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lembrou que 'Quase não exisi Previsão -do teTni1.o, até -à:

tia mais, pois fora transfe- 14 horas do dia 11 -

rido pan Itajaí pelo sr. Bor- TemJ)o - Bom, sujeito
nhausen.

.
ligeira instabilidade. Nevo

O quarto orador - aliis

\
eira '

-

j::éssimo orador - foi o Juiz Tem_peratura - Em declí

\ Federal dr. Oswaldo Bulcão nio

Viana. I Ve-ntos - De sul frescos '

Para pedir o voto dos tra- Temperaturas E'xtremas d,

balhadores alegou ésta

lar-I
hoj e:

midável razão: que passara Máxima: 20,5
14 dias entre eles, no último Mínima: 15,0.
'.�.88�a$a��@ee.�®��o���.O�.�••GO�0a�•••s@s.

N'ótulas
':'
_ A DEMOCRACIA da Frente Demo�rática é algu

ma coisa digna do nosso riso e da nossa piedade. P:ln

amostra este tópico do COl're�o do Povo, çle Jaraguá:
"Constituiu verdadeira satisfação, para os velhos se

guidores, amigos e admiradOl'e3 do Dr. Plínio Salga:do, :3

oportunidade 'que tivéram, na noite de quarta -f,eira passa,

,da, de ouvirem a palavra de ordem do velho e l'e;;;peitave'
Chefe Integralista, no comício que a Frente Democratic:::

-

l'enlizou l1est:.t cilbde de Jal'aguá do Sul". I
"
_ ALô! ALÔ! Para Itajaí, onde 2:::1'i pintado dé pretó E

receberá chapa particular, viajou ontem o carro Dodge
cinza, da Diretoria de Terras e ColonizaÇ[',o, O dr. Arolde

Carvalho, autor da lei de moralização dos carros oficiais

será convidado pdí:a batizar êsse veículo, quando estive'

pronto par3. ser lançado na ompanha do moralista JorgE

Lacerda!

':'
_ ATÉ o dia 25 de juiho último, o sr. Irineu Bor

llhausen havia aberto, 'por conta do excesso (le arreêada-

ção, créditos suplementares no montante de. .
,

Cr$ 96.952.920,00!

"
_ MAIS um caso para os regeneradores explicarem

aQ Povo.·
.

.

,>' I
�, c�n_ditlato I-Ieri�el'to l;IuIS�, r��endo o dinhei:t;? �as I

contnbmçoes aos Insütuíos, esta {hflCultando a asslsten
cia que. essas' entidades elevem 1:11' ,aos seus associados, I

miirmenie aos trabaJhadores. Sendo esses dinheiros, ím

fneta�le: descontados dos' pró11rios trabalhadores, o candi- f
dato da Frente esta retendo imlebitamente <! que não lhe I
pertence, à custa lo sacrifício de milhares de pe§so-:ls. Não:
'será a e'1ises que o povo chama de tubarões? I

futuro Prefeito. Coe.

-

-W 7

·Com O EnsinoJ
-

Áp.enas;nlais dois episódios, bem recentes, pa
ra ilustra}' El mO(1o p�lo qual o sr. Irineu Bornhâu

.
sen, no seu govêrno, cumpriu a promessà· elê livrar
o Ensino das intromissões políticas.

Chegou a Florianópolis, há- poucos dias, o ilus:
k,ado erllH'.ado�_ed.a1rog''r ctr l@<'i�À""--���'�uv----rtITren;;:r;-q�,,"'uJ v�:'l.,Iée. 11 � � �1l!Wf;,.., 12,,(\gfQ, �:a
naturnJ,-e'stev(:) em visit'á',u,o Departamento'é1l;i,j;M-u
cação, anele expôs o seu desejo de prof_enir'algu
mas palestras_ sôbre maté�'ia educacional.

.

A illlustl'Íssima 'diretor'a daquele Departa
mento, com a s-un, gloriosa incapacid_a'de intectual:
lamentou que o Prof. Figuêiredo Ferreira viesse'
em epnca Elo imprópria! E, de gaf-e em gafe, a di

retora que só possui b diploma da Escolinha Wt1!i
ta; explicou:

_ Estamos agora em],1enhados numa campa

nha política tremenda, d� forma q-ue não podemos
di3t11'air nossa atençao com outras coisas!

Não será necessário adiantar a impressão, a

triste e dolorosa impressão, que o Prof. Ferreira

vai levar da Instrução de um Estado ÇJ_ue, há pou

cos anos, era laureado no Brasil pela organiza
ção modelar do seu Ensino.

x x

x

, O segu,ndo episódiO quem nô-lo relata e o jor
nal Frente Democrática, ha pouco surgido em La

ges.
Em sua primeira edição, da,tada de 2 do cor

rente, descrevendo a instalação do Comité da

Frente Democratica Lajea:na - por sinal um fra

r
casso absoluto - escreve o s,eguinte:

"As 20 horas do dia 19 de julho
p_ pà.;;sac!o, data escolhida para 'o ato,
perante enorme assistência que lota

va inteiramente a sala do INSTITU
TO DE EDUCAÇÃO, assumiu- a presi
dência dos trabalhos o dr. Celso Ra

mos Branco, digno Secretário ,do In-

,terior e Ju�tiça. , .

Aí 'está a confiss-ão. Reunião polítiea em pré
dio escolar, Desresp·eito à lei, sob a presidência,
do -imenso constitucionalista Celso �ranco, jCog-'
nominado o yisconde de Afonso Celso do govêr
no do Barão de Massarandubafr

x x

As vestais

!--'!••••••••�•••••••••••••••••8111•••••••••••••••

II
-. :

II Calendário
.

Eleitoral- I
i. ? �Tr�bunal Superior �leitoral, completando-I
• providências para a preparaçao do pleito de três. de •

! outubro, reformou, para o seguinte. o calendário de I
: prazos publícados há dias: 24 de' agôsto entrega de I
: títulos novos; 3 de setembro, publica cão das listas;
: de eleitores; 13 de setembro, recebimel�to de pedidos I
: de segundas vias de títulos; 23 de setembro, expedi. I
: ção de segundas vias. I
•

•
••

••••••••••••••••••••••G 8�
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Os CHANCELERES DOS
"QUATRO GRANDES"

ALA OPERA'RIA DO P.S.D.
CONVOCAÇAO,

Flcal11�_ pela presente, convocados t<?dos os

membros da ALA OPER�'iRIA DO PARTIDO SO

CIAL DEMOCR-ATICO p-ara, 'dia 14 do' corrente
(próxImo Domingo), às 15 horas, afim de elege
rem a Diretoria.

SOCIEDADE CULTURAL FRANCQ5BRA-
51lEIRA DE SANTA CATARINA

E' j á' na ptóxima terça - I de início a seriaçã'o de en

feira; dia 16, que terão ini- rsinO"
2io, na Casa �e Santa Cata-, Para d-istribuição pelo�

'I
ina, gentilmente cedida _pe- cursos e para que· tomem

a su� Diretoria, 03 cursos (le conhecimento dos respecti
íngua francesa da Sacieda- i vos horál'ios tôdas as pessoas
je Franco-Brasileira de nos- inscritas, encontrar-se-á a

;a Capital. berta a Secretaria' provisória
Dado o :grande I1.\!mero ele : da -So�iedade, na Casa de

inscrições e o diverso - graCl 'Santa Catarina, na próxima
de adiantamento dos candi- 'quinta-feira, sexta e sábado_

latos, resolveu a. - Comissão dia3 11; 12 e 13 do corrente,
)rganizadora -'estabelecer des das 20 às 22 horas.

Da Sra. Mand Braga.

do
•

,

Há quasí um ano, que não
sabemos mais o que é sere'
nídade e despreocupação,
pois os agitadores, os perverã
ses não se cansam de per
�urbar .a paz dos espíritos,
.ima vez que não conseguem
nais perturbar a paz da na

ção.
Nós que somos irmãos,

porque não vivermos em har

-monía, sem desequílíbrlos e

arruaças?
Por que não estírparrnos

de uma vez por todas as er

vas cta,ninhas que lastram a

Os ministros do exterior dos Quatro Grandes parecem nossos pé�?
)star num· estado jovial ao s'e reunirem para discutir 0- Vamos entrar numa én-\,

,)lanos para a Conferência dos 'chefes de Estado em Ge-- nova de prosperidade e ele

1ebra. Da esqu�rda_ p_ara a direita vêm-se Antoine Pinay paz. Precisamos recomeçar

la, frança, Vyacheskav M. Molotov, da Russia, Harold sem ameaças, nem temores

AcMill,an, da Grã-Bretanha e John F03ter Dulles, elos Es- para que o Brasil se' soer!5a
1.ad�.:)T.T(.niQfi-'t.l7J.crç-p -.:l�J.J.vO.lIL77rrr.n: c-nr:.-tturr-r-rzrne'1SCU p1f-=:- -E���ló�-()Ç5VaT-pa-n;t; �"l.t-

.'U ass�stil:+�s'l';:mniõ selas :'\):1.foes Unidll,.� em cOIllon'101'a _çarmos, a-gor.a'r todos os ata

!ão do decimo' ániver'súrio c1a'õlssina"tt1l'-� ela- C�l't--:.- {l;'O:-rU_ ques !los fariseus. Estudemos,
.

(FOTO USIS')
. 'bastante, sMs persdnali.cla-

-

I des para que, será nas eleI-

ções de 3 de outubro, possa
mos lhes dar á resposta que
merecem. Lembremo-nos que

Cristo disse: "Tôda a árvo

re que não dá bom fruto,
corta-se e lança-se ao fogo".

:-..........•..........

loma.il. antifoDi'. iI

rio d. S. Catarina � "Durn nte muitc tempo a São como Os fariseus que

I
'

: -

üD:� enganou o povo com o batiam no peito e cliziam

Ano XLII : s:u falso ar de amiga da na- Amém, mas que no coracão

,

I- - : : çao e da democr-acia. Pouco
_

traziam o rancor e a mald,,-
N. ·12 ..246 i'

a pO,uco, pOl�ém, a .sítuação de para com os homens. São
,

. I se aclara e podemos ver, por como os_ sepulcros caiados rte

....C.
.

.

.

I
detraz dessa imensa falsida- branco, mas' que por dentro

FI
. ,

l' Q -:;-�:-:-:-:--:-::-::;--------:----=:.=:-:.:.:..:.:..::::.::II:.=.�.�.::.::.::.�,�.�.... de, a mentira, " maldade' e guardam a podridão.
onanopo IS, uinta-Feira, 11 de Agõsto de 1�55

,. .a ...

- Cr$. 101 a confusão.
.

Nunca, nos últimos tem-
pos, ninguém encarnou tão
bem, os fariseus -como êsses
pretensos udenístas que C0'

mo lobos mascarados procu
ram enganar o povo.

-

Apontam deféitos em to
dos os lados, descobrem trai-'
ção 'em /

todas as direcões
quando todos os defeito� �
todas as traições estão den
tro deles mesmos, no seio do
seu próprio partido,
Pode haver maior traicão

do que se arvorar em def�n
sor da democracia e da le
galidade, e por outro lado
pregar o ataque a essa mes

ma democracia e a destrui
ção dessa legalidade?
Precisamos nos acautelar

contra os falsos profetas, quo
surgem vestidos de ovelhas,
mas que interiormente são
lobos devoradores, Muito mal

já causaram êsses homens
que com a roupagem da bon

jade, e com ares, de juizes,
trouxeram o cáos e a desor

dem, á intranquilidade e a

incerteza ao seio do nosso

povo.

De Fracasso em Fracasso
Em Sãe Francisca, o cemici» da

_

Frente foi feito à Fren
te do "Circe.Irmâos Queirolo". O Juiz Bulcão Viana

.

"

laleu. Triste anedota'
.

Sã-o Fl'�nCiSCo do Sul -

i pÍeito,! Esse argume�to cau- óperáríos, estes lhe�lisseram, Pouco depois, o velório' a

iDO, . corresP,ondente) -, O I
sou 1'1S0 entre os af,s�stente?_, que não acreditavam mais cabou. O povo esperava a

comlClO da Frente Democra-
.

Encen-1l.r:do o corrucio, ta- nos partidos POll'tl'CO-S '- d' Ch-iq ít
. ','

_ _,
' mas presença o Sl', _

UI -O

tíca, aqui realízado, nao con- iOU o candidato Lacerda só nos clubes de futebol
-

c
.

M h
'

.

.
,

.
,

.

d 200 I
"

. _

- -

, 0-
I

ascaren as, para VII' repe-
segulU 1 eunu rnais e

I
Berrou muito para tentar mo 1)01' exemplo o FIa r' ti

.

cl_' 1
.

t
_

. .

,_ "
. me l- -Ir aqUl o que lsse e os ln e.:-

pessoas, apesar do foguetono

I
nrovar Que era defensor do, 0'"0.

-

ll t d 't-
.

_"" gra IS as uran e a campa-

que o preparou e do oníbus trabalhaãores dos humilde, h d d'
-

A t' .

G
".

.'
.

,', n a o r. n 01110 uerrel-

e!'.1]1ecwhzado, com seus alto, das_ lavadeiras!
.

Como não - Flamengo, não! Flumi- 1'0 de CarvaÍho. Mas o. dss-

falantes ensurdecedores, ha-I conseeuísse nenhuma palmí- nense: aparteou o enca f t' '1 'I .

t
!
f

-,

. ' ,'. ,
.

I'
o, •

- - �,- • l'-. ru ave VlO om-s a' 01 preve-
ver pelç�,rndo as ruas da c:- nha, an\n1CIOU que la contar 11'egac10 de jogar os foguetes, l nído da váia que levaria e

dade varras vezes, desde as I uma anedota E narrou que i sob o riso geral dos assiste
-

t l'r 1
_

"

:
u

•

.. n- nao eve a cora"el11- (e apa-
15 horas. certa vez, falando com uns teso J recer! "-

. :':�:��������;���::�� ljfi·�o�rrêans��·�·�w
�istênci8" espichou uma ex,-

pücaçào pata dizer ao povo Vi'dal Pereira Alv s
que não tínhani vindo fazer e o

, I

SOS C decididos o PSD e o PTB, em' torno i

da Aliança Social-Trabalhista
comício, mas apenas con

versar C0111 seus amigos e

corrrlig'ionúrios. Esse orador,
eJ118 se rüzia ele Oanolnhas e

-SeCl-etúl'lo da Viação, foi ou
vido cm silencio sepulcral. DR. FRANCISCO GALLOTTI eminentes brasileiros Jusce- pelo progresso orleans com

Quando se apresentou como
- FLORIANO'POLIS. Jlino- e .Iango, pela grandeza Vielal Alves.

Arolde Carvalho, alguns pre-
'e Paz S:mta Catarina, com Saudações Trabalhistas.

SEntes se lembraram que era
Or-:'LEANS -- 9 - Com Gallotti e-Miranda Ramos

-

e Manoel Bertoncini.
tl'ande entusi::-,smo comuní-u

o autor ela lei que proíbe o

uso de carros do govêrno fo-
camas Vossencia lançamento-------------_;_-----------"---

ra 'ue horáríos e do serviço.
candídntura Vielal PCl'ei1'3 -

Alves para Prefeito este Mu-� iR.", -q --gmclWffrvr-p
Os que ali estavam prova- .,. . ' '

vam o pouco respeít 1
mcrpio pela Aliança SocIa_

I
-

1 o que r· b" Il
-.

-PSD p'rB 1
esse l'�gl' slador tei 1

.

-I
1 a '-" 111SLa. e. o-

,

-

C> ;,,, ,n pc o })1'0- ,'.
•

, ,

Pl'-iO nome, O segundo 01':1-.-, -��lS, .�1l1Jc1�s.e .compreenelldo:
clol', um jovem elo P.D,C., 1a- ,;,bl dO ,

J- cHll.c1amente .

pet

mentou estar consumindo
dJlt:,:a LI regnnc: clemocratl

W�l mocidade na camRanJ:i.n.
_�o no. Brac;íl, sufragamlL

O terceiro, foi o filho elo'
. , ---_.:..----....;..---

Governador, que se esguolou 1
p:'lt'a provar;:; que, o pai -era_ O

_ �ttMor'" liD��t:..au_gndn
falou no porto local, alguem

RIO, 10 (V. A.) - O ge

neral Juarez Távora enviou
nos o seguinte telegrama ao'

"Correio da Manhã":
_

"Interessado diretamente
na campanha política que
ora se processa no país, pre
firo ab�ter-me de apreciar °
mérito do discurso ao emi

nente general Canrobert. A
penas quero reafirmar que

C�I·-··,..N···.;.,..,..···al�S�·MNNN�(.5�·_._. [�:��t:=fr:��!��f�:.t�:���da proxlma sucessao preSl-
_

_ Idencial' acima dos interês-

J', ses pessoais, facciosos e

O sr. �ra�cis�o 1_1ascm'e- para mais realce do gesto de mesmo partidários, confian
lhas, exumo vlOlol1lsta, 10- dr. Osmar Cunha, apontar;) do para isso na maturidade

x :utor, galã rádio-teatral e que, em contrário, se verifi,- política do povo brasileiro e-

Enqua:nto episódios como esses se repetem, o liretor da, difusora do. 51'-'1
ca nos at03 e gestos do �r. da maioria dos"bomens hon-

"
_ UM JUIZ que não cm11pre a lei, ciente e conscien- ,g,ovêrno do Estado escreve suculentas asneiras pa- rineu B0l1nhausen, fêz on- Governador Irineu Bornhau- rados dêste país. Juarez Tá-

temente, não_ merece rB3peito, E' o ca:so do dr. Oswaldc ra eX'plicar a cifra de 50% de reprovações de ãJu: em um dos' seus exercícios

I
seno Este merece, não os lou- vara". \

Bulcão Viana. A ConstituiÇão Federal lhe proibe exerce) nos, nos exames de promoção. ,ratórios ao. microfone, para. vares, mas as reprimendas

atividades político-partidárias. E tem o desplante de sustentar que a ·culpa 'ouvar. o dr. 9smar Cunha, mais severas, 'porque não

Não faz, entretanto, senão isso. Ainda agora, de pú· ou é 'dos alunos ou � dos pais!!! 'refeito de - Florianópolis, procede como o Prefeito; ao

blico, discursou nos comícios udenistas de São franCiS�( ... ������������������������ .or haver êste mandado re- invés disso, manda "camou- O RISO DA: CIDADE.. ·

e Jal'aguá" Que àutoriciade moral terá para Julgar? Panl ___:: tirar do recinto da Prefei�u- fiar os carros oficiais, .trans-

mandar os outros cumpriJl alei? Para fazer jus aos ven- I ra qualqúer caFtaz ou im- formando-os em transportes

cimentos que perc.e.be, a lei lhé exige o onus ou lhe faz a SERVICO ELEITORAL pressa de caráter poiítico'- de politiquei1'Os _situacionis-

re3trição de não poder ser politico. Ele o é e faz questão ' partidária, Assim procedem, tas, bem como pondo a ser-

de provar isso, O dinheIro públiCO que recebe, à vista dis- Atencão Eleitores aliás, os governantes do P. viço do candidato dé casa a�e

80, é mal recebido. N�ma palavra': é desonesto. , .

' S. D,; que currwrem, pa'..'3. as instalações .elétricas dR

O Escrivão Eleitoral da 13a. Zona pede, por decôro própria e da função Penitenciária, de onde saiu

nosso intermédio, para que todos os cidadãos que que exerce:m, as determina- o letreiro luminoso que, r.om

apresentaram requerimentos de inscrição eleito- ções legaiS. O fato mereceu, o nome do sr. Jorge Lacerda,
ral e, transferência, bem como de -segundas-vias, pois, o elogio do sr. Masca- parece contrapor às suges-

compa:recerem, cum urgência, em Cartório, no Pa- renhas, que viu nele uma be- tões da Cruz do Morro as

lácio d'a, 'J1Jstiça, afim de assinarem as formulas de la manifestação de superio- promessas do paraíso lacér-

títulos, pois no dia 24 do corrj:)nte encerrar--se-á aridade êlo Prefeito Osmar dista.,.

,prazo para entrega dos títulos- ele,itorais. I Cunha.
- O �r. Francisco Mascare'�·

Florianópolis, 9 de agôsto de. 19'55, Tudo bem até aL. Mas o nhas está na obrigação 1110-

Abilio José de Carvalhq Cost..l. discursador do 'maIS per- ral de puxar as orelhas do

Éscrivão eleitoral da 13a. 4Üna .' feito som do Estado" deverü" ,seu própria chefe ...
'll'.:- ,"

�

(Diário Carioca,_ de 9

corrente)

Sôbre O disco'rlo
de Canrobert

� De regresso de Floria·
nópolis, depOIS de aqui
deixar a propagandá dos
81'S. Jorge Lacerda e He
riberto Hulse.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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MINlSTf;R�9
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D�",., AG.RIÇULTUltA O.

s'Ei�:VIÇQ' FLÓIi'Es'rAL, I', "D)l;Ll}GAélA '1''Lbl�E�TAl. . ...:.e- '

,

REG1aNAL ' .\DMINISTRAÇÃU

"""éORDQ"; bOM �O ESTADO dr. Kedaçio II OficilÍaa,' à rua COD

aelheiro Mafra, n. 160 Tel. '022

SJ\.N',fA, CA'fARINA . - Cx.· Postal' U9.

A. V I S O�"�..
.

Diretor: RU!l]i;N � J. RAMOS
6 sábado (tarde) - Farmácia Catarinense - Rua

.
A. ))elegacill Florestal Regional, Trajano.

no sentldb .ie coibir, ao. máximo [lOS- Gerente: DOMINGOS .,. D.
7 domingo - Farmscia Cataj-inense - Rua 'I'rajano,

.

_ I.QUINO
sível, as queimadas e derrubadas de mato, afim de ímpe- 13 sábado (tarde) - Farmáda Noturna - Rua Tra-

pedir os desastrosos efeitos econômicos e ecológicos que Itepreilentatltn; jano.
. ,

.

. I

acarretam tais práticas, torna público I! chama a atenç âe Reprl\8entaçõea A. B. Lrr.a. .

14 domingo - Farmácia Noturna - Rua Trajano.

de t�dos os proprtetáríos de terras e Iavrador es em .gerat, Lt.��a 3enlldor tJa:.ntu. 40 _ �o 20 sábado (tarde) - Farmácia Esperança' - Rua

para a exigência do cumprimento do Código F\ore"tal !andar. Conselheiro Mafra. /

(Deer, 23.793. de '23-1-19�4) em todo o Estado. I
'I'el.: 22·5924 -. Rio d. ;aneiro. 21 domingo - Farmácia Esperança - Rua Conse- .

-

"
Rua !6 de Novemr I'� 228 6"

QUEIMADAS E DERRUBADAS DE MiHO andar .ala 61% -- São 'Paulo. , lheiro Mafra.

Nenhum proprietário de terras ou lavrador poderá 27 sábado (tarde) - Farmácia Nelson - Rua Fe-

proceder queimada 'ou dercuhada de mato sem solicitar, \SS'NA'TüRA8 Jipe Schmidt.
com antecedência, l\ ne sessaráa Iícença da autoridade no-

N. Ca�tf'E.1
,28 domingo _...!. Farmácia Nelson

restai competente.rnonfurme dispõe, Ó Código Florestal cm - S h idtAno............. . ()r$ 170.00 C Ill l :- .

seus artigos.22 e 23, respectrvamente, estando os infratores

I
�eme8tre : ... ",. . Cr$ so.ce I O serviço noturno será efetuado pelas Farmácias.--

. ..

rc: d
. N< Interior .

smeuos a pena 1. to es.
,.

. .., ,
Ano ........•..... Cr$ 2'10.00 Santo Antônio e Noturna situadas às ruas Felipe Sch-

.' . _ REFLO�ESTM,<l�N�O _ IS6me�tre, ...... : ...... Cr$�10.00 midt, 43 e Trajano.
Esta_ RepartIçao, pela rede de vrverros fluresf.aís, em

I
AnuncIO, I�edlante "on_trato. I A presente tabela não ·poderá ser alterada sem pré-

- .

ant E"t d d'
_

d d'
Os OrlgW'1IS ....esmo nao pu-, •

cooperaçao, qu� '.man em n� "a 9, ispoe e mu as e se- b licadoa, não serão d'l 'Jlvido.. via autorização dêste Departamento.
mentes de espectes ílorestais e de ornamentação, para ror- A direção, não 'IIe, r.esponutiliza . Departamento de Saúde Públicà 26 de Julho de 1955.

necimento aos agrícultores e� geral, interessados np reflo- t��: ��:i':����. emití dos no .......- ,

Luiz Osvaldo D'Acâmpora - Inspetor de Farmácia.

.
r�st�mento .de .s�as terras, ale� de prestar. t��a orien��ão I

,_,---

_' �'.-i'.'.-;;;;.-;--_;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;�;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;-
técníca necessarra. Lembra, ainda, a posstbtlldade da oh- -

tenção de empréstímos para rdlorestamento -no Banco iiI) !
Brasil, �om [ures de 7% e prazo de 15 a��o!!l. ..' I

Os Interessados em assuntos tlorestats, para a obten- .

çâo de maíoree scíarecímextos e' requererem aatortzaeà»

de lícençapara queimada. e derrubadas de mato, devem

I dirigir-se às Agências Florestais Municipais ou díretarneu-,

te a esta Repartição, situada à rua Santos Dnmont nO. 6

I em Florianó'P'\Us.
.

'I'elefône t, 2.470 --- Caixa Postal, 395. '. •

Antônio, Endereço telegráfico: Agrisilva - ��"":__D_1_�...OI_j_S,,,,,,�_·_�'1
I

I

ESTADO FARMACIA DE PLANTA0
A 1tv10BllIARIA "MIGUEl DAUX"/

INICIANDO AS SUAS VENDAS OFERECE Mês de A�ôsto

VENDE

Uma casa Ampla, construida ,em um terreno 'de

20xI9,50, localizada no centro da cidade, sendo parte fi

nanciada, entregando-se a casa desocupada. Preço

Cr$ 800.000,00. Negócio urgente:
-o�

-Duas' casas, localizadas em um terreno de 9x53, 'sito

no Estreito, sendo umade alvenaria eoutra de madeira.

Preço Sr$ 300,.000,00.
-0- Rua Felipe

Duas casas situadas em um terreno a& 10x65, sito

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

Preço c-s 220.000,00.
-0-

Uma casa de madeira recem-construida, pin cada a

óleo, locafizada em um terreno de 20x25. 'Negócio urgen

te. Preço Cr$ 95.000,00. Estreito.
-0-

Uma' casa de material, loca lizada num terreno de

10x500 sito a rua 14 de Julho, Estreüo. Negócio urgente .

Preço Cr$ 140.000,00\

Agência: 1\ua Deodoro esquina 'da
Rua Tenente Silveira

Desânímo, abatimento, mau humor,

palpitações, ansiedade, excitações ner-.

<vosas, dôres de cabeça e outros distúr

bios mais sérios da saúde podem ser

-0-

Uma casa a Rua Fernando Machado.

Desânimo
Abatimento

-0-

Um;�casa de madeira recem-constnitciâ ainda não
-

- .
.I _

habitada, Iocaliaada em um terreno de 10x30, sito em

Cqqueiros. Preço Cr$ 180.000,00.
.....-0-

Uma casa a Rua Conselheiro Mafrs..

Umà granue casa com terreno, em Santo

Preço Cr$ 150.000,00.

.I
I

-.0-

Quatro lotes no centro da cidade. Preço
Cr$ 550.00Q,00. "_l

, . ...Plortanõpolía - Itajaf - Joinville ;_ Curitiba

j'

causados pelas inflamações dos impor
tantes órgãos útero-ovarianos.
Quando êstes órgãos não funcionam

normalmente, o génio da mulher alte-,
ra-'�b' quase sempre, e eia pensá, hão

raro; que está sofrendo de muitas do-'
enças, sem desconfiar, nem se lembrar,

que os seus males podem ser prove

nientes de congestões e ínflarnações
útero-ovarianas.

Em semelhantes casos. uma bôa medicação descongestionante exer

cerá efeito salutar sôbre todo o organismo. e a mulher sentir-se-á

outra: reanimada, bem mais dísposta,e contente com a vida, que. lhe

parecia, antes 90 tratamento, um pesado fardo.

Trate-se

--0-

Qúatro lotes na cidade de Londrina, Estado do Pa

_

raná. Preço Cr$ 180.000,00.
-0-

Um lote de 10x34, a rua 'I'upínambâ, Estretto. Aceita
oferta,

Viagem com 's,eggt!iDça
e rapídez ,

so NOS CONFORTAVEIS ldICRO-ONIBU& DO

RAPIDO {(SUL-BRASILEIRO)

-0-

Duas casas de'madeira, localizadas em um terreno

de 2{i'x28, de tamanhos diferentes, situadas junto a Es

eol7 de Escrita e. Fazenda da Marinha, no Estreito. Acei-

ta �f�rta. Negócio urgente. '

/ Três magnificos lotes-:��raia do Bom Abrigo. Pre

';0 Cr$ 17g.000,oo.

----...._--------------�-.....--,._--
..._.;....._""'""...�__� � ._, \_�

..__- ....
1

\

Regulador Gesteira é o remédio de. confiança para tratar

as con�estCies e inflamações dos órgãos útero-ovarian8s, q"e tão

desfavorável repercussão co.tumam ter no sistema ne�so.
Comece hoje mesmo

Use Regulador Gesteira

-0-

Uma casa situada na Praia'do Bom Abrigo, e um 10-

18AHCOdeC�fbITO
POPULAR

I'
1

te anexo, Com onibus. na porta. Preço Cr$ 150.000,00. .

.� AGRI'�OlA
.

1'1 IIVende-se a casa óuy terreno em separado. � ...

-õ- RM.a., VrtL1�rl, 16 .., '-lDuas casas de material, situadas no Morro do Ge- --'6-_'- ,

faldo, tendo fcada casa seis peças. Preço das duas fLOnlANOPOLIS -5ró..('ór6.rl�ó.. ..

�___.... .r..LJ�Qi),il0 'F!lpjJHa-s� na {rain,é.Dto�._��_�,,_�,........_-'-..�....,....;....:.,""--,=-

a usar Regulador Gesteira

INDICADQR PR"OFI5'5, ION.AL. I
-

. -
. _

.'

i, MÉDICO

ORA wr ADYSLA'nA D'b I )" QY"J .......0 D' I
Com pr'tica no:' HOIIPIta.1 Si'

_ .' 11 ;t"�,
.' _,":'? .t�.nl >� R. WALMOR ZOIlJ:R Francisco de' A1I8�il e Dili '''lI&�

w. MUSSI I �'II..HO _ GARCIA Cas'J do Rio 'de J.nelr" ;

•
..... ')0"'J)�" do apar"lbo l'A:lplli'llt"�I•. DI'lo.... pel....eal•••• N.-

CLINICA' �ÉDfCA .

IDR ANTON"'lO DIB
'

- 'l'UBElRCULOSJl efoa.I'.e Medlela. •• Ull.ly"r-· ��R.DIO+-OGIA.
.

MUS'SI'
,ADIOGRAFIA 11 RADIOSCOPU' .Id.de 110 Br••n

.

""
ContultorlO. R\ll! Vitor I.i· Doenças Internas

DOS PULMOJiS Ex-Iaterno por eonnllo. 11._
reles

..
22 Te!. 2675. CORAÇAO - rIGA�O -

_ !UtDlCOB _ Ciru.r:.gla do Torax . ternld.de-E.eola
'

I
",Horar!?s: Segundl!a, Qu..rtlll • :;,..'

CIJWRGIA- JLíNICA H'ormado pel. F'acUldade Nade- (!!I.nlc. 1110 Prof. OetJ,rio a..
. exta te.lras:

HINS - INTEtiTINOS

\ GJlRAL-PAR'fOS' "aI de Medicina, Tlllólorl.ta. IIrlrllel Llm.) .

Das l�' �s 18 hora..
.

Tratamento moderno da

Serviço completo e' e.pedi!l- TllloclrnrllJio do-,HOI,ltal M.. Ex-Iaterno 1110 Serviço de Clrur-. Resldencla:. ,Rua F'clip. SeM- SIIcILIS
",do da. DOJlNQAS D. SJiNIIO,' rh "lU. ria •• HOlplt.!l1 L A. P. L l' c.! !nldt. 23 - 2" andar, I\pt. 1 _

fi

RABi con. moderno. m6t<>doÍl ri. CU'rlO de elpec:l.Uuele ,.Ia .0' .RIo de Janeiro
•

I
reI. 8.002. Consl,lltório - Rua Victor

diagn6.tico. , tra�..n..ento, :) S.' N. T. Ex-I.tera. e .x-ual.. Medico do lloa.ltal ...
.

.------------- .Meir�Jles,. 22.
.-

SULPOSCOPlA _ HIS'l'lnW _ tente tle Clrarri. ti. Pr.l UI. . Carld.de
. DR HENRIQUE PRISCO _

HOHAliIO:
S,AJ.PINGOGRAFIA - .11':'.\' 0- , Gulm.rl.. (ato).

• DOENÇAS D.lI SBNHOItA." -I PARA1SO .

LISIO BASAL Cona: FeUp. ScJlmlt1','1 _ PARTOS - OPItRAÇO.S r
Das 13 às 16 horas .

.. Klldlote••pla IIG!' 0IIt1.1 cartu•. Fone 1801 .
COIl.: Rua João Pinto n' lil -

MILICO 'r I
Eletroc0511UI.çlo _ a.t... 'DUra I A.tand. am "or. m.read.. dlll '16,00 à. 18,00 h�'I\lI' l-"h��::ar;oe8 ,- Doenç�. de S,,· .

e efoue: Consultório

Vlolet. e Infra ,Vermellll.. Re•. : - llu. :I.tev.. SUBlor, Pela muni aiende .·i!ià� ('
- Chnle. �e. A:�lillt�..! 3.415

CCllnlt6rio: Ru. TrajaDo, n. 1, BO r- Fone: 119' rjamente no HOlpltaJ de "f ,u:�ol dde Especlahnçll"<l
..n.� Rsidên,cia: Rua José do

CLINfCA I:SPECIALIZAVA OI

10 andilr _ IIdUfelo do .0B"plo. . _

_. Caridad'" I
.

�SPI li OI Servidor.. do _ .
CRIAJIlÇA8

Horji.rI9: Dili II li 111 lIora. _ DR. YLMAR CORRIA

I
llesidêncíii:

ta (��r' d P
, ,Vale Pel'eira 158 - Praia. Cün.ultu iln li ii 11 boru.

Dr, llaSSl. t . CLiNICA Ml!:DICA 101Rua: General Bitt&ncoal'Í Andradve1Ç)0 o ro��. !ladano '.1 da Saudade _ Coqueiros. Re� e C ..n •. :t>.dre all'UilUnÍlo, DR. MARIO WEN-

Daa 11 ., 11 "ota. _ Pra. CONSU'''" S
.

n.
-

12, DHAUSEN

.•US81
.

'"as'
L'lA, . das 10 - 18 1110- 'I:eletone' li 61l1l. a' Co�sultas -. P,,�. manlll ao: DR. ADVOGADOS

a..idlnclil �....ial.. 'l'l'Om-' I' .

.

_

-' . . ospltal de ,C6l'ida'de,
' ANTONIO GOMiS'-nG I CLiNIC .... M.F:DICA D. ADULTOS

pow!k,., *.. ,.
�na Tlradent(l J -' l"()De I<.H; DR.•. NEWTON

Á tarde dai UIO h••m diaD- ALMIIDA
DR. JOst MEDEIROS . lil CRIANÇAS

I)R "'OS'É T' V'" n ,

te no con.ultó.rio _
i. RUI Nun.. � VIEIRA Consultório ..- 'Rua Joio Pln-

•

.
• oJ A rUlJ:S DAVILA Machado, 17 J'Quil," III. TI.r.-

ADVOGADO to, 10 - Tel. M. 769.
'

DR. JULIO BOm
.

� 'IRACEMli. CIRURGrA GaRI.!. dente�. Tel. 2766' t ,

Es�ritório. Relic.;enr,ia,
- ADVOGADO - Consultas: Das -4 ã. II 1107B9;

VIElRA'- MOL.m'STIAS KiRVOSAS I Doenç.. de Senh.or.. _ procto.1 _Re�ldencia, - na Pre.:iil.ute *:i-e!�:��i1�oll4;.Q!Ii, 11. �:��:' C������. no - IUjat Resirlênria; 'Rua a.tev.. Já •

•BOrcO M.Ii1N'TAIS _ CLINICA G• .e,AL logia _ �Ietrlcld.de M'.lea Coutlnllo, 44. "

I.
nior, 46. Tel. 2 SU.

'

.SPECIALISTA •• OLHOS, I l),rj Serviço N.cioul d. Dou-
•

Consul�óTlo: Rua Vitor .el- CLINI�" DR. NEY PERRÓNE D L'
,

D··'·OUVIDOS. NARIZ • GARGÂJ.�TÁ Iça.
Mental'. ,eles n. !S - Telefon.: 1107. de,.. r auro

rRATAXJlNTO • ÓP••AQ,\r.;.j,·' ,chefe do Am!aulat i)', B:!e!;· .Consultal: D.. 11 aor.l.m OLHOS -, OUVID,OS - ,N.l:nz i MUND. I
,,,."

. aura.
Intr.-Verlllelllo _ Nebana.iI. '_. 'le �en�al I dIante:..

.

-

,-
- GARGAN'f.l

, i Formado.,. p".la F.culd�de Na!!!'

,

' Ultp.oSo.. "
'

I
Plnqulstra do rr'Hôll'ltllí -

,Resluencla: Fone. a.uI DO· naol do X,edicina Uninraidade
' Clinica Geral

(Trata.ellte ie '11 lu ce..
ÇolôlÍi. Sant'An�

- Rua: Blumenau D.,.71. DR; GUER!tEIR� DA FONSECA
.

do Brasil .' Especialista erp moléstias de S�uhoras .

•,eraçlo)' ,Con-vullot"tapl. pelo .1!l)tl'o-' DOENÇAS DO APARJlLHO DI- Chefe do Serviço de OTORI-' _ RIO DB J<·.NlIIRO '.

e VIas uriná-

Anclo-retlDolcoJlI. _ a.c.ha i•.,:hoqu" ,e
cardiaaol. Jun.lin 'ra- I �ESTlyO :- ULCERAS DO 'I.S-

NO do H08�ital de FllorianóPoull' Ap",rJeil,'otllnen�e na "Ca.. d. 1 rl,�S,
.

I

GeR10j _ K�er.o f "&...11&. I
pilo., llalarlotilrlipta. ":'�ii�()·...ra;>.

I I,O'LI.�:;O l!l DUODKNO, AL.B- I rossue a CLINICA o. Al'AR.- Saude. Sso- Mie,nel" Cura l'1dlCal das infecções agudas e cronicas" d

Ce Ot••JlI.ol'111.c.l.� ('bJê40; .
CONSULTAS: -'uçae ,!l r�",.i� CIA:IJERMAl'OLOG1A • CLt- _

,HOS MAIS MODERNOS PAJU. Prol .. Fernantlo Paulino "ll:"
",'.

' O

, ao Ilata4.) ,

,

taá daa 16 b l�;:_lOoru fl_j- I .

NIC.\ GIRAI. ·rRA�rA:r.:�EN'I'" (lae DOlnlNÇJ.R .Interno por a P"'08 do Suviço
.q.j,tl'e lO genlto-urmano em 'lombos os sexos.

Borino dilí iI_�" la .01'''. e!" m�nhl) "

r C ,.' • DR JULIO PAUPI'l'Z
da ESPECIALIDAIHir . I J �e Cirur;till Doenças do aparelho Digestivo e do aistem2 urVOllQo.

,dai 111 ... 18 1101'''. . /1 I.pa Anlt� G8'I'1ba,dl, .�qu.__ 1
' ,Consultaa - ll.l. m.nlil 1101 f rof. I edro dOI lIour. Horál'io! 1017.·' 12 ,'1/

.

,

Con .•ult()rlo' _: au. Vitor ."1-
de General Bltteneour\. F LHO HOSPITAL. _.. EstagiO p(.r 1 ano na "lhtfr-

/2 as e 27:i1 ás 5,

'r.I;. jj�.
__

.

j'�n.lã'1i. ').,R�SI�I1lNClA, .. �ól3."l;,O.:l U.ni,

1\
Ec< Interno da 20••Dferm.�A

A ,'l'ARDI!l,- dlll •.•• •
j

nidade - "�c()lc" .

Consultório: R. Tiradentes, 12 -1°. ADd.ar -Fou6':

.
'Ru. _ )tu. Sio ';01'1••1 '7

,w!l rel.ll901
.'

e B�rv:tco de &,utro-enterolo&,l. I
no CONSU,LrC)}t10 Pl'ot. OtlvlO .1!ouTlgllel Lnl:l I ;:l24(j -

J!'one.•.si. ;.'
,-- -;------'--

.. -. da Santa Casa de Rio de J.nelro CONSnLl'O{UO - a.a .0011
Illterno flor '! "no do p .. nto I

. ,

__,,,_.__,_..-----_-----:::..-- DR. ARMANDO VAL.I- (l'rgf, W. B"rardinelli). !fUIEOS nO ! . So'�orro
_

Residencia: R. Lacerda Coutinho, 18 - (Chácaria

DR. SAMUEL FONS.CA
'

RIO DE A.SSIS _ ,Curso de nenrolo&,la (Prof. .RF�SIDENCJA ".Jlpe 8.:eh-,
-

OPERAÇOE�3 í 40 Espanha) - Fone: 3248.

'. ." '.
" Austregesilo).' ondt nO 1I8 1'el. l!llllí CLINlCA DE A1\ULT I

,qRURGIAO-DIl.NHSfA Do. Servi_l:oll d<! Clinfta latall.tH Eh: in"terno do Rufj,)ita: m.�ir.
.

'

I DÓENC_;AS DJi ':;JllN.EOn".S !
Chnlca � Cirílrllia - Prot... <la A.. i.t�Dcla,Munlj:lpal • 1'1'",,- nidade V Amara'l' DR.. ANTON:"O MONIZ (;Ol'lJ'<::tn'l'A<::. fI<' H

'

't I ri tv'a.......,_�""'.,.,...._.......r......_....... ·.....,,.. ....- .....* �......- .......

Dent'ri.
.

' f', pital de C.rld.d. I DOENÇAS
.

-·C
.

.

".;. o
.
Olp" n • j' , •

- -, ••• • _""_�w"""""""�·�W.""".!'''

a.lol X • l.tr••V.r........
.

CI iNICA lU:DICA DI CIlIÁN C
•

•

_

lNTl:ltNAII
DE ARA'GAO

a:ldade dUIlH&mente pela ma- "
-

.,

'.,
.

. - oraçao. E.tom.ro, lote"ll1o
nha. . I) C .. B tI'

Conlult6rio, e ...

1111&.D41I..l
.11&' 9AS _. ADULTOS

I'
!tirado e vi.. hili.r a :R1 'ClItQRGU TR:i!tlUlA'J.OLClGlA 5",s <ia 'S b I 9',

11.h
.

r. esa, a'a ha. da. Silveira

fUD.ndo ••clu,dó'l _ Al.r"i.
III, o"a- 2& •.

s a. cas a, oras. CI·'·UI'gia-o. Dentl'sta
"

•
_, rIo, ero Otto edla 3- 4& das 14

.

16 h
".

Tel'.ton .. : IIIi .
Conlultório: Ku•. Nun.': I.- C<ln.ultórl�'

'
. p

, .

as
_

oras. I

Conl.ultaa: d•• 8,l)O II 11,... chadÔ•. 7 _ Con.. ltilll ia. 11 .. _

'

.• l'.
Vlw:r- "ireI.. ,Consultório: João Pinto; 111. no ConsuoltorIo à Rua J'oao Pinto Clinica ele Adultos e Crianças

... _ Das l(i às 17 diúiament", 16 (1
.

• da. �",OO " l!l �oral!. . 18 hor..

I'
Dai 16 �. IS 1101'&&. Mell08 a". Sábado. nr� �ndar). Raio X �

. Exelu.ivamente eom aOr!l mar-. R..;dêncla: Rn. Iaredi.1 0111- ReB.idência' R,,& B"e.lll-" 10 D B' S.
fi �,�TnENr,'d: - R" r".,.+", Atende com ROI'a l\lfal'cacla

...... lbum�, , _ ,"00": 1781 Fone: 1:."8
. , "es: oca. uva 1 ... S,hut.el , 12� - Telef. �.288

'.1.

,

I,'
Fone: - t-.7a. FIOl'lanopohs. • I Felipe Schmidt 3D A Salas :\I e'4

----------------------�-----------

Dr•. Vi'dal Du.ra ..Filho
ESPECIALISTA EM DOENÇAS DE CRIANÇAS

CURSOS !>E ESPECIALIZ4ÇAO NO RIO D:I JANJ:InO
PEDIA1RIA NEO-NATAL - DISTúRBIOS DO R.611.

I
NASCIDO - ASSJSTENCIA TÉCNICA I!SPECIAL(ZAD'A AOS
PREMATUROS - TRATAMENTO:- .á�APET�;NCIA INFANTIL'
'FALTA_ nE APETITE) - TRA.TAII11'lNTO DA 1INURESB NO
TURNA

.

EM CRIANÇAS. 11 ADOLESCENTES _ DISTÚ'QBIOS
PSICOLoGICOS DA INFANCIA - iiNFlilRMIDADIlS DA ';:;F'.1""
elA D-E MANEI,RA GIlRAL

+" W

CONSULTóRIO � FELIPE SCHMIDT II
CONSULTAS '- DAS 2 ÁS 6 HORAS'

•

CO�SUL:AS Ci HORA MARCADA: FON••1611
R�SJpÊhCIA -- TENENTE SILVIilIRA, 110 (J'ON. III')A fEnDE CHAMAlJOS A DOMICILIO '.'

.

-D�-:-ANTONIO BATíiT�-ÕR.- CLARNO G.
JLN!OR .. GALLETTI .

- ADVOC;ADO -

Ru� Vitor :MífirflJe., !lO.
lnNJI: 1.'68 - FI<lrianó�c',: ..

, .

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

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

. L�vando. Gom' Sabão

\?irgem Especialidade
,da CI� .. ·�I'ZIL II�DS'BIIL�JoID'1J18. (mireI registrada)

eC'ODomlza-se fempo ....
e dinbelro ,

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

/

-.-------.s.---_.__r-_,_.__

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



os papes.
.

Do grande estoque do popular magnzín devemos des-
nosso municipio, I ecomen- tacar mírícas: 't- .

bI d d ' 'd;
c 1 como magm icas suges oes, para rem rancas a serení

an o-se por sua capacI u- '. .
, . .' .

.

R J J SOUZA CABRAL d d t· b Ih h' d
oferecidas aos chefes de famílín : ternos, inclusive os fa-

D)" . .
, e e ra a o, oma ez, ,

DUCAL' I'
, ""

Ti'anscorre hoje o aniver- exemplar chefe de numeró- ���osb ' pat.etos es�orte; camlsa_s, ?IJama_s, poulo-

sário natalício do nosso ,pre- sa f'arnilia e dedicado ami- t vers, em como ar 19o5 elo ar e que estão incorporados ao

zado e hr i lhan te conterrâneo go, �

conforto do papae, como: colchões de móla DIVINO, so-

dr. João José de Souza Ca- Batalhador, atento aos in-
rás-cama e poltronas Probel, etc.

bral, professor da Faculda- t d
. . . Cumpre, ainda, destacar um novo tipo de poltrona pa-

._. eresses o ''l11UlllclplO, sua .

,de 'l'e Direito deste Estado. t
. .ra- escrivaninha, que vem de ser apresentado pelo conheci-

.l erra, a que serviu com de- do estabelecímento com o mais 'absoluto sucesso. Trata-seElemento de projeção no votado espirita cívico e que,
cenário cultural do' Estado, ;'>01' isto, muito lhe deve.

de uma belíssima peça, toda ela estofada em plastico, con-

o ilustre aniversariante tem Já em 1886, em pleno re-
tendo uma móla, que permite inclinações emtoda direção

l'le�'eml)enhado elevadas flln-' ,. .
e- q�e está, sendo vendido pelõ exepcíonal preço de .

.... ;lme monarql1lco, coraJosa- 'I

cões 'na vida administrativa, (lente aderia ás hostes par- Cr$ L950,0�

�endo-muito admirado por .idá rias sob a Chefia" de ••••••••••••••••••••••••••••••e••••.•••••••••
suas qualidades de carater \!lanoel Anastacio Pereira,
e de coração, desfrutando ) inolvielável e arrojado fun- 'Jl�, ' A..

t t" 1ele ;;ólidas amizades na so- lador do primeiro clube de n garo Q no lave
ciedade catarinense, pelo iropaganda dos ideais repu- O F,IM DE UMA BRILHANTE CARREIRA
que; admiradores' e amigas olícauos em terras catari- Dançando e cantando, ducan te seu b:abaiho, a ta:
prestar-lhe-ão na oportuní- .enses. mosa CARMEN MIRANDA deixou de pertencer ao nú-
dade significativas provas Proclamada a Republica, mero dos vivos. "

de apreço e simpatia. exerceu o faleci-do diversos Ela fez mais pelo Brasil, tornando-o conhêéidisslmo
O ESTADO cumprimenta- -?S�OS eletivos.._ neste muni- I

em toda parte, que muita propaganda e embaixadas jun-
o, ,prazerosamente, formu- .apio, como fossem conse- tas. I

Iando os melhores votos de 'heiro e presidente do, é�-! _Em pleno apogeu de glorrosa carreira artístíca a
felicidades. ão, Conselho Municipal, no I';r�nd:e ?arôb NO,tá.vel deixou uma profund'a, 'lácu.na �os

elesempen,ho de cUJOS man- 1]el� cll1ematograflcos e seu desaparecimer1to teve o e
MAJOR JOSÉ _DE MIRAN- d�tos se hou.ve com absolu- 'eito eló desaparecimento de um grande vulto nacional.

.

DA BARCIA
.

-

ii, correção e honestidade. Voltando ao Brasil, já ag,ora sem vida, as homena-
TranscolTe, nesta data, o Gozando de solido pres- ;'ens que irá receber serão por certo excepcionais e cen-

aniversário natalicio do Ma- igio foi um dos dedicados cralizarão todas as atenções da Metrópole, brasileira.
jor José de Miranela Bar-, �olabol'adores . da admil1is- De fatosua personalidade foi inesquecível dentro elo
cia, brilhante Oficial da ração e politica do CeI. ,11undo adistico da atualidade.

...

'

Arma de C_avalari.a, do Exér- BenjaIT1im Vieira, inesque- .'

Téo
cito Nacionã}, m;u-,,;hnc:rrt �"'c'l""""'_d�l..i:a,r.....d.os.._iladin.O',,,-, ' ,

,

nas elevadas funçE'as de dminishativos e poUtTco.s ���rn-.
'

CIlefe da 16a- Circu�lscl'ição leste municipio. ." 'U '. LI "",' .. t":�,q��-_
-

de RecTub,1.me,ntQ, ne�ta, Ca- Sem nunca terg'iversai, "R. SIDóNIo' JACINTHo' DE SR. o'TAVIA'NO' Bo'TELHo'
pital. roaquim-"'-'Maria -d€ Simas: '-OLIVEIà}\>. 'l,

Do'S SAN'I,'8S
Portador de brilhante fé nanten-cto-se fiel ás suas

de ofício o ilustre aniversa- exemplares convicções par
'l'iante é muito benquisto pe- idáriàs, tornou-se um dos

las elevadas qualidades de 'ortes esteios· do movimen

coração e de cara ter, sendo, :0 pró Aliança Liberal, ba

admirado pela vasta cultu- alhando sob a influência
ra geraL le Heitor W. dos Santos e

.. Às muitas felicitações as lencendo com este, a' quem
de O ESTADO 's forças revolucionárias de

W ent�'egaram os destinos
lo municipi_o e com quem o

'alecido
.

colaborou dando
�ficiente desempenho á sua

�spinhósa missão de desta
caao membro da comissão
;onsi,lltiva.
Chefe de numerósa fami

ia, cidadão portador de

,luaUdades morais que o re

,;omendavam � á estima de
todos os camboriúenses, 'dig-
10, portanto, <!ªs homena- ."II"A TENIS CLU'·BErens póstumas que lhe se- 1Iir- . �,' "

'

,

tão pr.estadas por ato dos ,PRo'GRAMA DE FESTAS PARA o' MÊS DE AGo'STo'
;.11rs. Siereadol'es á C�mara Dia 13 SABADO _ GRANDIOSA SOIRÉE EM HO-
Municipal. MENAGEM AO 83° ANIVERSARIO DO VETERANO -CLU-
Pertencendo ao Partido BE 12 DE AGOSTO. SÃO CONVIDADOS OS' SOCIOS DO

Social Demôcrático, embora DOZE E DO LIRA.
;om súa. idaqe avançada, Dia 20 SABADO- TARDE DANÇANTE INFANTO-
lão·faltava àos seus com-. JUVENJL '

womissos, dando todo o seu 'Dia 28 _ DOMINGO- "BOITE, DA COLINA" AS 21
wôio ao partido majoritá- HORAS ......_

'io municipal que ajudou a

fundar, em cujas fileiras o

,eu passamento causou pro
fundo pesar.

O sepultamento do vene

'ando e chorado' cidadão
"Joaquim Mai'ia de 'Simas

lue, com grande acompa
lhamento realiZou-se no ce

nitério da cidade, compare-
JOAQUIM MARIA DE ;eu incorporado o Diretório

SIlVIAS lo P. S. 1;>. e aütoridades,
Na avançada idade de 90 estemunho de pesar que

anos, faleceu dia 29( de ju- �ausou o seu desapareci
lho p.p. em sua residência menta.
no lugar Braço ,deste muni-' À enluta,da familia Simas'
cipio, cercado dos cuidados <tpresentamos a expressão
de sua carinhosa famHia" o do nosso- sincero pesar.
nosso venerando e saudoso (Correspondente.)
amigo sr. Joaq�lÍm Maria de
Simas.

"

O pqtnteado extinto, a

bastado agricultor desfru
tando de solidos reeu�sos·fi-

, nanceiros, quando ainda mo

ço, muito estimado,\ sempre
se distinguiu e atuou nos

meios po1iÜcos e sociais do

o ESTADO

Sociais
UM E>IA ."

HAMILTON ELIA

Nosso amor principiou' de 'um modo diferente.
Tu bem sabes, e 'eu sei como foi, minha amada.
Com que ardor o conservo, em minh'alma fremente,
com que zelo o 'mantens, sem que saibam de nada.

Já não posso viver; sem que estejas presente.
T'udo em.volta de mim, te traz, sempre, lembrada.
Tu tens sido tão boa! A minh'alma já' sente
que não possa, ainda, te fazer adorada,

)

Um dia, no entretanto, has de gostar de alguém
que nunca há. de te amar, por' certo, como te amo ..

Tu serás mais feliz. Eu serei sem ninguém.

A vida quer assim? Pois seja como quís.
Se não posso viver o sonho em que me inflame
não te devo -impedir de que sejas feliz!

ANIVERSÁRIOS

FAZEM ANOS, HOJE:
'_ sr. Norton Mário Sil-

veiTa
- sr. Norton Oliveira e

Silva
- jovem Ony Joaquim de

Carvalho
- sr. Políbió Mel1lqes
- sr. Sidney Moritz, des-

tacado desportistà
_ - sra. Judith Bayer, es

posa' do sr. -Oscar Bayer
- sta. Eloá, filha do sr.

Cê!. Conceição Nunes de
Miranela e de. sua exma. es·

posa d. Heloisa, Maria Rego
Miranda; � "

- sr. Erico de Paula e

,Souza
- vva.IDorvalina Ligocki
- sra. V.irginia Reis e

Silva, esposa elo sr. Gaspa-,
rino Reis e Silva, funcioná
rio Publico Municipal

- sta. Maria de Lourdes

Platt, filha do Ten. Antenor
Augusto Platt e' de sua

exma. esposa d, Olga Pra
zeres Platt;

FALECIMENTO

Eompra-se
Tet'r'eno (ou casa velha

imediações dó centro.,
Informações na A M�e

la'r.

•

/
o Seguro de Vida
não é um emprêgo
de capital. mos q
c ob e r tu r o de um

r i s c Q. a proteção
essencial' e insubs
tituivel do t u't u r o

'

econômico da ta,
milia.

Sul A:lUeri@J3
COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS �E ViDA�

;
,

,

NO 60.0 ANO

DE SUA

FUNDAÇÃO

FUNDADA
'EM 1895

I" -2757

Sugestões e, cooperação para Diar�o '��a
.

íO,(cDia do Papae» ,

Mejropo,le
�o proxímo domingo será festejado o "Pia do Papae".
'Como se constata, chegou a vez do "maior", merecedor

inconteste das filiais homenagens de gratidão é reeonhe-
cimento.

'

\
. I

I "A MODELAR", como é natural, não poderia deixar de
estar presente e cooperar nas expressivas homenagens que
estão sendo preparadas para festejar 'tão sígnífícatíva da-
ta. Assim é que, decidiu conceder o valioso desconto de
10% em todos os' artigos que se destinarem a presentear

Comentário �o Dia
AINDA AS FAVELAS

1
(Alvarus de Oliveira)

Agora, que está evidencia- Gallotti e José de Miranda
da a sólida união de todos os Ramos, têm um sentido, co-

Trabalhista não é corno

,Começamos comentando o

problema das favelas e o pla
no interessante' e bem estu

dado do sr. J. Fabrino, apre
sentando ao Conselho Cen

tral da Fundação da Casa

oessedístas em tôrno dos
ilustres canelidatos da Alian
ça Social-Trabalhista; ago
ra, -que os altivos trabalhis
tas catarinenses, solidários
com o, programa de justiça
sociill do eminente engenheí
ro Franéísco Benjamin Gal

lottt, acorrem também in
dissoluvelmente coesos para
dar-lhe decidido apôio, tra-'
zendo como candidato ao

cargo de Vice-Governador' c

dr. José de Miranda Ramos,
cuja energia na defesa dos

princípios de / seu 'partido
nunca diminuiu, é fóra de

dúvida que a chamada Fren

te Democrática não prevale
cerá no ânimo do público
v-otante. A Aliança Social

mum no seu programa, que
consulta as tendências demo
erátícas modernas, sem te

.ír, nem de leve, Q, estruturil.
básíca do regime em que vi
vemos. O que pretendem,
portanto, não é mais do que
aplicar, com lealdade para
com os interesses das mas

sas e para com tôdas as clas

ses promotoras e propulsio
nadoras da .nossa riqueza, a

legislação que se .estagnou,
sob a avalanche das ambi

ções pessoais, ela ganàncía de

proventos, elas vaidades fá

tuas que se instalou no po
der estadual.

Qúem .observa o panorama

geral ela administração ca

tarinense não tem elif1culda-
a des em verificar que tudo

chamada frente, um agrupa- o que tem sido feito traz o

menta de pequenos, partidos, cunho daquele personalismo
interesseiro, sem considera
ção alguma para com as ne

cessidades coletivas, Enquan
to se gastam rios ._éle dinhei-

I

1'0 numa construção, os pro
blemas do povo continuam a

afligi,·lo, sem que os senho

res da lei se movimentem no

'sentido' de minorar a sorte
los que lut�l11, dos que tra-,

balham, elos que têm direito
a melhor tratamento. O cus-

to da vida sóbe sem imped:
mentos; e, sem dúvida algu
ma coisa <seria possível fazer
.Jara impedir que isso OCOl'

t'esse, Não haveria necessi
iaele de constranger ou pre
judicar a uns, e�

'- proveito
de outros: a,penas uma boa

na"-:---ao-'dlbf".......o�.Q" ll". palí..ti.l'Jl,�.onfuni.c.a. C-Oll1 ):i
Vice-Governaelor, dr. José tária, ,sen'l despercll0Ios-e 'Benr---

Je Mirandá: Ramos. E J.ess·u prodLgalíâades,' (le' !l1odo a

',nvlun'Crá'V'el ofensiva.Q.o v(Í.·· ,permitir.. ,l11aiQr" aten�ão a

to majoritário de Santa Ca, problemas como os dã via

tariná em 'favor ,dos eminen ção, transporte, fomento à

tes candidat,os da Alian';a produção; assistência ao pro

Social-Trabalhistas se en- dutor e outros que estão com

grarídecerá ainda matl; o ci- pletamente" abandonados, ao'
vismo da nossa gente, que pa,_sso que 'se, constróem no

proporcionará ao Brasil in- vos prédios, obras perfeita,·
,teiro uma bela demonstração:) nente, adiáveis.
ele cultura política, de cond- O eno'enheiro Francisco

:')ncia democrática_ e -:-de re· . iallotti �onhece muito bém
,sses problemas; tem-nos es

êudado com interêsse e, 'uma
vê� eleito, lhes dará soluçã,o,
denü:o do' seu programa de

realizações de alcance SO_I
daI.
Catarinen,ses! Vot e mos,

portanto, com a Aliança So

ciaJ-Trabalhista, em Fran

cisco Gallotti para Governa

dor e em Miranda Ramos

para Vice-GovernadOl:!
(Lido no programa "A Voz

da Aliança s.opial-,Trabalhis:
ta)

DIVóRCIO E NOVO'CAS1\.:
MENTO

Popular. E o assunto não
coube numa -crôníca só!
E' plano de suma impor

tância, como acentuamos. e

merece dos homens ele man

do a atenção necessária.' Po
derá.ser financiado parte pe-.
lo govêrno, parte pelas elas ..

.ses conservadoras que não se
negarão., Poderá. também
obter empréstimo no estran

geiro hipotecando as casas

construídas e seus alugueis.
Ainda .há possibi I i d a d e

.le empréstimo interno no

Rio, cu amp.íação do impôs
to sôbre fi renda de mais rle
10 mil cruzeiros, ou ainda ta
xa ele luxo sôbre artigos que
não são de primeira necessí
dade,

Em_-no�sa crônica passada
sltuamos a maneira das ia ..

velas se verem livre de 25%
dos favelados corri recurso,
17% que contam com', aloja
mento no local de serviço,
15% que 'não tem e 23% de

vadios, e desajustados. Esta
cá aí resolução para 80% dos
.:!asos.

que se renderam, não se:n

protéstos de- correlígíonártos
clarlvldentes e bravos, às
manhas do situacionismo; a

Aliança Social.:Tr�balhist!l. '"
a convergência de duas rõr

ças, duas' correntes', duas

concíências, para restamar
a grandeza perdida do nosso

Estado, dando-lhe senticlc

h.istórico e objetivo espiri·
tual ao progresso. '.

O ilustre engenheiro Fran,
2is00 Benj amin Gallotti, es·

:olhido pela unanimidade dê
uma Convencão de magnitu
Je extl:aordi�ária, �erá, esta,
mm certos, o candidato pre·
'crido pelo nobre eleitorado
Je nossa terra, que também

l

Véjamos o resto: 3%
favelados se constituem

elos
de

),11 tigos lavradores sem ter·
["as. êstes de bom grado re

tOl'narão ás que a fundação
�onstruil'á, unidades rClsiden-'
ciais resgatáveis a longe

��-

deiros. Acrescentou -o í)rITrre--
jadoi" que só ,produzindo ovos

il.e3S,n.s npva�. granj as, O B1"a

,il poderá ganhar 10( mi�

milhões de dólares.
Os restantes 17% que não

foràm classificados em ne

nhum dos estados acima 're

feridos serão excepcional
mente· autorizados a conti

nuar nas favelas, êstes fàcil

rnente serão' absolvidos pela
,;icitade "OU acrescentemos, SE

Jntusiasmem pela situação
,eg'ura oferecida aos o:ytroó
lavores e adiram a ela.
O plano nos' parece mara·

vilhoso e a êle o govêrno ele·

veria elar todo apoio em exe,

cução honesta e justa. Não

se deve esquecer, todavia,' (
lue vimos afirmando h8

anos: � Facilitar a est8

'sente que irá, na maioria pa·

,'a a zona rural, o transporte
'ácil para o centro da cidade
� jsto só o "l\1etl'Ô''', poss�bili
litará.

:e:

O. MARIA HELENA PALA

DINo' DE OLIVEIRA

:e:

D. ALTAIR'DA Ro'SA
BOTELHo'

participam aos parentes e

pessôas amigas o c.ontrato
de casamento-..d_e' ,seu filho
SR. SIDóNIO JACIN.!J.'Ho'
DE o'LIVEIRa\. FILHO; com a

Srta. Solange Botelho.
Niteroi, 7 -8�955

participam aos parentes e

pessôas âinigas o contrato

de casamento c}.e sua filha

SRTA. So'LANGE Bo'TELHo',
com o Sr. Sidônio
ele o'liveira Filho.

Fpolis., 7 -8-955
So'LANGE :e: SIDóNIO

Jacintho

púdio u;Os atranjos eleitorei
I
os de emel'gência.
Os elois grandes partido,,"

:Jue, .sob essa le,genda ex

::>ressiv�, levarão à vitória os

nomes dos
_ drs. Francisco

. noivos

Partlcípação
JOÃO JOSÉ RAMOS SCHAEFER E SRA.

P-arti'cipam aos parentes e pessoas de suas relações,
o nasc�mento (k stra filha SILVANA AUGUSTA.

Florianópolis, 7. de agôsto, de 1955.

--------�--.------�----

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

Processo legal, rápjdo e

exterior. Con
sülte sem compromisso, o

Escritóti'o Juridico e Admi

nis�rativo. Caixa Postal --

4231. Ri'o de Janeiro.

Dr: VúDstantíno
Oimatos

\.
MÉDICO CIRURGIÃO

CLUBE "15 DE OUTUBRO"
(RUA ALVARO DE CARVALHO, 12)

PROGRAMA PARA, O MÊS DE AGôSTO:
DIA 13 (SABADO) - SOIRÉE, COM' INíCIO AS 22 Prec.eito do Dia

FRANZJNO MAS CAPAZ
A criança fran�iná, por

êste simples fatQ, já se tem

em conta de mais fi'aca do

que as dema�s. Se os pais a

cercam de cuidados exage
rados, ela passa a jillgar-se
incapaz ele qualquer ativi
dade e inferior às outras.

Cumpre aos pais evitar qüe
'"':-dquira tal convicção, não
lhe dando

.

atenções exces
sivas.

S..e seu filho é franzino
ou tem saúde precária,
,procure 'permitir-lhe a

tividades i compatíveis
com suas fôrças, para
qqe êle nã_o venha a fa
capacidade. -- SNES.

HORAS

.

DIA 21 U50MINGO) - COQUETEL' COM INICIO
AS 9 HORAS.

DIA 27 (SABADO) - SOIRÉE. OCASIÃO EM QUE
SERÃO APRESENTADAS AS CANDIDATAS AO T,ITULO
MISS "15 DE OUTUBRO" - Iníclo ás 22 Horas. horas:

AV�ENTURAS DO ZE4MUTRETA
•

• I

/
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o ESTADOFlorianópolis, Quinta-Feira, 11 de Agôsto de 1955 '

-;»
I

Figueirense
COM A DISPUTA DO "CLÁSSICO DA DISCIPLINA" PROSSEGUIRÁ/,NO -PRÓXIMO DOMINGO, O-CAMPEONATO PRO�
FIS510NAlISTA DA CIDADE. E iNTENSA A ESPECTATIVA DO PU'BlICO PEtO SENSÃCIONAL EMBÀTE,

<,

......................................................)•••••c. � ., ....

"O Hstado Esportivo"
.........................................................................._ __,

,
,. .

A IMPRENSA GAUCHA ENALTECE O TRES JOGOS, POR ENQUANTO, PARA FUTEBOL NA VÁRZEA, "

REMO CATARINENSE E O TE'CNICO A ('[LECA-O NA EUROPA
Pascoal Apóstolo Alberto e Olavo; Almir, Ti-

I !
,

J_[
"

FLAMENGUlNHO 5 X to, Aury, Sabará e Carr isso.
'

_,,�,•• IfJ
ALEMA-O KELLER RIO, 10 (V. A.) - Per-, ticamente, pois, duas datas LIN)<;NSE 2, -

CARAVANA 5 X_; - -'-, ,--

, manece a situação como se (8 e 22 de abril), que pode- No ca��o da Praça Gene-
.

.

'PR�'í:NHA 1
As -'- 5 horas.

apresentava, na semana tão 'ser aproveitadas. se- ral Osorro, duelaram as No campo da Prainha, de- O 'GORDO E O MAGRO

passada para a C. B. D., gundo planos anterícres, I equipes do Flamen.guinho e 'frontaram-se as equipes do
.m : .

relativamente à visita que para jOgOS na Tchecoslová- do Lin ense da Pr�la ?e Fo-I Caravana e do Pr.al.nha, PERDÃO PARA DOIS
o selecionado brasileiro de quia e Alemanha. Também !ra, vencendo o prrmerro pe- :vencendo o quadro vis itan

futebol realizará à Europa .ião está fora de cogitação 110 elevado escore de 5 ten- te pelo elevado: escore de 5

no ano vindouro. Apenas .m reinício de entendimen-
I tos a 2.. , .

tentos a 1.
.

três jogos estão programa- .os com a Espanha, que se O prrmerro tempo terrní- Os goals da partida fo

dos em definitivo: dia 8 interessara, inicialmente, I nou com a contagem de 4 ram assinalados' por Sere

I que será sábado, a pedido: ?ela apresentação dos bra- tento� � 1.
. . Irepe 3 e Walte�' 2 .para o

oara o dia 15;- de abril, em 3�le�1'0s :m Madri mas de-lO, JUlz}a partida fOI o sr, Ca.rava�a. Oravío :01 o au

Lisboa, dia 25 de abril, em sístira diante da cota pe-
Jose Fanas, com boa atua- tor do goal de honr a dos lo-

Roma, e dia 9 de maio,' em d�da pela C. B. D. de 1? ,mil; ção, •
.

cais.

Londres. dólares, Essa cota sena de Os goals da partida fo- O primeiro tempo terrni-

Com a recusa da Federa- tO mil doláres no caso de
I
mm .assinalados por Altai�', nau com a contagem míni

�ão Portuguêsa, que não concordar a Federação Es- Ham!lto�,. Edson, Chandó- ma para o Caravana.

oode realizar, dois jogos panhola em mandar' sua lea, e Bíbi _para o Flamen- O juiz da partida foi o

.orn os brasileiros devido à equipe ao Brasil, em 1956, "guinho. Dermho marcou os conhecido Vadeco com uma
'Internacional

falta de datas motivada pe- condição não aceita pela' dois ten,tos para o Linense. otima atuação.
. O d d O doi d

.v Preço : Unida: 20,00.
'o seu Campeonato Regio- méntora ibérica, Como a SOIS qua ros : s OlS qua ros :

Censura até 14 anos.
'

na l, e da Federação Suíça, C. B. D. se mostra propen- Flamenguinho F. C.: Fa- Caravana F. C.: Almerin-

mtem recebida, que não sa a desistir da condição de �h?; �a�a e �azinho; Cl�- do; .Flexa � Tinh�; Chines,

poderá promover o jôgo reciprocidade,' t o r na-se 01a, Blbl e, Tomho; �-Iamll-I A,uI'! (d�pol� Eum) e Wal

om os brasileiros na Pri- possível o jôgo na capital on, Chand�ca, Altair, Ed- dl�'; Culica, Sererepa, Ha-

navera de 1956, também' ospanhola, ,Também à Es- ion e Poguinho. milton e Valter.

devido ao seu calendário, I cócia deverá ser oferecido Linense F. C.: Alao; prainha F. C.: Wilson;

onta a C. B. D. com. as da- : um jôgo, segundo in for- Cin ho e Saulo ; Pe!a, .Qui- I Gin�o e Licinho;
. Odilo�,

'as de 8 a 22 de abril, além mou, durante a semana, o tha e Wilson; Joaozl�ho, 10sm e �oca;,P.aulmh9, Gl-

la de 29 de abril, que será, presidente "da Comissão de ')ilson, Wilson II, Derinho
I
ca, Oravio, Mário e Geno. em�ERDÃO PARA 'DOIS

rrovàvelrnente, preenchida .Assur.tos Internacionais, ) Pena. -,
--�

,

com o jôgo em Viena. Prà- sr. Luís Murgel. I·'LUMINENSE 5 X FLO- ,'Novo record
-- \

,-------.----------'-- ,RIANÓPOLlS 4

417 ATLETA(' NA DISPUTA DO Outro jôgo realizado na mundielJ ' .árzea foi o encontro FIU-',TROFEU "BRASIL'" nin ense versus Florianópo- TóQUIO, 9'Tú. P.) - O

is, vencendo o primeiro pe- I japonês Furukawa bateu o

RIO, 10 (V. A.) - A Fe-' Paulo F, C. _ 54, sendo 9 'o apertado escore de 5 ten-l"record"
mundial dos 200

-leração Paulista de Atletis-Imoças e 45 homens; Estrê- ,tos a 4., , .
metros. de peito, ortodoxo,

:no enviou, ontem, à Fede,- la de Oliveira _ 37, sen,do O prlmen'o tempo terml- em 2 mll1utos, 33 segundos, As 8 ;_ horas.

'acão Metropolitana as ins- 10 moças e 27 homens' Sal- lOU com a contagem de 3 X e 7/10. O anterior "record" Libertad LAMARQUE
.
.,

1
' f' t b l'd 1 Miguel TORRUCO em:

ricões de seus filiados pa- danha da Gama de Santos 2 do F ol'lanópolis. ora es a e eCl o pe o mes-

''1 '0 troféu "Brasil", que -_ 10, sendo.5 ÍlOniens e 5 Os goals da partida fo- mo nada,dor em 2 'minutos, ,lEMBRA-TE_ DE ...YIJ':,ER
,-.-. d

.

d'
"

"
��, ':; ._0(, ram assinalad nOl:_RàHí ..2.5_Q,<lq_.nnA.o "..LL11 i\.--�r.r --"'-':N-o"-P>."'Ogrãm

:�.�a dISPU;�- o 11,OS ,.las,;��, moças, Mio "�� -:-,,2 'uo- �==,:,"crrr- LQH �lVíl-1 para 11' de abril de 1954. Noticias da Semana. ,Nac.
,

• ,Q.�_ • _. 1 çàJ:uba - J..... aô,ª, um. p. ) Flummense. TIto 2, Car- Preços: 7,00 - 3,50 .

. Essas ,lI1scl'lçoes totahza- 'isso e Petinha para o Flo- IV R'eg.a' ta B Censura até 14 anos.

'um 239 atleta,s, assim dis- Como os clubes cariocas 'ianópolis. .
uenos

�ribuídos: Pinheiros - 74, haviam inscritd 238 atle: O juiz da partida foi o AI'res-RI'o;endo 2� 'n:oças e 50 ho .. I tas, teremos' na grande 31'. Natalino Vieira, muito
llens; Tlete - 60, sendo 11 competição, interestadual mparcial. RIO, 10 (V. A.) _ Auto
�oças e 49 homens; São 477 disputantes. Os dois qua,dros assim l'Ízou o C. N. D. a partici-

.linharam: pação de iates brasileiros
Fluminense F. C.: Manga na IV Regata Buenos Aires

(depois Clá-Clã); , Nivaldo Rio, com início a 22 de Ja
Jau) e Nelson; Hermis, neiro, patrocinada p e lo
lci e Nazareno; Bolão, Ha- Yacht Clube Argentina. É
milton, Altair, Sival (depois uma regata 'Oceanica, não
Amaral) e Jau (depois Ni- há sede, não se enquadran
valdo). -do, pois, na política de l;eci
Flori�nópolis F. C.: TeJ- procidade que v'em sendo

mo; JaIme e Tata; Gerty, lobservada.

v_ - - .:r... __ w _ �& & &"' , wv'
e

,
Sra. Lídia Palma Ribeiro

, ,

, I .
têm o prazer de partici- tê� o prazer de comuni-

E ntrega I par aos parentes \ e amigos cal' aos parentes e amigos
,

I
o con,�rato de ca_samento de

10
contrato de ca'�amento de

,sua fIlha IPONA .com o sr. seu filho ERASMO, com a

_

Erasmo Szpoganicz. ' sta. IpoÍlá Palma Ribeiro.
Iponá e Erasmo

'

-

Escreve o matutino gau- uma das maiores sumida

cho "Diário de Noticias": I des do Brasil, ,em matéria

"Um dos fatos mais sen- 'de remo, indicado pela C.
n. D.- esteve, há mais tem

po, orientando e preparan
do' remadores catarinenses,
para intervirem num certa

me sul-americano. Vindo a

Pôrto Alegre participar-de

sacionais do desporto ama

dorista brasileiro dos últi

mos dias, foi, sem dúvida

nenhuma a impressionante
atuação das guarnições de

Santa Catarina, na recente

regata noturna realizada

pela Confederação Metro

politana de Remo, na capl
tal do país, tendo por cená

rio ãtradicional Lagoa Ro

drigo 'de Freitas. Os rema

dores do vizinho Estado

participaram de apenas
dois páreos, ,os-de "four"

com timoneiro e o "eight"
que, diga-se de passagem,
ernm i

os mais importantes
-do prélio e venceram a am

bos e, o que é mais sensa

cional, no de "eight" vence

ram ao famoso conjunto do

rlamengo, mais .conhec ido
no Rio como o conjunto de

gigantes, Deram os catari

nenses
-

mais uma demons
tração da pujança do remo

"barriga-verde" confirman

do, ao mesmo tempo, os

magníficos e espetaculares
resultados colhidos em ou

tros torneios de alta cate-

eliminatórias, já aqui, na

oportunidade, Keller teve

ensejo de evidenciar suas

excepcionais qualidades de
orientar. Os catarinenses,
como se vê, soub-eram apro
veitar os sábios ensinamen-
�os do consagràdo "coach"

e graças a êle já consegui
-arn levar para o pequeno
Estado do extremo sul 'do
país a hegemonia do! remo

rraaileiro. Hoje em dia os

zatarin enses ostentam um

.ítulo quê já nos pertenceu
.') o ostentam ,porque soube

ram lutar e esforçar-se por
ostentá-lo, 'Recorreram à

capacidade de um treina
.101' famoso em todo mun

do numa, demonstração evi
dente de que tinham ânsia
Ie progredir. 'Parabens a

êles que conseguiram o que
Jesejavam, inclusive des
bancando do pedestal de
ahsolutos os remadoresgoria.

Os grandes
dores triunfos

e consagra- {aúchos, que, hoje em dia,
nem sequer são convidados

" participar de um certame

do quilate dêste realizado
na Lagoa Rodrigo d'e Frei

tà!:l e ,Jl,O qu{tl 9fl nossos 'rr�

gue o remo,
"barriga-verde" vem co

]1�en'do de uns tempos a 'es

ta parte nada mais são do

que o� frutos do trabalho

por udolf Keller, �ste fa- mOlstróu que é ,i'ealmente
moso, comp�tente e dediea- um' mestre consumado.
do técnico europeu, há tan- Tem dedo seu nas estupen
tos anos radicado no Bra- das vitórias dos loiros e 1'0-

Ai!. Rudólf Keller, que pode bustos remadores do Esta-
e deve ser apontado como 10 de Santa Catarina".

(

SEGUNDA-FEIRA: AVAl X CAXIA.S,
NESTA .cAPITAl,' PELO TORNEIO
�'NELSON MAJA MACHADÓ"

Avaí é Ca?,ias serão os' ser efetuado no dia 31 de
primeiros a se despedirem 'j ulho, dadas as condições
do Torneio dos CláSSiCOSj' atmosféricas desfavoráveis.
"Nelson Maia Machado", o

'

que se verificará na próxi-' Como se sabe, segunda
ma segunda-feira, no está- feira próxima é dia santifi
dio da rua Bocaiuva. O pré- cado (Assunção' de N. Se-'
lio em referência deixou de nhora).

Pronta

Com o já famoso teclado Facit em 2 fileiras.
DISTRIBUIDORES PARA BTA, CATARINA

CASA FEERNANDO, LTDA.
-

-Rua Saldanha Marinho, 2 - ex. postal, 467
Fone: 3878

Teleg'l'amas: "C:lnan'"

FLORIANOÓPOLIS

x Ranl0S As _ 3 horas.

O GORDO E O MAGRO

CINE SAO, JOSEPaula
em:

PERDÃO PARA DOIS,
No Programa:
Cine Noticiário. Nac .

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

,As - S horas;

Manjorie MAIN - Percy
KILBRIDE em:

CAINDO NA FARRA
No Programa:
Cine Noticiário. Nac .

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

,No Programa:
Vida - Car ieca, Nac.

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

Ás - 8 horas.

Espetáculo de Téla e Palco
Na Tela - Rosina An-

selmi em:
MULHER VOLUVEL
No Palco: ORQUESTRA

ESPETÁCULO
CASINO DE SÉVILLA

,

Extraordinar ia Atração

As 8, - horas.
O ,GORDO E O MAGRO

No Programa:
Atuar. Atlantida, Nac.

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

QUASI UMA CA1ASTROFf�0
.,' ESTÁDIO DO HURACAt,

/

As - 8 horas.
Burt LANCASTER

Terry MOORE em:

A CRUZ DE MINHA VIDA
No Programa:
Vida Carioca. Nac.
Preços: 9,00 -r 4,50.
Censura até 14 anos.

'BUE_NOS AIRES, 9 (O. lar do encontro San Loren
',) - Mais -d.e 70 pesssoas 120 X River Plate, ruiu re

'eceberam fenmentos, sen- pentinamente uma parte da
'o que algumas de gravida-

!
tribuna social e mais de 100

I 'd t 'd
I

e, �m um aCl e� e ocor1'1 o
) (�spectadores :foram .Jança-

domll1go no estadio do Hu- dos ao solo de uma -autura
"�cán. Durante o desenro- de 5 metros. INGLATERRA' X EUROPA, SABADO

PROXIMO, EM BELFAST Ás - 8 horas.

BELFAST, .Irl,anda, 9 (U.l O quadro inglês. cóntará '
Robert RYAN - Susan

P,), �o plOX'lmo sabado, com reforço!) de jogadores
BALL - Anthony QUINN

sera real�zado, nesta cida?e, de diversos países do que'
em:

o sensaCIOnal confronto 111- constituem a 'd d
CIDADE SUBMERSA

r'
,

1
. comum a e T h' 1.ell1aClOna

..
de futebol, en- Britânica inclusive da Ir-

.ec mco 01'

tre as eqUIpes ,da Il1g1atel'- l' d
.'

, .

No Programa:
r.'a e da Europa Continental. .an a;; e ,da E�c?c�fr., 'Esse' ',Cine Reporter. Nac;

Jogo e uma 1Il1clabva da Preços: 7,00 - 3,50.
:'Irish Asso_ciation". Censura até- 14 anos.

.•.•.••.....•..•••.
_•.....•.......•.•. '.. '.....,

,
"

Participação
Enedino Batísta Ribeiro Vva. Hilda Silva

S�poganicz

noivos
F:orianóp,olis, 6 de Agosto de 1955.

NOVO CASO D"E SUBORNO NO
,FUTEBOLITAlIANO

Os vencedores do
G, P. Brasil.",MISSA�

,João lOBOS to de La Martilllere ��l:liC�:oS ��I�!��or:s re��
Romeu de La Martiniere e esposa, convidam �eus Grande Prêmio Brasil.

Jmig05 e conhecidos, para a missa que mandarão, cele- 1933 Moss�ró
:)rar, no ,dia 11 do corrente (quinta-feira), às 7 horas 1934 Missuri ./
na Igreja de 'S_.t�. Antonio, à Rua Padre Roma, 'em inten- 1935 Sargento
ção de seu pai e sogro. Desde já allTadecem

'

a todos que -1936 Cullingham
.::omparecerem a esse ato. '1937 Helium

1938 Pendulo
1939 Six Avril
1940 Teruel
1941 Polux

, 1942 Latero
1943 Albatroz
1944 Albatroz
1945 Filon
1946 Miron
1947 Heliaco
1948 Heliaco
1949 Carras,co
1950 Tirolesa
1951 Pontet Canet
1952 Gualicho
1953 Gualicho
1954 El Aragonez,
1955. Mangangá

VENDE-SE AS SEGUINTES PROPRIEDADES-
A Casa n. 12 na Rua -dos Ilhéus (antiga Visconde

Ouro Preto).
A Casa- n. 13 na Rua <iílveira de Souza
As Casas nOs, 1 e '3 na �ua Sete de Setembr�

I Uma casa de estuque na rua Servidão Moritz, (Morro)

I'
com o terreno 6 x 14, preço Cr$ 18:000,00

Uma casa de material com o terreno 10 x 30 no inicio
da estrada do Pantanal (lado da Trindade) preço Cl'$
,!Q.Jli)O,OO '-

, ..•

I � .tratar, com o Sr. Doralécio Soares ou o Sr. Sílvio
SOnSInl ,

de curiosidadeA ,titulo
MI�ÃO, 9 (U. P.) - A

Liga Italiana de Futebol ex
pulsou o clube Catania da
La Divisão, por haver su

bornado um árbitro de Ro
ma para ganhar várias par:.. Embora o Udinese não
tidas importantes. A drãs- possa jogar tampouco com
tica açãu da Liga se seguiu equipes da Divisão "B", o

� sanção similar que foi Catania poderá faz�lo. No

l�posta. ao clube Udinese, eptanto, a Liga proibiu que
terça-feu'a passada. Em seu, na cidade siciliana de Càta
empenh� -de pôr. um fini à I

nia se organize outra eqíÍi-,
c?rrupçao ,!lO lmportantis- pe para jogar na 1.a Divi-
Slmo esporte ,que na -Itália são.

'

constitui um grande negó
cio, a Liga reduziu, assim, o

númerG dp, equipes da 1.a
Divisão de 18 para 16.

DR.', FULVIO ADU((I
AGRADECIMENTO E MISSA

Viuva Fúlvio Aducci, viüva D,ulce A,ducci da C.
Senger, Raul O. Wendhausen e senhora e Edésia Selmi
ra e Normélia Aducci, penhoradíssimos, agrad�cem ao

Govêrno do, Estado as honras prestadas ao seu querido
esposo, irmão e cunhado, Fúlvio C. Aducci, assim como

)
as manifestaçõe de pezar dos que os confortatam visi-

I tan�o-os ou a�ompanhando o sepultamento do querido
'lmo�to: e C�nVl?am os parentes e pessoas amigas para!) aSSIstIrem a

_

mIssa que será celebrada na Catedral, às 8
horas, na sexta-feira, dia 12, no' altar do Sdo. Coração

Ide Jesus.
Por mais' esta homenagem prestada ao sempre Iem-

" brado- esposo, irmão e cunhado, os agradecimentos da
,família Aducci.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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, t � ·t e a India e Portu- tal O encarregad de N _

'

lt
.'

d G tr _

maior de seu povo, homens ligados a produção, contando com experrencia do �ONSORCIO BRASILEIRO DE lN-
re ai> en r

, "
o e ego terrt orio e oa e ou las co, VESTI'uEN'TO'S S/A S- P I I d

"

'. � ,'- d
. .. .

,

, I t as desde que os "cios A B LaJbo' h uartí . rt 'I (r! 'ln ., ao au o, e va en o-se, como pro rieiros, nesta regrao, e in icia tiva propulsora do engran-

g�_
- ens, .'

"

._

rm a par tu, lamas por uguesas na n la.
' deoim'en to económico' e social de outros povos, organ

í

zaram o'
,

�,

hindus começaram' a recla- hoje de manhã, obedecendo O governo de Portugal pe-I ,',
"

,

"

mar a devolução dos .terrttó- ao prazo fixado pelo 1.0 mi- díu ao do Brasil para 'o re- CO'OSO' rele de' lavestímentes Paraná Santa' Catenna S' A
rios portugueses no sub-con- nistro da I�dia'- Jawaharl�l pI�;entar d�p�omáiUc,amente I ,'.,' '"

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

_. •

tínente - foram c:Q_rtadas '[ehru, em vlrt�de da "recu- em qualquer fut�ro con�ato c?m. sede em C�nbba, a Rua 15 de N�ve�bro 6�1, 5,.0 _an?,ar, salas 503 a 508, e ofer�ce.m os �eu� se;vI,ços e�pe-
corri o governo hindu. Ha 2 cializados aos interessados na produção industr-ial e agr icola, quer aumentando capita is de indústr ias ou crran-

......................_ anos, a India retirou de Lís- do novas empresas, 'e aqueles que procuram apl'ican economias em negócios de renda e segurança., ,

boa sua representação di- Esperam �erecer o, apóio e solidariedade, de todos, par" que êste empreendimento atjnjà seus elevados

NA VOZ DA ALIANCA SOCIAl- plomátíca. Cçmsequentemen- objetivos, ligan de-se à prosperidade crescente dêstes dois Estados, na comunhão nacional.

,
, te, 'India e Portugal têm _

a- Dr. Ri�adávia de Macedo _ Presidente

T'RABALHISTA
'

gora apenas representações Freder-ico Carlos Allen de )
.

,

•

consulares, através do Con- Dr. Homero de Melo Braga ( _ Vice-Presidentes

d J Ild f J I' sulado geral de Portugal em / Arnaldo D'Avila Florence )

Palestra o orn. é onso uvena Bombaim fi do Consulado da Barão Erwin 'Rainer von Harbach _ Diretor-Execútivo

,

d te E' sobretudo honrado e
India em Nova Goa. Ore, 0.1'. Hasdrubal Bellegard .

-- Diretor-Administrativo
Amealhava uran e o ano, \

'

-milhares de moedas divisio- digno, e a' honradez, feliz- presentante diplomático de

CO�NSELHO FIseA'Lnárias, para distribuí-las, mente, ainda é a maior e a Portugal embarcou, via aé- "

"
:'

pelo Natal, com os pobres mais importante credencial rea 'para Bombaim, de onde EFETIVOS: Euclides Zagonel, José Luiz Demeterco e Dr. Pedro Alípio Alves de Camargo.

de Laguna. com que o individuo póde a- seguirá para Colombo a fim SUPLENTES: Dr. Aristides Merhy, Genésio Moreschi e Prof. Dr. João Ernani Bettega.
, '

id
- de assumir o posto de en-

E um dia, quando na Ca- oresentar-se a consi eraçao

CON'S'ELHO ECN C'

r carregado de Negocios, em
' ,

T ' I O ·

_pital da República, ao per- pub ica,
Ceilão. O enviado português '

,-
•

der, em plena infância, o Reunindo todas essas qua-
era também acreditado Dr. Adolpho de Oliveira Franco, Dr. Dórcel Pizzatto, Epaminondas Santos, Dr. Francesco Clausi, Francisco

.. b t do seu ser Iidades e virtudes, Francis-
no

umco re aeno,
Ceilão. Hoette, Genésio 'Miranda Lins, -Luiz Azevedo Mendes, Dr, Máximo João Kopp, Dr. Newton L da Silva Carneiro,

f d nde metrópo co Benjamin Gallotti é ri
un ou na,$ra

- Oscar Schrappe Sobrinho, Dr. Osman ,Pierri, Osmário Zilli, Pedro Prodócimo Dr. Ruy Virmond Carnasciali,
le, em memória do filho que- homem perfeitamente indi-

..-,'-- _'-- - Silvio Suplicy de Lacerda.
rido, uma "Casa da Criança cada para dirigir os .desti- �alas IDesamparada", nela' reco- lOS de nossa terra. � ACION ISTAS
lhendo uma centena de cri- A 'supr,ema direção do ,Es- I

I
'

ancas infelizes, _ estabele- .ado não póde ser confiada Alugam-se duas sa as _pa- í Consórcio Brasileiro de Investimentos S/A. _ São Paulo _ Dr. Adolpho de Oliveira Franco, Dr. Agostinho
\ ra Escritórios, à Rua VItor E d L

-

F'ilh AI L I & C'
. . ,

cimento de Caridade que é :inão a um homem, experi- . e eao I o, rvaro ea ia., Dr. Aristides Merhy (Paraná) Dr. Aderbal Ramos da Silva, Augusto Rei-
, " ' Meirelles, 42. I h (S C ina) DCM'

mantido às suas expensas ( mentado, a 'um trabalhador ,
c ' ow . atarma) , r.' aetano unhoz da Rocha Neto (Paraná), Carlos Cid Renaux, Carlos Curt Zadrosny

com o generoso auxílio dos lnratígavel, digno, capaz d:
Tratar ná mesma.

. 1 �S. Catarina), Claro Américo Guimarães, Códega & .Cia, Ltda., Dr. Dorcel Pizzatto (Paraná), Edgard Charles

seus ilustres e dignos ir- iromover o progresso e o de- tado, não mudará: será o Moritz, Eletro Aço Alona S/A, (8. Catarina), Emilio Iloman.i & Cia. S/A., Epaminondas Santos, Barão Erwin

mãos e outras' pessoas de senvolvüfiento da Terra Ca- mesmo homem de elevado Rainer von' Harbach, Euclides Zagonel, Fábricas Fontana S/A" Dr. Farid Surugi, Dr. Felizardo Gomes da Cos

sua conceituada família. arinense e a felicidade de sentimento cristão, capaz de
I t�, Dr. F'ran cesco Clausi (Paraná). Francisco Hoette, Federico Carlos Allende, Genésio Miranda Lins (S. Cata-

Francisco Benjamin Gal- seu povo, e Francisco Ben- evar o lenitivo ao lar do rinu) , Dr. Hasdrubal Bel lega rd, Dr. Homero de Melo, Braga, Dr. Homero Cordeiro, Impressora Paranaense

lotti é dotado do elevado iamín Gallotti é o 'homen robre, como o fazia quando! S/A., (parnná) � IRdustria Te'xtil Cia. 'Hering (S. Catar i na), Prof. João El'I1ani Bettega, João José Zattar. Prof.

sentimehto da Moderação, e :apacitado' para o desen'lpe :Jiretor das Obras do Porto ,i Dr. José Bit.tencourt de, �atlla, José �uiz- Demeterco (ParaJ;á), Dr. Julio Ho,�.st ZadrOsny ,(�anta Ca�arina); Luiz
"não há vÍ1<tude mais social ,l1o cabal de t�o nobre mis je Laguna. Azevedo Mcnd9s (Parana), Dr. Martmho Cardoso da Veiga (Santa Catal'llla); Dr. Maxlmo Joao Kopp, Dr.

e mais própria para manter ião. Os catarinenses desejam Newton I. da Silva Carneiro, Osmario Zilli, Dr. Pedro A lípio Alves de Camargo, Pedro Prosdócimo," Primo

a harmonia entre os \ ho, Ele será um Governado) Jm governador que. além de I Lattes, Raimundo Egg. Raul Supliçy de Lacerda & Cia., Dr. Ruy Virmond Carnasciali, Dr. IÚvadávia de Macedo,

mens, do que a Moderação". lue não se deixará ficar eIT Jromover o progresso e 'o en- Dr. Snul GlIl'ge-l do Amaral Valente, Sila Santerre Guimarães, Dr:.. Tji!místocles Bittencourt Linhares e Tobias de

"A moderação é a saúde da ?alacio, impatrioticament J;randecimento do Estad,), Macedo (Paraná)../' '

alma e do corpo", "A mode- ndiferente ao que se passn compreenda e sinta, since- Supedl1tendelÚe da 'Distribuição: Rubem M,y:ynardes Araújo.

'ração produz a tranquilida- .:á fóra; estará, 'de vês elY' 'amente, os justos anseios da
.

,Corretor Oficial: Osmar A. Camargo.

de e a paz". Feliz o gover- lUando em contáto com ( llma do 'povo, e o demonstre A Diretoria tem o prazer de participar que está dist.ribuindo títulos das sociedades:

nante que procurar resolver )OVO de todas as r�giões do )01' meio do mais vivo lnte, Alimentícios Paulo A. Groetzner (Joinvme) .

_ com moderacão os negócios �stado" no n}eio da gente la l'êsse pela solução dos an- Indústrias Vahldiek S/A., (Blumenau) '.� .

do Estado, P�l:que o faz com bOI'iosa e' digna da lavoura :sustiosos problemas que di-� CompanJ1ia Telefonica Nacional. (debêntures para o Interior) .

seg"urança, consequente do tia indústria e do cometcio ficultam a subsistencia da, e tem programado o lançamei1Ío das seguintes:

atilado raciocinio'a que'sub- los operáriOS e dos trabalha- gente de parcos rec_ursos, I Us!na ,�etalúrgica J?i�ville S/A. (Joinville) .- .

mete a solução de todos :os dores de tod�as 'as prOfissõef (11Uitos dos quais poderao ser
I

Fngol'lflco àe Jacal'ezli1ho , .

problemas. Juvindo-os, sobre o;; proble resolvidos ou minorados pela Rêde Paranaense de Armazens Gerais é •••••••••••••••••••••••••••••• '.

É um homem ele pa.lavl'a e nas que lhes disserem res ação enérgica, benemerita e
.

nos fala a lingu�gem fra)lca )eito, interessando-se pele patriótica de um bom:: go- i
.

R'
·

M d'
·

'

I"d I�''l·
'

.

:a,�;'��::'��: �:;:a!�:;fi�: J'�:,�'�:,o�ove,na.o, ,Km' . ,,�n�n�; Fmnd,"" Benj,-

'

eL
.

.

un ,·�a,,·�,') . e", ,,' um",.:-.�:--
que 'a mentira ornada das ;0 dos ,que promovem peb rÍ1i� Gall�tti é o homem in=

... y
_

máis belas flól'es"; e "a ver- nteJi:gencia e pelo trabathe dicado 'e por todos espeN-

l1·lk·
�

It-J" b I' 'd' '"I"
'

f
-

A B
-

dade é como o 'sol, que' um a 'grarrdéza"t!o EBtadô�' ,��, "do. -
-

'SI I, O glJgCuD�"� arre at'oo Il recor e ,.0 raotçS Rrmal. - Cem
_

eclipse póae escúrec'er, mas Coestaduanos e ,patríci0� ,Porisso, a 3 de Outubro ';le.
d·

.

,.. Inão aniquila,r". _

le sa�ta Catarina! Con(ié- 195�, �erá eleito �or ,granc:e _
laS, sem a Imentos sóndos. '_ Premio: Cf $ .300.0'00,00

I Muito embora a "elevada 110S Sll1ceran:�n.te nos el� .. I maIOna de s�fragIOS ao elel" RIO 9 ev. A) Desde

Irou,
na quadra de 'basket- para onde foi levado vitorio- arrojada prova. Com a im-

posição social que desfruta, ,lados e patnot�cos proP03l-! torado catarl11ense,_ Gover- ante-ontem, quando ence.r- ball do estádio do Marac'àn�t, samente, o jejum a que vi· portância de um milhão e

'o dr.: Francisco Benjamin ,os desse- catal'll1ense cem nador do Estado, acomp3-j
,

,----, nha se 'en'tregando volunta- trezent�s mil cruzeiros, além

�1·alllcleàI:taimSeenten,osconlaOPrUemsenhtoa� i,l��t�:���' ��::. �o.e�:�:s�an,� �a,ht:,��n:,�seval�.reÔ;�t:dO dig;�� II'
'

Pre f'e I-I'u ra' M'uni-C I-Pa I
riamente há, cem dias" o 'de numeroS<Js convites par::t

" _
..

�aúcho Adelino João da Sil- se exibir nas principais capi-
mem simples, e nos fala a boa, que a maIOria do eleI- Jose de MIranda

Ram')s",: la, conhecido por "Silki", tais do mundo, Silk j� está

lingüagem da humildade, torado elegerá a 3 de Outu- candidato 'a Vice-Governa- .

'EDITAL 2ncontra-se 'internado nd fazendõ planos pará o futu�

"que em si é uma virtude, bro, Governador do Estado. dor, homem de comprovada 'C ': t f'l'cam COllvI'dados b
. . '::asa de Saúde Gabriel Lu� I'

.

I t I
o eleitorado sa,be perfeita- capacidade como adminis-' om o PI ei;len e" os a aIXO relaclO- 1'0. mCla men e, ogo que' re-

pois é a verdadeira prova
,llente que ele�'endo-o, e3ta. trador que fôra de impor.' na?os, _para comp�recere�1 .à Po�·taria dest� Prefeitura" cel!a, 'a fim de se recuperar cuperar as !torças perdidas

das outras virtudes". "Quem
rá promovendo o bem e' a tante comuna do Oeste, oa- ,ate o dIa 22 ?e Agosto proxnno vmdouro, afIm de presta- do esgotamento em que fi- passará uma temp'trada' no

se humilha se exalta, ao pas-
grandeza de 'Santa Cata'rI'na,

'

rem esc!al'L ',mentos, em assuntos nos, quais s,ão partes in, cou. O novo campeão' mun- Rio Grande do Sul, de onde
lt tarinense' e uma das m_ais. li·

.

so que' os que se exa am,
t

.'
t

_ teressadas: /' dial da flome arrebatou o tí- é natural. Depois fará uma

hllml·lh,am-se".
�, que os ca armeúses era;) dimas expressões do Partido N'" t I d f

A

B
, umero No�e Assunto u o o rances urman, qu' viagem a Roma, a fim de vi-

É um homem próbo e um
um Governador .pppular, ver- Trabalhista Brasileiro em

1 809/55 Manoel Pedro Ferreira _ conseguira resi:stir a novenO. si�ar a família da esposa.

trabaihador sem desfaleci- dadeiramente democrata'; Santa Çatarina,
, I' -

,Predial.
Isençã.: do Impósto

ta é nove dias, sem injerir CumpridOS esses desejos �il-
mento; 'e "a pi'obidade é a

um homem sem vaidades ')U E a 31 de Janeiro de 19'36, 1 255/1':'- Odilon B. Vieira _ Certidão Diversas. alimentos sólidos. Nessa SU::l ki irá então a Paris' receber

virtude que faz preferir o ,)l'econceit9s" um, g�vernw-�1te com pulso firme e coraçiio 1:896/�� Odilon B. Vieira _ .. Certidão Diversas. proesa de faquirismo, "Sil, da 'convenção Internacional
1

," t" que atendera satlsfatona- ,trans.bo.rdante de b.on,clade e
1.81"/:;1':."

/

k'" d'
,

c ever ao In eresse .
._. -, "D� Odilon B. Vieira _ Certldão Diversas. 1 per eu' nada menos df de Faquirismo o pomposo U ..

E· 'd d a r'epu
,mente aos seus governados, patr,IO__tls,mo, assumoIra o Dr. '1.854/55

.

t ·t '1'
pOSSUI 01' e um

-I Ih'" d'
-

B
__ Odilon B. Vieira _ Certidão Diversas. vm e e OI o qUI OS de sua�, tulQ de "Rei mundial do je-

t
-

'l'b d " ta sem es mquenr con lCao, enJamm GallottI," o gover·' 1863/55
"I,

açao I I a a, e a repu -
.

I 'd t'd'- .

d t
. João Gonzaga ---'- Certidão Diversas. reservas fIsicas. Em compen- jurri". Os àssistente!s do novo

ção é um válioso p�trimô- SOCIa ou cre.,o par 1. arI,o, nlo 'so Es ado, �ara o b.ei:n 1.921/55 Etelvina Siqueira Maciel _ Certidão 'Diversas. sação, ganhou fama e uma campeão foram de parecer
.

d h' t- 't'l perque FranCISCO BenJamm (e anta Catanna e fehcl'- 1-747/55
" t' Ih ·t·

,

1110: na a a ao u 1 como .
.

' Acelon P. da Costa _ Guia. 1'01' una que e perml Ira, a- que Silki ainda resistiria seis

1 d· t-
,GallottI Governador do Es- dade do seu povo. 11 0;)9/51': A I gor'a, vI'ver' t '1 t t 'd'e a; e ,na a ao segur�men-

lÇf
••••••M................................

.0:". a ce on P. da Costa _ Guia. ranqm amen e, ou se e, IaS na urna em que

te a da, como o mereClmen- ••

I
·

d G ,1.903/55 João M., Pacheco Jr. _ Guia. em companhia da esp_osa, .? se isolou. Vencido porém o

to", pois" "o melhor tes�iro lnlS erlo a uerra 1.737/55 João M. Pacheco Jr. _ Guia. bela artista italiana- Kenelli recorde mundial, embora por

que se pode gosar na Vida, I
,

'

• _. • • .' • 1.689/55 Hercílio Luz Filho _ Guia. lue, com, o máximo':desvêlc um" dia apenas, julgaram
é ;:ma reputação �macula- Cuarolçao" MIlitar de FlorlaoópollS 1.666/55 Hercílio Luz Filh'o _ Guia. e.dedicação; permanéceu ao prudente dar por finda a

da .

_ .

I
CONGURSO DE ADMISSÃO A ACADEMIA MILITAR 1.914/55 Nilza Gonçalveil de �,)Uza _ Cônstn1ção' d�

,eu lado durante O prazo elo !)rova.

,"A reputaçao se 8::rmsa I
'

DE' AGULHAS NEGRAS
'

l\(j:uro.
pelo exemplo le,gado ,a pos� -' '1 808/55
t ·'d d "

'

I De ordem do Exmo. Sr. Gel).eral Comandante desta; 1'896 1':1':
eII a e . G

. -

I h' t d
'.

t di. � /ao
F

.

B'
.' G' 'I uarnlcao,- evo ao eon eClmen o os In eressa os que os

117'03 I;!
ranclsco enJamm a - .'

t 'L d
_. ,

'

, '.
'

. / tJ5

I tt'
-

'h 'd requenmen os everao dar entrada naquela AcademIa, 1 8"0/1':5o I nao e omem vaI oso, t'. 10 31 d, O t b d 1"55
'

. "
,
a

,

lt " .

d d
en I e e e u u 1'0 e " .

�orqu: e cu o, e
.

a �aI a ,; CONCURSO DE ADMISSÃO A ESCOLA DE SAR-
e o selo da medIOCrIdade . '" GENTOS DAS ARMAS
"O vaidoso é um cego que

Cr$ 5.000.000,00
Cr$ 7.000,000,00
Cr$ 35.000.000,00

Cr$ 26.000.000,00
Cr$ 40.000.000,00
Cr$, 50.000.000,00

I

Pedro Paulo da Silva _ Consertps no Préd'ioe
João Roberto Sanford _ Consertos no Prédio.
'Jo�é João Vieira _ Desmembi'amento.
ltrtur Teodoro da Luz e Outro _ Desmembra-
mento.' Vende-se uma de Ú.lO HP, 1.300 ,ks. vàpor!hora,:'com�

1.889/55 Pedro P,aulo Estefano .:__ COllstr. de Rancho de ! pleta,mente �utomática, (a mais modern,a eJ5;istenté, rio
Madeira. ,BrasIl) e�tado de n?va, fabricàção,1952 (ameí'ican.a) ))01'

1.711/5,5 .Ferminio José Jeremia _ Constr. de Rancho de 'preço mUlto,_c.ollvement�. Carta,s nara a CAIX:t_\ POST�;L
Madeira nO 4.782 _ RlO de Janell:o. �-

diri-' I'
-,'

1.874/55 João' Pedro de Andrade -'- Constr. de Rancho � ,�- :,
,de Madeira.

. ,
�..h.;.••••"t � .._.;. ..;,..."'....J.......y.v� ,

Guilh�I:me Braz Farias _ Constr. de Rancho de C· .. ' 'e; .. ' �,','.
'

"

. �
.

,ff

J�:éde��.:�'eron _ Const�'. de Casa de Madeira I _omUDlcaçao a ·"er�:ça, -; �,>"i-
Tipo (2-B). Jairo Lisbôa· Cia. Ltda. comunica à fll;aç� e aos fi-e-

,1.929/55 Heitor Lessa de' SelUza :....... Constr de 2 Casas gueses da Casa Romanos' a reabertura desse tradicional
de Madeira.

.

estabeledmento, agoI'a soli{ a orientação de" novos pro-

i.867/55 Elvira Vieira _ Constr: de Casa, -de Madeira prietários, que continuarão a servir seus fregueseS e o

Tipo (2-B). público em geral com os melhores a·rtigos de sua espe-

1.856/55 Eugênia Eger _\ Transf. de Casa de Madeira. cialidade.
.

1.922/55 Acelon P. da Costa _ Transf. de Terreno Rua ConselheIro Mafra, 26.

1.919/55 João Assis Filho :.__ Acréscimo no Prédio.
.

'Florianópolis
1.816/55 Odilon B. Vieira _ Transf. de Terreno.

Certifico outrossim que, flndo o prazo inlflicado, sem
que sejam prestadas quaisquer informações pé)'r parte dos
acimas convocados, serão os respectivos processos a\:qui
vados à vista do que disp.õe o parágrafo único do Art. n.
44, da Lei l1. 127, de 14-,de Janeiro de 1952.

Diretoria de Adm{nistração, 6 de ,AgÓst,o de 1955.

INatércia Lem.os MUller _ Chefe do Expediente e

I Pessoal. " .

'
,

Caldeira PO,WERMASTE:R

\

1.827/55
\

1.479/55

não vê a si próprio, nem co

nhece a si mesmo". "A vai
dade é um véo que encobre
os nossos defeitos e as nos

sas fraquezas" e êle não tem
defeitos, Irem fi'aquezas que

preçisem ser encobe1'tos.
t um homem .sem vícios,

pois a sua formação moral o'
levou à compreensãó consci
ente de qüe "o' vício é um

tirano de si, mesmo"; que
"não há nenhum vício que a

si mesmo sé não puna" e "o
trato usual com· os vicios
contamina os virtuosos".

É um homem s,ensato, e a

sensatez é qualidade ess�n
cial ao governante, porque a

sen§latez o levará a conside
rar, quando justa, a' crítica
dos seus adversários, para
melhor orientação do seu

govêrno.

Os requerimentos devem dar entradá naquela Escola
entre 1° a 3Q de Agósto de 1955.

Demais infor'mações, poderão os interessados
gir-se ao Quartel General da ID/5a.

Florianópolis, 6 de Agósto de 1955.
Ayrton CapelIa

Capitão Ajudante Geral

�PREGUIÇA E. FRAQUEZA
VANADIOL
MOÇAS DES.1NUlA,O,&SI

HOMENS SEl\f ENERGIA,
...Não � lua cu!pa-�
i a fraquela que o deixa canllldo, p*'ltdo,
com moleza no �orllO e olhol lem brlll-.J. '

A fraqueu atra.a' a vida porque roohí
aa fôrça4 para o trabalho.

VAN..\DIOL

Santa Catarina

.lImeóta 'JS glóbulos sanguíneos e VITAl4IZA o .anl\1. n·

fraquec.ldo.• de 10lto deUciolo e .pod•••r Ulado em toda,

MONUMENTO A ANITA GARIBAlDI '

CATARINENSE
Coopere com o Movimento - Pró.Construção do

Monumento à Anita Garibaldi. - "Heroina Catari
nel1se".

. Envie sua contribuição para
Caixa PostaI,136 - Florianópolis, se.

/

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



•

H O J E PASSADO
_.$

Florianópolis, Quinta-Feira, 11 de Ag'ôsto de 1955

--

NÃO PEDIU DEMISSÃO
i

I �:-:.":")-+�"')-+)")+)+)+)."'�"H»)<.�:":":":":�:++:":+.:":":":+.:":�
Contestou o Generallolt a noticia 1:· ..

�
. ..

- -i-

RIO,9 (V A) deN��'�_�?���I�?decla,",Õ" .�� �ERb-À&ROVlnJ" l
ou-se que o Ministro da' - A minha atitude contí- 000 � -

� - :
Guerra; estaria demíssíonâ- nua sendo a mesma que to- ..�. +t
rio por discordar dos têrmcs dos conhecem. Não mudei : +:+
e do espírito do discurso que e não tenho' por que mudar. +:.."+ Dastaque 0 'cupom abaixo remetendo para: 'Real Aero- +t
o .general Canrobert Pereira Tambem não pedi exonera- +t \'

vias - Rua' -Conselheiro Mafra, 6 .Floriânóports, e can di- +.+
da Costa pronunciou na noí- ção 'nem tenho lIualquer de- �t date-se a uma passagem de ida e volta às famosas Cata- .,+•
te do dia 5, no Clube da Ae- élaraçào a fazer aos jornais, �:"+,- ratas de Foz do Iguaçu.

-

+!.
ronàutica, em nome do Clu- sobre 0- discurso do genera I �� ....

be Militar. Adiantou-se, tam- l canrobert. Nenhum comen- ..�+ Nome: , ,................................ �i·,
bem, que o General Duffles tárío tenho a formular sobre ..�+ Endereço: , , ,..... �:..'+
Teixeira Lott divulgaria uma aquele discurso. Alem .de ser ..�+ A nova agência da Real' Aerovias em Florianópolis, 'fica- '�:.'+,
nota esclarecendo as razões livre e particular a opinião ..�+ rá localizadaa:'

-

r ,+:.'+,
de sua atitude.

-,

do orador o general Canro- +!+ Rua: " : nO, . I�:''+'Entretanto, ouvido a res- bert não está subordinado ao � Edifício : .. � - ��

peito, S ..

·

exa. contestou a-I Ministério da Guerra e sim �:.'" Qual o último "slogam's da Real Aerovias ? ..:.
quelas informações, fazendo à, Presidência da República. +:."+ , .............•........................ ; , .. , . . . . ..:.1

Prol�ar �s. P. Lox�:��������;o�;�;�;.;�;·�����_.��;.�;����.J
Banco

CARTEIRA DE COMÉRCIO EXTERIOR

ESPI<.:CIAIIZAD.'\ EM, ARTIGOS DENTARIOS COMUNICADO N. 48

E.stoque permanente de· todos e quaisquer artigos A CARTEIRA DE COMÉ'RCIO EXTERIOR participa
toncérnentes ao ramo ',aos inteTessados, e� adit�niento ao seu. comu�i�ado nÚ-j_

EQUIPOS, CADEIRAS E MOTORES TEVONI te- I
mero ql:arenta e. sel� de �l�te e �ete de Julho ult},mo, que '

mos para pronta entrega I a mençao no pnmelro tOplCO desse documento carcaça
Aceitamos' encomendas de pLACAS E",niALTADA-::3 e base - cabeçote - peças, pertences e acessórios" tem I

péll'a diversos nns
'

'. -IP.Ol: 'objetivo dUr � �o,nhecer a conceituação por ela admi-

ATENÇÃO; Atendemos os' senhores
. DentIstas e

tJd<L dêsses materIals.
.

ProttVkm� do Interior pele Serviço de REDJiBOLSO De conformidade com as observações alínea 'F'item

AÉREO' e POS'liAL
4 da instl'ução número 118 de 22-7-55, da Superintend&n-

COM A CHEGADA DE GRANDIOSO E MARAVILHOSO cia da Moeda e do Crédito, é facultada a impoàação ao

ESTOQUE DE MERCADORIAS amparo de PVC da quinta categoria: "Quarto do corpo
(braço e base) de eabeç6te de máquina de costura, exclu
sivamente -como parte integrante e Inseparável da má

quina montada com todas as peças de seu' mecanismo,

V.-a)·8nje desprovida apenas das part�s dp. madeira e das pe.ças do

. I pé, de ferro fundido". A CARTEIRA esclarece pois, para
Cia. 'Gessy Industrial ofe-

I
evitar possíveis dúvidas, que não é licenciáve1 a impor

rece oportuniaade aO elemen- t�ção isoladamente de carcaça e base.
to de comptovada capacida- Rio ele Ja�iro, 3 de ag'ôsto de 1955.

i de para asEiumir zona neste (a) Ignácio Tost� Filho - Diretor.
! Estado. " (a) Adelino Debenedito _..:. Gerente.

Candidatos' queiram pro- ------.�---_.

,

,;urar snr. Joenck no Hotel Salão de Barbeiro
, La' Porta, i apio. 309, das
14,00 às 16,00 horas diària
mente, par� entrevista.

Tenho a grata satisfação de comunicar, 'em nome da
?ROLAR S. A. que, a partir desta data, possuímos, nesta
zapital, uma Agência, sita a Praça Quinze de Novembro
�1. 2L1, (Agência Glória), que está apta a prestar toda e

qualquer informação. bem como expedir títulos.
Esperamos que em Florianópolis possamos obter o

nesmo êxito que, 'de longa data" temos obtido em Laguna,
Tubarão, Criciuma, Orleães, Capivarf, Imbituba e todo o

Sul do Estado.
.'

,
Para sua felicidade, um lar!
_Para seu lar, um título da PROLAR!
Ploriunôpolis, 5 de agõsto de 1955.
(a.)

.

Viúva Juleda Guedes Ulysséa
Inspetor no Sul do Estado

-- Prego para f(l,rraduras
-- Faca de ponta

.

-- Orvalho congelado
-- Nódoa

Conceito na, .coluna central: Pôrto brasileiro.
QUEBRE A .cABEÇA , A Direção da Faculdade de Direito de Santa Catarina
Veja que nomes masculinos aí estão, e 'com as letras' tem a honra de convidar ,as autoridades civis, militares e

que sobrarem sê).'á formado um -"o:qze" do .esporte das eclesíastícas, professores dos estal;>elecimentos de ensino
multidões, superior e secundário, e alunos, para a sessão Solene que

LB'rUZ, RAIA, fLNON, PGEROD; CULA;SRO. reàlízará no dia 11 de agosto corrente ás 20 horas em

Soluções no próximo número.
.

-..

,', .comemoração a Fundação -dos Cursos Jurldícós, oportunl-
Respostas do passatempo-anter-ior (2'8):" I dade em que prestará tambem uma homenagem ao Ilustre
CHARADAS. CASAIS: .a): Ien do-len da ; h) bolo-bola. Professor Henrique..Rupp Junior com a· ina.l!f�uração' de
CHARADA AUXJ.LIAR: melado. - seu retrato e do seu nome em uma das saias' di\t '.];aculdade
('}UEERE A: CABEÇA: Parima (Curuau, Lúa, Im'eri). Entrada franca.

' .
-

.

-

.

'Florianópolis, 9' de agôsto de 1955
'

--------------��-----

NO

( ,

11 DE AGôSTO
A data de hoje recorda-nos que:

- em 1636. D. Antonio Felippe Camarão tomou o

reduto holandês de Goiânia, em Pernambuco;
- em 1645, João Fern-andes Vieira levantoti" o seu

acampamento no Monte das. Tabocas e marchou

para Grajaú, afim de faz.el; junção com as tro-:

pas bahianas de Vidal de. Negreiros e Soares
Moreno; ,

- em 1710, chegou a barra do Rio de _Janeiro, na
• Guandbara, a Esquadra francesa do Capitão Jean'
Francis Duclerc, que veiu atacar o Brasil e foi

repelida;·
.,

em 1744� em Portugal, nasceu o poéta 'I'omaz An-.
tonio Gonzaga, o infortunado cantor de "Marilia"
e um dos, conjurados da Inconfidencia Mineira.
Vei u a falecer em 1807;

- em 1827, foram criados os Cursos Juridico's no

Brasil, em Olinda, no Estado' de Pernambuco e

São Paulo, sendo o Decréto referendado pelo
grande Mjnistro dó. Império, Visconde de São
Leopoldo (José Feliciano F'ernandes Pinheiro);

- em 1908, foi inaugurada a Exposição -Nacional do
Rio de Janeiro, com larga repercurssão interna-,
cional;

,
.

- em 1913, foi assassinado, em Recife, no Estado de
Pernambuco, o jornalista T'rajano Chacon;

- O DIA DE _ HOJE É CONSAGRADO AOS ES
TUDANTES.

FACULDADE DE DIREITO'�DE.
.

SANTA CATARINA
�

FUNDAÇãO DOS CURSOS JURIDICOS

André Nilo Tadasco

IDental Santa Apolonia
�.,.

ARTHUR ANTONIO MENEGOTTO
Rua: Tiradentes, tI.o 20'

.

FLORIANóPOLIS

a)
b)

Passa 'te�po '�(O
'

Estado»
� Por ORILDO

(29)
,

CHARADAS CASAIS
Eu O-"em)Hll:[o" para a "caverna"
"Melodia" bonita que ela "entoa"
ENlGMA

-2-
-2-'

--, Azeitona
-- Cravar

a -Bibtía na

Vended'or

J'ILIAL: 8..10 PAULO
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eOM ,VIAGENS' DIB«TAS t: PERMA-NENTES EM CABROS PBOPBI08 .

(xpruso; llorianõpolis LIda.
� .

.

#

I
1 ransporte'de cargas.-em geral enfre-

o

;..
'"

... �.:- _

F[ORIANOROllS� CURlllBA E SAO 'PAUlO,

Mão

Avenida do latado leee/78

-. ,;_.,;..-�---......--

Bi\RMAU
Socieda4.t_de grande proje

ção em Curitiba, possuindo
• todas as in'stalações, (ampla
co.sinha, bar e salão de refei-

«No tenaculo))
QUINTA.FEIRA, 11 DE AGôSTO .

Glorificai a Deus 'em V03S0S corpos e em vossos eSl>í.
I

ritos, que são de Deus. (I. Cor. 6 :20). Ler II Co).:,. 6: 16- i '

1& . I- O apóstolo Paulo, na s.ua I Epístola aos. Coríntios,
põe enfase na importância de glorificar a ·Deus no corpo

I

tanto quanto, no. espírito. Freqüentemente negligencia- I
mos ou totalmente esquecemos a pureza oe corpo e alma i

que Paulo tão claramente recomendou. Como cristãos Te

conhecemos Cristo como nosso Mestre' espiritual em: tô-_
das às coisas.

'

Para sermos melhores cristãos, temos como incliví
duos, de cuidar do aspecto físico da vida tanto quanto
do espiritual. Boa saúde, que ,Jesus restaurou a tantos, é
um alvo que nem todps alcançamos. Contudo, temos que
fazer tudo e ter os nossos corpos ainda que defeituosos e

imperfeitos, em condições de serem templos através dos
quais Deus seja glorificado. ·Bons hábitos, moderacão na

dieta, exercício adequado e descanso necessário � são
coisas que ajudar-nos-ão a funcionar efetivamente para
o Mestre. "Não 'sabeis que sois o templo de Deus e que o

espírito de Deus habita em vós?" I Cor. 3 :16.
. I

.

ORAçÃO
Ensina-nos, nosso Pai Celeste, a importância de cui·

dar do nosso corpo, templo do teu espírito para que esta
mordomia que nos confiaste não seja negligenciada. For·
talece-nos para fazer a tua santa vontade; para gIOl'ifi
car·te em corpo e espírito que são teus. Em nome de
C1'Ísto. Amém.

,

PENSAMENTO PARA O'"DIA
Que hábitos tenho eu que posso mudar pára melho

rar minha saúde física e espiritual?
ROBERT. E. VAN DEMARK ma�wta do Sul)

Telefone: 37-30-81

São Paulo - cápital - Bi-'.
Endereço Telegráfico:
Bandrade e TranspollB

�

CARTEIHA DE COMÉRCIO EXTERIOR
COMUNICADO N. 47

A CARTEIRA DE COMÉRCIO EXTERIOR torna pú
nlico que o Conselho da Superintendência da Moeda e do
':;rédito, em sessão de 5-5-55, resolveu alterai" as disposi
.;.ões do item 4 da instrução n. 74, de 30-10-53, a fim de ROMA, 9 (U. P.)· - Jose

.orriar obr igatór ia a opção dos importadores por um dos phine Pacelli, irmã do pR

departamentos do Banco do Brasil S. A., para aí efetua- pa Pio XII, faleceu ante

'em as apresentações, visando ao licenciamento 'tíe,' im- ontem à noite, em sua resi

.ortação de certificados adquiridos em Bôlsas. dencia 'em consequehcia ' 'de
A escolha dos interessádos poderá: recair sôbre a Be- uma pneumonia. A extinta

{e da CACEX, no Rio de Janeiro, ou em qualquer das era víuva .do conde Menga
\gências do Banco do Brasil autor-izadas a emitir liceu- rini. Sobrevivem além do pa

-as, concentrando-se no. departamento preferjdo os pedi-" pa, sua irmã mais moça, Eli

los de licença, quer de interêsse das matrtzes, quer de sabetta, condessa Ressinta

.uas filiais, entendido, porém, que a. comunicação de pre- ní, uma filha e 3 neto;'. Ou-
-

,:erência, a ser feita por carta endereçada à Agência es-
tro irmão, o príncipe F'ran-

, o lh i da, deverá ser subscrita pelas casas matrizes, mes- cesco Pacelli, mofreu há 20

,no ocorrente a hipótese de preferir o importado; se rea- anos, depois 'de ter impor-
izem por intermédio de filial as suas. importacões, tante partíeípação nas· ne-

A medida não implicará, entretanto, em qualquer res- gocíações para a Ooncordac1a

rição à liberdade outorgada aos importadores, relativa- entre a Igreja e Mussolini. O

nente aos locais de licitação de divisas, de. fecllllmento papa, ao saber da infausta

le câmbio -,e de desembaraço das mercadorias.' noticia ficou muito deprimi-
Ficará a cargo da Sede da CARTEIRA o estudo de' 'do. Ante-ontem; rezou pela,

,edidos rerercntes a modi'ficações 'do registro de opções, saúde da irmã, durante vu

ust+ficad03 pc!::t traJ1sferência dos estabelecimentos ou rias horas, ,e se m�nteve em

01' motivos de igual relevância, bem como de outros ca- constante comuni�ação tele-

180S especi:! is.
. ;onica para saber noticias do-

A obrigat.oriedade de centralização de que se trata: estado de saude, desde que

lentrará em vigor 15 dias após a publicação, em cada pra- "enfermara.

I r,:a, do presente Comunicado, devendo os importadores' '-'- -,',-�

manifestar s�l�'preferência por ocasião da primeira en- 'TOSSIU?
.

I trega' de certIfIcados de promessa de venda de câmbio ve- I
.

Il'ificada a partir de então.
.

-.
II

E I' f' I . -
NfIo deIxe que as Broll-,

. sc arece, ma mente, a CARTEIRA, para onentaçao. . _.
dos interessados, que as ,Agências do Banco do Brasil au- qUItes, ou RouqUldoes amea-

torizaclas a emitir licenças de importação ("GRUPO- cem sua saúde! Ao primei
CACEX") são, no momento, as que se localizam 'nas -se-' ro acesso de tosse, tome "Sa
g'uintes praças: Rio de Janeil'o-DF (SEDE),' Aracajú tosin", o antisético das vias
(SE), Bajé (RS), Belém (PA), Belo Horizonte (MG),
Blumenau (SC), _Campina Grande (PB), Campinas (SP),

respiratorias. "Satosin" eli-

Corumbá CMT), Curitiba (PR), F�orianópolis (SC), For- mil1a a tosse, da nov�s for

taleza (C�), Foz do Iguaçú (PR), Itajaí (SC), João Pes- . �as e vigor. Procure .

nas

soa (PB), Joinville (SC), Juiz de Fora (MG), Livramen- farmácias e dl'oguias "Sa
to (R,S), Maceió (AL), Manaus (AM), Natal (RN), Para
nagua (PR), Parnaiba (PI), Passo Fundo (RS), Pelotas
(RS), Pôrto Alegre (RS), Recife' (PE), Rio Gi'a,je (RS),
Salvador (BA), Santos (SP), São Luiz (MA), São Paulo
(SP), Teresina (PI), Uru�uaiana (RS) e Vitória

r

(ES).
Rio de Janeiro, 10 de agôsto de 1955.
(a) Ignácio Tosta Filho - Diretor.
(a) Adelino Debenedito - Gerente"..

�o Brasil S.A.

I'ILIA '.: CURITIBAMATRJZ� FLOBIAN()POf,IS
Escritório:

Rua Padre Roma 50 - Terreo'

Deposito.:
Rua Conselheiro Mafra n. 1l!'i

Fones: 2584 - 2.535 ,

Caixa Postd.l, 435
End. TelegráfiCO:

Bandrade e Transpolis
-O-
,

Visconde do Rto Branco

(n2�8)

-releIone 1231

Endereço TelegrátJ.cJ
Bantidra e Transpol13

\ -'J-

Banco do 8ra'sil SIIAII

'Vende-se o moderno; bem aparelhado e bem afre
guezado Salão de Barbeiro "Dó-RÉ-Mi", situado logo à
entrada (la rua Fernando Machado, - um dos preferidos
pela nossa elite.

Tratar no mesmo, com o seu proprietário Claudio
Alvim Barbosa (Zininho).

t aDradecimento'e� �Missa
r,lies, ricamente decorada), DR. HYPPÕLITO PEREIRA.

precisâ de um "Barmau" A família de Dr. Hyppólito Pereira convida seus pa-

competente. Os interessados rentes e anig03 para assiStirem à missa de 10 ano. do seu

deverão' apresentar propostas passamento, que será celebrada ás 7 horas, do dia 13 de

endereçatlas à Caixa Postal, I agosto, sábado, na Catedral Metropolitana.
156, em Cmitiba. I Pede orações e antecipadamente agr�decem ..

.

(Alêncla ne. Rio de Jailéiró e

.

em Belo Bonlontfl com trirelo mituo'.att
Ih Palllo eom a J:Plpr6... d. Transportes Hin.. Gerall SIA.)

_� ESTADO
�.

Condensa
Josephine
Pacelli'

Faleceu a irmã
do Papa Pió XII

t'osin", que combate as bron.

quites, as tQsses e as con

sequências dos resfriados.

Ve.,de-se
Em Biguaçú, na Rua Co

ronel Teixeira de Oliveira,
n. 17, uma câsa de negócio,
com mOl'adja e pequena chá
cara, medindo 300m2., com

água correi1te e pôço.
Motivo da venda, faleci

mento da espesa � proprie
ü}rio..
Vêr e tratar na mesma.

MAGNIFICA RESIDENCIA
com AREA CONSTRUIDA de

309m2, situada na Rua Feli

pe Schmidt 113.

Facilita-se parte do paga
mento .

Tratar com o proprietário
Dr., Guerreiro da Fonseca,

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



COMO GOVERNADOR

Dr. Francisco' Benjamim -Gallotti--.
do Partido Socilll Democrático

•
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COMO VICE-GOVERNADOR

•

• -

-

, Dr. José de Miranda Ramos
..

:'., =.,'. do Partido: Tráoalhlsta Brasileiro
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ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Para as colônias italianas eu mandaria tocar trechos OS DESMANDOS DO
de Verdi, de 'Belini,' de Puccini - II Trovatore, Marta, La SEBAS'IJAO I Altino Patricio

L Boêmia; e belas canções napolitanas: Vivere, Santa Lucia ) Elza Philippi '{\

lontana, Catari... ,OSargento Laudelino Do-, Eleseario Mathias Schmidt
Não há coração peninsular que não se coinova e que mingos Silvano, apresentoa Horst Lueders

seja capaz de negar o seu voto a um candidato tão sensi- a Delegacia, o individuo Se- Hilda Arndt Schaeffec
bilizante. . . �astião Mala,gola, visto o

Para as alemães, teremos o dobrado As Duas Aguias, o mesmo ter jogado sua famí
Lili Marlene, o Ach du Beber, Augustin, algumas valsas de lia na rua e ateado fogo na

stt·s,us, alguns pedaços de Kalmann. sua casa, necessitando a in

Para os povos s'lavos do norte e do oeste, os Olhos Ne. terferencia dos bombeiros

gl'OS, ri Bátchátchá.· que uma vez ali, consegui-
Seria um sucessor ram debélar o fogo. Malago-
Lamento não poder sugerir nada quanto aos sírios e' la, achava-se 'embriagado.

povos levantinos, por absoiuta ignorância de seus autares

Preferidos. Aos nossos ouvidos as suãs músicas soam sem· AS ATIVIDADÉS DO
Circular n, 1 'Santa Catarina, os Surdos'

pre ·do mesmo modo, sãó sempre aquelas melodias angus_, "GLOSTORA"
FlorIanópolis, 8 de agosto Mudos de Santa Catarina 1

tuosas e incríveis que nos dão a impressão de que o autor
de 1955 vem p,edir sua valiosa ajuda,esteja estrangulando o filho mais moço. Waldemar Joaguim da Sil-
Assim como 'os Surdos Mu- por minima que seja, a fim

Eis ai o meu palpite. I va, estabelecido com bazar
.:los da França, Estados Uni- de que possam adquirir um /

Mande o sr. Jorge' Lacerda o' seu realejo tocar isto e no Mercado Público, quei-
jus, Chile, Uruguai, Ingja- salão onde possam reul).ir-severá que a saudade vale sempre um voto e muitas êle des-

/
xou-se de, que roubaram a

terra, Itália, etc. e São Pau- semanalmente, juntamentepertará. Verá que tal propaganda surtirá muito mais efei- noi', - passada,' a importancia
lo e' Rio de Janeiro, que têm com suas f.amílias, minoranto do qúe as sÜas promessa:s.

-,
" 'I de 2.220,00 de sua casa co-

suas associações com sédes do assim as provações que
'Ou o meu prezadq colega (na medicina ... ), por exem- ,mercial ,em cedulas de 100 e

próprias, também, os Surdos o Destino lhe reservou.
pIo, pensa que o lagunense acreditou mesmo naquela his-

'

200, crjlzeiros. Suspeita do
Mudos de Santa Catarina, Antecipadamente, o Círcu

tória da Estrada de Ferro da !,agu�� à _Ca�ital? I in�ividuo José de .Tal, - Ju- irm�nados pelo seu Círculo, lo dos Surdos Mudos de San-
" Isto de programa' de ,governo Ja nao lmpresslOna o, qUlphn, vulgarmente conhe-

'llmejam e .soqham com a ta Catarina agradece como-
eleitorado, pode crer, depois d�quê�e que o sr. Irineu fez

I
cido por "GUOSTORA". conéretizacão de seu mais vida e reconhecidamente.

e nunca chegou a cumprir e que agora condensou no tal
elevado id�al, a aquisição de' Francisco Lima Júnior,Plano ,de Obras para ·ser realizado... em dez anos. Seus A DANOSA DA "BRAN-,

d P 'd tsua sede própria a fim e reSI en e.
"

cinco.,. e mais cinco! ... E por -falar no SI· Irineu, mande QUINHA" transfol'marem seu Círculo Nota: Os colaboradores
o tocador do realejo fazer uma serenata ali na Agronômi-

, numa Associação.
ca, em homenagem ao seu protetor. Para o programa reco- Por embriaguês foi preso e

Assim sendo, e confiando
mendo Debu.,ssy"Ra.vel e Vila's Lobos. Não se entend.e. Mas I' recolhido ao xadrez, o motp-

no espírito sempre generoso'ê. .. "bem". ; rista ,Hélio de Souza Lopes,, , \ e benémérito do Povo, de
E não se esqueça de recomendar ao tocador que deixe I' de côr brancoa, com 32 anos,

.....-_-_·...Ji......_��...,.iMtiii..........- ......."..............-........_:_...- ..................
o periquito em casa e leve um guarda-chuva por cam;a' casado. O referido individuo '

oo""

das pedradas! foi apresentado por um sol- • dE' dAproveite, pois, o meu amigo fi ómissão bornauséUna: dado do pelotão de 'c;hoque.
.

L" .0't·er ,I'a o --st,a oMinha também, que, o auxiliei na propaganda, para j;)a-', Posteriormente ontem pela_
gar Os meps ,pecados. Nenhu.

m de nós se lembrou ,dum

I manhã, �oi mandado de vol-
-

�

,

HOJE-
realejo... ." ta ao CeI. Del�gado da_Do O. '-',' I;Música, pÓis, Jorge! Música, maestro! .

1
P. �.,_ de �uem estava à dis- CR $' 2.OO.00O,OO,EGAS GODINHO I pOSlçao. . I

Notas_ & Comentários
PROPAGANDA E REALEJO

Eu andava COfH vontade' de escrever

alguma coisa sôbre. "O Tocaelor dc Reale-

jo", livro recente de SiLvio Moreaux, que
um amigo atencioso mandou-me, do Rio,

não faz muitos dias. Depois, Iembrei-rne de

que, na verdade, eu não sou critico líterá
rio e, quando há tempos, dentro da seara

que não me é estranha" meti-me a esmíu

cal' alguns senões que o meu colega dr,

AUjor Luz deixara escapar em seu livro

''';Os Fanáticos", produzindo meia dezena de

artigos, parece que a' sinceridade com que
eu o fiz não agradou e eu resolvi nunca

mais meter-me a inspetor de trânsito nos

caminhos da História. Muito menos nos da.
/

literatura. "

Mas a história do realejo ficou-me na mente. -Parece

que eu estava adivinhando alguma coisa. É ela surgiu com

a propaganda do eminente candidato Jorge I:ace{.da. O

sismógrafo da minha 'sensibilidade não me traiu. O reale

jo apareceu ...
A apareceu ali na esquina do Chiquinho, com o seu

períquítínho verde (pudera I) e - com uma propaganda po

lítica do candidato fascista da Frente Democrática.

Ora( é de se elogiar a Inlcíativa do ilustre Ouvidor de

Parahaguá que deseja ardentemente governar a nossa bôa

terra, E dizendo Ouvidor, digo bem, pois certamente, na

quela terrínha amável-o sr. Jorge Lacerda deve ter ouvido

muito, como nós aqui, nos dias da sua infância longínqua,
os tocadores de realejo daquele tempo.

,

Está visto que é mister colocar um pouco de origina
lidade na propaganda eleitoral. Isto de faixas estendidas

entre d�às árvores ou dois postes, sempre regados pelas
necessidades vesícaís dos nossos irmãos menores; _ de slo

gans radiofônicos a tÔda hora; de calçadas pintadas de

azul celeste como caixão de virgem - já ninguém mais

olha, nem lê, nem procura ouvir ... A nossa mentalidade.
século XX pede novidade, originalidade, coisa que fuja ao

terra-terça, ao lugar-comum, à banalidade,' à vulgaridade.
Vai daí, suponho eu, tenha o sr. Jorge Lacerda, ,ou al

guém por êle, como se diz nos pregões judiciais, contrata
- do o realejo,

Novo! Uma nota de saudade no processus da arreme

tida para o poder! Um POll!�O de música mecânica substi-
\

tuindo as descomposturas elétrrcas pelo rádio e a dialé
tica abstrata dos àrtigos impressos. E, atraindo a curto-

_ sidade '- que' é fator imprescindível na propaganda do

grande .público eleitor.
"

, \,

Não me venha o eminente e helênico candidato dizer

que o homem do realejo não pertence ao seu DI,P! Não nos

desencante! Não -nos desiluda! Que mal fará, no fina'! das

contas, um realejo a mais, um realejo a menos?

'Em todos nós há sempre um desejo de evasão. Para

longe! Para oQutros tempos! Evasão no tempo e no espaço.
E' ela que nos faz viajar. Que nos leva à História do' Cesar

Cantú ou aos livros de Wells. Para frente ou para traz ...

Ou que nos faz bater com os costados na Guatemalà ou

em Singa,pura. ,

OTa, tal anséio realizou muita @nte como eu, ouvin

do 0/ Tocador do Realejo. Uma evasão para o passado, para
a meninice, para 'o tempo �l}1 que a ,gente largava tudo ()

que 'estava fazendo para ir apreéiar o italiano do realejo
cue mola 'a sua música na esquina. Para contemplar aque
la. estranha engenhoca, de uma perna e um só braço, don-

,

de saiam em -suspiros musicais os acordes da Traviata, das

Czar(Ias, da viuvà Alegre!
' .

Quando havia um macaquinho, então, era o extase!

Maravilha das maravilhas aquêle simiozinho, irrequieto
como um deputa_ç!o, de colete verde e de calças esc�r1ates,'
com um buraco por onde pa2sava a �auda que ia enros

car-se no 'braço do tocador'- um bichinho que fazia ca

'retas, assobiava fininho e descascava amendoins ...
A música de nossa infância era essa ... Realejo de ita

liano, gritarra de pOTtuguês cego ou banda alemã, de pan

cadaria, a tocar nas esquinas... Não havia rádio. Nem

vitrola. Nem jazz ... '

.

Muita gente se comoveu e creio que o' ;S1'. Jorge Lacerds.

conquistou algumas simpatias, talvez mesmo alguns votos,
com a moenda musical da- semana passada.

Se eu fôsse o sr. Jorge, e candidato, mand'ava o ho

mem do realejo' percorrer o Estado. Fazia mais. Arranja
. va-Ihe o repertório. Uma coisa adequada -ao meio. Por

exemplo:

SóBRE A PERSONALlDA- bom, possuir esta virtude
DE DO DR. FRANCISCO que brotou abençoada do co

BENJA.�IIN GALLOTTI I ração do meigo Nazareno,
_

é previlégio das almas elei-
Prezados ouvintes da "Voz. tas de Deus.

da Aliança Socia.l-Trabalhis- "Só os grandes corações
ta". sabem quanta glória há em

O que caraterisa ou defi- ser bom". Falarão, na oportunidade., os srs. Professores Alves Po-
drosa e Ferreira Bastos.ne o homem, mais do que os E o saudoso Martins F01�-

seus pronunciamentos, são tes, o mais humano, talvês
as suas ações. de nossos poetas, rematou
Para o gen io admirável de uma de suas magistrais poe

Vieira, as ações distinguem sias, com êste fêcho' de ou

no homem a verdadeira fi- 1'0: "Como é bom ser bom!"
dalguia, - o que significa Sê bondoso,
dizer: sentimento nobre, aI- Que de ser bom nin-
ma bem formada - produ- guem se arrependeu!"
ção de ações beneméritas, É um homem religioso, e

patrióticas, edificantes. E "a religião tem encantos

Lamartine, um dos mais be- que n inguern póde exprí
los espiritos da Segunda' Re- mir", é "um tesoiro que ne-

nascença,
' escrevêra: "Há nhum outro- póde igualar". INSTITUTO DE APOSENTADORIA Emais grandeza em uma bôa "Assim como não há felici-

.

:
.

ação, do que em um belo dade sem virtude, não há
AMEAÇAS ;�t��i:,,�l�:n�o��:çÕ!:'a�i�� �!�����m:�� l:!igi!��;'g;�� PENSÕES DOS COMERCIÁRIOS

O Dr. Clarno Galletti quei-, nificam o homem, tornando- conduz ao esquecimento de Delegac,'a em Santa Catarinaxou-se que tendo executado
I o merecedor de estima, ad-I todos os deveres". "Não há

em Juizo, Dilermando seíi- miração e reconhecimento nada mais belo do que a re-

A V IS' Omidt, runcíonárío da Secre- de to�os: -Testemunho elo-: Iig ião �e Cristo, que fortale- i I,
,

.

taria do Interior e Justiça, quentissírno' de que o povo. ce a virtude e assegura .ao
.

CONCURSO PÚBLICO PARA r�SCRITURARIO_ CLASSE "E"
havendo este sido condenado não olvida, jámais; o seu re-

I crente a verdadeira ventu-
.

Cientificamos aos interessados que as provas escritas'
ola ação, tem o individuo Di- conhecimento

-

pelo procedi- "ra", E sendo como o é, ver- do concurso em epígrafe, serão realizadas no Colégio Ca
lermando propalado que vai mento patriótico e. beriemé- Iadeiramente religioso, há tarinense, sito, à rua Esteves Junior, n. 159, nesta Capítal,matá-lo. Pessoas amigas pre- dto daqueles que,' pelo e- praticado a Caridade, uma nos dias 13, 14 e 15 do corrente mês, obedecendo os horá
veniram-Ihe dos proposítos xemplo de' suas ações, dêle das mais belas e benditas rios- constantes dos avisos ja publicados, com exceção elas
de Dilermando. Outrossim, se .tornaram me�'ecedore�, 0'1 manifestações do s.enti�e�- provas de Previdência Social Cjue serão realizadas no dia
,10 momento que entrava, no eleitorado catarinensa no-lo j to humano, Essa disposição 15, segunda-feira, das 20 às 22 horas.
_'alaeio de Justiça, Dílerman- dará a 3 de outubro vindou-

I �labitual para ar filanh�opia, Florianópolis, 9 de agôsto de 1955.
to o esperava e após ter 1'0, sagrando nas urnas, o ele a herdou do coraçao a- Francisco Câmara Neto>f. •-ruzado por êle, 'ouviu-o bal- nome do ilustre sr, dr. F'ran- man tissimo de sua progeni- Delegado
oucíar que fosse até a êle cisco Benjamin Ga:llotti, pa- tora, a saudosa e mui que- , '-__

tItle queria quebrar-lhe a ca- ra Governador do Estado. rida-Dona Chiquinha Gallot- INSTITUTO BRASILEIRO DE, FllOSO'FIA'a. Disse ainda o dr. Galleti O . engenheiro civil e ba- ti, - mãe abençoada-dos po-
lue está prevenido para re- charel em -dire1to dr. Fran-

I

bres de Tijucas. Quando di
lidar qualquer agressão fi� cisco.Benjamin Gallotti, nós "reter das Obras do Pôrtb de
'ica ou moral, mas afim 0- conhecemos desde 1922, Laguna, Francisco Benjamin
te salvaguardar sua respon- quando era dedicado profes- Gallotti vivia no coração dos
.abílídade penal, e possiveis Sal' do extinto e saudoso Ins- trabalhadores e da gente po
sventualídades futuras, le-. tituto Politécnico de Floria-

.

b're daquela Cidade, poi'que
fava ao conhecimento da nópolis. E desde aqueles

I
ao ter conhecimento de que

'alicia e'Stes fatos. tempos, hemos observado, I algum trabalhador daquelas
com justo orgulho de cata-lobras, eucontrav::t-se erifer-

SERVIÇO NOTURNO rinense, sua, brilhante traje- mó., lógo se, interess,ava pe
tória na vida pública do, lo restabelecimento da saú-

O serviço de ronda do 2.0 País. _. , I de d<;> seu subordinado, con-
;uarto não fo,i feitó por ter E porque, com êle tratá- duzindo-o ao Hospital, de
) sargento de pa�rulha' cus-, mos, sabém'Os sobeja.mente " a�Ito.móvel,

e tl1d� proyiden
pensado.o motol'lsta. A's 2 de suas. excelsas quahdades clando no sentldo de que
10l'as da maârugada, foi pe- . e virtudes. '

não faltassem à família do
dida a ambulancia para con- Éle é, sobretudo, um homem enfermo, \ os necessanos
luzir uma senhora a Mater- revestido do sentimento edi- meios de subsistência.
üclade, não tendo sido aten- ficante da }Bondade, e ser (Continúa na 5a. pág.)
lido por não se achar o vei- �;f'\o.'_"'. �_ .....'_.._...-......_

:ulo na S. S. T.

OS ESTUDANTES,
AMERICANOS NA VOZ DA AlIANCA SOCIAL-

. ,

TRABALHISTA
Palestra .do Jorn. Ildefonso' Juvenal

I
CSNA) - o alto padrão I

moral, revelado nos dias

a-Ituaís pelos estudantes ame

ricanos,
.

foi enaltecido
I
pelo

Rev. Clarence P. Shedd, ex-,
professor de um educandário
de Yale.
Declarou êle que o com

portamento' do estudante

contemporâneo não reflet,e a

moda da delinquência juve
nil das perniciosas histórias,
das quais os jornais de .hoje
estão cheios.

NA POLICIA.
EMBRIAGU:F!S

Pelo soldado do' Pelotão
de Choque foi conduzido pa
ra a Delegacia, de ordem do

sargento do mesmo Pelotão,
) individuo Bento José dos
santos que se encontrava
amoríagado, urinando em

�ena Praça 15, quando �i
cransítavam senhoras e sff
nhorítas.

WUBO DE BICICLETA JUllO ELEITORAL DA-13a, ZONA
Compareça'm em Cartório.-- Regulari�

zem �eus requerimentos
o Escrivao que esta subs· ,M�ria Vieira Melo

creve, torna público que os· Nilze Aurora Rechbain
eleitores abaixo relacionados; Osório Ferreira Chaves
devem comparecer em Cal'- IÓrchldéia Flor Jesus Araujo
tório, a fim de regularizar I Chagas

'

3e(us requerim(!ntos, que fo- Paulo Herculano Mateus
ram convertidos em diligen- Ultamar Arthur da Silveira

João Batista dos Santos,
:omerciante, resiclênte à rua

,lia Grande do Sul, n. 23,'
!ueixou-,se de que sexta-fei
ra' última, seu filho Nazare

no deixára uma bicicleta do
lado de dentro no muro do

J-rupo, Dias Velho e dai foi
:·oubada. E' da marca Cen

;urium, côr gren:Ú,' quadro
l. 400.60, -placa 144. cia.

Adelaide Matgarida FurtaJo
. Acelina de Lima Jayme

Valter Correa de, Souza,

Veniciq Humberto Basadona
Dutra

Valmil'o Silv�
Virgilina Felíciana Silva.

"-

I '
Florianópolis, 8 de Agôsto

de 1955.

Jocelina Marilia Pereira (Abilio. José ele Carvalho
Lisette· Savedra Costa)
Maria de Lourdes Costa, Eschvão Eleitoral 13a. Zona
......... '•.....•......•..•......••.•.•••.....•'

CIRCULO DOS SURDOS MUDOS DE
SANTA CATARINA

poderão �er ent,regues nu

enviados ao Presidente do
..

Círculo, à rua Alves de Bri

to, n. 77 -, Nesta.

,I

"

FACULDADE DE DIREITO DE
SANTA CATARINA

FUNDAÇÃO DOS CURSOS JURIDICOS
1

A Direção da Faculdade ele Direito de Santa Ca t'lrina
tem a honra de convidar as autoridades civis, militares e

eclesiásticas, professores dos estabelecimentos de ensino
superíor e secundário', e alunos, para a-Sessão Bolene que
realizará hoje, ás -20 horas em comemoração 11: Fundação
dos cursos Jurídicos, oportunidade em que prestará tam,
bem uma homenagem ao ilustre Professor Henrique Rupp
Junior com a inauguração de seu retrato' e do seu nome
em uma das salas da Faculdade.

Entrada franca.

Florianópolis, 10 de agõsto de 1955. /

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

Florianópolis, �Quinta-Feira, 11 �e Ag'ôsto 'de 1955
---_---------------'---.,.--- ---.--

Importante reunião, ôntem, na Sec-
cão de Santa Catarina

,

Na Casa san'ta oatanna, A secção barriga verde do
realizou-se' ontem, mais uma Instituto Brasileira de Filo
ses'são do Instituto Brasilei- sofia vem cumprindo! assim,
ro de. Filosofia, Secção de à risca, as suas fi!!_alidades.
Santa' Catarina, sob a pre- quais sejam as de reunir, em

sidencia do Revmo. Padre nossa terra, quantos se inte
Evaldo Pauli.

'

ressam pelos transcendentes
Na aludida reunião foi fi- problemas especulaUvQs e

,xada' a data da palestra 3. metafisicas, e /dessarte, -pro
,er_reaíizada pelo, prof. João pug�ando pelo nosso soer

Medeiros Vieira, aCêrca da guimento cultural.
"História da Filosofiá em /

Santa Catarina". C01110 s'= Ainda há pouco tempo foi

'labe cada membro daquele realizacla uma interessante

importante sodalício realiza- palestr�, na CasiiL de Santa
rá uma pales/tra ou uma me- Catarina, a respeito da filo
sa redonda em tôrno' de as- sofia de Schiller, pelo eml
suntos ligados 'à filosofia, nente professoi' George A-c
.tendo sido designado pelrt gostinho da Silva, catedráti
Presidência, para efetuar él ,co da Faculdade CataJ.:Ínen�
próxima palestra o jornaliii._- se· de Filosofia, a qual des
ta e. professor João Medeiros I pertou vivo interêsse da par
Vieira, secretário da institui- i t� dos nossos circulas cultu

ção, o que provavelmente 0- rai:s, o que comprova a ex

córrerá êste mês. Além dêste, traordinária, afluência àque
vários outros assuntos de lIa Casa, na ocasião.

'

grande relevância e interêsse Estão de parabens, pois" os

foram apreciados na reuniã:J I ilustres membros' do LB.F.
de-ontem.

.

catarinense.
••••••••• ·••••••••••••"'•••••••••••••••••••0•

F-R E C H AN DO
PERCENTAGEM!

Os' milhares e milhares de oper�rios e tI'abalhado
res de Joinville, através ele oito dos seus sindicatos,
hipotecaram solidariedade à Aliança Social Traba
lhista.

Depois de muito trabalho, os da Frente Bemocrá'
tica conseguiram trinta e tantas assinatUl'as para opôr
à massa trabalhista!

Bem calculada, a percentagem será 0,0001% !
GRAMATICAS!

Os jornais palacieiros descujpam e defendem Os
erros de português até do Senhor e Monsenhor Se
cretário de Segurança!,

Mas, se humildes e modestos estivadores não usa

rem, nos telegramas, linguagem de prol, nos mais
castiços moldes, lá vem lenha nos asneIrentos!!!

E' o jeito de se vingarem no um, na impossibili-
dade de sovárem o outro!

'

Já diziam, mais ou menos, os latinos: qui "doctum"
non potest, stl'atum coedit!

.... MAS FOI, BEM?
Com a mais alarmante das sencerimonias, a nossa

estimada ,confreira A Gazeta, de ontem, anuncia o re"

gresso ,do sr. GO��I;nador Irineu Bornhausen, "que na
metropole brasileira, tratou CO'111 as altas autoridades
elo Govêrno ela República de vários e importantes' as ..,

.

suntos ligados ao nosso Estado".
Por essas e por outras é que o Povo não acredita

mais nos' jornais palacianos.
E' que ninguem ignora que o sr. Irineh Bornha,u

sen foi ao Rio exclusivamente para assistir ao Grande
Prêmio Brasil, no Joquei Clube.

S. �xa. é turfman. Nunca perdeu um swe,epstake!
No corrente ano, ,como nos anteriores, S. Exá. esteve
no Rio, para êsse fi11,l!' Não faz se.grêào disso. V,ai na-
turalmente.

'

E A Gazeta sempre .,a repetir .que êle foi tratar dos
altos interesses do Estado!!!

Isso até já é mangang'ar com o Povo!
O resto é Qui-pro-quó!

,GUILHERME TAL

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


