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Yeac,,, _a �(oa9
Ad�émar declara aberta a questãD estadual

"O E S T A o o - FlORIANOPOLlS. 'JOAÇABA 21 - COMUNlCO DR. ADEMAR DE- BARROS FOI AQUI RECEPCIONADO ENO R M E 'MUlTI-
'DÃO, APESAR MAU TEMPO. EM SEU DISCURSO, D_EIXQU 'ABERTAS QUESTOES ESTADUAL EMUNICIPAlr DANDO PlE NA E TOTAl'lIBER�
DADE AOS PESSEPISIAS. ANTONIO lOCIO� PRES�DENTE .DIRETORIO MUNICIPAL DO P. S. P," - COM ESSA DECISÃO DO ILUSTRE CAN-'
DIDATO E CHEFE POPUllSTA,. FOI DERROTADA A ÀLA' E N T R E G U 1ST A

-

DO P,S�P" A QUAl, PARA 'ATRElA�LO À F A LI D A FRENTE
DEMOCRÁTICA� . ESTAVA U D E N I Z A N D O OS DIRETÓRIOS MUNICIPAIS DO PARTIDO. VÁRIOS DESSES .DIRET áRIOS FORAM RE
ESTRUTURADOS COM ELEMENTOS PÜBlICA E NOTORIAMENTE JUAREIISTAS! VENCEU,.POIS, A'REAÇA,O PESSEPISTA, QUE 'PROPUG�
NAVA FICASSE ABERTA A OUESTÃO ESTADUAL, COM .INTEIRA lIBERDADE-DE AÇÃO DOS SEUS CORRELlGIONÁR lOS,
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: de Aquino I .- N.11.15$ i Alémd_amentirasôbre·osi'.PedroBi�tencourt,·AGA-
• ! .

.. I ZETA de domingo publica outra: a de. que o sr. Wanderley

:..................... _

, ; Junior teria resolvido apoíar a candidatura do sr. Jorge

Êdicão de hoje 12 paginas ' Florianópolis, Terça-feira, 23 de Allôsto de 1955 Cr$. 101 ,. LacCl:d�. Essa not!cia, divulgada nesta Capital també�n ne-

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

, .

la RadIO do Govêmov.eausou profunda revolta no Ilustre

deputado federal, que a desmentiu,. repellndo-a . energi-
camente. <'

Procurado pela reportagem. da Rádio Guarujá, antes

de viajar, domingo, para a Capital Federal, o sr. Wander

ley Junior fez questão de deixar gravado o seu desmenti-

do, no {iUal repete: E' mentira, mentira, mentira!
/"

Trata-se- de mais um expediente dos que diáriamente
usam os que estilo vendo a derrota pela frente e não po
dem esconder o desespero.

o DR. ADEM/A.R p� �A�ROS
Com o sr. Adernar de tra para o prelo, partIcIpa, !flaIs oandídatos, .Ievamos- A Imprensa palaciana não encontra defesa-

Barros, que se encontra en- �o meeting na Capital, ao Ilhe no�s?s votos de boas vín-
para o govêrnoique o- sr. Jorge Lacerda promete

tre nós, F'lorianópolis recebe Largo Fagundes. das e í'eltz estada em nossas continuar.

a visita dó quarto candidato Saudando-o, como aos de- I terra. - .'" Se acusamos o Govêrno de aproveltador
.

dos

à Presidência da República. !!'••tit$ee••••�•••e••••e��••••••�itli!•••oe••••,!!o.,__ dínlre.ros públicos, multiplicando verbas para, o

O ilustre chefe do Partido NfNHU'M tu'ANIFESlO gÔZG pessoal, como o absurdo _de dobrar ll:lra

Social Progresslsta, quando (_ IVI
� Cr$ ,,25.000,00 mensais a dotação para gêneros alí-

Govcl'l1ador do Estado de RIO, 22 (V, AJ - A dire- - "Vários jornais têm pro, mentícios elo Palácio - o revide que recebemos é

São Paulo, realizou ali obra toria do Clube Militar deâ- curado apurar os' mesmos de agressões e ímprépértos!
assistencial' intensa e exten- conhece por completo que se fatos e insisto em dizer que. Se perguntamos pelas estradas asfaltadas e

sa, à p�r de excelentes' e gí- esteja organizando um ma- oficialmente,' nada consta a- pelas centrais eíétríeas ...::: a resposta são desaforos

gantcscas realizações no se- ntresto com assinaturas de qui no Clube Militar sobre e injúrias!
tor l'odoviário. associados em torno do dís- qualquer manifesto de que a

. Se, baseados em dados oficiais, da própría
Daí, sem duvida, o enorme curso do gen. Canrobert Pe- direção tenha sido cíentín: Mensagem-governamental, mostramos que o Ensí-

prestig'io de que desfruta no .eíra da Costa, pronunciado cada. Não podemos, portan- no catarinense, por inépcia e politicagem, caminha
Estado líder da Federação. to; responder' positivamente .

..... ,i para "um colapso fatal," com mais de 50% de repro-
.

. Recebido carinhosa e, festi- 1 5 elo corrente. Esta decla- a m.erios ((ue 2e�a esse urr vações .de aljmos, nós exames d-e fim. de ano - a

vamente em noss9/ Estado, ração foi. fei·ta 'pelo major n:ovlmento p�rtldo de asso explicação que nos dão é a de que sorúos-éegos e

em cujo ,inteJ;i9r realizou vá- Plínio Pitaluga, s,ecretario crados da entIdade e que, 'lt opo-:;idolli"Ü1S sistemáticos! . _

tios c concol'l'idos cO�1ÍCiO�, 5�r�l: daqU�I.a agren'liaçáo ve:'.d�deiro" há d�"-che:�r po� t' < "Se fll'li-ôIll:I'::I.OS.,os- ��1'5'�s��..t!.ci 's .;._qiw �n?am l)<!r •

o dr. Adernar de JJ.�.l'l_(}S, a

I �L:�, all1d� �c:'E!s?en�o�l �s. �i�- t�llOlm�:� .R{l, .fl.OS:0'� e..onh(.., ',', "ài '�F.t e,!';.o{ill}jL,�J1�� ,DQ)llí�a,) cqm )l:a�,lla�·tic.ulp_l'.:.-:-.
hora em que esta cdlçal) en-' Sl,L1í,\s es:larecimentos. •

c1l1'rent?
N .,,' .·_(!t:;;c1#-n� de. 1:( fi!!C ,5;'-' ��rcp,e91o� '0 ge�ln'ezoJ

'
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Si) deflunciamos a 'imo1'alidade das l1eg'ociatas
� � '�D W. �••-.._u_51_Wl_ _.••••".. w.- 'ai�,.....1iIJj � �........
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DR RUBENS

os cal' 01'10S, que pes�r�o 1111 oes e mI oes (e

2'. 057' VOTOS 'I
"

.

áuzeiros nos orçamentos' futuros do Estado

�:." "

.

"" •
L
Pelo av������, seguin atil'�m�:S��l,ll:��'��:dO, r'ica o GOVêl'110 s_empre sem

No dia 3 de, Outubro, do -ano passado, a Aliança untem para Lages, onde se defesa.

Social TrabaJhista elegeu Nerêu Ramos, para o Senad'J demorará alguns dias, o nos- POl:que?
com 160,938 votos. O candidato mais votado da UDN, apoia- so diretor, clr. Rubens .:11' Porque não tem defesa! Ninguem-' se .arrisca a

do pelo PRP, PDC e PSP conseguili 136.881 yotos. !\rruda Ramos. elog'Íal' imoralidades, abusos, crim�s.
A diferença· a favor do candidato da Aliança So- · $••• i. Nomes feios ficam -:muito bem ao microfone

cial Trabalhista, foi de 24.057 votos. ela Rádio agronômica. Estão mesmo onde, deviam
A 3 de Outubro próximo, Francisco Gallotti aumentará CANAVIAIS estar.

essa diferença! , INCENDIADOS Mas ex_plicaç.ões ao Povo ning'uel11 as dá.

Quem vive'r vai vêr! E' só esperar! . Govêrno sem defesa é govêrno falido. Govêrno PRESIDENT'E E �'A-Q'INDICI'ADO
•••••••••.••"GUil."�:J••Ge@.$<3Itil8éí)�e�ii}G••o"'ea•••di

S. PAULO, 22 (V. A.)
que não pode justificar seus atos, é govêl'no li-

' I�'
Noticias procedentes do vi ..:;�
zinho município de L'eme in, Ijuidado. Restabelec'en'do a v'erda'de. A 3 de outl,lbl'o o poyo vai querer ajustar con- .

-

.

,-
.

formam que ontem a tardé

irrompeU' um incend.io dE
tas .com ele, que não quer ajustflr cOlli. o Povo!. RIO, 22 (V. A.) - Foi pu-

grandes proporções nos ca. �����!!!��������������������
jlicado na. imprensa . desta

naviais da Fa-zenda Espe-': ��apital, há dias, uma nob,
S. PAULG, 22 (V, A.) - O ap;onas que sejam determina-

rança do sr. Valter de Sá An- A'VOLUMA SE A R' EACA-O DO PSP ,dizendo que o coronel Paulo

sr. Juscelino Kúbitschek de- das data e hora para surto drada, atingindo 'tambem a

.

. _' 8

, '. , I Tôrres, atual goverl1ador do

clarou que ·atender(l. "COl1'l o realização;. faze9da Luz, do sr. Franci.,- DR. FRANCISCO GALLOTTI .:_ DE JOAÇf\BA....., I T�r:'ito,ri.o do Acre, h�avia, ��- t,••••!•••••••••••••••
maior prazer" o convite do O MOTIVO co Grazi-ªno, situadas eptre Com,unico-Ihe que Diretório Partido Social Progressis-

. do md.lc,lado �1:n �m 111q,�el�-
general Juarez Távora para O encontro sugerido pelo Lem e Araras. Sitiantes e ta este Município, aliado P.S.D. pleito municipal, delibe- 'I t� POhcl�:-ml;,ltar por ,d�:;- NADA DE FESTA
uma reunião dps quatro can- Si'. Juarez Távora - de a op�rários vizinhos trabalha- rou por unânimidade considerar .sucessão ,estadual ques ...

vw ·,de velbas . pO,d�mos 111. RIO, (V . .Á,) - ,Tendo co-

didatos à Presidência da Re.. corda com declarações sua� ram durante o dia de on- tão àberta manifestando-se porém totalidade pessepistas
. formar que tal notlCla carece' nhecimentó de que se orga

Pública. a um vespertino, esta sema, tem e parte desta noite, pu- solidários sua candidatura. Antonio Lucia Presidente' Di- .de fundamento de vez que o nizavam manifestações de

.� A idéIa da reunião d::>;S na - visa a um estudo da ra dominar o folgo, e não o retório.·
.'

\.. I próprio Ministério da Guerra regozijo pela passalgem do

candidatos já me ocorrei'a atual situação política d�, conseguiram tendo as laba- Ljá se pronunciou a respeitô:" primeiro aniversário do seu

.anteriormente _ esclareceu' país, com o consequente COil· redas devorado í·á.pidamente A T E N T A 'D OI
O que houve de fato foi c- governo, a 24 de agosto, o

Juscelino __:_ mas, desde que Go2rto de medidas que asse· os talhõeS' em virtude da ,., ' ]uívoco na composição da no- Presidente da �epública sr. '.

o ,sr. Juaréz Távora a pro- g:urem a marcha normal ds seca provocada pela ge.ada e ..

b d E
sída, pois era justamente o Café Filho, determinou o

Pos, tanto melhor; aguardQ sucessão pres�denciaL 'pela estiagem reinante� Cer- Contra o em aixa or dos E, UU, )re3iderite do inquérito o co- cancelamento de qualquer
••••••••• l!•••••••••••••••••••••••••••••••••• I.ca de ,cI.·nco .mI·1 toneladas d.-'

':'onel Paulo Tôrres e o indi- solenidade ou manifestação'
, � SAIGON, 22 (U. P.) - Uma pela mesma rua por C5"ndc

cana das duas PI'opI'l·edada.o d d
-

f"
, transl'tou o autoluovel '.lf',

dado o tenente-coronel Luis I de homenagem .naquela da-

O PSP DE CAPINZAL APOIA· atingida:s pelo incêndio i�: ��a�� aàut�;:���l �l� J�:�� embaixador Frederick Rei�'� de Paula Pessoa, -que ainda ta.
.

• , •.
. ram quase totalmente de,,- mento.e explodiu diante . da hardt, que voltara dum jan- A FROTA ATEN I EGALlOTTI truidas.

'

taro O acontecimento foi "

.

,
NSE

., ..•...••........•....•'.• residencia do embaixador des mantido com certo sigilo, é a

Os 8rs. Paulo Macaririi e Luiz Sivieiro Sobrinho ende- Estados Unidos, pouco antes policia tomou uma' sel'ie de Enc'O'nfrado's na 'ba'la de SI'r:3cus'areçaram ao dr. Francisco Benjamin Gallotti o seguinte OPERA.çÃO NO CO-
". U

.

t
da meia noite. O carro veio providencias ignoradas.

elegrama:
.

.
'. RAÇÃO f d b

'

- "Dil'etóriq_ Municipal Partido Socral Progresslsta I RIO 22 (V A) _ F t _.

.

/- res OS· e arcos
Reunião realizada ontem por' unãnimidade membros"

t d""
. ., a o e� ESTATUTO DOS MILITARES' . SIRACUSA, 22 (U, P.) - !Jrofessor Luig'i Barnar'd B'l'e�,

11
•

.

"
•

.' 'd t I ror mano ocorreu no HOSpl- .
",

nantem apoio dado sua ja glorwsa e vltonosa candl a u- 'tal d :A 'd t d I Foram encontrados na baia! diretor do Museu Historico'
ra V' '.

-, os CI en a os com {. '

.. �va Adhemar. I '

'., ,,' Raquel de Castro PaulinR,' A I'
-

'h
de Siracusa restos de barcos de Siracusa, disse: "Não há

Saudações P\'ogressistas. (aa.) Paulo Macanl1l, PIe,,!-
que após já estar morta cer- p,)caçao mais um.ana qüe os historiadores acredi- dúvida çle que são restos da

dente; Luiz Sivieiro Sobrinho, Secretário G'eral".
ca de 1 hora e 45 ini�uto",. RIO, 22, (V., A.) _ O pre- de preencherem' os requiSitos tam t�l'em pertençido a uma frota ateniense que assediou

...··"........• ...._• .:-_.••,..,._• ..._.••___,....�__...-_·•._·.w.._·_...�........,...·...
•
..
•
..·.I' . J f t d P d'

.

d d d S' "

foi operada do coração peLJ sid'ente da RepD.blica apro- obrigatorios púa nova gra, '1'0 a e guerra grega er 1- a CI a e e lracusa,

especialista dr. José Hilario, vou o parecer do consültor duação.
-_

.. I da há 2.368 anos, numa áas
••••••••••••••••••••••

que acaba de abrir novos 'ho- geral da República que opl-
. maiores derrotas navais da

O TEUPO'riz,ontes para o mundo cien- nau pelo reexame da orien- Ressaltou o consultor que historia antiga. O primeh'o .

.

. l"'.
'

o seguin- tifico. A paciente está per.- taçãü que estipulava que as já se manifestara a favor de dos cascos foi encontrado e3- Previsão do tempo até às

feitamente recuperada e não praças que passam da cate- uma '-aplicação humana e ta semana por trabalhadores 14 hotas do dia 23.

sofre� nenhu� aCi,dente nel]- .gor�a numero 3 para a 'cate-I exe�uivel_ daquelas nor�1as em atividades na costa 'su- Tempo - Instável, com

·rologlcO. Serao feitas comu- gona numero 2, de que" trata legaIS, nao. sendo conceblvel desde de Sicilia. Fizeram eles chuvas.

'nicações ao Colegio Brasilei- a letra do'artigo 102 çlo Esta-' que a promoção venha tirar' uma descrição do que'pare-' Temperatura - Em 'de-

1'0 de, Cir��giÕes e· aos .cen- tuto d�s Mili��re� não podem I uma �ituaçãp juridica c:'iada .

ce
.

ter si�c un;a, trirreme� :clinio.

tros clentlflcoS norte-ameri- contraIr matnmon10 e nem anterIormente. E conclulU a- emba1'caçao com tles orden" Ventos - Do quadrante
canos. Sabe-se que foi a mais fazem jus ao consequente (j,- firman(jo que aquelas situa- de remos utilizadas pelos an- Sul, .com rajadas frescas.

_prolongada parada cardiaca

I bO"no ,rrtilitar
autorizado pet,o ções pertinentes a.os 'militares :igos. ?� restos estão' tão Temperaturas __:: Extre

d,e ql�e h� noticia. na histo- a;':'tilgo 'lO do Codigo d,:: Ven- "Não são alteráveis com a I Cal'COmlOOS, que. se de�man- mas de ontem: Máxima. 23,2.
na clrurglca c::tl'dlOVnscular. cnncnto,o: e vantagens fmtcs promoç.ão". cham ao> serem tocados. O "Mínima -14,8.

�_ ",'
• _I 0'-

c- ;,.
•

1
.

.

-
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Florianõpolís SEM DEFESA

REUNIÃO DOS .QUATRO
Juarez convoca seus co-ncurrenfes'

AINDA A REAÇÃO DO,P.S,P.
Diretórioo CeI. João Marinho, Vice-Presider:te do

Est:tc1ual do PSP reaebeu do .sr. Antonio Lucia,
te telegrama:

'

,

"Dr. Ademar tecebido magníficamente apesar mau

tempo pt Comício realizado cinema devido chuva obteve

e�trondoso êxito pt Vitoria total· NOSSO ponto de vista pt
Flz Dr. Ademar exposição do que se passa com Diretório

�egional "e obtive integral apoio pt Seu discurso declarou
�nteressar-se plano nacional deixando. questão doméstica
lsto é Estado e município a nossa vontade pt Comunique
a tOd.os c0l11panhei�'03 pt Diretoria daqui compareceu fir

lheeonosco",Forl;e -abraç.o ,pro.gres:si.st,a - .AI1�onio Luc,io,

REV�SÃO DA TABELA DE-VENCIMENTOS
Pleiteada pelo Clube-MiÍitar em virtu
de do aumento de.custe de vida

RIO, 22 (V. A.) _. A -re- em 60% de SUa capacidade
visão da tabela de . venci- aquísítíva,
mentes dos militares, foi De acôrdo com o- Anuário

pleíteãda pelo Clube Militar, Estatístico .do Brasil; o cus

em virtude do aumento, do to de vida no país aumentou
3U3tO de' vida, sendo por tô- no' período de: 1948 a ,1953,
das as cnmadas sociais elo numà média dé 2401;10.

IPaíS..
.

. "·_...·.-;;.·_...·�·.v.....• ..........·.·.·.·�·..-..1

· O ped�clo .foi baseadq no
/

:lectetô-lêi. 9.698, .dp_2 de se·- � .

� )el\ib:'o
,,'

�'j. 9�6•.que '_er1�1}: :.'� -:di.Tt:.�
;'

ú'tígo, '7[,0 parágrafO único,. ,f·U�
, .,ut�::l'i.z": "Periodicamente,. o Go-' -eVI1r�o.,.,p,.�'GAI\,'.vêrno determií1al;� .a revisão

C;; � ,-
:las tabelas' dos militares, de,
nodo a ada.ptá-la à elevação
:lo custo de vida do país":

.-:..- ESTATISTICA
· Como justificativa, os ml ..

itares alegam que já em ,.

t953, de acôrdo com os dados

',orhecidos pelo Anuário Es
·

atístico do �rasil, seus sa

lários haviam sido recluzidps

PASTILHAS

VALDA
CALMANTES
E BALSÂMICAS

•

continua respondendo ao ci
tado inquérito na Auditoria
de Guerra d�6ª,*gião Mi

litar, Salvador, Bahia. .

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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FINALMENTE o MUNDO "DESCOBRIRÁ" A BELEZA DE FLORIANÚPOllS'" GRANDIOSO PLANO DE TURISMO REAlIZ ARA A
-

tA,C" A-
/

BRANGENDO TODOS OS MUNiCíPIOS CATARINENSES,
' -

é das mais .belas e atraen- l T. A.C. ASSUME O CO- Mas, deixamos o Sr. Luiz pitorescos do Estado ... \ ma de se lançar com segu

tes de quantos possam exis- -'lANDO DA BATALHA Fiuza Lima contar as novi- iDessa forma, poderemos, Iril,_nça de êxito, esse premis-
til' no globo terrestre, têm DO TURISMO ; dades: desde ja, espalhar pelas SOl' plano de turismo. Nes-

I sido feitas por aqueles que. Grata) sem duvida, sob I "Dentro dos prOXIn10S agências da TAC e-da Cru-
•

sa ocasião será feita a apre-
I usufruem da satisfação de idos os pontos de vista, a dias, a Transportes Aéreos zeiro do Sul, em todo o Bra-

I
sentação dos diversos pro-

aportar a este magnifico otícia de, que agora, fi- I Gatarin ense SIA, rançará s il e nos países vizinhos, es-
!
jetos que 'estamos elaboran-

paraiso , . . almeute, a nossa capital I um grandioso plano de TU- sas fotografias, em
_

tarna- : do. Por óra é só o que te-

Infelizmente, porem, ain- .rmpr irá o destino a que RTSMO, que abrangerá não nho gigante, o que fará com, mos a informgr".
da não se tornara uma me- steve determinada, com a só a capital mas também os que a atenção .dos turistas

I
Estavámos s a tis feitos

díd.i concreta que visasse cploração comercial de sua - demais' mun ícipios do Esta- ! de dirija para o nosso Es- com as explicações do sr.

axplorar comercialmente es- ivejável beleza natural. I do. Sim, porque é meu pen- tado. E, propriamente, o Luiz Fiuza Lima e retira-

sa qualidade esplendorosa A essa orientação é lide- sarnento que o interior tarn- primeiro passo concreto que
I
mos-nos agradavelmente im-

com que a natureza, gratui- "da pela Transportes Aé- bém ofereça condições f'a- vamos dar no setor "turis- ----------------------

tamente, brindou a 'capital eos Catarinenses SIA, a voiáveis ao turismo, espe- mo".
• do Estado... ossa TAC, n um momento cialmente na época do in- Mostrando com as foto-

1m -.nuto-
"

le grande inspiração de vemo" quando a neve cai grafias artisticas, a beleza

_

Sempre se 'afirmbu in- sus dirigentes, os Srs. com facilidade- em vários da capital e do "hinterl-

jusive�pessoa.s de suficien- �uiz Fiuza Lima e Dr. J. munícipios. E como neve é and", charnaremos a aten

te conhecimento do assunto iavid \ Ferreira Lima. um fenômeno desconhecido ção dos turistas. E, depois
__

o, _que Elortanópolis bem Aliás, diga-se de pas- pela maioria dos -brasilei- de conseguir esse objetivo,
poderia _se tornar !1 "capi- .agcm, grandes empreendi- ros, poderá atrair a curio- vem então a parte mais im

tal do turismo" - do Brasil. -ientos em nossa cidade, de- sidade, naturalmente. Aliás, portante do plano. Que é

Isto porque a exuberância emos aos espiritos pro- já estamos nos dirigindo justamente a de lhes ofere-

de suas paisagens, o recorte ressistas e dinâmicos des-II aos Srs. Prefeitos dGS diver- cer condições ideais para

fabuloso de suas praias _

e es jovens "business men", sos mtinicipios do interior, que se locomovam conforta-

os panoramas pitorescos Ã nossa reportagem, sem- no sentido de que se inte- velmente ao nosso Estado,
que oferece à vista, permi- re preocupada em bem in- I teressem por êsse plano 'Para admirarem pessoal
tem tal afirmação; sem a "orrnar o nosso publico lei-1 que \ estamos el-aborando. mente os panoramas foto-

Ipossibilidade de uma con- or, tão logo tomou conhe- Espero contar com o apôio, grafados. _

testação. imento dessa grata notícia, pois, só .assim teremos su- Tem mais alguma coisa a

E porque nunca se provi- 11'0CUrOU entrar em contac- cesso completo na empreita" nos dizer?, voltamos a in-

clenciou a efetivação de um o com o senhor Luiz Fiuza da." terromper o/entrevistado.

planejamento orientado no .ima, a quem está entregue I "Dentro de poucos dias,
sentido de-, captar as aten- tarefa de descobrir para i O que tem feito de obje- realizaremos nesta capital

, ções dos turistas de nosso e ,Brasil e para o mundo, a
.

tivo, até o momento, n êsse 'LIma reunião com todos os

dos'demais países vizinhos, .eleza estupenda de Floria- sentido? perguntamos. gerentes, agentes e repre
:. nossa ilha continua des� iópolis.

'

"alem desse apêlo de co- sentantes - tanto do Es--
conhecida, sem a possibili- Sempre com aquele ar jo- laboração das Prefeituras, tado como de -São Paulo,
dade de ser explorada tu- inl e-sonhador, o conheci- organizamos uma rêde de Paraná e Rio Grande do

l'isticamente, para a obten- iO líder do progresso de, fotógrafos que, in loco, es- Sul =:» no sentido de se es

ção de rendas comerciais, iossa cidade, recebeu-nos II tão fot?gxa.f�ndo os pontos tudar detalhadamente a for

cuja. efetivação muito viria orn o cavalheirismo carac

zontrtbu ir para o progres- -iistico .de sua personali-
;0 de nossa capital.

-

da de. E logo nos colocou à

O assunto tem sido ven- ;zr�i:�lel:a���n�� no�:��i��sl�� A E��(ICLOPE'DIA CATARINENSE .

cilado, sem dúvida. Porém, t E C-- h C
I

N-.nais com o sel'l'tido do clile-
a.

m anoinl as e ampos ovosRecordamos, então, as fa- t- '-- .

.

tantismo, sem a preocupa- -

Y

es .dos empreendimentos A ENrCrCLOPÉDIA -EM CA- de Assis Costa, Inspetor, Dr.
-ão de , equacionar devida- T:
. anteriores que Fiuza Lima NOTNHAS E CAMPOS Moack,Durant, advogado,
mente o problema, suger in- uha oferecido. a nossa " NOVOQ "I

Dr. Mario Amaral, advoga-
elo providências, insinuarído gente: ° ."Clube do Penhas- , :.:;.. �� �" (r.../;- '. J do, -professorá .\Salm.a S_ele-medidas, estimulando obje- 'A_' recep ão ao Almirante:0", agora em fase final de - �-

-

".,S' : ., . ma, Dr. Segundo Osvaldo .de
tivamente o incremento de C 1 a ê � Cronstrução e o magnifico ar os arn ll;O 'em anOI- '

Oliveira Indu�trial Milis
tal atividade - hoje em dia h

-

t' d a ·t·
, ,

Jncul'SO "Miss Santa Ca- 11 as �� reves,;u .

e
..p I 1-; Zttn'i_oJo., Albino Raul Bu-

considerada como vel;dadei- dn_iI'i, cujo êxito inegá-, Cl'llar .1l1ter��e;' concQrrendo ,dant,. jornalisÚ; João -Sele-
m indústria. 2 a s ab o 1te ' I '

21 tr�,nspôs as fronteiras p� r, 1: .so n
,__ 'J,om�1 ,o Ie- me,', Osmar N.ascimento

dos Estados, pela forma i
COIl hecl,d� v"loI cu�t�I�l do �Ba.11CO Inco), Pastor rJorge

I�rilhante CDm �ue foi idea- p��o, muito �e:n .dmg-Ido. : I We�er, evangelico, Frei ,Ar-zado e coaclmdo, merecen- ollentado pOI dlstI.nta SOCle- nulfo HofÍl'ogge, viga rio,
'o os mais fartos e E!log-io- �a.de, como pela propagand� Belem Fernandes (Correios
os aplausos, não só do Es- feIta, t�n�o o Snr. Pre�eI- e Telegrafos).
�ado como também dos de- to Mun�clpal Herbert RJtz- A primeira contribuição

�'ante; a esterilidade de cou-
.

1 'tis Estados vizinhos... mann .d:vulgado l�rga�eI:- de Canoinhas foi escrita pe-
vicção da abundância, clte te a VIsIta e expedIdo OflClO la Irmã Maria'" Carolina

O que há de mais melan- idéias higiênicas emanadas circular de convite para a Ploss, sobre a Escola Nor-

cólico, em- tudo o que se ob- da planície que não fertilizf:t reunião projetada. mal e Ginasio "Sagrado Co-

serva na nossa política, é Jlasfêmia3 e injustiças, A
.

Esta se fez as�im em an:- ração de Jesus''', muito 'in-
a ousadia desavergonhada de )romiscuidade que corrompe blente de entuslaSl11�, am- teressante inclusive pela
certos críticos, sem creden- e fulmina os planos traça- mad.a pel,o .grande a,mlgo �a odisséia das irmãs pieneiras
ciais para fazerem uso de _los por iniciativas, que jus-

_' Enc,lclopedla que e o JUIZ I ulí chegadas com uma for- Tudo acontecerá no Clube Doze, de Agôsto, no pró-
prerrogativas,' só concedidas tlficam as intenções insns- I J 08:e Pedro Men.d�s de A�- tuna que somava dois cru- :imo dia 3 de setembro.

aos que não fazem do cará- _,eita.>, vai se fazendo lu- melda e pel� eSplrIto .publI- zeiros e conseguindo hoje As mesas já estão à venda, com srtas. da nossa soo

ter mercadoria em liquida- 6'al' comum, acusando o re- co do refendo PrefeIto. aquêle Curso,' b-rilhante es- :iedade e na Secretar_ia do Clube 'Doze_ de Agôsto.
cão a ser disputada nas fei- ;ultado inflexívél da pouc:t A 'Comissão organizadora tabelecimento com edificio S,erá um acontecimento excepcional, especialmente
�:as' concorridas, localizadas )ossibilidade de êxito nas foi imediatamente escolhida imponente e magnifica atua- leI:} presença das ra'cliosas "misses" DÜ3TRITO E._EDE-
nos mercados das transações :olheitas das virtudes mo- entre os presentes, ficando ção nos meios culturais da !AL e BRUSQUE.

.

clandestinas. A inveja, pela rais. Uma causa, que se ativa assim constituida: região. ° "DESFILE RENAUX" contará cOm a participação
ausência do diploma confe- l)ela apre3entação dêste es- Prefeito Rerbe'rt Ritz- xxx !e Sras. e Srtas. da nossa melhOl: sociedade, as quais a·

rido por escolas, que ensinam tádo de cousas, 'afligindo' e I Herta_pe rnann, Juiz de Direito Dr. Coni o salão do "Cine 'resentarão modêlos inéditos desenhados por Antônio

regrás de bom senso, marti- intranquilizando o meio em
tlfi ampolas ou frdscos

_f os.é Pedro Mende� de �l- Farrapos" lotado como em '"opes de Faria, vit.orioso cenógrafo catarinense, com ex'

riza as ambições prematuras que vivemos, sem dúvida, é I melda, Promotor Dr. Joao "premiére" de algum filme leriência_s no Rio e em São Paulo, e chapéus originais,
dos apequenadOS, que nadq o exibicionismo de qualida-I Outros produtos ,C�r:o,s Ramos, José

�a�es-I mas pela p-arte mais culta '1}1 cri-ação de Màdame Aurea Moura.
.

Possuem, para participarem eles propagadas- por leiloeiros Hertapa:

Itr_ll1l, Ag�nte_ de .Estat.ls�Ica., camponoven'se, o Dr. Relio Nessa festa de elegância ser.á escolhida a "EleganteI.ombrlcin e - f - N t 1 B ' k
dos de.>flles das competições contratados para tal mis- pI.O eSSOI a a a la oJaI s 1, Veiga Magalhães, ilustre Renaux".

elevadas. O hoje, como o on- 2r, e que jamais poderão Zoovermil.
i Dll'etora do Grupo Escolar Juiz de Direito da Comar- Desfilarão trinta modelos: entre vestidos de baile,

-

tem, infelizmente, aprese_)1ta leÍxar inserido o lustre que "Almjrante _Barroso", Os-' ca abri u a reunião u,sando íant-ar, ,coqdetel,' passeio, esportivos, além de graciosos
obscuro panorama da reali-

- !moldura '0 valor, na credu- j valdo .Ferreira S.oares, Se- 'de�ois da palavra o' advoga- :rajes de praia.
elade dos fatos. Se no preté- idade da cànsciências es- I cl':tan� da Prefe�tura: 11'-

_ do Dr. João Rupp Sobrinho, Algo de novo se anuncia!!!

rito espadas da tirania veta- ·larecidas. Elas não são, po- mao ?er�ldo LUIZ, DIretor presidente da Camara Mu- Dia 3 de setembro, no Clu be Doze de Agôsto, a maio]'

rem pronunciamentos inele- �m, de porcelanas e nem I d.o Grnasl<! San�l! Cruz, Al- nicipal, para apresentar O' festa do ano!
'

pendentes, no presente, meios ampouco cristalizadas, Mais
I
tmo de AlmeIda Rocha, I Almirante Carneiro e abor-

excusos são usados com a fi- e assemelham a materiais I InsP,etor �scolar, �:reida I
dar com bastante discel'l1i-

nalidade de narcotizar im- 'e segunda mão,-gastos' pe� REPR_ NO PARANÁ E STA. CATARINA: i ChO'e�e� C�It.e, ,Of_lclal _�lo i; m.ento. a. campanha pela En-

pulsos, oriundos de exalta- J seu uso e abuso, coberto �le Enio Rosas lJ. ela. L.tda. Reo.ls�IO Clvll, lIma Mana, clclopédla.
ções jU'stificaveis. Não se po- '"rrugens resistentes ao má- Praça Barão do Garauna, 67

: FelIcitas, Bersch?f, �a Es- Após a palestra do Almi-
d d

.

h ximo dos bombrís. Ou então C. P. 320- Tel. .20a, Ponta Grossa ,cola N,ormal_ e GmaslO Sa.- I'''llte e"teve I'gualmente anI'-e,' e manelra nen uma, as- Estado do Paraná I
" �

social' a covardia das ações Je lata barata que não vale gr�.do Cor�?�� de ;Jie�us, _VI- mado o debate, organizan-
com a superioridade de ati·- �un vintem siquer o� puras [OIlno Fen eH a, FI anclSc'o 'do-se a. Comissão abaixo pa-
tudes e elevada compreensão lmitações postiças descolori-

as' f ai
· � I'a os trabar-hos' de apresen-

de sentimefltos puros e edifi- das ante o mín-imo de ativi-

I I IS' tação
da parte de Campos

cantes, Ambas são dissocia- dade de sabão nacional. Os ,I Novos, e por fim, ficando es-

veis, pois não suscitam de ,'esponsaveis pela conserVa- . tabelecido que todos os pro-
um� mesma fonte de méritos. ção desta paisagem sem. re- Ataca todo o or�anf8mo fessorés e professoras fa:
Se a p/,imeira incentiva a :êvo são velhos conhecidos EM SIFILIS OU REOMA- riam parte integrante da
miséria moral e a carestia: de de todos, porque o vocabu- TISMO DA l'4ES1'4A Okl- Comissão.

pudor, a segunda revela-'se ,--lário é o mesmo e as pala- GEM T Esta alinhou os seguintes
com brilhantismo nas tribu- nas pronunciadas. ou inseri- USE O PUPULAR PREPA.. nomes:

nas livres, face a essência de das são expelidas de um se- RADO Prefeito Gasparino Zorzi, Wilson Cesar Floriani, João Professora Lia de Raro,

objetivos uteis. Nãp se fir- '�or que vive distante das re- Juiz de Direito Dr. Helio :iomes de Campos, Vigario Senhorita Celia Blaier, Se"

mou ain-da a opinião pública tinas vigilantes das preOClI- Veiga IVlagalhães, Presiden- Honorio, Dr. Cid Cesar de nhorita Odila Zorzi, Silvio
nas concepções e nos julga- pações -sanitárias. Mas assim i e da Camill:a Dr. João Rupp Almeida Pedrosa, Paulo Neves _ Bleyer, L u d g e r o

mento.>, porquanto não SUl'- vão vivendo sua vida, por- Sobrinho, PI,'esjdente do '31asi, Promgtor Dr. Ney de Franklin Perei'1'a (BanCa
1,

APi'Co,-<>,lr, r,dl) D. N S p
__ ('1'1",0 1l1�xiJiar OG.

giu o supremo desejo de fa.- quanto existe quem os a [- Clube Camponovense, Pro- <\ragão Raz, Dr. Jorge 'Inco) ,Dr. Valter Fernan'
tratam"[J:_" ,)" i-;ifUi,. �' !!""f!,<!t_';,,-<r_né, .;". mp.�roa Izer-uma vistoria no ambiente. mente e quem os fortaleça na

I origeJIl, fessora Olívia Andrade, do Vlaisonette,. advogado, Irmã ,des,' Silvio Vieira, ColetaI'
em que vive, Separar as cé- preservação das irregulari- I Grupo 'F_-.scolf!l' "GulItavo )iretora do Colégio Auxi-lFederal, Elpidio Lima, C.O·nofensivo ao organismo. IS,g:-adável cotL'O li-

_.......-... d'Ulas -gel'ativils ,do mal- ,dQ ,dades visíveis. n_o J:��rÍl:netro I' t Richard", Dr. Odilon Zorzi, iadora, Dr. Jahn Martins letor Estadual e Raulwo
cor.

caú;e· purificador e ·-revigo- do caráter. :
'

,, .... . ._. . .___ 5di,;bg'jC]0,- Ilíspetbr Escolar -Qibeil'o,-Dr. Orestes Thibes, .Antunes.

pressionados com tudo que
nos foi dado observar e com
a certeza de que agora fi
nalmente o mundo "deser;
brirá" Florianópolis, pois a

TAC assumiu o comando da
batalha do turismo. E isso
já é meio caminho andaao
porque bem conhecemos �
valor e a capacidade dos
Srs. Luiz Fiuza Lima e ,I.
David Ferreira Lima.

A beleza natural de F'lo-

rianópolis, ' com suas exu

berantes e magnificentes
praias, tem sido um ponto
pacífico, acatado por todps
os que tomam contacto com

a nossa ilha dos- "casos ra-

ros".

Realmente, os mais signi
ficativos elogios 'e as mais

Idesprel.didas referências;
numa demonstração elo
quente de que a nossa ilha

PROLONGUE A VIDA DE

SU4 CANETA-TINTEIRO!

com

KOLYNOS'
lhe dá

. sol,-x
Tintas de qualidade in
ferior podem e st r a g a r

uma boa caneta, É acon

selhável usar sempre
Parker Quink. Somente
Quink contém solv-x, que
elimina os sedimentos
prejudiciais. previne a

corrosão e mantém a sua

caneta limpa e livre para
o fluxo da tinta, Seis

essa protecio extra
, .::, �,. �

-

contra JlS qa"'I�-' .

essa ·se.nSl,io�
def'rescor lindas côres,

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

}t ,

'_o

Preç_9-s,
2 onças, CrS 18,00

3JI onças, CrS 120,00

Representan�es exclusivos para todo o Brasil

COSTA, PORTELA & era,

Av. Presidente Vargas, 435-$.° andar - Rio de Janeiro
-

Sanla Calarina - Machado & ; Ia, 5 A. Comércio a- Agência.
Ru� SoiJ"nha Marinho, ! . Flor ar.ópolls

6.016·P

')o

A . maiór festa do ano !_ agora tambám
•

em tamanhos G/GAr'lTE 8 FAMILlA

Pela primeira vez, e1l1 Florianópolis, um desfile de
Tecidos Renaux.

"Miss Distrito Federal" - Srta. Elvira Wilberg -

Estará presente.
Eleição da "Elegante Renaux".
Modelos exclus,ivos de véstidos e chapéus, em cria·

ções inéditas.

Apresentação sensacional (los "Demônios do Ritmo"
___,: :"Show".

Sorteio de prêmios entre ás mesas. Interes$ante de-

BRAZ SILVA

coração.
"Miss Brusque" estará presel1_t�.

Decoração origina líssima.-

••••••••••••••_lI!!a•••••A•••-

•••••••••••••••••!
· -

-. .

tELEITOR!1· \ .
• •

: Se alguém se inscreveu e ,ainda não tem título elei- :
• toraI, vá buscá-lo o quanto antes. NãO' deixe para o úl' •

.1 timo dia, que será a 24 de agôsto. Se o título não tive! :
: mais espaço livré para novas assinatura's do juiz, nãO,::
: se preocupe. Vá votar com êle que o juiz encontrará lu- :
• gar para assinar. 8
• 8
J •

••••••••e••••a;��).h��&l�e&��>!iI••ilsst.)aOO.$�.eail,,1 J

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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DIA 3 DE SETEMBRO '-o "A MAIOR FESTA DO ANO" - NO, CLUBE DOZE DE AGÔSTO!!! UM DEFILE DEATRAÇÕES NUNCA VISTO EM"
NOSSA· SOCIEDADE: DESFILE DE MODAS, ELEIÇÃO DA "ELEGANTE RENAUX", HOMENAGENS AS "MISSES DISTRITO FEDERAL E

,

BRUSQUE, "SHOW" COM 0$ DEMONIOS DO RíTMO"SORTEIO ,DE PRENDAS ENTRE AS MESAS .

......................................._ � , ' ..

Frio. pela frente· .••
Bem que proclama um' anuncio irradiado pela emis

soras locais que "depois deste inverno outros invernos
virão". . . .

Ninguem póde em são juizd duvidar disso. Como du
vidar n inguem pôde que ainda a presente estação ha de
proporcional: muitos e muitos calafrios e bate-queixos.

Ha' ainda outra causa real e positiva que ninguem
póde por em duvidál os preços das utilidades estão su

bindo, diariamente, e o que deixamos hoje de comprar,
amanhã nos irá custar ;muito mais caro ...

Daí porque é duplamente vantajoso aproveitar os

preços extra-baratos, os preços real e grandemente re

baixados, especialmente nas mercadorias do inverno.
Assim, casacos de pele, malhas, tailleurs, mantaaus

-de lã, casacos de lã para crianças, etc. etc., adquiridos
hoje pelos preços excepcionalmente baratos, serão de
utilidade tambem para os invernos vindouros. Aliás to
dos sabem que os artigos da "A .Modelar" duram mesmo.

Centenas de casacos de pele adquiridos nesse estabele
cimento ha 15 ou 20 anos ainda' hoje se apresentam em

perfeita forma .

Velho Conto
ALCEU WAMOSY

Este amor-- mais' que amor -r-r- este divino culto.

(porqpe amor é esperança e eu não tenho nenhuma)
viverá dentro em mim, perpetuamente oculto.
como um sol a esplender dentro de um véu de bruma.

Humilde rojar'á na sombra do teu vulto,
(nessa sombra de luz que o teu gesto perfuma)
sofrendo a dor. mordendo o pó, tragando o insulto,
anônimo e feliz, incompreendido em suma!

Fechada no torreão da tua indiferença,
. calcando aos pés a flor desta paixão imensa.
hás .de passar por mim, Gomo a Deusa de Arvers.

•

'. ,

CONSÀGRADOS' PELOS

PROFISSIONAIS

DO PINCEL. ii.

lL{fI
��t

1

- sra. Celia Campos.es- SANDUICHE DE OVOS

I posa
do Prof. Custodio cam-III pos INGREDIENTES:

I-menino Afonso, filho
j

3 colheres de sopa de
.
do sr. Erasini SaIles Gallin- manteiga ou margarina

ma. esposa d. Braulina Ri- elo, contador do LA.P.C. 2 colheres de sopa de
beiro

-

I 7" sta. Olga Fanger I mostarda já preparada.
- sta. Hilda Venzon,Pro"' 1/4 -de colher de chá de

.
fessora de Educaçãç Física. - sr..João Marques Guí- paprika

dr. Milton Leite da sta, I
em Tubarão I marães, funcionário Publí- 10 fatias de pão de for-

integ-ro Juiz d-o Egrégia - menina Náura Lúcia co Federal.
.
ma

Tribunal Regional; Sil\'(a Gomide I - menina Ana-Maria 3 ovos cozidos, picados
- sra, Etelvina Antu- - sr. Alvin Rauh Junior, Silveira, filha elo sgot. Ar- em pedacinhos.

-

nes da Gosta Diretor Gerente da Tecela-Igemiro Silveira e de sua I MANEIRA DE FAZER:
gem Malharia Indaial· S.A. exma, esposa d. Aurea Sil-l J - Misture a manteiga

- sra. Francisca Batista - sr, José Cunha, Agente veira
I com a mostarda e a papri-

Galvão, esposa do dr. Glari- Postal Telegrafico. ka.
'

:"bal Galvão, advogado' resi- - Jovem Norton Romeu - Sr. José Gomes SObri-1 2 - Espalhe essa mistu-
dente noRio ele Janeiro Gonzaga de Linhares I nho ra sôbre cinco fatias de

- sr. Odilon Vieira, - sra. Celina Vieira - sr. Henrique Berenhau- [pão.
- jovem Elgson Dimas Brandão

Isen I 3 - Cubra com os ovos

Ribeiro, filho dó sr. Ciro -
:_ sra, Enóe da Luz Ma- - sr. Liberato Láus picadinhos' E: depois com as

Costa Ribeiro e de sua ex- cuco - sr. Ney Douglas Bello cinco fatiasde pão. (APLA)

Hás de passar por mim sem me ver ao teu lado,
alheia ás tentações do crime e do pecado,
e selll nem suspeitar quem seja esta Mulher ...

-

ANIVERSARIaS

FAZEM ANOS, HOJE:

'roeura o seu reven

!dedor para examinar

Iii nova linha completa
dor rádios
'�IIP" Má.

", ".. MAXWELL. Ja.yme Clerk nraxwe!!.
.'� ".' -1-. � nasceu em Edimburgo. Escócia.,

\, em 18.11 e faleceu em 1879. Seus

'�. . tTa!>alhos no campo da física
,,'.:.-::....,. -

'I--? experimental milito contri-

Os ,princípios báSICOS sôbre o magnetis
mo, elaborados por Maxwell, foram

aperfeiç:oados nos nossos Laboratórios e

aplicados ao máximo de eficiência nos
'

Rádios SUPER "1'/1" PHIL.IPS'.

buiram para () dese71Vol'()i�

.. mento da ciência electrónica.

(cm estas sensedenels inovações:

• A nova s_iH-i€ de vóivu
Ias "NOVAL" da maior

rendimento;

fi FERROÇEPTOR, um novo

tipo de antena intQ.ina

que elimina as interfe
rências e propcrclono
recepçõo perf.eita,

• Bobina com núcleo de

'ferroxcube, da excelente
sensibilidade e seiativi'

dade,

• O novo alto·folante

Super uM", de extraor-_

dlnério rendimento ocús-
,

Iico,

• 2 c'cntrôles de +onoltdo-
'" �

da independentes pora

os sons agudos e graves,

., Estágio de alta frequên
cia poro o recepção das
e stcções mais fracas 8-·

dlsrcnte •.

,,

,

��
��p..,'1-,

.

rádiós PHIL.PS com o no-vo 'técnica f}tpQ)'(,
. .

l\VENTURAS DO ZE-MUT'RETA�

PHllIPS

'9
UM SíMBOLO
DE QUAL1DADI

verniz para interiGr

realça a beleza natural da

madeira, protegendo-a _

indefinidamente. Secagem rápida.

CRRÉIIRCE verniz para exterior

longa proteção e beleza para os

objetos de madeira expostos ao tempo.

Dois produtos de' raro brilho de ....

'-

VERNIZES H'O RS T S. A.
EM TÔDAS AS BOAS CAS.AS DO RAMO

CIN 02-15·5< •

'COMENTARIO DO� DIA
No seu incisivo e claro dís- lhes fêz ao falar 'na granue 'a Vice-GlJvcrnador! São ho

curso pronunciado na me- Convenção pessedísta. mens do povo, candidatos'
morável Convenção do PSD Ninguém estranhe, portan- dos que trabalham, expres

estadua.l; que o escolheu pa- to, que o nobre candidato da: sões de duas gloriosas e pu
ra candidato ao Govêrno do Aliança Social Trabalhista jantes organizações partidá
�stado, o eminente enge- �ambém haja projetada, nos ias:' o PSD e o PTB. Nâ41
.iheíro Francisco Benjamin seus comícios, as suas aten- uentem, não dissimulam, di-

, Gallqtti focalizou, com aque- .ões sôbre
.

alguns pequenos zem o que pensam e a que
la singeleza que é sincerida- 'uadros da vida de cada clh :uerem. E na- franqueza de
ele peculiar à' sua alma, pê- 'essas. abnegadas educado na línguàgem, na proprie-
tLleuinos flagrantes 'da vida .as, que, a trôco de saláríc Jade dos seus conceitos,
;uotidianf:t, em as mais mo- ridículo e sob o constante ra- .irestam uma homenagem
destás camadas da sociedade '101' das perseguições políti- .íevída à inteligência, à cul
catartnense. Isso,' que aos zas movidas -por polttícóídes ura e ao civismo do nosso

seus despeitados adversáríos gnorantões, ainda não In- tltívo eleitorarlo!

pareceu assentar mal ao ti- am compreendidas na gran- (Lido no programa "A Voz
tulo de futuro Governador tle Ieza moral e social de sua :Ia Aliança .Social Trabalhis-
Santa Catarina, muito ao

contrário revelou, no ilustre
candidato da Aliança Social

Trabalhista, riquíssimo veio

que está destinado a acertai
firme na solução dos mái.

palpitantes assuntos admí

nistratívos, por sôbre 03 quais
1, situação atual passou de
.atentamente.
Lembremos, para citar um'

dos f.àtos postos 'em evidên
cia -pela palavra . do erige
nherro Francisco Gallotti, o

caso da nossa Polícia Militar,
que ainda agora acaba de ob
ter da Justiça a confirmação
jum direito que não lhe que
riam reconhecer os mandan
tes do Executivo Estadual.
Os nossos policiais são, como
todos nós, bem humanos, pa
gando o seu tributo às con

tingências da vida. Têm fa
mília. Trabioüham numa' das
atiVIdades mais em evidência
na organização so�ial que �e
mos hOje. No,-entanto, mal
pagos, ainda não lhes deram
certas ga,rantias e vanta1gens
qüe

'.

a -simples dignidade e

s.ignificação da sua carreit'u
está indicaJ;ldo a ,.um gover
nante que tenha por norma

a prática da equidade soci�l.
O engenheiro 'Francisco

Gallotti conhece-lhes muito
perfeitamente a�. necessida
des e reconhece-lhes os di-

função e vivem sacrificandc 3,").
'-

is suas horas de repouso e

ité as conveniências de me- \•••••••••••••••••••••
.hor trato pessoal para pre-
ucherem .exígêncías sem ne

lhuma: relação com o rele
zante papel que cabe ao ma

.stério primário numa de-
110cra'cia. O engenheiro Ante-ontem, às 16 horas,
"rancísco Ga llol.ti bem que o Comissariado ela Delegacia
1S admira e, enquanto os ele Polícia recebeu uma tele
seus adversários se preo�' fonema do sr. Coronel Dele
.upam em caluniá-lo, pre- . gado da Delegacia da Ordem
endendo intrigá-lo com a Política e Social, comunícan
iobre classe, êle vai serena- do que na residência do sr.

lente reunindo observaçõe�, Comandante Schneider, sita
Jesquisando causas e desde à rua Tenente Silveira -no
já assentando o seu plano cl,; 128,- tinham sido foubados a

cção no sentido de dar �o importância de dois mil cru
Jrofessorado catarinense a zeiros, em 'dinheiro, sendo
)osição de dignidade que me- suspeito do roubo, o empre
rece, como fator de' progresso gado daquela residência de
social, de e�pa:r:.são cultur�l I nome Antônio Silva; natural
e de consolldaçao democra- dêste Estado, solteiro,' con.1

tica. 16 ànos, residente na cidade
Assim também para com de Palhoça.

outros problemas,. aparenta- Foi dada Ciência ao inves,-
mente insig'!rificantes par:> t1gadol' Waldir,
quem não os vive, ou melhor
não os sofre; todos, porém,
dizem respeito f;t. harmonia
social, ao equilíbrio das fôr
ças espirituais e econômicas
do Estado.
Eleitor catarinense! Não te

en.ganes mais uma vez! Vota
no engenheiro Francisc0
Benjamin Gallotti para Go
vernador do Estado e. no dr.

NA POLÍCIA

ROUBO

TIRO AO ALVO

Ontem, às 7 horas, o mo

torista Cardozo, trouxe ao

conhecimento da' Delegacia,
que o dr. Ciro Ferrete, hos
pede do H<;ltel Cacique, quar
tE n. 40., níais ou menos, às
quatro horas, da janela do
mesmo quarto, fez uso de
uma a.rma ele fogo, dando
r(11a.tro dIsparos.

-reitos. Daí a referência que José de Mi.randa Ramos pa-

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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O Empate. Af�stou·os da LideraD�á
EQUILIBRADO E SENSACIONAL o CHOQUE DE DOMINGO ENTRE AVAl E ATlETICO-- 2 X 2 O RESULTÁDO FINAL -

GOLS DE VICTOR#' AlIPIO, VICO (PENAlTY) E DllNEY - SONCINI, FIGURA DESTACADA VENCERAM OS ASPIRAN-
TES AVAIANOS

�

CINE SAO JOSE'

Pelo. equílíbrío de forças' avaiana, surgindo, assim, o
.

convenceu, embóra Alípio, to, tanto no primeiro como' ninguém. Foram tanto os atleticano, achamos que o

e entusiasmo dos vinte-e- 1° GOL DA TARDE, !tivesse feito o possível. . no segundo "half-time". I"fouls" dos jogadores 'que árbitro devia ter permane- r.,I::- ., _?',.dois cotejadores, agradou a por Intermédio de Victor, I No Atlético todos convin- A CONDUTA DO ÁR- I nada menos de 7 foram ci- cido no gramado ao invés de ,�I.!!!!..Spugna disputada domingo, que- não hesitou e fulminou I
rentes, principalmente o, so- �ITRO ! tados na súmula, devendo. dirigir-se às arquibancadas,

no estádio da Praia de Fó- logo.
.. I loiro �onci�i, o �édio O�ni N.ão foi feliz,na direção! comparecer ao T. J. D. No pois da liça facil e menos As 5 - 7,15 - 9 horas.

ra, entre os conjuntos do A segmr, um violento ata-

,e
os dianteiros VIctor e GIO.,:do Jogo o-sr, Lazaro Bar- lance do penalty, a alega. perigoso lhe seria apontar "Sessão das Moças"

Atlético e Avaí, lideres in- que avaiano pôs a assístên- l vani. Soncini foi a maior.' tolomeu. Suas falhas não, ção do sr. Lázaro Bartolo- 'aos policiais o elemento imo
.

Jean PETERS - ;David
víctos da tabela juntamente ria .em suspenso, tendo o figura da cancha, tendo foram poucas, mas sempre meu, foi a de que Osní ha- portunador. WAYNE em:

com o Figueirense. Atlético defendido heroica-' feito defesas de grande vul- procurou não prejudicar a ",-ia cometfdo toque dentro A RENDA Oi\.VALGADA DE
Tecnicamente assistimos mente o seu reduto. Nesse 'da área perigosa. No caso Fraco o movimento f'ínan- � PA,IXÕES

a um jogo falho, .salvandõ. lance, Soncini teve oportu- O••••ofia·e,o•••••••••••_...................... do incidente com o torcedor, ceiro dó jogo: Cr$ 3.850,00. 'I'echnicolor
se graças ao empenho te nidade de praticar bela e No' Programa :

combatividade dos jogadõ- espetacular defesa, CERTAME IRIS E AUSTRIA w.-.·.......__...............-.. ..........._.............--.-..-............. Noticias da.Semana. Na'c.·'
res <las duas equipes. São decorridos 26 minu- Preços: 1,50, 2,00,- 3;50.
Em-nosso; comentário de tos de jogo. Um escanteio CARla'CA o certame amadorista de

I P t··
....

domingo dissemos que se- bem batido por Fernando
.

. - i futebol prosseguiu, sábado, ar .,C,Iparao lI1 'AVI'ria um jogo renhido e sen- pôe ein grande pânico a .ci- •
. à tarde, tendo o Ir is der- I Y

senhora
_

PJ i���I !.sacíonal. Assim aconteceu. dadela "azzurra", tendo Alí- A terceira rodada do rotado o 'I'amandaré por 3x1 Olíudo Rodrigues Corrêa e José Domingues e .. _ � ..

..&.__
Avaí e Atlético jogaram pa- pio arremessado a "esf'éra" Campeonato Carioca de 'Fu-' e o Austria ve�cido o ven-I "< senhora I" As 8 _ horas.
ra vencer e no final o mar- Icom endereço certo: as re- tebol, apresentou os seguin-: daval por 1 x O. Participam aos parentes e Pauticipám aos parentes James MASON _ Patri-

d
.

d dei f tes resultados: I pessoas de suas relações o e pessoas de suas relaçõescador acusou do-is tentos es, eonsignan o, esta or- !.. cía MEDINA AlIan
para cada lado. ma, Sábado - América 2-x

I GOLEADO Ic.ontrato .de casamenüo de 1'0 contrato de casamento de

Na fase inicial atuou n. O EMPATE, Portuguesa 1', j'�el1 filho Glauco com a sta. lsua filha Lenita com o sr, L��1�: DOS CONDE-
geiramente .jnelhor o alví- debaixo de estrondosa Domingo -ee- Flamengo 4 Realizado um amistoso em Lenita Domingues. . Glauco Rodrigues Corêa. NADOS
celeste, sem contudo ser no aclamação da torcida> Com 4 Bonsucesso .1, Flurr,tinen- Henrique Lage, domingo, a Leníta e Glauco

'I'echnícoior
marcador o reflexo do seu um gol para cada lado e -en.,

se 4 x Madureira 0, Vasco 5 equipe dO'Paula Ramos aca- noivos
No Programa:

maior volume de jogo. cerrada a fase suplemen- x São Cristóvão 0, Canto do pau sendo goleada pelo for- .Florianópolis - 20-8-55 - Porto Alegre Cine Reporter. Nac.
Veio a fase finale o Atlé. taro

. IRia 3 x �,mgú 1 e Botafogo te conjunto do Imbítuba pe- 'i{' P 9 °
. SE,GUNDO TEMPO 1 x Olana O. " lo elevado escore de 7 x O. - _ __:.._ _ -

� -..- __ _......... l'eços:, ° - 4,50.
tico passou ao domínio das •

.\ Censura até 14 anos.'
ações mas logo de início o Voltam ao gramado as •

'

.

P;'seu antagonista viu-se con- duas esquadras, ·após o pe·
------..-...

.

.

a'r'tí01'"pa·caO I ·1'P·."IUtemplado com uma penalída- Iodo de tempo para des- , Y
, ,

....

p_.'•.'
�

'...

.

'

de máxima que resultou no canso ..dos jogadores. O Atlé·' ANIVERSARIO DO BARRIGA-VERDE JOSÉ AL-VAREZ E-SENHORA '
_ .•- , ••".

desempate. Reagiu Os trio ico assume a ofensiva, mas
I
"', �, ..

As 5,15 _ 8 horas.
colores e conseguiram fu- ) � Avaí quem consegue I No dIa. vmte e cmc� q�e as equipes do DOZE DE

I JÓii..O CÂNDIDO RODRIGUES E SENHORA "Sessão das' Mocas".

I
se aproxima a Associação AGOSTO, L1RA TENIS _. ,

. .
'"gir ii derrota; estabelecendo

O DESEMPATE Atlética Barriga Verde com- CLUBE e CARAVANA DO
I A tem. o prazer, de Ilarhclpara�l, aos parentes e pes- Jean PETERS - David

o empate, o qual, ao nosso
. '., pletará o seu- 160 aniversá- A.R r soas arrugas o noivado de seus fi lhos WAYNE em:

ver espelhou I fielmente o �o.s 4 mmu.to�, por mter-/,.
, � ," O"

••

\ " Reynaldo e Zenaide CAVALGADA DE'
f

.

b t d d iIIedIO de Vico executando lia de fundaçao. PlodI",a de. RESTAURANTE - Sela
.que OI o em a,e ,a o·

''_ '. _' . �tividadeo e realizações tem também inaugurado nêsse em 16 de Julho de 1955. PAIXÕES
ming,ueira, . in�litO embora .::om pencla bma penahdade

,. - � A ,c, , Technicoior
tenha o ::Atlético âpl'esenta. Juáxima, resultante de um i

Sido a eXlstencla, aInda be� I dia,
o restaurante do Clube,

------.

No .Programa:
do mn e'sq:lTa�drá'o-mais, hftr- toque.de Osni, co.nforme ale- : cur;,a, do "clu-!J�. das avellI·

I �'II"JS um melhoramento que
?-Nóticias da Sefn-ana. Nác... -." "gu!ião do, árbi,tro:,:Do "�:e.ser- das , � q.U�11� Ja cont� �m ,.a AABV _proporciona, ·aos·

ft t
'

I V d"
mOI1JOso.

' '.,
",�', . ,.

el h1st' c com a as SCl'U" assoc ndos
.

U'
.

'01""'oV'e e U' e se
Precos: "1,50, 2,00, :3,50.De fato, notamosinel.lrofeil� . Nl.d'o''', não püd,eIilOS ver bem S ;1., oq RJ, .' .•

V rIc, ,-' ::"'l
c .,1,� '. ; '

.•. , ", �.,'
: .

..

.

'

;,: .. '.'_
>

I
, /'" -

"0 ,lãncel "az'a�'o',' PQrque n- pnondades e tçem .a seu cre- ,J-VROV,A..; Da MARIEQ:.'A '

,_o > Ç��1sUl:a até 14,(anos·.. j,tendimento ;,1; entre os atIe· ? ... ªo ,

tj('al1os, :;fuis henhum, do ar. poâei�os fãze;" 'omelü·il·'O qito a conEtrução da sua RONDER EORiHAUSEr:T -

...-IIIII1111.......BIII..

I.11111
•.

'

! respeito.·' .}c:.. ::'
<IS

1iéde que, devemos estar to: Sob o patrocinio da prínteí'- FOR'D-TAUNUS modêlo 1951 em estado de novo,

II ,�� �
, '.

dqueld·ro. �·o dextrema'bes.quer- Lo"'o depois violellt • j dos de. acôrd'o, tem sido um
I
ra dama do Estado, reali- Pr�ço de OC�s�ã�. Tratai" à .rua Aràcy Vaz CalIado -no 242,-: '

' ),J,.!.
.

a, eIXO}1 e contn Ulr pa· '" , o en
'1 d r t'

, .

t d d d
. BanTo de FatIma - EstreIto.

, ...

' '.'" •

ra o sucesso do esquadrão. .:ontro entre Osní e Fausto, �Lagre e es ��'ço, Pter ma- zar-��-a' �\ ar

e't e omll1-
,

_
__ .

No Avaí, somente a reta. luasi enviou para o hospi- I CI;:1 e empreen Imen o, uma go, Ia vm e e 01 o, um en-
-

As 8 _' horas.guarda' brilhou, demons- talos dois vaku'osos crac]{s Ivez que êsse clube quasi contro.de florete, entre as VENDE-SE' Helio SOUTO _ Patulo
tl�ando classe e fI'bra e ex. ÁRBITRO X TORCEDOR· I' �ada tem, ,recébido de aux�-I moç�s .de_ Jo�nville e desta

,,,rAURICIO e.m'.I �

d d 'C t I E t Vende-se um TEODOLITO - pequeno de marca T. W. .VJ.

celente sistema de apoio a' Nesta altura do jôgO, sur.j! 'bll� ou apolO o� po eres

pu-, ,apII a.
; sse Felnc�n 1'.0 al�- LUZES NAS SOMBRASsma a BREITHAUPT de fabricação H. Soln Casell, a preço mó-

van.guarda. Esta, do prin- g"iu um incidente entre o ar- 1?�� e, nelm. Slq�le\Um en;- .

.para
h�r��n.opo IS

dica. ,No Programa:
cípio ao fiill e,"!teve bisonha, bitro 'da pug@eumtorce_IPlreSlmtQPeltea o

aCm�ls I maIs] �,mt. �ald�co IS ?l"ICO na
l'ua Cine Noticiaria. Nac .

.
'

l't t I '101' não jndentificad c e qua 1'0 anos na alxa .sua 1IS ona esportIva, uma Ver e tratar com o Sr. Haroldo Brasil da Luz à
- pelIC I an e, com. seus e e- '. ..

o que o '" A' -

b ...., . 'rl'l'adentes 49. Precos' 900 _ 450
t

,.

t I vmha IrrItando com I II'"COnOll1lCa, nao sa emas
I
vez que e o pnmelro encon-I

> ., ,.

men os pes�Imamen e co0-' pa a·
. .

. -

. t., ..
. , , --- . Censura até 14 anos.

]. h t f' vras de protestos cont ,[JOIque, all1cla nao conse- ,10 enbe �qUlpes femll1Inas ,

O S NC-OS SARAIVA"
ca< os na canc a e' rans '01'" ra a,. '. . . CURS "A I.

d "di t sua atuacão O a'rb't ,gulU, �pesar de que esta do- de esgnma, que aqUI se rea-
ma os, no segUI, o em)lo, -' Iro sus-. f-" d' . C' 1['

" [�'M- �mta '1 d 'IJendeu 110r alo- n
.

t
,"",11 o c1 nossa apitaI de

I
Iza.

.�. IlIIig
�em presa CI para os a ._.u s nnnu os '

., . . ., TOR . (REGISTRADO} ., III' ':t lIIlI' �
defesa tricolor. lo jogo e deixando o gram�- 'LJllTI 1l1?lspensav�1 ,gmaSlO, CUNI:TANEIOp DR

..
OSMAR

DACTILOGRAFIA E TAQUIGRAFIA 'rt: i,E' d d 't .10 eXI'gl'll que do· 1···· c esportIvo, o pnmelro que Cl - atrocmado pe- _ iiver a e que o empa e u. IS po lCIalS . '1 P' f '.
. . PROF L'GIA DOS SANCTOS SARAI"'"A

- - . - .

-

t' f' d' b expulsassem o' esp t d I aqlll se levanta; I o I e eIto desta CapItal, .
. I

.

T

nao sa IS ez aos OIS ano ec a 01'

IOf t' dA t
.

t'
. . . . .

b atende aos interessados diilriamente das 9 às 12 e das As 5 - 9 horas.
d

-

d' que o v'l'nha' I'nlpo t d
.

s es eJos es e anlver-, era IlllCIO na noIte de sa a-
os, mesmo conservan o-os . r unan o. .. I .. 14 às 18 horas "Sessão das Moças". .

t s K
.

d
. 'O árbitro dirigiu se m sano, ao que nos consta, do, dIa, vmte e sete, o tor-

mVIC o . nem po ena, < - esmo
)l'olon'ga

- ., 111eI'O DI. O ma C h ,ENDEREÇO' Rua Feliciano Nunes Rires, 13 - Stephen MURRAY em:
.

'It d r I I 10 local onde vira- o 11 rose-ao por vanos i
.

. s r un a, que .

dPOIS o

l�des�
a o e- °bs pef�- I tador gTitar e gest, ,es�ec. dias e deles vão constar. ferir·se-á entre veteranos i

Te!. 3113.
I

O IMAN ENCANTADO
er a I eranca em ene 1- leU ar" .

-

t'
�
'.,

'I fI' I'
/ "- Preços: 1,00, 2,00, 3,50..

d F'
.

•

mas não o encontr·ou ... · lI1auguraçoes, compe Içoes, JOlllVI enses e onanopo 1- ·f
CIO o Iguelrense que as- . e o re-

.b'l' " t. t.
---

.

No Programa:
.

f·
'.

I d t sultado foi qll q'
.

h
aI es, agapes, conforme da- anos, nas res almas. '\ .

sIm ICOU ISO a o na. pon a c e uasI' ou·· .

.
,.

I PROV D' Paisagens do Brasil. Nac.
da tabela ' ve novo incidente e;;'tre o ,(remos

a seguIr:
" A R. ALBERTO -� Censura até 14 anos.

\

VENCE Ó AVAí A PRE- "refel'ée" e out.i'� torcedoi' S�LA D'A R � A S
-I R�CHA - O �eL Pedr.a

p..a1.1 _."."11..;;t,t:".�-'

.cO.lLIMINAR dt:leticano, não fosse a in. A.bI,IndO as solel1ldades"

se-IP.ll es,. �oma�dant:-e. �a PO,h- ,
'B""<

,

••••••••••••••••••••••
E' realizada a ,partida lervenção de terceÍl·os. Se- 'a, lllaug_\lra�a a sal�hd a1'- Cla t�lhtard. r:�tnfi�mdo as

,$preliminar, entre os times l'enados, os ânimos, com a
11as, a pr��elI'a, orgu amo- g:n ; �zaf e �ql�e a t o�po�a-, A V

.

d
.

'

.

suplentes, sob o contl'ôle do volta do juiz·aogramado o :o;;emalrmal', quetomajçao Olavo, a:pare .. o r.. / f -.�����.�,;,. 'e-. e'·s'·,e··árbitro sl'.'"·Euclides Perei- préli� prosseguiu. ':s'3a feif� defin�da dentro Albe,rto R�G�a, .� criad?r ,�.a *
��. .!II

ra, saindo vitorioso o Avaí Minut�s depois, num vio-
le um c u e, sen o, ao que eSf!rJma. �l�V�' e�se, m� 1-,

. - oul1AlfTE TODD DiA -

Vende-se uma casa de al-

IJor três a um. lento ataque' dos estreiten. 10� tPaIt'ece, umpa �asAPo�lcas ttlllU a .prova. Id,:>A bterdto o· /
I ��:) .

_ n'O� I/ATl':::;'JOS ';,.. venaria de tijolos, recem-

O JOGO PRINGIPAL ses, o Avaí manda a bola a :xls.en es no aIS. pos � Cla que sex:a �spu a a en-
. " - .., �rtl<L construida, situada ii rua

I
' .

'I' t cornel' cobr:ado p L to maugural da sala, tera tre as eqlfIpes�,de' extl'ean-!

II '*
AlYge'lo La PQrta nO 17. Tra-mCla-se o pre 10 en re as , 01' auro

. � . .

d C �. '" ,

.

"

,
.

.

."

t.d I q·le ensejou a t
.

'l1lCIO um torneIo de flore- tes o lube AtletlCo Ope- �" tal' naquele enderêço, diá-
de?ulp�es prmcILP�IS, enB o tna, I

<
. o nova o

,e 'que o Barriga Vel'de d.e- .rário do q�ílJ ,�o: homena- /_.".
riamente, a p.artir das '15.Ireçao o sr. azaro ar 0-

.

.
, '.

I d P
'
•.

d
"

e a d
;;. 'Õ ...

loméu. Formam no gram�do! DILNEY O GOL DO EM. �iIca espeCIa mecnte .aos clu- C�\ea o

d' lE'es� �nte o
. »;;;,;;: � §;: � horas.

d .

d
. I

.

PATE
" ')es que nesta apIt,al pra- urso e sgnma.as uas eqmpes, a segum- ,

"

, ,

.

. _ ,

t· I ;-f'_". b d
,tcam eSQ'rIma. ASSIm sendo, .

�
------------

e maneIra: em magm 'Iea
.

ca eça a, ! 'f' t .--:; � . �, Fa:""a Branc'a
----.�-,-�-�.- �

ATLÉTICO S·
. t' L

.e lon aI-se-ao nessa nOIte L" .

- oncml, no momen o prec�so. ogo "
.'

DIVÓRCIO E NOVO CASA-
Teo_çloro e Cazuza; Osní, 'depois Fausto consegue li-

ENCE'-RRA'0"0
-

'�D' fORNEIO DOS CLIlSSICOS MÉNTO
Nerêu e Frederico; Victor, 'vrar se.u' time da derrota,

,

:

��r�':;i; Cavallazzi, Lauro e i :::!:nd:con�e�!�a��!�. � '.
,

�
,.', :

'

,

'

si�f�;;,ss:o �:f:;io��pi��n�
, ,

AV�l _' Alcides, Waldir Atlético q'lre. viu Teodoro " NE L,S.O-.'
_,

'M'A IA MAC H1ADO," slilte sem compromisso, o
e Fausto;'. Loló, Vico·e Co-

'
salvar. st.lsacionalinenle, Escritório Juridico e Admi-, /' .

ca; Fernando, Alípio, Ola- quando- já S-oll�ini
'

estava nistrativo. Caixa Posta! '_
vo, Bolão e Jacó. I vencido...E assim foi erl.cer- (

- ..f
4231. Rio de' Janeiro.

COIll o·"toss" que lhe saiu rado o encon.tro;�en.tre atle-
'.

.

QUE ENfavorável, o Avaí ataca, Incanos e avaianos,_ sem ven· EMPATE NO . PRElIO FIGUEIRENSE' X{ARLOS RENAUX, EM BRUS, ,- V �
.

CASA MI8C.LANIA ilatr10
mas Nerêu desfaz mano!ando chios e vencedores: 2 x 2; . b1.1\dora dOll Rádi_ R.C.A. ./

a pelota.. ipara longe. Reali-! OS MELHORES CEDORES FERROVIA)RIO E OllMPICO - A COlOCACÃO FINAL Vitor, ValV1llu • D1Ie...
za o tricolor .seu primeiro ,

No Avaí excelent� '0 -trio. I .

'.
.,' ' .1':,

a�lque por intermédio de 'final, com Waldir e FaÚsto Terminou o TOl'neio cto� Na rodada finà,l, disputa- por 8 x 1 'e, o Ferroviário I
-

30 lugar - Carlos Re-·

B d d.
.

Cavallazzi, teudo_ Álcides muit,o ardorosos. e f�r�es f! Ciássiços "Nel;;yn Maia Ma- da clómingo, o 'l�iglieí'rense I
jogando "e,rri seus ,dom,ínios

.

rraux, 6. . I Dr a eiraS·"praticado sua }>rimenra 'in- lO guardião Alcid_es seguro Chi:ldo" que por quasi três l.ogrOtl émpata.r com '.0 Car- levou a melhor- sôbre o ?ay-,I' ·4° lugar - Olímpico, 8' _.

teI'venção. le arrojado.. A 'litlha média -'mei:)�s se_nsaciopalizou os los nénnux,'pol' 2:_x 2;� no re- sandú pór 3 X 2.
"

'." 5° Íugar - Ferroviário,! ooi.'dadeiras para bor-'
Aos J1 minutos, Coca bl'ilhou, tendo Coca' melho- c;:.�)(.)rtistail ele norte,· centro ;:I�() do caínpeão' da' L: D.. E!. a seguinte a class-ífi-

. Figueirense e Hercílio Luz, dadoB' à mão, PQden-
atrazou a .bola para o ar- Irado um pduco. Vico. dentr� � sul 'do EstaLio. Merecida- j" ,:ClldD este resulta'do re- cação tinal: ln, do trabalhar na Fabri-

queiro Alcides, mas fê-lo 'das caracteristicas do seu mente sagrou-se campeão o <..:cbirlo corn enorme satisfa- Camneão - América, 4 ca ou em casa. Empre-
defeituosamente, provocan-: jo�o. Loló improvisado na

I A,mérica,.
de Joinville, e, vi- ÇilO pelo mundo esportivo p. p.

.

I 60 lugú - Palme.iras, 10 go garantido.
do os contrários uma, séria 'linha média nada deixou a ce o Caxlas, da mesma Clda- ilhéu. O Olímpico goleou o Vice-campeão Caxias,! 7° lugar - Paysandú, 14 Tratar á rua Salda-

conlusãq .frent.e. à met d.esejaJ�. No ataque, ninguém de. .
. Hercílio Luz, em BllQUenau,' 5 : 8° Lugar - Ayaí, 16 nha Marinho 129 .

. '::·>T:\:"-;
"

;'___�)_,'iJ;...:-,�:; .»

As 3 - 8 horas,
"Na 'Eéla Panorâmica"
Ronaldo LUPO - Emilí

nha BORBA - Carmelia
ALVES - Susy RIREI em:
'fRABALHOU BEM ...

GENIVAL
No Programa:
Metro Jornal. Jor.
Preços: 10,00 - 5,00.
Censura até 5 anos.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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A TÉCNICA EUROPÉIA
AO ALCANCE DO
CONSUMIDOR
BRASILEIRO

--

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



6 .Plorfanôpolís, 'I'erça-feíra, 23 de Agôsto de 1955 o ESTADO

Mês de Agôsto
6 sábado (tarde)' - Farmácia Catarinense - Rua

Trajano.
,7 domingo - Farmácia Catarin ense ...:__ Rua Trajano .

,13 sábado (tarde) -'Farmá'CÍa Noturna - Rua Tra
jano.

14 domingo - Farrnâcia Noturna - Rua Trajano.
'

20 sábado (tarde) - Farmácia Esperança, - Rua
Conselheiro Mafra.

'

21 domingo - Farmácia Esperança ...:._ Rua Conse
lheiro Mafra.

27 sábado (tarde) --:- Farmácia Nelson __:. Rua .Fe-
lipe Schmidt,

" '''''"1ii11
28 domingo - Farmácia' Nelson - Rua Felipe

Schmidt. )
O serviço noturno será efetuado pelas Farmácias

I S�n:o !ntônio. e Noturna situadas às ruas Felipe Sch-
Ano , Cr* 170,00 midt, 4 e Trajano. '

,

Semestre .........•. Cr$ gO,OO I A rnt t b I
-

derâ - alt d
•

N I I I.
presen e a e a nao po era ser a era a sem pre-- f' n�r orAno .•..• " Cr' 2')0,00 via autorização dêste Departamento. -._,

-

,

S,emestre
,

.•...••...•.. Cr$110,00 Departamento de Saúde Pública, 26 de Julho de 1955.
Anúncio .medíante contrâto .

.os ori&in'lis, mesmo não pu-
Luiz Osvaldo D'Acâmpora - Inspetor de Farmácia .

bhcados, não serão de olvidos .

A direção não se reeponsal iliza' I
pelos conceitos emitidQa nOI a:,- ,

t�o. allin.do ••

;.

A It�OBllIARIA "MIGUEL.
MINlSTtRIO DA AGRICULTUkA

SERVIÇO FLORESTAL IDELEGACIÁ )<'LORESTAI·
REGIONAL

"�CÕRDO" COM O ESTADO llr.

S.\NTA CATARIN.\

.AVISO

DAUX" 1INICI'ANDO AS SUAS VENDAS OFERECE

o ESTADO
--

ADMINISTRAÇi.O
aed.çio e Oficina., à rua COD'
'aelheiro Mafra, n, 160 Tel. a022
- Cx, Postal' 139.
Diretor: RUBilN� lo, �AMOS

.

.

VENDE A Delegacia Florestal Regional,
no sentido je coibir, ao máxíme pos- Gerenta: DOMINGOS r. DI

sivel, as queimadas e derrubadas de mato, afim de ímpe- AQUINO

pedir os desastrosos eteíios econômicos e eéológicoB que
acarretam tais práticas, torna público fl chama a atenção
de todos os proprietários de terras e Iavradores em geral,
para a exigência do cumprimento do Cód:go Florestal

(Deer. 23.793 de 23-1-19�4) em todo o Estado.

QQEIMADAS E DERRUBADAS DE MA'l'O
Nenhum proprietário de terras ou lavrador poderá

preceder queimada ou derrubada de mato sem solicitar,
Duas casas situadas em um terreno de 10x65, sito' com antecedência, l\ neeessàsía licença da autoridade no

no 'Estreito, sendo uma de madeira e outra de material. restaI competente, conrorme dispõe o Código i"lol'cstal em

Preço Cr$ 220.000,00. 'seus artigos 22 e 23, respectivamente, estando Od Inrrarores

-0- sujeitos a penaííêades,
Uma casa de madeira, recem-conatrutda, pintada a REFLORESTAMENTO

óleo, localizada em um terreno de 20x25. Negócío urgen Esta N.epartição, pela rêde de viveiros florest.ais, em

.

te. Preço Cr$ 95.000,00. Estreito. cooperação, que mantem no Estad�, dispôe de mudas e se-

. �
-0- I

mentes de espécies norestais e de ornamentação, para ror-

, Uma casa de material, localizada num terreno de necimento aos agricultores em geral, interessados no reflo-

10x500 sito a rua 14 de Julho, Estreito. Negócio urgente. restamento de suas terras, além de prestar toda orien(.ação
Preço Cr$ BO.OOO,oo. técnica necessária. Lembra, ainda, a possibilidade da ob-

-0- teuçâo de empréstímes para reflorestamento no Banco do LNFORMAÇOÉS'
Uma casa de madeira. recem-construida ainda não Brasil" com juros de 7% e prazo de 15 anos.

.

UTEIS

habitada, localizada em um terreno de 10x30, sito em, Os interessados em assunto« flore'stais, para' à, 6bten-
. .

-o-.

Coqueiros. Preço Cr$ 180.000,00.
'

çãn de' maíeres sclarecímentns e requererem' a'l1torizaçàj)" 'O leitor encontrará, nllBta eo-

d 10 ',
d

' luna, informaçõe. que nec .Ita
-0- e ucençapar� queima a e derrubadas de mato, devem diàriamente e di imediato:

.

Uma casa a-Rua Conselheiro Mafrll. dirigir-se às Agências Florestais Municipais ou diretamen- JORNAIS Teletun.

-0- te a esta Repartição, situada à rua Santca Dumont nO. 6
O Estado ••••..•.•••.•.•• a.022

U d 10'1 _. •

n I
A Gazeta •......•••••.••• 2.656

ma Casa a Rua Fernan o Machado. ln; '" c ....an0p" 18.
-

. Diário da Tarde ...• ;...... 8,579

-0- 'felefônel 2.470 o Caixa Poatal 395 ' A Verdade ........ :.' ..... 2.010

End t l-f' A' il :.' Impienaa jficiaI •••••••• 2.688
ereço e egra ICO: ' grrs va l'�lorlanópolis, S. C. HOSPITAIS

CaridadA:
(Provedor) •••••.. ,...... 8.114
(Portaria) .,............. 2.036

, Nerêu Ramo. ••....••..•• �.8111
Militar ..............." 1.117
SãQ :S�bol!t ião. ,(Ca.a d.

SauL�.e) 1.1ia
Maternidade Doutor Car-
los Corrêa .. '........ I.U1

CHAMADOS UR-
GENTES

Corpo de Bombeiro. , •. : a.'ll
Serviço Lu (Rlclama-
çõea) , •••. L . . . . . . . . .. Z<404

Policia (Sala Comissário 2.088
Polleis (Gab. Delearado).. IUII4
COMPANHIAS Dlil
TRANSPORTaS
AÉREO"

ITAC 1.700

..:..__----------------m---:.-----.!
.Cruzeíro do Sul ...••..• 2.600

-

, .

- _ Panair ; ..•. ��.. •••.....• a.filil
Vari" 2,I2i
L6ide Aéreo I,�OZ
Real .•.... ,. • • • • . . . • • . • • 1.168
candínavas ••. '......... 11.600

HOTJ!JIS

(Lux •..••..••••••••.••••• 1.021
Magestic ••.....•....••.. 2.276

I Metropol : .. ,.. 1.147
La Porta . . . . • . • 3..321
Cacique ....••••. : . . . • • • a.44.11
Central ....••.• '. . . . . . • •• �.694
Estrela .. • . • . . . . • • • • • • • . '.171
Ideal ••.•.••••••••••••••• 1.lIill
ESTREI'l'O
Disqu� ., .•.•..•.••••••.•

• Uma casa ampla, construída em um terreno de

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

nanciada, entregando-se a casa desocupada: Preço
Cr$ 800.000,00. Negócio urgente.

Itepre.entatlte. :
Representacõee Á.' S. L"r�.

Ltda.
Rua .3euac.or )Jantaa, 40 -- 6°

andar.
Tel.: 22-5924 -:.. Rio .d. Janliro.
Rua 16 de. Novembro 228 60

andar laIa 61% _ São Pauto.
.

-0-

\8STNA1UR.-\S
N. Ca,ltal

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

Preço <::1'$ 300.000,00.'
-0-

Uma grande casa com terreno, em Santo Antôriio.

Preço Cr$ 150.000,00.
-0-

Duas. casas' de madeira, localizadas em um terreno

de 20x28, de tamanhos diferentes, situadas junto a Es
cola de Escrita e Fazenda da Marinha, no Estreito. Acei
ta oferta. Negócio urgente.

-o-

Três magníficos lotes na praia do Bom Abrigo. Pre
..o Cr$ 170.000,00.

Viagem. -com segurança
,

. e rapidez'
.

so "PS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS�DO
.»

RAPIDO {�SUL-BBASILBIBO»
-0-

Quatro, lotes ne centro da cidade .. Preço
Cr$ 550.000,00.

:..._Florianópolis - Itajaf - Joinville � Curitiba

Ag'ência: Bua Deodoro esquina:da
Rua Tenente Silveira

-0-

QU,atro 10Jes na cidade de Londrina, Estado do Pa
raná. Preço Cr$ 180.000,00.

-0-

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

-0-

Uma casa situada na Praia do Bom Abrigo, e um lo
te aílexo, com onibus na porta. Preço Cr$ 150,000,00.
Vende-se a casll, ou o terreno -em aeparado.

-0-

Duas casas de material, situadas no MOl'r.o do Ge- .

raldo, tendo cada casa seis peças. Preço das duas
Cr$ 150.000,00. Facilita-se pagamento.
.'--------�----------------�------------------�------�------------------------�

I
BANCOdeGRfl)lTO POPULAR

Iz AGRíCOLA ' I
,

I

Rv.a tv� 16 . . I

. .fLOmAN�OL.IS - SrÓ..('àro,rlno,

FARMÀCIA DE� PLANTA0

Raios X'
ltpalelhagem moderna e compl�ta para ,ua�quer exaDle

_.> . radlolópco.
R�41ogral1aa e radioscopIa".
Pulmões e coração (torax).
Estomago - intestinos e figado (colecistografla).
Rins e bexiga (Píeleguafta),
Utero e anexos: Hist6ro-salpingografia com lósufia

ção das trompas para diagn6..'1tJco da esterffidade.
Radiografias de ossos em geral.
Medidas exatas dos diametros da bacÍa para orienta-

ção do parto (Rádio-pelvimetria).
'

Díàrtamente na MaternIdade Dr. Carlos Corrêa.

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

Ouro Preto).
'

A Casa n. 13 na Rua Silveira de Souza
As Casas nOs, 1 e 3 na Rua Sete de Setembro

Uma casa de estuque na rua Servidão Moríts," (Morro)
com o terreno 6 x 14, preço Cr$ 18.000 00

Uma casa 'de material com á terren� 10 x 30 no i�icio
da estrada do Pantanal (lado da Trindade), preço Cr$...
40.000,00

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

Restaurante· Napoli
RUA Marechal Deodoro ...
Em �ge8, no. sul do 31'11.811,. o me1ho!' I
Desconto especIal piU'1\ WI lenhorei n&j&ntel.

INDICADj)R PROF'!SSIÓ�AL.1 DR: �t,�rSTO' MA���:' IfoRMO Dr. Vida' Dui�a. filho
• ,

"

• .
: � �J Com prá)t1ca no HO.PItAI SAe. M É i> I� O I ESPECIALISTA EM DOENÇAS DE C.RIANÇAS

DRA. Wl:,;A)tYSLAY&,' .R. l LOBATO DR. WALMOR ZOID!B Francisco de Aul. e na °:anta CLÍNICA DE CRIANÇAS
CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO. NO RIO DE JANEIRO

W IlUSSI 'I'ILBO , GARCIA CasO) do Rio' de Janelre PEDIATRIA NEO·NATAL. _ DISTÚRBIOS DO RBClI--
" •

,
CLINICA MÉDICA ADULTOS NASCIDO

....

• DO'Jl'•• io .parelllo re...lr.tórlo I DI.Joli2a'e liel. r.cal.... N.. CARDIOLOGIA
' �.

_ ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA .Á.OS

DR. ANTONIO Bm RADIOGRTAUFBIBAR.CURLAoDslaOSCOPT. clo_' 4.eldMad·edl<]-o··Br..iàll UJtlyllf1'.. ContuIt6rio: Rua Yitor _ei- Doenças Internas PREMATUROS _ TR.ATAMENTO [. lNAPET:&NCIA INFANTIL

S
,...... II reles 22 Tel 2876' CORACAO _ FIGADO _

(FALTA DE APETITE) :- TRATAMJ!lNTO DA aNURIlS. NO-

MU SI DOS PULMOJlS Ex-llIIierno por eonear.o'" 11.- '. Ho�ários' S ti -.. TURNA EM CRIANÇAS lil ADOLESCENTES - DISTú"BIOS
_ III"'DICOS _ Clrul;!la do Torax' ternldade-Eaeol. -

1St f'
. ,e&,un a., Qu...rta. • :tUNS - INTESTINOS PSICOLõGICOS DA INFANCIA _ IlNF:i:aMIDADBS DA IN-·FJ.N-

...
F d .• (a i d P

• ex a eiras: CIA n..., MANETnA G"'RAL
CIRURGIA- JUNICA orma o pela FaCilIdade Nael.- •.,,,,n eo o rufo Oetblo'" Das 16' 18 h

.

Tratam�nto moderno da
. JJ''' .........

.
GlIRAL-PARTOS nal de Medicina, TI.lololl.ta ft

.

drltrne. Lima) R 'dA
�s . ora... SII�ILIS

CONSULTõRIO - FELIPB SCHMIDT. 18.

SlIrviço completo e ••peelall- TI.ioclrul';rlio do Ho."ltat N... Ex-Interno do Serviço d. Clrnr- 'd�sI2;ncla :20Ruad F,;hp. Sell- CONSULTAS _ DAS 2 AS I) HORAS

",do da. DOaNQAS DlI SoBO· rh 1taD..>II leia ie Ho.plbll L A. P... :r c. '�\ 's 002
_ an ar, "pt. 1 -, Consultório - Rua iVictor CONSULTAS C/ HORA MARCAL'6.: FONa 11811

RAS, eOIL moderno. m6todoll .� Cnrao 'e e.pecl.Uu,.aQ! ...la I
do alo de J.neiro· e.,.

MeireJ1es, 22.' RESI�t:.:NCIA _ '1.'ENENTE SILVIlIRA, 18U '('J'ON. 111')
dia,n6.tico•• tratam.nto. 8. N. T. E:z:-I.terao o '.x-ua!;-j , Héd.lco io Ho...ltal i. DR. BENRIQUJI PRISCO

ATENDE CHAMADOS A DOMICILIO
.

"

SULPOSCOPIA - HIST.ltO - tente 'e Clrarel. I. Prof U•• : ,

Carldad. HOnAHIO:

SALPINGOGRAJ'IA - J[Jj�A' 0- GnlmarlM (:Illtl�.· . IDOIlNÇAS' Da S.lNHO.AP. - PARAISO Das 13 às' 16 horas. DR. ANrrONIO BATISTA DR. CLARNO G.
LISIO BASAL' Cona:' FeUp. SelI.mid!l, Ia - r PARTOS _ OpaRAQOJlS '

MÉfJICO JUNIOR
•. a.dloterapla "Gil!' o.... car&ll. Fono IS01 Con.: Ru. João Pinto D. 18, Operações _ Doença. d. s.-

Telefone: Consultório -
' GALLETTI

Eletroeoa&ulaçlo - lItaloe Ulua ,Atende.m llor. m.rea.... dai' 16,Olt à. 18,00 ho"a.. nhor•• - Clínica de Adllltoa. J 3.415 _

.:- ADVOGADO -

Violeta e Infr. Ver"llell!.. Re•• : - :aua a.t.v.. Janior Pela manhl aten" dià- CU�80 de Elpecializaçio DO 'j Rsidência'. Rua "'os6 do
CL1NI(�A I!lSPEC�IUDA Di! Rua Vitor Meireles, 110.

Cc!:a.ult6rio: Ru. Trajano. n. 1. 80 - Fone: ZI91 'riament. no Ho.pital d. HospItal do. S.rvidore. '0 a.-
V I
.." CRIANÇA!! /ONlI: 2.468 - Florian6polb

l° andar - Rdificlo_do .ont.pl0, Carid.d.. tado.
. I a e Perelra 158 - Praia ConlUltu da. g iii 11 horas.

DR MA
Hor,ir.io: Da. II à. UI 1I0rn - DR. YLMAR CORRe" Residência: (ServI'" d P f 11 i i d S

Re. e C",nl Padre JUru.linho RIO, WEN-
Ano

R G I
�o o· ro. ar .no I. li

a
, audatle - Coqueiro,s.

'. .'

Dr•• (]SSI. CLíNICA MÉDICA .

ua: enera Bittlneoun n. Andrade) 12. DHAUSEN
Da. 11 à. 'II Itor•• - Drl' CONSULTAS da. 10 -- 11 llo· i 10� 1 f • 16 I

C,onsulta.·- Pela multi .0 ·,PR. ANTONIO GOMES DE
ADVOGADOS CLíNICA MJ!JDICA DR ADULTOS

_USSI . ru. e e on.. . g • Hospital de Caridad., DR JOS'I!\ MEDEIROS
-" El CRIANÇ'AS

Re.ldlneial AY.I&I.. Trom· Rua Tiradent. :; - 1"0n. UU NEWTO
A tarde da. 11110 h••m di.n- ALMEIDA

. � .

Consult6rio - Rua Joio Pin-
powsk:r, 84. DR. N te no conlult6rio á RUA Nun'l ADVOGADO VIEIRA to, 10 _ Tel. M. 769 .

.

DR. JOSl: TAVAF'.J:S D'AVILA Machado 17 llbquillll '1 Tira- Eleritõrio e Rc.ieencia:
- ADVOGADO _ Consultas: Da. 4 à. 1 laO!"1.

DR. J'OLIO,DOm lRACEMh CIRURGIA GaBAL dente�. Tel: 2766 Av. Hercilio Lu.', 11
-

�aixa Postal 160 - ltaja! Residência: Rua a.tev.. 16-
Do d S _.. I Resldencla - -a 'Drel.i"eu·- T I [0°46 San,ta Catarin.. . • T

VIEIRA MOLJI'STIAS NaRVOSAS:I enç.. e e.....or•• - Procte- Coutinho 44.
•• à .... e e on.: •• , 1110r, ... fi. eI. i.81Z.

_flDICO
MIINTAIS - CLINICA,G:lBAL �gla - �Ietrlclcla" MUtc. CLINICA· DR. NEY PERi:\ONE' D L D. DI' Serviço Nacional i. Doan- onsult6rlo: Ru. Vitor ••1- d

"lo

r auaSPI1CIALISTA a. OLHOS,
ça. Mentai.. _

...ele. n. Z8 - Talefone; 1107. qLHOS _ OUV:DOS MUNO • ro, aura
��X��DN.t�Ii ao���<i��� Chiife do Ambald

.

o

�"Bi'h-I
di�ot8ulta.: D•• 11 Itor•••m II GARGANTA

N..l:aU;
Formado pl3la Facnld.d. N.d-

j
. .

Infr.-V.rJlleUao _ N.baU..... _
ne A;fen�al R��dência: FODe, 1.411 ' UO naol d. �edicina Uni' .raidade . . .CI�lca 'Geral

Ultr••So.... C �ôJ(�uuStl'at'A do HOlpltal -

Rua· Blumenau n 71 DR. GUERREIRO DA rON8J:C.Á. ,
do Brasil ESpeCialIsta em molestlas de Senhoras e vias uriná-

(Tr.ta••• te •• II••"" ce., °c DIa

I
an na DOENÇAS DO APARIÍLHO DI- Chefe dQ Serviço d. OTOBI- �IO D. JAN.ltRO rias.

'

o..er.,ie>
onva .oter�pla p.lo

.

�l.tro-
! GESTIVO _ ULCERAS DO as-

NO do HosJ:'ital de Flori.n6P0l1., Aperfelçoamen�e n� "Cua d. I
ADtrlo-reUao.co.l. - liee."••• c�oque • cardl&SoI. Inaulin

tra-I·
TOMAGO I!I DUODI! O .

:?ossue a CLINICA o. APARII- Saude Sao IlIeu.l" Cura r1dical das infecções agúdas e crollicas, do
Ocaloe - IICMler•• t' ·.,••••te Plêâ��>U�T�S�P�. P.icote�a�!:l. GIÀ.DERMATOLOGIAN ..��: LHOS MAIS MODIIIRNOS PARA, Prof. F'ernando Paulino aparelho genito-urinárib em ll.mbós· os sexos.
'e Ot.-m.olad..el... (tale� ta. da. I" à '1" trçaa '"�a ..

NICA O.llAL TRATAMENT" da. DOllNNO:ÁB j
Interno por I '''10' do Scrnço D

•• IlIta.e)
II • • .ora. ....s,)C'· da ESPECIALIDAD.I de Cirurgia oenças do aparelho 'Digestivo e do sistema ••rvo.".

Horário d••• _u 11 .aer.. •
(manlli)

.

! DR. JULIO, PAUPI'l'Z Consulta. - p.la m.nlli •• ,
Prof. PeÓl'l) dv l'burs Horário I 107í áa 12 e 2l!J ás 5.

d•• 11 à. 18 llora.. '

Rua AnIta �arlb.ldl, aJqul__ FILHO HOSPITAL. I Estagio por':' ano na "•• ter-

Co 1·6ri' D' Vl"� '.:w 1 d. General Blttincour*.. .' TARDJI
' nidade 1!1 I" .

Consultór,io: R. Tiradentes, 12 - 10. Alldax - FonA'.
n.u. O. -.UI -I' _. •

RESIDENCIAl Laa Boe.. i(\YI, I E:r; interno d. iO" .nferm.ri. A _ da•••• I -?r .

_

,�co. .

...

reI.. II - roa. 11171. 139 Teli901

le
Serviço d. &astro-entlroloria Ino CONSULTOltlO I Iof. OtávIO ROQrJaruel LIma 3246 --: ,

R... - au. SIo .Jor,. I' -.. da Santa Casa do, Rio de Janeiro CONSULTORIO - ali.

'0.,
nterno por ! �no do Pr nto Residencia: R: Lacerda Coutinho,. IS _ (Chácara'

I'on. Idl. DR. ARMANDO VA� (Prof. W. B3rardinelli). jILHEOS nOz· Socorro
�o Espanha). _ Fone'. 3248'.

h 'Curso de nluroló&ia (Prof REeIDENCIA / - ...lip. Seh- OPERAÇCJ!lS
DR. SAMUIlL FONS.'I.IA RIO DE ASSIS !Austregesilo). ..

.

midt nO U3 Te!. l!l166 'CI"INl�A DE �DULT �

CIRURGIÃO-DENTISTA Do. Serviço. de Climea Waatll I Ex interno do Ho.pita! mater- I
DOENÇAS DB ...li!Nl":óR.\S.

�--'-"�""''''''''''''----'''''''''''''''''''''�''-''-''�-..-.J '

Clinic. - Cinrela - Prote.e da AI.I.têncla Mamel...1 ••<MI- nidade V. Amarál. DR. ANTON:!O MONIZ C�NSULT�:S: lIIo Hospital d.

D.ntária pltal de C.rldacle I POENÇAS 1NTJ:IlNAr DE ARAGAO
Ca�'](láde !llanamente. pela ma-

-llaIo. X • lafr.-V'I'YlUae CLINICA I:f:DICA Da C1tü.N-
. Coração. 114tõma,o, hlte.*1.0, l1h� a '

:

Con.ult6rio • a••ii'neal all. QAS a ADULTOS

l'fl&adO
I vi.. billar... Illn. 0.,.- CIRURGlA TRIIIUJI[A'!'OLOGIA J 5.s 6 .s Sab.das 9,as 11 horas.

Irun.ndo _awc!. '. - AI.:r,u - rioa c 6.t.ro:
•

. Ortop.di. ,

2'" 3'" 4& das 14 as 16 horas,

T.l.fon.: IIII Con.ult6rio: Bu. Nun.. _.- Con.ultóriOl· :Viwr "iHI.. Consultório: Joio Pinto, 18. no Consultório li Rua .João Pinto

Con.nlt•• : da. 1,08 AI 11." chado, 7 - Con.alta•••• II .. ZI. Das 16 lIs 17 diàriàm.nt". nr. 16 (10 andar).
e d.. 14,00 á. 18 Itor.. 18 hor.. -,

IDas
16 à. 18 llor... MeJJos RO. Sábado. RESIDENCiA: _ R' a Dllutt t'Exclu.iv.mIDt. eom llor. mar-' •••�dlncla: Rua _ar.ell.i (;al- Residêncla: Bu Bocaia.. lO. Res: ,Bocaiuva IIi. Shutel 129 Telef. 3.288 _

_... . Jl>.rmôl. 1 - ron.; 17111 Fon.: 114)80' Fon.: - 1.714.' Flol'ianó:polis.
.

\

Dr. Cesar Batalha da Silveira
Cirurgião Dentista

Clínica de, Adultos e Crianças
Raio X

Atende com Hora Marcada
Felípe Schmidt 39 A Salas 3 e 4

.:""",�, "���- .. -�-, ...

�.

'\
., ·Lávando' com Sabão

�irgem ESlJecialidadé
�t?tIti�· da Gla. IIUIL UBDSTlllL-Jol.,llle. (marca-registrada)

l ".

," .�l eco,nomiza-se fempo�e dinbeiro'
..----------.-------------------------------------------��--=----

_,---- ------------�------�--------------------------------
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HOJ E NO PASSADO
23 DE AGOSTO

A DATA DE HOJE RECORDA·NOS QUE:
em 1614, partiu de Recife uma esquadrilha COm

tropa destinada a expulsão dos' francezes do

Maranhão, [untando-se-lhe nOl Rio Grande do

Norte, uni destacamento de indíos e o Capitão
mór Jerouímo de Albuquerque; .

em 1711, durante a guerra dos "Mascates", Fran
cisco Gil Ribeiro, do pnrt.ido de Olinda, derrotou
em Goiana, os partidários dos europeus do Re

cife;
em Úl08, o Principe-regente, por Alvará, deu, o

•

predicado de Vila à povoação de Pôrto Alegre,
no Rio Grande do Sul;

- em 1825, chegando para junto de Mercedes o Ge
neral Brasileiro José de Abreu obrigou Rivera a

afastar-se das proximidades dessa Vila;
- em 1863, na Bahia" faleceu o escritor dramático

Agrário de Souza Menezes, ali nascido' em 25 de
fevereiro de 1834; /

em 1876, faleceú o Senador José Martins-da Cruz
Jobin, Diretor da F�culdade de Medicina do Rio
de Janeiro. Nascera' em Rio Pardo a 29 de fe
vereiro de 1812;
em 1892, no Rio de Janeiro, faleceu o Marechal
Deodoro da Fonseca, nascido em Alagoas a '5 de
agõsto de 1�72. Como, a maior parte dos membros
de sua familia, seguiu a carreira das 'armas, on

de muito se dístinguiu, havendo pelejado na

campanha do Uruguai e' na geurra do Paraguai,
tomando parte saliente em todos os combates,
sendo ferido, por três vezes, 110 combate de Ito
roró, Proclamou a República e foi Chefe do Go
vêrno Provisório, ao lado de Floriano e outros
destacados elementos do novo regimem ; Iem 1942, o Brasil entra em guerra contra as na-

ções do "eixo". '

, André Nilo 'I'adasco

Dental Sanla Apolonla
.

-'

DI:
ARTHUR ANTONIO MENEGOTTO

Rua: Tiradentes, n,o 20
FLORIANóPOLIS

ESPNCIAI.IZADA EM ARTIGOS DENTARIOS

Estoque permanente de todos e quaisquer artigos
concernentes ao ramo

EQUIPOS, CADEI]itAS E MOTORES, "EVON-I te
mos para pronta entrega

Aceitamos encomendas Ide ;PLACAS E ...,l\iALTADA:::'
para diversos' fins

'

.i{J!ENÇÃO; Atendemos os senhores Dentistas e

Protéticos do Interior pelo Serviço de 'REE�BOLSO
AÉREO e POSTAL

Passa tempo
POR HORILDO

( 36 ) -

CHARADAS SUBTRATIVAS
a) O "animal" estava escondido durante a "cerimô-

nia".
b) "Engana" aquele "ser".
CHARADAS AUXILIAR:
-- CO. DISfarce,'
-- CA. Bagatela.
-- RO. Alomado.
-- DA. Agrupamento.
Conceito: Semelhante a cordões:
DECIFRE SE PUDER:
Complete os "parentes" e terá o nome' de um com

positor famoso :

-UN - AD - - A -- -- ORA.
Confira as respostas amanhã.

- Soluções dÓs problemas anteriores (35).
CHARADAS NOVISSIMAS - a) Põrto União; b)
daninho-
EN:rGMA: Libar, acacá, bilha, irado, rudez, inane,
nauta, testo, orica.
Anagramas; Sáxofonista, bailarina. "

Enviem 'colaborações para este 'Jornal.

-- 2
-2

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

PRE' -VESTIBULARES
PARA AS FACULD::<\PES DE, DIREITO: FILOSOFIA,

MEDICINA, FARMÁCIA E ODONTOLOGIA.

CURSO BOSCO
l\latl'ícula: Livraria LideI', até 31 de agôsto.

" Informaçõês: Local acima ou pelos telefones 2316 e
0661.

Início das aulas: 1 de setembro.

'1

•
.. :- .....

�

.::- .. ;- ... -,
� �::.

Clvanda

lampião

.na pescaria ...

na fazenda ...

pr.ço no

'varêio

Tipo N.o 237
500 velas

(r$1.275,OO
São Paulo - Rio

novam,ent•.:

APROVEITE·SE ·A MOCI
DADE QUE QUER ESTU

DAR

Um dos apelos provindos
dos prelados no Congresso
Eucarístico 'Internacional,
:oi em tôrno da, escassez de
.indres no Brasil. Realmente
-xis te um número reduzido
Je sacerdotes no nosso país,
euja população conta mais
de 90 por cento de católicos.
E' um dos cursos mais de-

ror-ades e mais intensos. E
IlEtO há nenhuma fonte de
.nsino mais eficiente do que
JS colégios de padres, 'nem
naior 'Íon te de cultura.
Lamentamos nós que te-

nos fome de saber, .que con

.iugências da vida não nos

permitissem estudar o quan-
co desejávamos porque tive
.nos de enfrentar a vida ce

do, demais e as necessidades
dentro da existência não

permitem dedicação às coí
sas do espírito" quando a vi
da é tão rude ,e a gente pos
sui família que de nós· de
pende. Se a' época em que
prec isávamos estudar, al- /

guem nos tivesse acenado
com facilidades para' ida a

seminário desde que pudês
semos nos instruir, teríamos
aceito. Talvez não tivesse
mos seguido o sacerdócio

porque somos irrequietos,
meio revolucionários e com

batemos certo�' ângulos da

religião - mas teríamos a

gradecido até hoje a base
de cultura que tivéssemos
idquirido.
Certa vez sugerimos em

campanha de arregimenta
ção de enfermeiras - de que
também' tanto se ressente o

Brasil - que se fizesse pro
pagundn inteligente, ofere
cendo vantagens de estudos
rratuitos e amparos finan-

2eirós, às meninas, que ter
minam o curso primário. E'
I) momento oportuno, Daí

'i('l'[lnde parte dos alunos
deixa os estudos por' �alta
de recursos. Talvez 50 por
cento sigam o curso secun

d ário. Os outros 50 por cen- ,

to se separam e vão enfren
tar a vida, pela necessidade.

O ínesrno âü;emos ails que
,.

queiram arl'ebanl'iar elemen
tos' para os seminários. Fa

çam propaganda no término
dos cursos primários, aos

meninos que também, em

grande poreentagem, abati
TAUELA QE PAGAMÉNTO DO MtS DE AGôSTO DE 1955

donam.os estudos neste pon-
Agôsto 24 - Pensionistas Militares e Provisórios. tn. enfrentar igualmente por
Agôsto .25 - Pensionistas Civis.' faltft de recursos.

�gÔ�to 26 e 27 _---: Procuradores d�
-

Pe�sionistas e as
Quantas tendências, quan-

Pensionistas que nao receberam nos dias acima.
t

.

taligências se estiolam
A

A

t 29 M" té d F d P d J dl
'" 1:.tIl ln

.

gos o - uns ena a .a�n a, � e.r u icrario;
01' f.alta de aproveitnmen-

�

Tnbunal ele .Con�as e Procuradoria da Repubhca. r 'I

Agôsto 30 _ Demais Ministérios.
o .

Agôsto 31 - Procuradores de Servidore� e os que/não
CASA MI8CWLANIA IlIatt10

receberam nos dias marcados,
Setembro 1° � Aposentados Definitivos. bv\dor. d.. tidl" a.C•.!. c

, ,setembro' 2 - Aposentados Provisórios e salário-Fa-! VIto!'. Valval... D�m111a., ".

S�tembro 3 � Procm:adores de Inativos e os Inativos ',Dr "oDlt'aDtlnoque nao receberam nos dias tabelados. - • � ,

,

Setembro s a 10 - Pagamento de todos os que não re- I.wc-lDlm'atosceberam nos dias tabelados. «i1i1l"
D, F., Florianópolis, 20 de agôsto de 1955.

-

MÉDICO_ CIRURGIAO
,

Mário .Salema
.

Delegado Fiscal. Doenças de Senhoras
Partos _' Operações '_ Vias

Urinárias
Curso de aperfeiçoamento

e longa prática nos Hospitais
de Buenos Aires

CONSULTO'RIO: Rua Fe

lipe Schmidt, nr. 18 (sobra
do). ---' FONE 3512.

HORA'RIO: das 15 ás 18

no acampamento ...

... e mesmo na cidade I

Funciona em qualquer tempo
à em gualquer-poslç80,

L .,

maximo de eficiência - mínimo consumode
PRODUTO

----�-------------------'

NA CÂMARA MUNICIPAL
Sessão do dia 18-8-55.

<; •

Presidência: Vereador Armando Valéria de Assis (PSP).
Secretarias: Haroldo Vilela (UDN) e Walter Oliveira

.Cruz (PSP). ..-

Ata: Aprovada a da sessão anterior.
Nazareno Coelho

ANTIGO PAO DE Cr$ 1,00 CUSTA Cr$ 2,00 - Na hora
do expediente, ocupou a tribuna do legislativo'munícípal,
o vereador Carmelo Mário Faraco (PDm que, mais uma

vez falou sôbre o caso do pão. Disse s. excia. não concordar
em hipotese alguma, a diminuição constanté no pêso do

precioso e Indispensável, alimento. Apesar de a Câmara já
haver lançado o seu protesto, de nada. adiantou, pois, o as

salto dísrarçado que vem sofrendo a população dado o ta
manho infimo do pão, é patente, possibilitando assim aos

panificadores a usufruírem lucros fabulosos. O pão que an

tigamente custava Cr$ 1,00 agora está. custando dóis. Ape
sar da falta de farinha verificada em Florianópolis, disse o

vereador Carmelo Faraco, não via razão para que o pão
diminuisse 100% no seu pêso. Apelou à COAP que é o órgão
por lei obrigado a fiscalizar e prever a falta do produto no

mercado.
O vereador Jupy Ulisséia (UDN) em aparte, colocou o

seu colega do PDC a par da verdadeira situação da COAF

catarinense, a qual luta com sérias dificuldades. Na sua

opinião o protesto deveria ser à COFAP que deve observar
as leíse possibilitar a aquisição dos meios necessários para
que a COAP corresponda a sua verdadeira finalidade. Nada
adianta reclamações sem resultados. práticos. Em seguida
em contra aparte o vereador Frederico 'Véras (PSD) eon
fessou não ver razões, si é que �xiste farinha conforme in- 1

formações que obteve, para que se prevenha a falta do pão, IEm seguida o vereador Jupy Ulisséia (UDN) esclareceu ain
da que, há _Qias a COAP oferrceu farinha de t�ig� a todos
os panífícadores de-nossa C.apital e esses se negaram a ad

quíri-Ias em preços convidativos. Com mais alguns apartes
dos vereadores Antônio Pascoal Apostolo, líder do PSD c

Genésio Leocádio da Cunha (PSP) foi encerrada a discus
são que culmínoú com telegrama de protesto a COFAP no

Rio de Janeiro.
-

EXPLICAÇAO PESSOAL: O vereador
-

Carmelo Mário
Faraco (PDC) da tribuna teceu consideracões sôbre as rê
des de arrastões na Lagôa N. S. da Conceiçâo, no que re

sulta na falta do peixe. Êste assunto, conforme notícias que
já divulgamos, mereceu grandes estudos por parte do ve

reador Júlio Paulino da Sllva (PTB) o qual apelou ao Ser-
.

viço de Caça e Pesca no sentido de regularizar com a má
"xíma urgência a situação dos pescadores da Lagôa. Na o

portunidade divulgamos o discurso do vereador, ;rúlio Pau
lino da Silva cujo título era: "OS PESCADORES DA LA
GõA QUiREM EMIGRAR�'. Nada mais havendo a tràtal'.
foi a sessão encerrada. .

'

Confortável residência
Aluga-�e ampla e- confortável residência no cen

tro._
Informações pelo te efone 2236.

DA

, � -

•

DELEGACiA FISCAL

Pronta Entrega
horas.

Trate das Vias
Resplratórlaa:
As Bronquites

. (AsmAti
cas, Crõnicse ou Aiudas) e

catarros), assim como as

as suas manifestações (Tos
ses, Rouquidões, Resfriados,
gripes, são moléstias que

a tacam o aparelho respira
tório e deyém ser tratadas

com um medicamento énér-.
c

.
� '11

gico que combate o mal, evi
tando complicações graves.
Procure. hoje o seu vidro' de
",SATOSJN" nas boas rar-

.

B:ordadeiras
oOl'd,adeiras para bor
daaos .à mão, poden-.
do trabalhar na Fabri
ca ou em casa. Empre
go garantido.
Tratar á rua Salda

nha Marinho 129.

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

CASA FEERNA-WDO, LTDA.

-Rua' Saldanha Marinlw, 2 _ 'cx. postal, 467

Fone: 3878

Telegramas: ','Canftn"
FLORIANOÓPOLIS

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Ao visitar aos dois munící
pios separados pela otima
ponte sôbre o rio do Peixe se

fizeram no mesmo dia de
sábado, ás ia horas em Jo<�-

! çaba, ás 14 horas no seu vízí-
11110. As reúníões foram
grandernenta concorridas, se
paradas por lauto almoço no
moderno restaurante de Joa
çaba, e coquetel no Club '16
de Maio.
Em Joaçaoa, com a sala ele

audiências do Tribunal do
.

Juri repleta:,' o DI;. Manoel
Galego fez a apresentação do
Almirante Carneiro, seguin
do-se a palestra dêste e um
debate no qual se fez ouvir

�evan�andp jnteres�antes'1 questões sôbre a historia do
municipio, centro de grande
movimentos no passado, o
Dr. Antonio Nunes Varela
''11e também ofertou à Enci�

. clopédia a monografia de Sua
autoria "Dois séculos dentro
do mesmo cenário".

- A Comissão Organizadora
ficou 'assim constituida:

N A I h d
Dr. Manoel Carmona Gal- i

a eman ·a eSlt·u "�m lego - Juiz de Direito, Dr.

U I Max Paulo Baíer - Promo
tor Público (Secretário), ve-

6 000 ESTRANGEIROS '.'.eador Rui Homrích, Luiz
•

.

", Calderan Beêtrâo (Médico),' i

1 520 O
. ·

O A'
Dr. Nunes Varela, advogado,

. são rientais - s mencanos Dr. Brasilio Celestino, advo-

BONN - Na Alemanha, ente ou sejam a Pérsia, o
gado, Prefeito Albino sgan

Ocidental estudam atual-' Egipto, a Turquia, a Tran- zerla, Dr. Alexandre Queiroz,
advogado, Dr. Norino Roto-mente 6.000 estrangeiros. jordân ia, obtem-se a cifra. lo, médico, Vereador OtavioCerca de 3.600 frequentam ele 1.250 estudantes, ou. se-

. Montenegro de Oliveira D"-universidades, 1.600 Insti- Ja uma quarta parte de to- .

' �

• o.' • putado Jose Waldomiro Sil-
tutos Supenores 'I'écn icos, dos os estudantes estrangei-

D t d
.

, •

.

o va epu a o Oscar da Nova
200 Conservatonos de nível ros. Estudam atualmente na. R'" -

M
.

c

.

,,'

. ...

I
-

. omano assignan írrdus-
unlversítárto, 200 Escolas Alemanha 865 escandinavos, trí 1 DOI' .

'

. .,. rrai; r. sva do, Bezerra di'
de Engenharia e os restan- �}3 espanhóis, e 228 estu-

A
.

M l' "d'
.

'.

-

• o· rauj o e e o, me lCO veterí-
tes Academias de Arte, es- dantes dos parses Ibero-a- '.

D: l\1f
'

B t·.

1 d
.

E' t bé I nano, l..••�auro a ísta en-
colas têxteis, esco a e ar- mericanos. am em ·e e-

. h' El M .t'. . . gen erro, y esqut a Vel-
quitetura e demais institu- va do o número de estudan-

Iozzo G t d B B.

itári A d E tO' t d ,eren e o anca ru-
tos de nível un�vefrsltal'l0t'

eg o x remo nen e e o
sil, Irmão Bonifacio, Diretor tc�dade que �als �r e a ra- i\udeste ,da Asia, com um to-
Ginásio, Professor Romeu d3

çao exerc�, e �Ulllque com [:tI de 269. Nas universida-
Sisti, Inspétor Escolar, Ca- I

a s�a Ulllversld�,d: e ,o, �eu eles e nos institutos de nível
pitão Nunes Neves, Vice AI

Instituto SuperIOr. Tecl1lco .miversitário· da Alemanha
mirante Carlos Silveira Car

que reunem uma qUlllta par- )cidental estão inscritos ,io- neiro.
te de todos os estrangeiros vens de 83 nações' diferen- .

O Juiz d.e Direito apreseli- "que estudam na Alemanha. teso
t

A tO'
., ou o AlmIrante. O Dr. Nunes'

E d t· cel'ro e qual' 11 ma enas que maior nu- I·m segun o, er
.

-

I Varela levantou interessan!-e
to lugar estão ás Universi- ',1ero dos estudantes atraem, t- b h' .

-

.B
-

t" 1 601 ques ao so re a Istoria d::>
dudes de Heidelberg,· Onn :LO a eCl1lca com . , a

J' b
'

'

h
'

- .

d'
. 11'03 : oaça a, apos ouve coque-

e HarnlhlI"go, seguidas.'pelos '0 Icma com . ,a me-, t 1" ."
..

d tO' 381':'
e no, novo predlO Club ·16

'Institutl'ls Superiores Técni- .lcma en ana com D, a ..

de Kal'lsru}1e e Aaa- ilosofia com 77t!, as ciên- d: MalO, amda em constru-

\co"
.. _ . çao e almoço no moderno

chen. JaS naturais com 060, o eh-
t t t d t;

Entre os jovens estu.dan- eÚ;o e as ciências econômi-
' res aurdan4ae; oman. o par e

I'. '.. cerca e pessoas.
tes estrangeiros, 'Os' ameri- as e fmancen'as com 480, N CI b O

,.

d H
)

� . , o u e perano e er-. __������..canos estão em primeiro lu- a musica com 223, hnguas I dO t I.' . <'va es e reuniu-se em j..
gar com 824 que se dedicam vivas com 180, teologia com

'

amplo salão, a sociedade 10-
sobretudo às matérias da fa- 178, Belas Artes com 113,

t
.

lt com 99. Além cal, assinando a lista de pre-culdade de letras, mas am- agrlcu ura
sença, alem dos membros da

bém à medicina, à música e disso, também há estudan-

rComissão que se organizóua' teOcnl'ca Em segllndo lu tes est"angeiros de farmá-
.

',., -,
para dirigir eis trabalhos da

.

gar está a Pérsia com 718 cia; pedagogia, medicina ve-
EnCiClopédia; grande numE'- I

estudantes, dos quais meta- terinária, geologia, despor- 1'0 de pessoas, inclusive mui- !,de estuda medicina. Soman- to, e jornalismo. tas pertencentes ao professo- !do os estudantes dos países rado, ás classes libei'ais e f1. I
do Próximo e do Médio Ori- Georg Kronenbittel' ,

industria, podendo-se citar:};
Irmã Celina Maria, superiu-Ira do educandario "São Jo
sé", Jurema Bittencourt, Di- I
retora do Grupo. Escolar I

.

"Melo e Alvi�}:�' professor:'ls
Josefa Hochiove, Grimail Ca- lUA'I'.RIZ,:. F'LOaIAl'IÚPOUS

V. S. não precisa mais incomodar-se com a admi- bral Rosina Va'rgas, Albino -

Escritório:
nistl'ação ele seus imóveis! O Escritório Contábil-Imo-, "Sganzerl�, prefeito de Joaça- Rua Padre"Rnma 50 - Tem""

biliário Perrone, recém-instalado nesta Capital está ba, industriais Geraldo Go- D�pÕs1to:
apto. a prestar-lhe êste serviço, bem como servir de in- llles e Horacio Pittol, farma- Rua Conselheiro Mafra n. 1:;'\

termediário na compra e venda de imóveis e hipotécas, ceutico Reinoldo'''Klein. Fones� 2534 - 2.535
encarregando-se também- da legalização e registro de', A Comissão escolhida entre Caixa Postâl, 435

toelos e quaisquer papeis ou documentos. Além de efe- os presentes, é a seguinte: End. Telegráfico:
tuar escriturações contábeis ou fiscais, o Escritório acei- Prefeito Luiz Dalla Costa, San'drade e Tran:spolls
ta procupações para procedimento. �iunto ,a repartições Vereador Altilio Pagnocelli"
ou estabelecimentos. Para maiOl:es esclarecimentos, di-l Veread�r .

Atilio Pagnoncelli,
rija-se ao ESCRITóRIO CONTABIL-IMOBILIÁRIO (SecretarlO), Vereador Al- ..

PERRONE.· ,.'
cides ,Saraiva, .Presidente lh

Rua Deodoro, nO ·11 - Caixa PostaI,' 35'5 � Floria- Camara Municipal, Dr. Mi-
,

l'
-

guel Rossowski, médico, poe-nopo lS.

ta, Dr. Koeff, engenheiro,
________________._

I Antonio Bevelaqua, Antonio
i Berdian, G�raldo Tomaz, Ca
pitão Neroci Nunes, Helmuth

I Verner, Guido Gaebler, Ma-'
noel Guimarães, DouglasI Crus, Balduino Arcari e Frei
Leonardo Wildert, vigáriü.
Boas noticias do andamen

to dos trkbalhos da Enciclo-
pedia nos municipios vêm
chegando continuamente ao

conhecimento do Almirante
Carneiro. De Inspetor Esco
lar de Itapiranga,. radre Er�
vi.i:1o· Schimitt, vêio oficiO co

tribuição do municipio ficará
pronta no proximo mês de
setembro.

Você/ sabia que .1.

� L�UNS AN/MAIS riM A UN6UA E" OS
OeNTES UNIDOS. UM DEsses, O CARA-
COI.., TEM 185 FILAS Dê oesrres DE !

105 DENTES CADA om», ou .SEJA, UM
TOTIIL Dê 14J.75 DéNTéS. .'

,

.

...�
.,- �

j ....:,-

TARTARUGA €'0
ANIMAI.. DE VIDA
MAIS LONGA. VI-
vE MA/S DEJSO �

ANOS. oMAMI- �
FéRO @Ué MA- �

/S VIUE E' o
HOMEM. »oce
ALCANça!? UNS
115 AA/DS. -"

..

,

.-�����_. �
Escritório r,onlabil

linobUi rio' PerrODP

TEM A VENDA
Uma casa a Rua '::Visconde de Ouro Preto.
Duas casas a Rua Santos Saraiva.
Uma casa a Rua 14 de Julho.
Uma casa em Coquejros.
Uma casa na Rua Fernanqo Machl_l,do.
Uma casa a Rua Conselheiro Mafra.

. Uma casa na Rua Rio Grande do Sul.
Uma casa de material' a Rua Moura. (Grande finan

ciamput'o).
Duas casas de material DO Morro do Geraldo.
Duas casas e um grande terreno para lote�ar no Mor-

ro do Geraldo - Frente' Estrada G�l:al.
Quatro lotes no centro da Cidade.
Dois lotes na Rua Moura.
Quatro lotes em Londrina - Paraná.
Tem compradore para casas na cidaae até.' .....•.

Cr$ 400.000,00.
VENDE-SE a casa. número 20, da Rua Deodoro, com

13,50 .de frente por 46,60 de fundos - 66.
IMOBILIARIA "MIGUEL DAUX:'

Rua Coronel Pedro Demoro·1.541 ---' l° andar -
. Telefone 3.376

'1

A ENCICLOPEDIA EM
HERVAL D'OESTE E

JOAÇABA

Dastaqus o cupom abaixo remetendo para: Real Aero
vias - Rua Conselheiro Mafra, fi Florianópolis, e candi
date-se a uma passagem de ida e volta às famosas Cata-
ratas de Foz do Iguaçu.

'

Nome: , � .

Endereço: , .. , .. , , .

. A nova agência da Real Aerovías em Florianópolis. fica
rá localizada a:

Rua: :�
'

nO .

Edifício
e •••••••••••••••••••••

élual o último "slogarn" da Real Aerovias? .

( ,
.

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

Bnrdadeiras
oordadeiras para bor
dados à mão, poden
do trabalhar na Fabri
ca ou em casa. Empre
go garantido.
Tratar á rua Salda

nha Marinho' 129.

.SOCIEDADE AMPARO A VELHICE

\

o ESTADO

O Bingo 'Dançante reali- auxí lios prestados, e muito
zado pela Sociedade Ampa- especialmente ao sr. Gene-
1'0 a Velhice, em a noite de ra l Vieira da Rosa, pela sua
6 do corrente, nos salões do boa vontade e cavalheiris
Clube/12 de Agôsto, em seu ,110 em ceder prontamente
'ienefício, marcou mais uma rs salões do Clube .12 de A
etapa vencida, para a reali- gôsto, do qual é .digno Pre
sacão a que se destina, a -iden te. Fazemos também
>onstruçãp de um lar para »ctensivos os nossos agra-
1 velhice desamparada. .ecimentos a todos que com-
A diretoria e as senhoras .iareceram, adquirindo ex

que integram o grupo das .lOntâneamente mesas e car
-iócias ativas desta benemé- toes, cooperando assim, pa
rita associação, vem por 'a o seu feliz êxito social e
neio dêste testemunhar os financeiro.

"

Demonstrando
na is sinceros agradecimen- todos dêste modo o seu ele
os, às conceituadas casas' vado espírito ide sol ídarie
-omerctats desta praça, Mo- dade aos que lutam pelas
das Cl iper, a Eletro-técníca grandes realizações de Ca
t\ Capital, .a ,Companhia: d� i-idade. O rendimento liqui-
A viação TAC, áo Banco In- do alcançado foi de .

'o e a sra. Nair Hahm da Cr$ 16.900,00 cuja impor
:':::ilva,. pela, colaboração pres- tância foi depositada na
tada a esta entidade, ofer- Caixa Econômica em cader
tando valiosos brindes para neta da Sociedade pela Te
premios. A Imprensa e as ::;oureira sra. I[nézia Laus.
Emissoras Guarujá e Diário Esperamos pois, que to
la Manhã" pelas notícias dos continuem sempre a co
"ublicadas e (Üvulg�'das o-ra- laborar conosco para <l_ue"uitRmente-refe-rentés'a tes- !)ossamos muito em breve,
'a. Aos 81';;1. Pedro Paulo Vi- levaúnos a. .efeito os nossos

({uete, pelos seus valiosos ,objetivos.

(URJO "SANeTOS SARAIVA';
(REGISTRADO)

DACTILOGRAFL� E TAQUIGRÁFIA
PROF. LíGIA DOS"SANCTOS SARAIVA

Expresso Florianópolis LldQ.

a c I T E
Agência

de

p u blíci�ade·

1 rõnsporte de cargas em geral:entre
FlORIANOPOUS, CURITIBA E SAO PAULO

..... r-ai. &t
"ilri�..1II
i.ata QduIu

Dlô,riu da
MeJ:'opole

i�AN MANZON, ARTISTA
DA PROPAGANDA
Alvarus de Oliveira I

Só agora conseguimos as

.istir o "Samba Fantástico",·
I filme que Jean Manzon re

lizou e levou ao festival de
.Janes onde foi recebido com

JUVOl'es pela crítica.
Já con hecíamos trabalhos
urtos de Jean Manzon, fa
.en do propaganda velada de
.eterm inadas atividades. E
oram filmes onde se nota
<lnl haver um artista não'
ó na fotografia muito bem
eatizada, como também no

oteiro, .

na sequência, ou

arte, no interêsse que des

erta\ra. .Por isso não foi
urprêsa no seu primeiro
ilme de longa metragem,'
21"mOS encontrado ajte pu-
'a, sensibilidade, beleza de
'otografias com música for
nosa em arranjo de Zezinho.
� não se pode esquecer �
.exto bem levado por nosso

.onf'rade Paulo Mendes de
�ampos na voz deliciosa
.nente marcante de Luiz Ja
cobá (Que aliás éstreiou em

.inerna ainda locutor obs- -

.uro da "Rádio Jornal do
Brasí l", num filme de pro
iaganda que realizamos).
A . maneira interessante

'amo Jean Manzon levou o

.ssistente a conhecer o

Brasil, mostrando tudo que
emas, de bonito, de bom,
misturado com o trabalho
lesde o lavrador, desde o

homem do campo, passando
pelos' nossos índios, até as

grandes usinas, a extração
do petróleo. Volta Redonda,
<, represagem do Rio São
Francisco. Focalizou na sua

objetiva artística as b'elezas
do Rio de Janeiro, a ciclópi
ca capital paulista, a tradi
ção bahiana, o mistério da
Amazonia e o sabor ,das

gauchadas não é üma sim
i)les tomada de vistas mo

nótona, possui enrêdo, com

boa música, com sentido,
om sequência que prende,

I ue disperta interêsse.
- Se êste filme conseguir
lel' levaao aos cinemas do
mundo inteirq (o Govêrno
deveria atravéz de seus' es
:;ritórios ,de propaganda a

iudar a divulgação), terá
Jean Manzon feito a maior

propaganda do Brasil, a

mais inteligente e a sensa

cional promoção de nossas

possibilidades turísticas.
Pena é que tenha esc�pado
o nosso famoso Carnaval e,

não tenha sido mostrado o
. Salto das' Sete-Quedas,
[g'uassú, como maior' que
Niágara. .

Jean: Manzon é verdadei-,
!·o artista da propaganda. E
isto afirmamos não só co

mo cronista e intelectual,
mas sobretudo como probli
citário que reconhece valor
em seu companheiro de pro
fissão.

.

,0 MELHOR ·jIJRO··-
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raIAL: 8.10 PAULO

Visconde do RIo Braueo

(S132/3e) .

Aven1da do lIstado l1Jtl6/7t

, .

,

.:,..� <� .�' .. �._�

DEPOSITOS. POPULARES

:SÂNCO,.,'AGRfCOlA;'
RUA,' TRAJAN.O�'{16·::"·

.•. ! ri ..e,Aú,çaÃitC!{ .'

'l'eletone: 1I7-30-91
1.'elelone 1230

Endereço Telegrá.flc:>
Santidra e TranspolLll

-�

São Paulo - Capital - Si

Endereço Telegráfico'
Salidrade e Tl'anspoll�

-o--

QUARTOS
Aluga-se para senhoras e

moças na Av. Trompowsky,
44.

(,��ên(lfa nf. Rio de laneuo e em Belo Hort�ont .. com tritero mtituo aü
.....

81. P&1I1o 110m a Emprêaa d. Transportes Mina. Gera" SIA..)

CASA MISC.LANIA &tn..

bvtdora doe Bádl.. B.C.A.
,Vitor. VaJvaJ... DIH...

• �•••••••••
I F .,:

'

.

I es a

iELEITOR!!• •

: 'Se alguém se inscreveu e ainda não 'tem título elei- :
: toraI, vá buscá-lo o quanto antes. Nãô deixé para o úl. : DIA 28 - MISSA FESTIVA às 8 horas
• II} Guarda de honra durante o dia, início às 9 horas
• timo dia, que será a 24 de agôsto. Se o título não tiver • . t

o

às 19 horas.
•mais espaço livre para novas assinaturas do juiz, não :

a e

:• se preocupe. Vá votar com êle que o juiz encontrará lu-, • I A
o

PROCISSÃO �U,MINOSA. -

I' d'.
. • I pos a novena salra a proclssao ummosa., con u-

• gar para assmar. ; • .

l' I
.

d N S d C
.-

•
.

• :-:lI1e·o a Imagem pfl.ra a,. gre.Ja e . . a onçelçao.

:.(J 8.0 ,'�� ATENÇÃO - No dia 21- domingo - a novena será
rezada às 16 horas (4 da tarde): nos demais dias será
às 19 horas, inclusive no dia 28.

.

As velas para a procissão poderã.o ser adquiridas no

dia 28, no Asilo, à partir das 18 horas.

de 'Nossa Senhora do
Sagrado Coração
-Asilo de Orfãs

Corres.pondente Redacão Próuria
Antiga Firma ue representações com escritorlO nes'(;i:l.

Cidade neeessita de UM BOM CORRESPONDENTE" COM

REDAÇAO PROPRIA para início imediato,
'

()�Prece-se boas condições de trabalhe em geral :-l

quem estiver realmente capaCitado, caso contrário inút'l,
!1)1fc;;entar-se.

.

I

I
Os mteressados deverão dirigir-se pOI carta sob o tí- 11

tulo CORRESPONDENTE para esta redaçãe. ,11dicando no·

me, estado civil, gráu de instrução, e,mpregos ocupados.
pretenções, etc.... '

_1iIIIíI_"Mi.IiI�"'� GUARDA-SE SIGILO ABSOLUTO .

'Vü1oens, Ô'JHÉTAS
FLORIANÓPOLIS.. ";-":. R1O,. ÁS 3al.
FPOLlS.-S. PAUUl.';'1I0." 4�"
Jli'OllS.� CURITIBtí.:..RIO AOS SASS.

SERViÇOS AÉREOS .

CRUZEIRO. 00 SU'

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

DR. LAUIlO CALDEIRA DE ANDRADÀ
,

Cirurgião Dentista
Consultório: Rua D. Jaime Camara, 9
Horário: Segunda Quarta e Sexta feiras das 8 às

horas
Terça e Quinta feira, das 14 às 17 horas
Atende à noite exclusivamente com hora marcada.
Capoeiras: Terça e Quinta feira, das '8 às 11 horas

Sabado, das 14 às 17 horas .

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Florianópolis, Terça-feira, 23 -de A&'ôsto de 1955
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'.,JCli�li$·pà��o
. ;Cóm a �iblia na Mão

lvrilton Lehmkuhl e Senhora participam aos

valen-Ites e pessoas de suas reÜt"Ções, o nascimento de sua filha .

Maria Aparecida, ocorrido dia 18/8/55, na Casa de «No, teodculo))Saúde e Maternidade "São .Sebastião".

I. TERÇA.FEIRA, 23 DE AGóSTO
Sem fé, é impossível agradar a Deus; porque é neces-

.-.·_·..·.·_·_-.w.·w·.·�- ·..- ..- ·- ·..- ·.- �

I sárlo que aquêle que se aproxime de Deus saiba que 1l:le
'existe, e que é galardoador daqueles que diligentemente
o buscam. (Heb. iI:G). Ler I Tim. 1: 12-17.

"..r-l i Uma noite há muito, ano" morr ia uma mãe, asais-

_ :. \\ tida unicamente por uma vizinha bondosa. No quarto
�

, contíguo, dormia seu filho de sete anos de idade. A preo
cupação daquela mãe moribunda era seu filho. Pediu à

�
A NEIRO

,.,."f&ifi/�;).;;tt '

\,jzinhjah que a acompanI11a:;s: em oração a Deus a favor de
') por SINH CAR seu fi O e para sua sa vaçao.

CONSULTORA DE HIGIENE INFANTIL DA JOHNSON & JOHN.SON
Oraram durante tôda a noite. Ao romper da manhã a

O RETRATO DO
•
BEBt;J"

'I
claro que não en,tend� nada mãe levantou sua,: mãos frágeis � com a face �lu��nada,do que voce esta dlzendo,ldisse: "Deus OUV1U e respondera nossas oraçoes.

"Olhe só, que amor! De-
I
mas como se se�te lisonjea� I Aquele �enino era eu

..
Mais ta,�'d�, aquela vizin�averíamos tirar um retrato do com a atençao que lhe e ,chamou-me a sua casa e dlsse-me: FIlho, t�ns agOIa

dêle assim, brincando com
I
dispensada! Entretanto, �o- ,onze anos, já tens idade para compreender algo que de

l chocalho". Sim, minha a-I cê terá que ser muito rápIda lves saber a respeito de tua mãe." E contou-me a expe-
miga, você deveria. Creia-. para eonseguir captar aque- : riência daquela noite de ,vig:ílin. ---:-'_me sem um album fotográ- Iles momentos fugazes de I Como resultado da fe slmples de mmha mae, eu mefic�, documentanclo e,ssa ida-I �erc,�pção. Uma pô�e qua�.e ! c?nverti aos dezesete anos e já faz mais de cinc?enta e
de encantadora-, voce se es- ,mfallvelmente boa e a cal 1-

I cmco anos que tenho procllrlldo seguir os ensmos de
quecerá como era o seu fi- nha espantad� do bebê 0- Cristo.
Ihinho durante os primeiros Ihando por CIma do ombro,
meses ,de vida. E th'ar aque- da mamãe, qDe o segura nos i O R A ç Ã O
las engraçadáê e expl'essi- braços, como se fôsse para! Ó Deus, dá-nos fé em ti, pois ,quere!l10s agradar-te.
\Ias fotografias

'

de bebês soluçar. IAjuda-nos hoje em pensamentos em palavras e em obras
não é difícil como parece. _ Coloque o bebê sôbre un:a : para-o fortalecimento ,de nossa fé. Usa-nos no teu servi
A chav_e de fotografias de

I
superfície dura. Do, contra:, ço. No nome bendit.o de Cristo, pedimos-te. Amém.

criancas bem sucedidas, é rio, o pequerrucho afundara

um pían�jamento cuidadoso, naquele colchão macio e a � . PENSAMENTO PARA O DIA
de antemão e, uma vez as lu-I única coi,�a qU,e sairá na

I.
'

Não confiaren:os em no�sa sabedOl:ia, mas no poder
zes e demias detalhes em chapa ser a o topo de

.

uma oe Deus, tudo pedmdo em fe, nada dUVIdando.
or,dem, a máxima rapidez

no"
cabecinha meio carequi- I GEORGE R. GENTRY (,Colorado)

disparador. Escolha a hOl:a �lha ... Aos �u�tro m:_ses. de
_

em que o bebê está. maIS

I
Idade: o bebe e o. r_nodelo ,ld:- .

bem dispôsto, mesmo que aI: 1"1sonho, s_pclavel, agIl,'

P 1-.
_

' ! �-r.'J isto seja ás oito horas ,da semp:e �entando pegar com ar lClpaçaoa C "I T E manhã. Sua Altéza, o Prm- Ias maozmhas gorduchas os
., '.. ..

.

. . -

t de 10bJ'et'os que lhe ,são mostra-' Antomo de Padua Santos e senhOla paIÍlclpam aosclpe, HerdeIro, nao gos a
,

I
- .

t d. .

d d mo dós Êle poderá ser sentado parentes e pessoas de suas re açoes, o naSClmen o e seuflCald' fluencw, � comS a

e

AU-' apo'iado em alguns traves� !filho SÉRGIO, ocorrido dia 20/8/55, na Maternidade Dr.l'as esnecessarws.' u -

c, c < c

i C'1 C ,AO

gusta Alteza Real tambe_Ín seiros �e certamente recom-I
aIOS orrela.

__

.

ficará. irritadiço e chora� pensara o fo.t�grafo c�m um
I C'LUB� D'OZ� D� A'GOST'Ose �stIver com fome. POI- daqueles SOlllSOS cheIOS de

tanto faca com que tome a covinhas, capazes de amole-
mam�dei{.a, solu�e o núme- ceI' ,pedras.

.

A V I S O
1'0 necessário Ide vezes, e Chegando a máquina fo- Por decisão do Conselho Deliberativo foram aumell-pro'cu;re verificàr se está no tográfica muito perto do bê- tadas, a 10 de Setembro próximo, a joia para Cr$ .

• mais perfeito confôrto físi- bê, o retrato sair* deforma-
5.000,00 e, a anuidade de sócio Tran;Itól'Ío para Cr$ ..

co. do. Muito longe;' você terá
1.000,00.

Mesmo um minúsculo ti-I que _procurar o ?oitadinh?, A Diretoriá
quinho de gente! com menos _perdIdO que e.s,tara no melO

..
.. '_'_

de dois meses de idade, que de tantos obJeto�, desneces,� CAIXA TELEGRÁFICA BENEFICIENTE DE
mal consegue mover a cabe- sári,os ql1e,tam?�m foram fo- SANTA CATARINA
cinha, pode ser fotografado tografados, Se as mãos solí- De o.l'dem do Senhor Pl:�sidente, co�yoc.o, os sacias
de modo interessante. Aos

I
citas da titi.a, .ou o nariz do

l (festa Calx,a para a Assembllel� _Geral a reun!r-sde UC31 .do
d· meses o bebê J'á é capaz papai, tiverem entrado no corrente, as 9 horas para e elçao e renovaçao o onse-OIS,.

I
'

"

t d" A t 19 'I UI dde seguir um objéto com os retrato, peço que-'o laborató- lh.o DIretor, consoan e lspoe o 1'. ,capltu o v oslolhinhos arregalados e de- rio fotográfiQo fa:ça os n.e- Est�tutos.. '. "

DIA 27 (SABADO) - SOIRÉE. OCASIÃO - EM QUE
,

I I FI
.

I 18 d ..

t d 1955
E:It 'I monstrar corto int,erêsse ao cessários cortes lia amp la- orlanopo IS,. e a�os o e '

.',' , .

Ao APRESENTADAS AS CANDIDATAS_ �O TITULO 1 __ ouvir a voz dã: mãe<tinha. 1!.: ção.·
. lnelmo da Silva Santos _ Secretano"15 DE OUTUBRO" - Início ás 22 Horas.

Entretanto, não é um filme para ser negado, pelo
ontrário, é um filme que apresenta as suas facetas de
tialidade: a conduta de um elenco de excelentes atores,
nica excessão feita a Vera Ctouzot, que se apresenta de 'Aluga-se para senhoras e
arma lastimável; o perfeito enquadramento da fotogra� ooças na Av. Trompowsky,
ia de Armand Thiard e alguns momentos especiais que 14;

.louzot construiu com inteligência, como sejam a sequen- ---t-.
-

..

-

d O-
HI illi�ial em que o h?mem .. valente, que m�is tarde s.e Preceito o 18eVelal'la um covarde, e apresentado, e, no fInal, a mOI- ,

,e elo mesmo homem dentro do caminhão. I INDISPENSÁVEIS ÀOutro momento inteligente de Clouzot, é quando I SAúDEo�tra, dentro do segundo caminhão, a explosão de pri-I Os seres vivos têm neen'o, llsí1ndo somente a força do deslocamento do ar I cessidade do, oxigênio. Semue sopra o fumo do cigarro prestes a ser feito. I ê!e não pode haver vida. Na
, 'DepOis de toda a serie de altos e baixos, apos terem, espécie humana, o oxigêassado os momentos perigosos, Montand, que foi o uni- 'nio é levado aos pulmõesro sobrevivente da aventÍlra, volta contente, com 4.000

i pelo ar que se respira. �dollars no bolso, disposto a tomar um avião e deixar a- I Procure respirar ar pu-ucla região miseravel; entretanto, Clouzot, para não
1"0', abundiantemente,Contrariar o seu figurino "realista" resolve que ele deve I dando ao organismo omorrer e, ::;Cll pestenejar, empurra o infeliz, com cami-

I

oxigênio de que llreci-n;lão e !todo, de um grande despenhadeiro, áo som de�uma sa. _. SNES.egl'e v:! Isa de Stra uss.
Não se pode deixar de lado, o aspecto convincente da

eqllência onde, dentro da cratera causada pela explosão,
orra continuamente o petroleo do cano condutor _partido
l:etol'cielopela violencia do chqque explosivo; um verda
el1'o achado em matéria de concepção e acabamento
ecnico.

..

Oinema

"CINEMA: arte que utiliza a imagem como meio de

xpressão. '. -

d
.

Reunindo todas as artes pata ,.a forma}çao" e uma

,

nor isso dentre todas, a mais eornp exa •

ova e, 1"
_

O SALARIO DO MEDO
(Le Salaíre de la Peui')

Dil'eção de Henri Georg-es Clouzot-Pr�dução d.e Ray
d Borderie e_ H. G. Clouzot Adaptaçao e dialogosJUan) ,

'G
..

F t . fia de ArH G. Clouzot e Jerome eromrm-e- o ogra 1 -

de
d" 'Thirard-Musica de George Auric,

man'
d PeterElenco: Charles Vannel, Yves Montarid, e er van

k F�lco Lulli, William Tubbs, Vera Amando Clouzot,Eyc , '

Dario Moreno e outros.
,

Filmsonor-Vera Film-Fono Roma 1953.

Aqueles que, mais de perto conhecem a obra de

Cl uzot, acham l.\.Ie Le Salaire de la Peur, com seus

��s pras e contras, reflete" alguns �ícios da des�rdem
intclectual de Clouzot, para quem a VIda tem de ser com-

licadamente má".
...

- Não sabemos até que ponto vai essa afirmativa, �as
ode�se dizer, sem medo de errar que o marido de Vera
ado Clouzot revela-se um cineasta ainda não amadu-J1)

•

1'--ecido pois do contrario não se eancontrarta exp icaçao,e ,

f'lara a irregularidade que apresenta seu 1 me.i

O SALARIO DO MEDO é uma obra cujo valor 'real
'em sendo superestimado, e que se verifica também

uanto ao cineasta Clouzot.,
..

Pretendeu o realizador francês apresentar um classi-

o de "suspense", como veículo para uma crítica aos

merieanos do norte. O filme se inicia, numa miserável

'egiiio, em lugar não, determinado na America Central,
-íca em petróleo. ..

Ao lado daquela povoação de párias, vítimas da fo

e, ela miséria, do desemprego e da doença, há uma com

anhia petrolífera norte-americana, a Southern Oil Com"

any, e Clouzot então encaixa no diálogo, uma frase de
ncomenda para os anti-amesicanos, dita por Yves Mon
anel: "Onde há petróleo os Yanklls aparecem".

O que mais chama a atenção' em O SALARIO DO
EDO. é que o diretor Clouzot revela-se um sádico co

mo poucos que temos visto no campo da sétima arte;
az seus personagens sofrerem, intencionalmente, e fi-
almente mata-os sem nenhuma compaixão, como que
'endo afirmar que, para certas situações da vida, a úni
'a, saida é a morte, uma teoria pessimista e de efeito
estrutivo na personalidade do homem.

Um 'acêrvo de brutalidade arbitrária (murros, pe
radas na face, pernas quebradas), tudo para fazer o ho
em sofrer, fazem com gue a violência do cinema ameei

'ano, tão criticada pelos, amantes do "realismo" Íl�an
és, pareça simples brincadeira.

Por outro lado, o "suspense" que Clouzot pretendeu
presentar em sua epopeia de Violência, sadismo e bru-
alidade, consegue ser apenas ridículos; sente-se em to
os os .rnomentos, onde o "suspense" pretende ser alcan
ado', o aspecto convencional de coisa forjada, e, são
autos os exageiros usados para a obtenção do fim dese
ado que, por momentos, O S.ALARIO DQ MEDO dá a.
mpressão de ser uma grande sátira aos filmes do gên e-

Darci Costa

ELEITOR J

CLUBE" 15 DE OUTUBRO"

CEGOS PELA LUZ DO

SÉCULO
-

O século da luz é o século
XX. Da luz por nêle se de

senvolver bastantq, a eletrici

dade descoberta �o passado
XIX? Ou mesmo pelo esplen
dor da cultura, das letras e

da ciência?
,

As denominações não são
discutíveis. Apenas a aplica
cão o é.

,

A ciência se adiantou tan
to que, a par elas descobertas

que beneficiaram a humani

dade, há pares delas que pre

judicam, que assustam, que
assombram pelo poder dn

Jestruíçâo. A aviação (Dizem

que S. Dumont morreu des

gostoso pelo uso do avião na

guerra, na luta de irmãos
contra Irmãos em vez de ,be
neficiar apenas a gente do i
planeta terráqueo), 'tem sielo I
.itll, utilíssima, por que re-I
duzíu o tamanho da Ter' I

encurtou distâncias, realiza 1
:juase o impossível. Também!
sem disseminado morte, hOl'-1
:01', destruição. É uma das I

armas mais perigosas da il.- !
tualidade. I
A descoberta atômica po-:

de levar a humanídade a pe
dado de calma, sem proble-:
.nas de doenças ameaçado
ras e a outras ultiligades,
rrátícas, mas até agora vem:
servindo para destruir. E li:!'
.im lado conforme dissemos

I

� o repetiram os proceres dos;
oaíses �a. reunião do �écin�o i
míversárlo ela UNU tem SI-Ido uma segurança contra a i

guerra, uma garantia da pas.

Porque ambos os lados em

disputa pela hegemonia
mundial, estão senhores- do

segrêdo atômico e da bom
ba de hidrogênio. E não 5�
pegam porque os dois se res

peitam e já estão fazendo
concessões que bem o evíden-

Durante sucessivas gerações Tôddy se

identificou entre milhões e milhões d�
pessoas como o alimento mais delicioso. mais

completo. mais seguro. mais puro e mais presti

giado. Entre adultos e cri�mças. em todo 0,
mundo. o delicioso Toddy ocupa um lugar privilegiado.,

, Quent� ou frio, pela manhã. à hora da merenda,
,

com as releicões ou' entre as refeições, G
1

qualquer hora, Toddy é reconícr-
, �

tante. alimentício e' deliciOj�

Toddy contél!L cálcio, f,.rro, fOI�
fatos, proteínas, càrboidratos _

vitaminas, cientificamente dosa
dos, pato rendjtr o. m à x i m � d.
nutrição. E Toddy dl;J a verdQcI,.

ciam.
Século da Luz, sim. A evo

lução vem sendo ativada pe
las descobertas. Luz que ílu-

I
mina o cérebro dos grandes Iprôceres da ciência como

Einstein que deixou luz espa
lhada por todo ,o século e

que projetará por _
séculos

ainda vindouros até- que ou

tro apareça para negar-lhe
IS teorias como êle negou
1 Newton e tantos outros
ientistas que encheram o

iassado com seus nomes.

Só existe um mêdo nosso.

.\ Luz de seculo é, tão ínten

.a, tão que pode cegar os ho-Inens a quem a humanidade

.ntregou os seus destinos. K·.

cegos pela luz do século, po-lderemos caminhar .

pará o

rim, para a destruição pelo I,ro.go, como nas predições bí·'
olícas.. ,.

-

QUARTOS

Agêncfa
de

PubUcidade

•

I

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



10
_ O ESTADO

COMO GOVERNADOR

Dr.' Francisco Benjamim Gall'otti
, do Partido Social Democrático

Florianópolis, Terça-feira, 23 de Agôsto de 1955

.
-..

"
..

• •

.

' •

ria·
J

, COMO VICEwGOVERNADOR

• I

Dr. José de Miranda Ramos.
do Partido Trabalhista Brasileiro

. .

CaDdidatos� da AliaD�a Social �rabalhista

_1-
I

• •

U� I a· . rUI�mo· ra I·' O· [.!m

, .

I,

••

•

•

•

I
v

.

.

��-�����-_.�,��.,...",,........_.,. ',��.,..,------_____,...,.._�.�......,......._����-�� . ....__,_.�
..

'" '-,- �
-.

'

-

RiCORTE �ARA PROPAGANDA

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



o ESTADO 11Florianópolis, Terça-feira, 23 de Agôsto de 1955

SERViÇO ELEITORAL
,

'IPassa tempo
o Escrivão Eleitoral da

I ges Lehmkuhl - 'Delvy Lo- I (34)
tiP'. Zona pede, por nosso bato - 'Domingos Ambrosio !

-

CHARADA APOCóPICAS
intermédio, -para compare- de Oliveira Ramos - Delba a) O "vegetal" está "aqui".
�erem, com urgência em Souza - Dilney Bilbao - o) O "colorido" está uma "beleza".
Cartório, no Palácio da Dilza Maria dos Santos -I CHARADAS AUXILIAR
Justiça, afim de retirarem Doralice Souza '- Doracy"] IS. Aqui está.
JS seus titulas retidos, os Maria Ramos - Dyrce Pe-, RO .. Cruel.
.eguintes eleítores: reira Baixo - Dalva da ,BA. Tina.
Dento Soares' de Arau- Luz - Debrantina Carvalho ---- DA. Corrente de água.

,o - Bea'lriz Caetana da - Demosthenes Lücena - Conceito: Oratório.
�I'UZ -- Benvinda CR1;do- Dalcy Vaz Borges Lehm- Quebre a cabeca.
,o - Benioio Nunes - kuhl - Davi áe Andra-I Procure ájusta�' as letras abaixo para formar os no-

jraulio Silva _

- Branca ele Demetrio Martins mes diversos de residências, e 'terá, com as letras ;..estan
'�ereza Gonzaga - Basileu Costa - Dalcema Vieira tes, l�m meio de comunicação.
osé, Dutra :-- Bertolina da Azevedo - Domingos Lou- TACOL. BAETA. LACOAEM. FAOSECNA.
�unha - Bento da Silva - renço Filho - Dalcy Edu- Soluções no próximo número.
3raulina Martins de Sou- ardo Silvy - Dorval José Soluções do Passatempo anterior (33):
:a - Biase Faraco -

Ben-I dos Santos - Dalva Pi- CHARADAS METAMORFOSEADAS: a) rona-cana;
jamin José Medeiros - res - Deodato Campos b) suca-cuca.

3enta Campos Flores - Dario Manoel de Siqueira - ENIGMA: artérias, admirara, irritava, cabotino, a-

3ertoldo Faustino Correia Duarte Demandes -

Dyr-/ doramos, Anamélia, Adroaldo, colorido.
-

- Carolina Oliveira Ra- ceu Zyrkuervisz - Eri Pes- Decifre se puder: 'Flamel1go .

110S - Cecilia de AlbUlquer-, sôa - Edy Ávila Caminha Enviem suas colaborações.
[ue Bello - ,Carlos Xavier - Euclides dos Reis coe-I � _�__ •

- Cid Rocha Amaral - lho - Estanislau João Ri- reira - Fernando Elias - Helena Santos - Heliete
�arolina Brito Telemberg ta - Ernesto Manoel Maia I Guaraci Amaurl dos San- Silva Melo - Helio Jesus
- Cantalicio 'Epifania Ro- -:- Esperandio Nunes da Sil- tos - Godofredo Mafra -, Fonseca - Heinz Weck
.a - Cecilia Léopoldina va - E'rico de Souza Viei- Guiomar 'Nascimento Del- Helio Solangio Silva - He
,ilva - Ceres, de. Oliveira ra -:- Elisabeth Rihl - �f.i-I fino - Guiom,ar Maria, de bel' Lebarbenchon Poeta -

:Iendonça - Corllla Luz, gema Cunha - Euge�1O Lemos - Gecllda Martllls Hailton Dias de Oliveira -

�ordeiro - Carlos da cos-IWittitz - Edú Pichinatti -I Albano - Gilda Tercilia da Helena Jordelina Furlani -
a Pereira - Carlos Tonélli Ema Cal!olina Gonçalves - íCosta - Gilberto Hesmann Iracy Virginia da, Silveira
� Cora dos Santos - Ceci-I Edmundo Bruno Paegle ____::'j- Guy Maykot - Geraldi- ----, Iolanda Maria da Silva -

/ la Maria ele Andrade Vas- Edith Dorvalina Pereira - no João Correia - Gén til Yolanda Bonnassis � Iza
'ues - Celio Soares - Eüclides Cunha Filho - José de Souza - Gilse Ivan bel Francisca da Silveira -

:::arlos Borges da Concei- Eduardo Nicolich - Eliête Regis � Gercy Cardoso - Izidoro Manoel' Martins �

'ão - Celia Maria da Veiga. Barbosa da Silva - 'Emilia Georgina Augusta Cúdoso Ione da Costa Pires de. Sou
,I[onteiro - Carnien Cor-, Makiolke Wol<'lwski - Erica - Hamilton José Berretta, za - Irlanda Ribeiro Ros
êa Tolentino de Souza - Isaltina Simas - Eugenia - _!Iumberto D'Alascio - sés - Ivo Pedro Alves:._
�élio Antônio Vieira - Car- Silva - Elvira Faria da Hoche Paulo Platt - Hilda Ivan Freyesleben - Inacia'
'le Rodrigues Alves Silva - Erny Rick '- Erna- de� Souza Tavares::- Har- Silva Izaura Rocha de Car
�laiJdionor Bion - Cleoni- ni Duarte Faria - Erico twig Beck - Hernando Pe- valho - Inocencio Mar-
e Busnardo Minatti Comicholi - Elpidio Theo- reira ---, Rildo Novaes - chionni-- Igna�io Brazinha
:::laudeomar Alves -

CriS-, doro da Silva - Emidio An.- Helio Luiz Rodrigues D' AI- - Ima Holdorf - Ivo Bian
Í'1a'iÍe Azevedo Coutinho - tonio da Costa - Eliza Mar- berto - Heraclito,.Dorta do chini - Iolanda Garcia Con-
Celina Maria Meira - Ce- cia Pires - Eduardo Flo- Amaral -:- Hermenegildo de nicholi - Izaias Ulysséa -

ilia �oza de Souza - Car- i rindo Vanuncci --: Emili,a
J
Souza Lopes - Heitor

v:�re-. Ivete Costa da Cruz �, Ivo
aR Slzenando da Cunha Rambow - Ernestma Po- la � Humberto de FreItas nete Aridra,de' - Irene Cos
'hristina Sell Per�il:a - 'voas Vieira - Eddio de - Hena Henory de Castro ta Cami�ha" - Ildefonso'
�at:trina Santa Pinheiro S.ÕUZ_L Lopes � Elpidio Fer-I- Hena Herony de Castro Witoslanski - Ivette Mary

_______ 4.__ - .'
�éli6 Geraldino de Valgas reira - Elena Françisca de Furta.do - Hamilton Cami- Galli Kowalski - Iberaldo

DR. LAURO CALDEIRA DE ANDRADA ::_ Carlos .Schmidt - Cata7 Souza - Flavio da Silva nha - Helia dos Santos Sil- Ricardo de Souza - Iná da
Cirurgião Dentista 'irIa, Paulina Pereira - Car- Cruz - Firmino, .Boaventu- vá - Honorato Fulvio de Veiga Soares - Iracy Zul-

Consultório: RUa D. Jaime Camara, �' ',ata Neves Lentz - Carlos ra Feijó - Francisco Alber- Medeiros - Henrique Sche- mira Garcia - Igidio ",Pe-
Horário: Segunda Quarta e Sexta feiras das 8 às ::;ruz Moreira - Celia Ce- to Probst - Fi'an'cisca josé reI' - Helyette Vieira da reira de Aguiar - Iv�te'... ,

11 horas
'\ :ilia -Daússon Carlos d�' Cunha - Francisca Ma- Silva - Hildegard Machota Maria Cardoso.

Terça e Quinta feira, dns 14 às 17 horas )ôrto - Celia Gevaerd Ca- J"-- �,

\- Francisca Firmina - Henrique Stefan - Hele- (Abilio José de Carvalho
Atende à noite exclusivamente com _ hora marcada. 'ioni -Du.rval Henriques.da ��s � <J. - Florisvaldo Di- na Meira - Hugo Won- Costa)
Capoeiras: Terça e Quinta feira, das 8 às 11 horas ',ilva - Dário Rodrigues de 'n�,_� "'rancis�o Pedro de dracck - Helio Olivio Go- Escrivão Eleitoral da l3a.

-

Sa'bado; das�14'às 17 horas. ,Ca.,rvaJhQ' - Dalcy Vaz Bor� Ahnol'íin - F,rancisca Pe-I bernando de La Vega Zona .

�s ativi�a�es do Departamento
feminino «antonieta�de. Barros»
Após a esplêndida insta-, Vice-Presidente - Arce- 2a. Secretária - Donati-

lação do bepartamento Fe- lina Leocádi� .da Costa. lia Lisboa.
.

11'110 "Antonieta de Bal'-I' la. Secretár-ia - Dalva Tesoureira Geral - Nor-
J11IL '(

, o" em Barreiros, na tarde' Fagundes.
'

mélia Pereira Machado.
10� ,

2 S tá I' R 1 T
.

0'1
'

de ante-ontem as mulheres a. ecre aria - na
.

0- a. esoureu-a - ti ia

possedisras � trabalhistas dr igues. da Luz.

do nosso município, estive- LI. Tesoureira - Alcinéa 2a. Tesoureira - Suzete

ram em Santo Antônio de Machado. Sartorato.

Lisboa e em Canasvieira. 2a, Tesoureira· - Fran-: Conselho de Propaganda
Extraordihál'io entusiasmo cisca Pereira,

\ '
,

- Alvina da Luz ___:_ Ilma

cívico verificou-se nos dois 3a. Tesoureira - Judite Branco Santos - Iracema

importantes distritos de Edurvirge da�sta. I Marta da Rosa Andrade -

1

Florianópolis, quando fo- Conselho de Propaganda Rosalina. Gaia da Ventura
1

ram vivamen te aclam�dos:- Nardina Souza - Anaé- 1- Gercina .Ramos - Hilda i
os ca.ndidatos da - Aliança lica Andrade - Osmarrna Brincas - Mariana Dias.

Social Trabalhista. o Santos - Elite Silva - Ge- Pinto - Anita Souza - Da- í,quarteto da vitória: Jusce- riéria Machado - Erot.ides lila Cabral - Zoraiele Ca-

!ino, J'tmgo, Gallotti e Mi- Costa. bra.l - Maria Benta Souto �

ran da Ramos. COMITÉ FEMININO - Aurea Lisboa da Rosa _
i

Enl/Santo Antôn-io de Lis- Diretório de Santo Antônio Maria Amaral Dias - Nilza i
boa, o Comité Feminino en- Presidente de Honra Maria G. Queiroz - Nair

Icarregado da publicidade Suelí Cunha. Silva - Olga Branco � Ma-
dos candidatos do P. S. D. Presidente Antônia ria da Luz Dias - Dílmn l

e do P. T. B" é integrado de Maria G. Brincas. Andrade Noemia elos

'ma.is de trinta. senhoras e la. Vice-Presidente Santos - Nadíra Aparício I
senhorit:1s, A reunião que Leopoldina. Pereira Macha- - Maria Clemência da Ven- !
foi presidida pela exma. sra, do.

'

tura - Argentina Gervásia
Lourdes D'Aquino contou 2a. Vice-Presidente da Conceição - 'Marcilina
com os seguintes oradores: Leontina Pires de Andrade', Martins - Hilda Rodrigues
Praia. Olga Brasil, sr. AI- 3a. Vice-Presidente do Amaral - Cecilia Lisboa I
tino' Cabral, sr. Jobel Sam- Inês Valente. - Maria Alta de Souza -

paio Cardoso, sr. João Fran- ,Secretária Geral - Os� Leonete Sartorato - Beu-

cisto ela Rosa, sr. João Pio valdina Idalina da Costa. nilda dé Ventura. I
Pereira e dr. Dib Cherem. la. Secretária Zenaide Hilda Dutra Xavier
Em Canasvieira .a nota Andrade. Benvinc1a Maria Conceição

prmcipa l e a mais impor
tante foi a presença do sr.

Carlos Mateus da. Silva, an

tigo líder da U: D. N., que
aderiu iL causa da Aliança
SOéÍa] 'I'raba.lhista. Na 0-

porlun idn de,
.

ao expressar
seu pensamento disse que
nada queria, mas simples
men te trabalhar pelo en- TAMBÉM SE MORRE POR: Aquela hora, porém, mais
grandecímento da nossa ter- AMOR

'\
"qUieta, parecendo repousar

ra "o l.ulo de Osmar Cun ha, um pouco da' confusão do

Fr-ancisco G. Costa (o popu- Acabávamos um dia mais dia, convidava à andar mais'
lar "Chico Camarão"), para longo de trabalho, entrá-' devagar, dando até vontade

'ele<;er Juscelino, Jango, vamos na Praça Paris já em de parar para sentir-lhe a

Gallotti e Miranda Ramos. plena noite. O tráfego rola- beleza dos verdes arabescos
No rotnici o de Cannsvietra. 'la mais calmo, por isso po- I desenhados no ficus pela
que C0'1 l.óu com centenas e deríamos ver com olhos de I tesoura de .iard,jR�iro artis-
cen ten.cs de correligioná- enamorados, o 'logradouro! ta. '

f 1 mais fOl�moso da Cidade.' .

E paramos mesmo, porquerios" 'a aram, entre.-outros,
11 ProÚ. Olga Brakil, sra. Aquela hora, enfeitada pela I lá adian-te havia uma aglo-
Dêputa do Braz Alves, Capí- noite com os luminosos, bu- meração. Atropelamento,
tão Câmara, Domingos Fer- liçosos de, côres as �ais va-I naquela Avenida de tanto

/nandes D'Aquino, Francisco dadas, a sala de visitas da 1 t ráfego ? Briga pelas pro
Germano da Costa e a sra, metrópole, vivia � momentos xill1�dades da Lapa?

, Lourdes D'Aquino, presi-
i tranquilos. Alguns, casais de; Não. Era suicídio: -

dente do Departamento Fe- I :am?rados passeavam pelo, Num dos bancos da poética
minino Antonieta de Bar- I jardim, de mãos dadas, em .Pra ça Paris que tantos e

ros,
_ I arr�lhos, aos,. beijos .. ?s .na- : :f\l1�OS namorados havia re-

Durante o decorrer desta morados cariocas ja disse "cebido antes, um homem
semana o Departamento Fe-I alguém e �em dito, f�zem : de�i um tiro

,

no cora�ão e

minino Antonieta de Barros I parte da paisagem do RIO ... t.earra morto sobre o chão ...
intensificará seus trabalhos

I A Praça Paris agora mais
I
Depois os jornais noticia

n�sta Capital e sábado e do-
I �ist��te do mar: pelo, atêr� I ram, a tragédia vivida, por

mlllgo serão instalados no-Il?, 1,,,,,0 t�m hOla para se.l I,'tq�e�e .que desertala da
vos comités no interior do! 11l1çf:1 ... E _como moça bOl1l- eX1..stencI:1 por amor ...

nosso Município. I L'�
- tanto faz de manhã ce-I A Praça Paris teve man

,

Com a incorporação em I
L1mho levantando da cama I chada d� sangue a t�'�'a do

massa d.O elemento feminino. -:om os olhos pesados pelo 13eu
camlllho. Teve, tl'lsteza

na causa da ,Aliança Social130no, como d� tarde, ar- a !oldar-Ihe a coutmua. ale
Trabalhista é de se prever'

rumada. Sem pmtura, sem gna... A Praça Pans, a

uma vitória' extraordinária
I retoQue,' no banho de mar,_:minha natnorada, também

e maiuscula do quarteto ali-
I saindo de dentro dágua, ou

.

sofre, também chora.' .. E

ancista nas eleições de 3 de ! naquilada, é sempre bonita. : nela também se morre por
Outubro: Juscelino, Jango, I Porque é linda devel·as." amor!

Gallotti e Miranda Ramos.

V
-----------
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Presidente de Honra

Sipriana Cardoso de Olivei
ra.

Presidente - Odete da
Silva Luz.
la. Vice-Presidente _.:. On

dina Brito Xaviel: Cunha.
2a. Vice-Presidente

Mârcelina Ferreira Valente.
;3a. Vice-Presidente��Eu

fronsina Cunha da Costa.
Secretáriã Geral - Ma

ria Lourdes Costa.
la .. Secretária - Dilma

Andrade da Cunha.
2a: Secretária - Aristo

telina de Brito Cunha.
Tesoureira Geral - Cata

rina de Oliveira Valente.
la. �esoureira - Carmem

Andrade.,
4a. Tesoureira

Sardá.
Conselho de Propaganda

- Maria ele LOlll'd'es �la Sil
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Adélia Costa - Maria Ci
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,Um brinde com

e melhor cla festa !
r7_.....-------------------------

Iii
Brahma
ChoppChertm Srihma ChOPJl' E a festa gtf

nha sua m'aior animação! Oeliciosíssi

mo ... rico, .. aromâtico. .. cada copo de
Brahma Chopp exprime aquela sat isfa

tão que só mesmo Brahma Chopp é ca

paz de proporcionar! Brahma Chcpp é

assim tão apreciado porque seu preparo
é fe�to com os mais escolhidos ingredi
entes _ o melhor malte .. , o melhor lú

pulo. .. e o melhor fermento. Beba

Brahma Chopp e sinta o prazer de quem

sabe o que é cerveja!

/

-,

'-,
:.,...___.

/

,BRAHMA

não pode haver melhor I

OIlÇA Pela RADIO G(JARUJA
"Momento Esportiuo Bra hm a

"

de segtlnda Q sábado às 19 ho
"as, aOS domingos às 19.30 ha
"às, com o mais amplo serviço
informativa ,d. todoS oS ,sporles.

EM BARRIL
OU GARRAFA

PROPUTO CA CÕ�PANHIA CERVEJ ..... I'UA 6RAH.MA

.:l

Po'r ORILDO

-2-1-
-3-2-

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Biltencourt, a 3 de oUlubrô, poderá- votar
....................c....................... Em título de 4 colunas, a . serão derrotados sempre e variante eleitoral da fraude' derrota ao partido governis-t •

. fôlha palaciana, domingo' sempre. de Turvo. A diferença está ta.
I último, esclareceu o povo Surgiu, dessa certeza de em que, no processo do sr, A noticia é mentira urdi
I sôbre .as verdadeiras finali- d).l'rota,.o celebérrimo in- Pedro Bittencourt, a Procu- da para fazer contusão. p'aI dades do processo movido quéríto, ordenado pelo Go- radoria Geral do Estado, dis- decisão a que se refere aque-
contra o sr. Pedro Bitten- vêrno. Pára prendi-lo foi es- pensou todos os prazos e agiu le jornal ·hou-ve. recurso. Há
court, valoroso chefe pesse- colhido um oficial, o Cap. com uma velocidade de Pín- fundamentadas esperanças
dista de Imarui.. O que o Walmor Borges, que estava tacuda. Nó processo de Tur- de que o Supremo 'I'ribunal,
Govêrno queria era afastá- moralmente impedido ele' ,a- vo, ainda engavetado, a PI:O- em sessão plena, acolha o

[lo
do pleito de outubro, a ceitar a missão, porque é curadoria anela em passo.::ie recurso e lhe dê provimento.

qualquer jeito. Pedro Bítten- inimigo do sr. Pedro Bitten- cágado! E qualquer pessoa, mesmo
court não se vendeu. Rejei- court.l O ínquéríto realizou- x x leiga em direito, sabe que.

tau as ofertas que lhe foram se sôbre tremenda coacção, x nenhuma sentença tem efei-
. evadas: Na sua honrada po- que denunciamos à época. Os
breza, desafiou o poder 'eeo- advogados 'ele defesa foram A noticia da GAZETA, de
nômíco .que, em certa escola impedidos ele .atuar, pelo a- que o sr. Pedro Bíttencourt
da vída, é o único poder do trabiliário presidente. Teste- não poderá disputar a eleí
nundo! Pedro Bittencourt munhas 'houve que -depuze- ção de 3 de outubro, é falsa, DR. FRANCISCO BENJAMIN GALLOTTI - DE CAPINZAr..
:epeliu o dinheiro que mui- ram tendo um revolver a vi- é mentirosa. Diretório Municipal Partido Social Progressista reu

.os elos seus acusadores de sá-la! E antes de deporem O sr., Pedro Bittencourt níâo realizada ontem, por unãnímidade membros, mantem
laje receberam, sob formas em Juizo, receberam maiores não só pode, como vai dispu- tpoio dado sua já gloríosa e vitoriosa. candidatura. Viva
tíversas. E os democratas do ameaças ainela, se dissessem tir o pleito, na qualidade de Adhemar Sds. Progressistas, Paulo Macarini, Presidente,
.ialácío, humilhados, jura- a verdade. candidato. E mais uma vez, Luiz Siviero Sobrinho, S.e.cretário Geral
.am vmganca porque têm fi Essa a hístórta escabrosa diante ela revolta elo Povo de
.erteza de que, em Imarui, de Imaruí. E' apenas uma imaruí, inflingirá tragorosa
)•••• i&.� ••••••(;••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Grande e Vitorioso Comício
concurso foram por mim expostos em car- f�� d V·"

- I' S
-

I
conrorrne noticiámos, o I dicas prendeu o grande e se-

ta ao sr, Diretor da Faculdade'e nela deixei patente que �� a I.orlosa "a-ravana OClil - Dr. Fernando Abelheira, .Ieto auditório com a sua pa-
considero uma única maneira de conquistar uma cátedra:

T b Ih" .. J :>rofe3sor da Faculdade de lavra facil, elegante e eru-
_ estudando. , �j)<;l.�\li' ra a I�.a em aguarun8 Ciências Jurídicas do Distri- dita recebenelo ao terminar

Isto eu fiz, aproveitando tôdas as horas disponíveis de Terça-feira, dia 16 do

cor-I
tivo nome de Jaguaruna, esperavam os sem educação, to Federal, Procurador Ge- calorosos aplausos pelo seu

uma atribulada vida, furtando-me, -e aos meus, às mais -rente' ás 15 horas, teve ini- passaram a soltar foguetes os fracassados da U. D. N., ral do IAPe e da Legião Bra - magnífico trabalho.
justas e compreensíveis - quão. necessárias - distr�ções. cio o' mais espetacular, con-,· ele assovios e batucadas de acabou acontecendo. . .

sileíra de Assistência, pro-
Tinha pela frente dois eminentes colegas, sstudíoscs, corrido e 'entusiastico comi .. latas exatamente dos fundos Francisco Gallotti, falou ço- nunciou sábado último, no Saudou-o em nome da

cultos e capazes, sendo, como se diz, vulgarmente, "um pá- cio da caravana Social Tra-'� da propriedade do fracassa- mo nunca o fez em Jaguaru- Salão Nobre da nossa Fa- Congregação o Professor
reo 'duro". Mas, a derrota num prélio desta natureza não

balhísta ,
na cidade de Ja- do candielato da fracassada na, e o povo delírantemen- culdade' de Direito, excelen- Ferreira Bastas, e a final o

deslustra a quem tenteia, no decorrer das provas, não ter
guarúna, numa demonstra- eterna. vigilância de Ja- te o aplaudia e o aclamava te conferência subordinada Professor Ferreira Lima, Di

ido "pescar" um título ou um emprêgo e deixa claro estar 'cão eloquente de uma es- guaruna, "Gallotti _ Gallotti". Revel- ao tema A Plataforma Sub- retor da Faculdade, agrade
habilitado a disputá-los. magadora vitoria em 3 de Não fôsse a calma elo ílus- .tados, ouviu-se e�ão muitos marina. cendo ao dsgno conrerencísta

Entretanto, um dos doutos Examinadóres, a quem um outubro. Apesar da peque- tre dr. Francisco Çfallotti, au- homens de bem da U. D. N. Durante uma hora o ílus- a aquíescêncía ao convite-que
candielato, que não eu, escrevera uma carta., dizendo es- nina cidade, num dia em xilíado pela educação daque- afirmarem: _ "Não votarei tre Professor de Direito In- lhe fora feito. para proferir
peral' não aceitasse a sua escôlha para a Banca, dadas as

.:jue antes houve o 'domingo le povo que ali estava, e os com êste Partido que não tem ternacional Público daquela a magnífica lição 98 Direito
suas relaéões de intima amizaele com um dos concorren-

3 logo após o dia santo de malandros haveriam de ser educação e nem sabe respei- Faculdade de Ciências Jurí - Internacional pú't>lico. ,

tes, julgando-se acima e capaz de dominar êste sen�imen- 3egunda-feira, assim mesmo castigados. Mas o que nã'J tar os adversários".
+-,to natural que inibe, quase sempre, os julgamentos lmpar- )S trabalhadores do campo,

E �W MCiaiSÁ a���;�Ue� �!���ao���u������ia�o referido candidato ���;:t��� \����in��elal�:��� FERRO GUSA Ivira'l ilberg - iss Distrito
=i��n;L:�Zo:;J�;:; :,,:a:':uem :::::,:�u:,":: ;r:�,�::i� p��:�::�::�:,:�:�� R2. �!��i IA�XPO!��, �?!o� .af},��l�t�er��i,".' Federa I - em Fio ria nóp o I isqueria fazer parte da Comissão julgadora, para me deixar

avra de civismo dos nossos mil toneladas de ferro gusa para o nosso país. A lin.da representante da mulher carioca deverá es
em último lugar, quiçá reprovar-me. Chegou até a ir. so- oradores, particularmente do serão -exportadas para a In- Essa exportação não pre- tal'. em Florianópolis, nos primeiros

.

dias de setembro,
licitar do Diretor da Faculdade a sua inclusão na Banca

.103S0 futuro Governador, glaterra em duas' partidas) judícará o consumo elo -mer- afim de participar da "MAIOR FESTA DO ANO", que
de Medicina Legal, escondendo naturalmente o seu mal- )1'. Francisco Gallotti, que pela Companhia Sid.!:r)1.rgica cada interno, nem tampouco uma Comissão de pessoas dã nossa melhor sociedade está
doso propósito - não sendo atendido, entretanto. � muito querida neste mu- Nacional, d� acôrdQ Ç01lJ au- a produção de aço da Usina organizando para o dia 3, de setembl'o, no Clube Doze de

Depois disto, que fazer? ·1icípio. Entre os sucessivos torização concedida pelo de Volta Redonda, uma vez Agôsto.
- O concurso? .i2.do'·êS, l:um total de 9, fa- Presidente da República, vi- que a CSN adotou providen- A graciosa "MISS BRUSQUE" . também compare-'
Claro que não. Numa competição desta ordem, quando JU primeirament_e a mulher .........�m·.·_.u........_-..........._.._... '.......... cias de modo a garantir q'1e cerá, prestigiando o maravilhÇlso "DESFILE RENAUX",

não se tem confiança nos que a irão julgar, o melhor é jaguarunense para saudar o', 'ENTORPECENTES 'os estoques de ferro gusa se- que, como se sabe, é de teéidos fabricados em sua terra
não entrar nela. Protestar depois do ver.edito, como tem ;omponentes da btilhante S. PAULO, 22 (V. A.) _ Foi jam mantidos em seus níveis ,natal.

-

acontecido em tantos concursos neste Brasil, não adean- 'al'avana da vitória, através :1provado na Assembléia Le- mínimos.
.

I A maior atração. da festa, depois da presença das
ta e de quem protesta sempre se diz que "quem não ga- da palavra simpatica e elo-

�1slativa sem discussão o re- VALOR DA EXPORTACÃO ,duas "misses", será-o esperado "DESFILE".
nha nas provas procura ganhar na chicana". /"

quente da jovem Sirley La·- �uerime�to número 785, de . O valàr dessa eXDo�:t�cão I Trinta modelos exclusivos, desenhados por Antônio
Nada disto, entretanto importa. Não fiz falta alrguma, ;)olli. Em seguida o candida-· autoria do -deputado Bento será p-ágo em libras· este;'li"l Lopes de Farias, ,e os. chapeús exclusivos, desenh�d�s _

e
nem a mim me faz o titulo ou a função. Tudo correu bem to a, Prefeitura, snr. Osn/ Dias Gonzaga. Esse requeri·- nas, representando a impoi'-Iexecutados por Madame

A Al!REA �?U�A, conshtull:ao
e aconteceu � desejado. Nem eu viria para a imprensa tra- ?er�il'a já considerado eleito menta, que aumenta de cinco tância global de cerca de uma grande nota de elegancla e ongmahdade.
tal' de u-m caso dêstes se, sôbre aJ ...despes�� qu: tive, os

por larga vantagem, e suces-
para onze o núm'ero de inte- 340 mil libras, ou seja, quase I Será escolhida a "ELEGANTE RENAUX".

dissabores que curti e o tempo que esbanJeI, nao se pro- sivamente o professor Neri grantes ela Comissão Parhl.- um milhão de ...dólares. Haverá, ainda, nesta encantadora festa, a sensacio-
curasse, ou por maldade ou por ignorância, como já dis- n,osa, Deputados Paulo Preiss mental' que solicitará do Prfl- A primeira partida d.o pro- nal aprése_ntação dos "DEMONIOS DO RíTMO", em
se fazer crel' à opiniãQ pública que eu havia apresentado e olices Oal!das, vereador sidente 'da República medidas duto será embarcada no l1,fl- magníficQ.. "shaw" e um interessante sorteio de prendasu�� "tese mais ou n;:enos renovadora, sôbre folciore". Dilnei Chaves Cabral de Tu·· enérgicas contra o tráfef�') via "Safnt John", entre 2'1 entre as mesas numeradas, que já se encontram à venda,Não é ·verdade - e daí a minha repulsa. ,barão, Deputado Federal de entorpecentes, foi apre- do corrente e 4 de setembrp, com Srtas. da nossa socitedade e na Secretaria do Clube

A tese que ti\'e a honra de apresentar ao julgamen- Joaquim Ramos. Encerranelo sentado_ erIl virtude de pedi- devendo'a segunda ser reali- Doze de Agôsto.
_to - e que não o foi por me ter furtado a êle - trata de J memorável comício fala- dos feitos pelos diversos par- zada em fins do mes vinelou- Será u�a festa digna da beleza )e da graça de Elvira

um dos problemas mais antigos da humanidade, prob1e- ram os fu uros Governador e tidos ao sr. Bento Dias Gon- ro, no navio "Ioannis In- Wilberg - Miss 'Distrito Federal!!!
ma sempre novo apesar dos séculos que sôbre .êle pesam, Vice-Governador, respecti·· zaga, no sentido oe que' fôsse glessis':.:/ .

Será, sem dúvida, "A MAIOR FESTA DO ANO!!!
pois ven). entrando nas cogitações de todos 0'8 que se de- vamente, Francisco Gallotti incluldo na Comissão um VENDAS ANTERIORES
dicam às pesquisas antropOlógicas, jurídicas, sociológicas 3 Miranda Ramos, que dªqui membro_ de cada' bancada. Essa venda de ferro gusa
e médico-legais: - a ·idade.

_ levaram a certeza de esm9.- Assume assim, novo aspec-· da Companhia Siderúrgica
Expu's o problema longa.me·nte, desde a' parte históri- dora VI·to'I·I·a Um l'ncI'deIl .

f
-.. . ..5a

"

-

to a luta contra o m ame Nacional, nao e a prImeIra J<1
ca até as mais recentes concepções sôbre o estabelecimel1- te pr.ovocado por elementos comercio, graças a união dos negociada por essa empl'êsa,
to da correlação entre os padrões das idades orgânica, tarados da fracassada etel'- partidos para o combat'e a pois outras aconteceram.
mental e jurídica. Descrevi tôda a sequência do desenvol- na vigilância, desesperados m:aconha. Nesse particular pode ser i.l,
viment'o físico e mental,'encarei o problema. dos grupos de Rela enorme massa popular De acôrdo com informações pontada a exportação de
ielade, focalizei o palpitante assunto da capac1dade sob to- ':jue �plaudia incessantemen- prestadas pelo sr .Bento Dias trinta e duas mil toneladas
dos os seus aspectos, civil e criminal, político e administl'i'- te os oradores, vendo naque- Gonzaga, na proxima terça- em 1948, para a Argentina.

.

tivo trabalhista e comercial, em face dos textos das. leis le povo o e'spelho lúcido d3. feira, provavelmente, será .os embarques do produtobra�i1eiras e de outras nações. Fui, no particular às fontes �lerrota, numa demonstr�ção constituida oficialmente a processar-se-ão pelo ,Pôrtohi�tóricas, desde os povos primitivos aos que são ainda ziel de estupidez, ignorânch Comissão' Pal'lalnentar �de do Rio de Janeiro, numa mé
hoje considerados. indevidamente como tais. Fui aos h�- ; falta de educação, que en- Combate aos entorpecente.,. dia diária 'de mil tQneladas.breus aos romanos aos povos germânicos, vali�me das 'lel'gcnl-1u· o pequeno mas aI··
fonte; do nosso Di�eito, das Orci'enaçoes, do Códi'go Na

poleão, do Códtgo Canônico e trouxe a I!latéria à presen

ca dos �ais ilustres comentaristas Çlas nossas ciênc·ias ju
;idico-sociais. Depois de tudo, tratei do problema médico

legal. da determinação da idad� e em particular ac!,!ntu,ªi
as relacões entre ° calhe individual e a vida do ser huma

no, aln:esentanda, da nossa população, 14.231 observações.
Eis o trabalho que apresentei. Nada d� folclore, que

não 0- deslustraria, pois eu considero o Folclore uma cien:
cia e não um divertimento, uma disciplina de cultura e ·não

um passatempo de ctesocupados, como infelizmente muita

gente crê que o seja..
Mas, ainda que tivesse desistido de concorrer às pro

vas, cabe-me tepôr os fatos na,s suás devidas linhas de

exatidão, para que não se -julgue, tivesse eu a desfaçatez
de me .apresenta·r, com um trabalho literário a un� con

curso desta na:ture�a� Não sou tão ingê::'luo, nem tão igno
rante que pretend'esse engaz'opar professores ilustres com

um trab'alho que não estivesse à altura ele ser, ao men0S,
considerado objeto de deliberação.

Fique o registro. Pena sinto de não saber quem tenh�
sido o autor da nota. Não para insult7,-10 ou criticáJ-Io.

Mas para mandar-lhe um exemplar do trabalho, antés de

venelê-Io a pêso, nas barbearias, para limpar as navalhas

suja de sabão ,e barba .dos freguã3es - 'el'estino que prefiro d'ar

a um trabaÍho científico de preferência a vê-lo cair sob

os olhos ou naS mãos de quem não esteja à llltura de re

.conhecer-lhe senão o mérito pelo menos o esfôrço que exi

giu',· .pa.ra� a· sua· exec,ução.

-Florianópolis, Terça-feira, 23 de Agõsto de 1955

Notas· &. Comentários
CONCURSOS E FOLCLORE

Não sei a quem deva atribuir a nota

estampada pela "Gazeta", e!n seu núme

ro de domingo, relativa aOS brilhantes con

cursos havidos na Faculdade de Direito, na
qual um tópico me diz particularmente res

peito.
Assim é que refere a mesma ter eu so

licitado o cancelamento da minha inseri

cão ao concurso de' Medicina Legal, "ati
tude lamentada", "cieixando ele ser julgada
uma tese mais ou menos renovadora, sôbre
folclore".

�

Só por maldade ou ignorância poderia
alguém escrever isto.

Os motivos do meu afastamento dn

RODRiGUES R. CABRAL

APETITOSO JANTAR
Com carne de gato-CORRUPÇÃO

DJAKARTA, Indoné�ia, 22

(U. P.) :- A campanha cop- PORTO ALEGRE, 22 (V. to os "bichinhos" para ofere
tra a cm'rupção iniciada pe- A.) - A' tarde do dia 20, ceI' uma janta a uns colegas
lo governo, tornou-s.e hoje chegou ao conhecimento das seus companheiros. "Eu não

mais enérgica, quando as au- autoridades policiais do 2.0 sabia ·que matar gatos é érí
toridades prenderam, em sua Jistrito ele que na rua Cabo me, pois tanto é assim, disse
residencia, o ex-ministro das Rocha, numa tenda ali exis- o acusado, que iria oferecer

Finanças, Ong Eng Die: tente, um homem havia ma- o churrasco com o nome de
Não se soube imediata- tado dois gatos para ofere- "Gateto dePrimo Miado" ...

mente se Eng Die foi preso ceI' um churrasco a cinco Após ó registro da ocorrel1·

pelas autorielades policiais amigos. Os policiais, depois cia Francisco foi 'posto em

ou pela Policia do Exército, dê consultarem a sra. Palmi- liberdade.
mas deverá permanecer em 1':1 Gobi Dias, preSidente ela ••••••••••••••••••••• '

sua residencia, sob vigilância Associação Protetora dos A

até ser concluida uma inves": nimai3, compareceram ao 10-

tigação completa para apura- cal e detiveram o acusado, o

:ão das acusações de que é qual disse chamar-se Fral1-
'l.lvo. cisco Manuel da Silva, tai

Eng Die foi o segunda rnel11- feiro da 5a. Zona Aérea e re

oro elo gabinete elo ex-pl'i-.. ,s�d�l1�e no preelio ri. 89)..- d3. tares americanos detidos na·

meiro ministro, Ali Sastroa: J mcnclOnada rua. Na tenda d� Rússia hi alguns anos, e dos

midjojo,' � �er �r��o à".�rtq_ I F�'anCis�o a �olícia '1 en�o,n: quais não havia noticias. Os -

que o ExerCIto mlClOU t, �IOU dOlS gatmhos Ja pIO.l Estados Unidos tinham pe

o'ica campanha para fa:c "tos para serem aS3ado�. Le- dido a libertaçãó de dois

�essar, a.J:�orrup_ção no . go I vado �à... deleg_�cai�_ da .AZ,e_nha, ,. desses militares, e ignoravam
F· f ,.. t á sól'te do terceiro.vern�. ral1CJsco con L"�OU eI mOI-

LIBERTADOS
WASHINGTON, 22- (U. P.)

- O Departamento de Esta)
do anunci8, que o .Govel'llü
Sovié tico libertou tres mili-

·e ser votado
to antes de passada em [ui-
gado. <,

A farsa política de Imarui
ficará na história dó gover-
nicho . bornhauseano, com:)

mais um borrão. A repulsa,
do povo será o castigo dessi
imoralidade.

. Estejam tranquilos 'os íma
ruienses: Pedro Bíttencourt,
a 3 de outubro, poderá votar
e ser votado .

--------------------�- -----

A REÁCÃO,DO P.S.P. CONTINUA
,

CONFERENCIA DO PROFESSOR
FERNANDO ABELHEIRA

CONCURSO GALINACEO

"O Integralismo foi a cópia fiel' do nazismo, na

. doutrina, na vestiment.a, nos símbolos e até no com
bate aos judeus".

Esse conceito foi pôsto em manchete num jornaL
de J!'lorianópolis, há alguns anos.

Qual foi êsse jornàl? Em qúe dia, mês e ano, pu
blicou essa manchete?

A pessôa que, em primeiro· lugar, nos der resposta
exata a essas pel1guntas, ganhará uma .fina botija ele
vinho verete.

Se, porventura fã fôr assinante, receberá uma ga
linha, em côr natural!

Êsse prêmio se justifka por ser o concurso ver
dadeira galinha morta!

, . .::. � ..." ,'_," :.�,�.:.", i.:

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


