso Nacio
sr. Alfonso Tammaro ini- na!.bancadas, hoje, no Gabine-Io,........................................... te da Presidência, ficou es-
---

tabelecido a desig'nação dos

senhores deputados Paulo

Preis, do PSD, para discor-
rer sôbre A IMPORTÂN-
CIA E O SENTIDO DEMO-

,CRÁTICO da Constituicão
I' ,.

i do Estado", João Colodel,

jlíder do P. T. B., para sau

'dar os constituintes de

11947: e Laerte Rumos Viei

Ira, líder da UDN, para dis

I correr sôbre A Significação

! do Poder Legislativo no Re

,gime Democrático,

I Foi desig'nada uma Co

missão integrada dos Srs.

I deputados Lauro Locks e

IMiguel Daux, do PSD, e Es-

I'tanislau Romanowski, do

P.T.R, para convidar as au

I toridades civis, militares e

i eclesiásticas.

I Regressou hoje, da Capi-
!
tal da República, onde se I

: achava integrando a Comis- 'I_.

são de Deputados que repre-

sentou o Poder Legislativo, 'I'conforme deliberação do

Plenário, no Congresso Eu-'

cal'istíco Internacional, o

sr. deputado Braz Joaquim
Álves, presidente da Assem- ;
bléia,

tado".

Conforme foi marcada, 1--:- às 20 horas - na As

haverá uma sessão especial sembléia Legislativa, em

extraordinária, hoje - 27 homenagem ao transcurso

PIEDOSOS, MAS POUCO·INDUbGENTES
A de3facatez C0111 que os escreventes da GAZETA

procuram justificar sUa atual conduta em relação ao

pa�sudo - que para eles é cronológicamente marcado

pela dat:--t-{la última sucessão governamental - Já não

pede mais respostas.
O jornal que antes defendia bra'vamente os que

hoje ataca e atacava bravameilte os que hoje defende,
só pode ser um jornal sem liberdade! Antes, pertencia
a um dono, que lhe dava a orientação que lhe aprouves

s.e; hoje pertence a dois, um dos quais filho do ;-Tover

nador e 'maníaco nas agres3ôes ao sr. Nerêu Ramos. Aí

a explicação! Se o órgão, desmemoriado do apôio e da

inteira e total solidariedade que deu, durante 16 anos,
ao preclaro barrig'a-vel'de, agora regressa ao passado.
para rever 03 próprios .atos e engolí-los, claro está que

o faz sob a coacção do novo dono.

A Gazeta agride o sr. Nerêu Ramos, hoje, Pf,::t fal
ta de luz na Capital, há anos! Foi, no entanto, a mes

ma Gazeta que defendeu o sr. Nerêu Ramos nesse epi
sódio. Se o fez por justiça, porque o recrimina agora?

A defesa do eminente conterrâneo está nas pági·
nas passadas da Gazeta,' Delas se Ilê que, em 1935,
quando o sr. Nerêu RaúlOs assumiu o Govêrno, a con

cessão da luz rôra objeto de um contrato pernicioso ao

Kstado e como tal violentamente condenado pelos es

quecediços colegas. Esse contrato, levado ao Judiciário,
num ruidoso e longo pleito, acabou anulado em .1939.

A e3sa época, já expluira <> segundo conflito mundial.

As pOBsibilidades da importação de usinas eram total
mente nulas. Tudo isso, com minucias e longos arti

gos, A GAZETA expô3 ao povo, em defesa do sr. Nerêll

Ramos.

Quanto à água, a que aí está, sem representar
problema por muitos anos, é obra iniciada pelo grande
governantp! Tanto pela luz como 11ela água, o sr. Ne

réu Ramos sofreu campanha permanente em nossa

terra. Coube justamente à GAZETA se opôr a essa

c�lmpanha. F�-lo com verdad.eira fúria jornalística, em

revides violentissimos. E ag'ora, com a mais despudo
rada sencerimônia, revê o processo. e vomita eôbre ela

me�ma aquilo tudo que rebatera de alhei03 intestlno.s!

E, assim emporcalhada, ainda se dá ao desplante
de alardear higiene!

A§ ,nossas críticas versam sôbre essa conduta, re

pelida pelo j)retento, em casos já encerrados, com sen

tenças passadas em julgado.
Revivendo-os, para desdizer-se,'desmentir-se, des

moralizar-se, A GAZETA investe tão só contra as suas

próprias t.radições, aniquilando-as, por isso que ago

ra inIorma que nas lutas passadas não agira por idea

lismo ou convicção, mas mentira e enganara o p_gvo
por. motivos outros, inexplicáveis ...

O' m:.ior castigo que a confreira sofre, contudo,
nfio. é o elos nOSS03 comentários. Estamos, afinal, em

ca.mpos opostos. O que mais lhe há-ele doer.é o riso

piedoso, nl'lS pouco indulgente, sabido e' público, dos

que, entre nÓ3, foram sempre adversários de Nerêu Ra

mos, no campo nberto elas definições irrevogad'as pelos
interesses e pelos esquecimentos fáceis. i

E.3Sêi3, os SéUS juizes mais severos e insuspeitos.1

NÃO SERÃO RE
DUZIDAS

WASHINGTON, 26 (D. P.)

I- Retornando ela conferên

ci.a de Genebra, o p.residentt IEIsenhower se reumu ontem

aos dirigentes do Congresso, I
líd�res partidáriOS e colabo

radores, a fim de relatar o:,

resultados do histórico en··

contro. Informou-se que Ei·

senhower, relativamente as

medidas defensivas do mUIl

do ocidental, foi categ'óricü'
"Nossa e3perança com os

russos, no entanto, não po

de, por enquanto, justifiear
por �i nenhuma reduçào elas I
medIda.s de segurança mutu,; !
nossa e dos nO.3SOS aliados do i

mundo livre". Essa manifes-I'. taçâo foi �onfirmadà, poste
riormente, pelo sr. Jame� I

Hagerty, secretário de im- !
prensa. ela. Cssa Branca. I

,/

-:��4"', k
Meu caro sr. dr. Diretor.
A Gazeta, de 23 do corrente, divulgou o seguinte:

"ATESTADO
O abaixo assinado, Diretor da Congregação Mal'ia

na "Nossa Senhora do Rosário", canônicamente ereta
no Externato do Ginásio Catarinense em Florianópo
lis, Estado de Santa Catarina, declara e atesta que o

Senhor Jorge Lacerda, tem sido admitido leg'ítimamen
te na mesma Congregação Mariana, aos 15 de Agô.st.o
de 1910, e goza de iodos os direitos, graças e privilé
gios conhecidos aos congregados marianos pelos Su
mos Pontífices.

Recomenda, outrossim, o dito congregado à cari
dade fraterna dos membros das Congregacões Maria

nas, aos quais apresentar êste Átestado.
-

FloriarfÕpolis, aos 12 de outubro de 1954.
(a) Padre W-erner José Soe11, S. J.

Diretor da Congregação Mariana
Nossa Senhora elo Rosário".

Não desejo, sr. Diretor, misturar assuntos res1)ei
táveis com coisas profanas. Mas estou em dúvida. Ô sr.

Jorge Lacerda, ao que me afirmaram, nasceu depois d'J
1910! Para ser congregado mariano, nesse ano da gra ..

ça de 1910, deveria ter pelo menos 10 anos! Se os ti
vesse, estará hoje, no mínimo, com 55 an03! Não lhl}
parece muito provecta essa idade, para o ""l'dol' dHs
primaveras lacerdeanas? Deve, pois, haver engano! De

tempo ou de pessoa!
Se a data está certa, haverá outro Jorge LacerdH.

fatalmente! O congregado, então, nãb será o coligadO!
Pode, também, que a data esteja errada! Então, o mes

mo será o mesmo! Peço esclarecimento, sr. Diretor,
Frei Luís de Souza".
xxx

Francamente, Frei Luís, nada posso esclarecer.
Apenas posso depôr que, em outras calendas gregas, lá
pelos idos revolucionários de 1930, o Jorge Lacerda es

teve no Ginásio. Andava eu por lá, à época. E' o que
posso afirmar. O Revmo. Padre Soe11 dirá mais.

Eu, só isso! Soellment, como dizem os franeeses!
.

Agora, aqui entre nós, Cjue ninguem nos escute: é
bom o dr, Wanderley Júnior nào toma!' ciência clesse
CaSO.

Êle coleciona datas de nascimento do Jorge!
Seu, ,iorgemente franciscano,

GUILHERME TAL
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