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in�;'�a��s (V'q��) o-s�oa��; r �di
Nereu Ramos, ex-presidente "'\,
do Diretório Nacional do

.

PSD e 'elemento de grande

Não irá ao 'Rio Grande
do 'Sul

projeção no país, seguirá no

próximo sábado para: Sant l

Catarina, anele vai ultimar c.

campanha politica [',,0 lado de i
.

,

.cus correllgionárlos. Süu1v, i
mos moeis. que o presidente I
do senado, por aquela I:3zão
� por outros motivo.'; tamhem

nonderuveis não poderá' 8,:;

sim atender "o convite que
.he dírígirnm os passcdistas
gauchos �ólidários COUI a

candídaturn do sr. Juscelino

p.ara receber StU hunros-; ví I'" .

:,t,::1, a Porto Alegre, gaúcho inclusive o SI:. Walter

A e .te proposito colhemos Peracchi, tudo fizeram para.

'jue o .81'. Nércu n.:1l 11os, ape- que o partido majoritário o

.ar ele estar solldarlo com
-,.

o proclamasse' seu candidato b.

�il'etórro Estadual elo PSD prsstdencía," agindo co.ri a

::13 Santa Catarlna, de que (; ,: maxímn lealdade e tranque-
chefe assumiria uma atitude za. .

'deselegante com a sua pre-I ,Ante esse embaraço. OS;.

sença em Porto Alegre desde Nereu Ramos, por um lado, a

'que os cli.isidentes elo ;PSD I grato à lembrança 'de Jícle

! res pessedistas gauchos, so

l lídartos com a candidatura
.'

I elo sr. Juscelino, não tem rn-

REDESCONTOS '{zões para decepcíonar os 'cor-
RIO, 23 (V: A.) - As cmís- relbgíonár.íos e amigos elo

Mons. Harry Bauer '.' . . . . 20.303 votos sões para a Caixa de Mobili- mesmo partido embora disst-

Mons. Librelotto 9.(iSt1 votos zacâo Bancaria e parn. a Car- ·elentes na atual campanha
Antonio Ki'liggel' " '. . . . . . . . 30'l votos teíra ele Redescontos do Ban- política, que sempre o tr-'l:;i;\.-

Mario J\'[oretti '. . . . . . . 51 votos ,�Õ elo Brasil montaram, ele ram com o maximo aCal:1-

.......................,.r.r....!"�....-"..r-"'..-................M...........,..,.._.._..-...W.........-..-..-..·.-.....• Ve-�e; TIü::::, filie �t co.ntrfbuiçâo nC!!;S(l!1! do (::'''''tliilato ma.is votado, foi iuest.í- .aneíro a junho, a .,.. .. menta e bem merecem a r:ó-

C,,, co�� PROFESSORv�aE��N,lE
FRANCISCqJi

:;:v::!'��o��n::d'��di:'o:�:, �,;"!;�I;�'�:!�:t\':;�;:���� �:n�::�"" a ,U";<I'n- �:!�l;::���;::��o,,;;;'�:: ::::::=�::n::..
Exerce, o colega, O' cargo BENJAMIN GALLOTTl, p� I 0r$ 3.550.0-00.000,00. O res-

etivo.cJa_ P'l�f�ssor Regeu!,.:) 1'a G-,OV�RNAD?�, c.Lu� ,sabe" . _' '. '.

.� -� "" .

"
. : �ante a resgatar monta assin: NOVO DIRETOR

Enci-fl....-P"p.j.máriu.-'c01n.:..:.. l��lll() f!t� !.ustw'A. .

�V:'"lJ:'"·.u."",..........._...........,..,._...M..�....�..........;:::;.�-v�....��.����i"'X;�."".r".�*-..".�...::..".J!J.::.c.�.ú-.? J.Cl''' 2...1l3.fl,,QQQ.Q.QO.a.a,..; JW�AIRES, 23 CU. P.)

'dr�c���;���.mcnsa.lcte� .. -:

:'�:{O",'P.·_·T'��f1."�t40��'S�pa��.O�·,!.,0'·�II, "e'�" :raeaSSD'" em-" "'r'"a""'c";"'.a'>S.8"'0'>""
.' .l, "

.�••�.�.�.......�•• Cie':'o��:��e�����;ol����:-
03 seus colegas, "

�, ,da renúncia do general de

cem a função de ,

X' ,Candidato unamUl�. di�isãõ AcIelino T{o,món Be]'-

C"mp'lell1,_'ntal'l'st!', .
Prevlsao do tempo ate as ' k.

,

X x_ das. duas mais p6� 11 ... t
-

d

u..,
ga o e· en..,. re!nesen aç:m\' o

cia vn, pércebem Cr$ ..... ,

U horas dOI dia 24.
.

C
/

h'l
.

1 1

.

,cleráveis Ol-ganizações polit[ ..

presidente do GOvêrnQ Pro-

Tempo � InRtítvel, sujei-' ausou I anecace

eml:Üí
na Praça quinze: ass'istido�apej�as por cara- co-partidárias ele nosso Es- .,. .

t I
1.020,00. S t A d I A.'"

....•
. vlsorlO, assumiU nes a c a(,a o

to à ChUVlc1s, ; :1n o mal'O a mpera- ": gora' Ja seI por que está Ví:nCll'Of; e uma duzw· ele tado, o Engenheiro FRAN-" ' "'� a' t Co
•

A maioria elêles, semesta-, . '. '. cargo L"" Ire 01' da �egl:'

bilidade, não tem direito nem 1'emperatur;l - Estável. : triz, a nota que o jornal f:tltando um ZERO no meu (Ul·IO�OS. Descilmb:111fl0 para. CISC? BENJAMIN GALLOT-'
ranca Nacional o 'general' de

à licença_prêmio, nem, apo-
Ventos - De Sul à. Leste: "Diário da Tarde" publicou J ordenado!"

.

o terreno dos ataques pes- TI nao se pel:t.urb:�, porque brig-acla Juan José Uranga, '

sentaeloria. model'ado�. f

In� ?ia 19, noticiando o co-;' 'E ?onvicto: - "O Jorge
1

:::anis, tão má impressão tem personahelc:ele, nao <;� 'it,•••••••••••••• ',•••••
Temperaturas - Extre- tnlCIO do S_1'. Jorge Lacerda lo esta ul'!anclo lUIS mulLidões cau�ou ao povo que os pró- eletém porque não he·'i'<1.

Como vê, a cara colega es- I"
� "-

tá, apesar ele e-fetiva, relati.. mas. de ontem: Máxima 19,2. naque'�a localidade, c.om um I dos comicios ... " I pl'ios udenistas fora;n pedir' mesmo ante insultos 8 cam-

vanlente, em condição infe- Mínima 16,3. II co.mparec�imento de duas I Falsa também a 116tí..:b: c1e�culvns ao dr.- Ivo Silvei- nias, pQl'qlle não é atingido

riol' aos e:drarrmnerários.
11111 l?;ssoas!!! , I do comício em Agu,H; Mor- 11':1. e só. servem para convencer

O atual Governaelor, quan- \VALlER SMITH i .E' ,�ue o f�'acassa-do "1�;-1 nas, qu� núo houve
.. Quan-I E,:qu:mto �SS?, na tarde 1 o eleitorael� ela incapac;rb:;te

do aumentou o funcionalis- WASHINGTON, 23 nJ. PJ I etmg _da Frente DemOCl�\-. do por la passOH 3. c:11';1'Valla ele (lonnng'o ultimo o dr .. política e moral elo fracassa,

1110, deu para os extl'anume-. - O general reformaelo Wal .. tica, nao c�n�ou com. malS : da Frente, o c,hefe ..,!Jd.enif;ta Adel'hal R. Silva esteve eTn do candidato do "sigma" e

r:irios Cr$ 260,00 de aumen- ter Smith, de 79 anos de d: 200 partICIpantes, mclu-: dalí, sr. Evaldo LchmkUhl, Bani; do AI'iriú, recebendo ela pseuela frel1te-dE'muc�'â.t:·

to, en'quanto para, VOCÊ, idaele, que tomara parte na sl�e os h'ansP,ort�dos em

i o home� �ue incontes�àvel- rlplallsos c a solich::l'iedade ca, que não se envergonha ele

que é efetivo, deu um au- const-tuc::to dQ Canal de Pa- ,0�lbUS
e aut�movels .d� Ca- mente lldel':l todo eleltOl'a-, de 95.%, da populaçao l.oc:al patrocinar ir:.fàmiai.: cu;,t.e&.r

mento ele Cr$ 100,00. namà faleceu ante-ontem, púal, apezal .da Illldosa do da V.D,N. naquela loca- e. malS breIe, numa vlsIta difamações p8.fa a cnmplici--
.

__�
..... propaganda feIta pelo ser- 'lida·de, deu-lhe as "costas", inopinada e imprevista à elaele de.um .�");/l�l·n') que .ll('r-

viço
-

de
. �dto-falante- pelas não aparecen do para cum- San to Amaro, recebeu, em- re na impopularidaele.

""PRESO DURANTE 7 ANOS ruas daquela vila e ac1jacen- primentül' o sr. Komino� La'-_ hora o máu tempo, os cum- E' chegaela a llora da li-

. cias e a intermitente quei- kerdis. E o candidato >saíu prinientos de mais ·de 150 bel'tação j)olítlc�. sJcial, eco-

BUENOS AIRES, 23 (U. P.I

Ida
em novembro de 1955. ma de foguêtes. de lá triste, aborrecido, de- pessQas quo se comprimiram nômica e cu;tmai de Santa WASIDNGTON, 23 CU. P.l

- � ex-deputádó p�;:.onista Reyes .f�i .um dos primei-
. F�i porisso que, .tendo as- ,solado, na"cruel ex_pe.ct�;iva na residência do Presidente Catarina, cOlTIp!.'ümc�ida que

- O Conselho de Organiza

Clpnano Reyes, que fora en- ros partIdarlOs ele Peron. e

I slsb,d?
aquele f� aca�sa,do ,de uma� frente unlca ... do P.S.D., sr. Alírio Bossle, está nas suas gloriosa:; tradi· ção do§ Estadós Amel'icanos

carcerac10 há sete anos aClJ- funelaelor do velho partIdo comlClO e em segl1lda lido a I contra ele! aclaman do-o (leliraútemente, ções! foi informado· oficialmente,

sado de consPir'�r contra c trabalhista argentino, que nota d'o "Diário", um ç1eso-, Assim tambéJ?1 foi o comí- inclusive cantando o hino E' prçciso :Jue (I Esta.do que os observadores milita-

preSidente Pel'on e sua es- apoiou Peron em sua primei·- lado "Bal'nabé" comentou cio na cidade de Palhoça, pes�c1ista!, volte.a propoJJ:dOnlt:':lO Povo res encontraram' sitl:aç3.lJ

D�a Eva, foi posto �n liber- ra el�ção presielencial em�.� o prestigiO Ilue smnpre go- normal na zona da fron�eira

Jle ontem pela Corte Fe- fevereIro ele 1946: Reyes, 10.-1

"1..,'"
zou até que os "�terno'l v�l�i- entre o Peru e o EquadC'·.·.

era!. Dardo Trinidad, q·,.le pelil'a o perdão do resto de

F h d d
lantes" se a)JojpJ'aram

-

c;e

I
tO••••OG•••"•••••,

••.•••rôra preso junto com Reyes, sua pena que lhe fôra ofel'e- ec a a � onda "cu rta a
ma direcão e não 'vacilaram

tambem foi libertado. Suas cielo por Peron em principies, U ,a paralisaçi'iO do !J':')'5"IeSSO FORAM CONVI ..

sentenças Se teriam cumpri-, .leste ano. cultural da nossa terra � DADOS

•••••••eis•••••••••••••••••••••••••••••••••••• «Ra'd"IO Ol-a� r-lo' da Man-ha-» 12a�ar��1��Csi:�C��u���i��·s��� Ci:�:��:3v��;0:·) m�n��)r��;
, • responsabilieládes: fulminará elo Parlamento da Alemanha

:

EM 4'6 M-UNICIPIOS
:

�
JS intrujões ela opinião pú- Ocielental e industriais desta

a:. "

_
". i Eram j4- sem bonta as re�lamações contra a interferência da "Rádio Diárió

. JUCa' sufragando Fl'd.ncIsco zona, receberam convitp-s pa.-

_

.,
da Manhã" em todas as outras, estações, na faixa de ondas curtas. Ainda sem Benjamin Gallotti e José de ·ra visitar Moscou, a fim de

I : publicação, temos sôbre a mesa vária.s cartas pedindo providências contra êsse Miranela Ramos, para a.1 discu�ir,. a,li as perspectIvas

• �". 1 T b
• abúso, que práticamente vinIl!}. impedindo aos radiouvintes o direito de e',cutar maior grandeza ele Santa elo mtercambio comercial

No ano passado, a Aliança >:n;I la ra a· • ' C' t
.

I
. I , .

• as grandes emissoras do Rio e de São Paulo. Vários sig-nátarios dessas cartas nc-
a arma. . entre os dois países.

.

,

lhista derrotóu a T::JDN' em 46 municípios. ! .._- - .....� .-.'"""" A-".......,._._���

Em rrAlóPOLIS, por exem'plo, Nerêll venceu·..
las informam que tambélil se. dirig'iram à autoridade competente, no Rio, ef'á- ·0· R-

......

d·····
··..

··C·
..· ...........

·d······--.......v-.
......

Com 1.G05 vótos.
• mando contra o fato.

I 180 a l- ade.• Ontem, finalmente, I'omos illfm'mados de que o sr. Diretor Geral dos Correio",
O càndidato mais votado da UDN consegulU •

9
• c Teleg-rafos, diante do volume das reclamaçfH��, resolvera mandar 'verificá-Ias

'"07. .•
c que, feito isso, ficara cabalmente demonstrada a procedência de tais queixas,

.•..

�.�,. \·
, ..: .

.... ... À vista disso determinara ao Diretor Regional (los' Correios e Tele!!'rafos de Saa--
� .!s A �.....

�

� ta Catarina que tomasse as mais energ'iÍ::as providências pal':l o· imediato fecha-

mento ela Estção de 'ondas curtàs, até que a Rádio Diário da Manhã pudesse vol

tar ao a.r sem interferir nem prejudical' outras faixas, como vinh:! fazenda.

Estão; a,!lsim�_.de parabe.p.s, os !'aiOoÍlvintes da Capital fiUC Linll;lll1. os scus ,1:;i···
dios fechados por' ·1.ão l}od�l'enl ouvir as estações da. sua pl.'efel'ência.

.

li, quanto à R�dlo Diál'iÓ ela Mal/hã, na s'u;" eS'ila1hada. faixa de ollthis curtas,

que U}Jl'ecnda que os direitos de c'ada üm te'l-líli1Hll11/o.nlle come<::nn os direito,;

alheios. •

Às autoridades, que lmserem ji;!1l' a6 ir.ri'Lallte abuso, clIlnpl'imlo a IJc�, as

nossas congratulações e as de tantos; l'a.t1iollvintes, até agora 11.1ejudicados.

Jôão 60ulart -hoie nesta·Capital
Trabalhista ;1 Vlce-Presi-i

'

ancistas da Capital primei- escutarem li palavra do ex- ainda hoje deverá falar 'em

,cIência da República, firo ramente se concentrarão, Ministro do 'I'rabalho e de: Tubarão e Criciuma, em

i: mou-se na política nacional pelas 13 horas, 110 Campo vários oradores. t duns grnndes conceutracões
corno um dos mais presti- i do Manejo, de onde virão ao : O rlr. Jono Coulart dispo-

!
de t rabalhadm-cs e nlian'eis •.

giosos líderes, pela sua sur- 'Largo Fagundes, afim ele 'l'lí de resumido 1.empo, pois tas.

!H'eendente a cu ida d e de che. f/'.�••__.M.·__.,....·;-__.·-..-........_.....w••..-..-...• ..-UM__..........�.._""'"'..-....��_.�_.....__M.·.·.·_......._=._w·_·.�....�_......�_M........_-.-.�..."",
• 1Ilf!!!Ilj!!iIj�;%-@1'l!iI!!%�'�'XiJi'.5�*,v�"""

Getúlio Vargas, coube-lhe, •

110 desenrolar dos fatos, a !

partir do lutuoso 24 de a- !
! gesto de.195tJ, conduzir a po- I

llítica do trabalhismo brasi- I
[ lelro, como herdeiro e con'lI tinuador dos prtncipios e

I ideais dn líder sacrificado. '1/I .0 dr. João Goulart pela
primeira vez visitará hoje
Florínaôuolis, na qualidade

: de candidato nacional, de-
... i vendo falar ao nosso povo

O dr. João Goulart, iIus-; pelas] 4 horas, num comício

tre Preaidente do Partido no Largo Fagundes. Para

Trabalhista
.

Brasileiro e
I
pnrt icipar desse meeting os

candidato da Aliança Social' operários, trabalhistas e aJi-

No pleito de 3 de outubro de l!-'':i'', o Pa·l·tit1�, nf'nHlcrata Cí'isl;w �lltevc ns se

guintcs resultados:

9.S3!J votos

Para as Camaras 9.190 votos

Esses números Inüícama expressão eleitoral do P. D. C:, no Estado.
• Pnra :t Camara Federal o Partldo obteve 30,3:;0 votos assim distributdus pe .. ·

los rundidato"l:

Pata a ji5;�emLl{;;�! .' ,

PRINCESA
VIRGINÍA
VENEZA, 23 CU. P.) - A

princesa austríaca Vlrgm.ia
Ira Fursteuben, de ':(üinze
anos ele idade, casou-'sc an

te-ontem, com o prindpe a

lemão Alfonso ' Maximiliano

Hobenlohe-Langenburg, de
trinta e um anos.

NORMAL

BUENOS AIRES, 23 (U. F.)

;'0 presidente do' Partido

:ronista, . Alejandro H. Le-
· Ir, dirigiu uni t"elegrama ao

eSiclen te provisório, gerle

n ,�e elivisão Eduardo Lo-,
A{�dl, nos seguintes termos:

"to� elispesto 'U 'assuúür às

re$ponsabilidades que me

possám ser atrjbuielas con13

presidente elo partiel.o. Deus

ilumine a gestão de v. excla'le torne uma realIdade a pa

lavra de ordenl de qU0 não

NEM VENCEDORES NEM VENCIDOS

Pª,r:;l. qu'C isso, Ullenilda.
Se houver nm m.ílag're, 'e o Jorge 'Vencer, ..

. '\

exist.em vencedores nem Vém-

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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O CAMPEONATO CITADINO DE PROf�SSIONAIS CONTINUARA AMAN'HÃ'COM DUAS LUTAS EQUiLIBRADAS, DESTI

NADAS A PROPORCIONAR MOMENTOS DE INTENSA EMOÇÃO. GUARANI E BOCAIUVA ESTARÃO�E'�(-Ol!FRONTO
NO ESTADIO DA PRAIA DE FÓRA, ENOUANTO QUE O ATlETICO IRA A HENRIQUE LAGE ONDE PROCURARÀ�ON-
SERVAR-SE INVICTO E NA LIDERANÇA' FRENTE AO FORTE PELOTÃO,J)O' IMBtTUBA . '''''''\
.........................................................0 �-••_._ __

Q••••�.

'�O Estado Esportivo
"

�••••••••• �••a � � .....

PELEJA EQUILIBRADA DISPUTARAM PAULA RAMOS E TAMANDARE
Entretanto' a' chance fav oreceu o tricolor praiano 2' x O

penho surpreendente do quadro do Estreito que não se

intimidou com o maior cartaz do "onze" de 'Valdir Ma-

I fra e foi à cancha para fazer valer sua classe e sua fi

bra, exigindo do seu antagonista o. maior .._dispendio de

'energias.
.

I De fato, vimos 'um novo Tamandaré, atacando e de-

fendendo como podia, obrigando os comandados de Va-
Prosseguirá hoje e amanhã a disputa do Campeona

lérto a dar tudo o que podiam para não se verem der-

rotados.
to Citadino de Amadores, estando programados quatro

Gostamos do trabalho das duas def'enslvas, notada- encontros que prometem agradar.
São ê1es: Alvim Barbosa x Austria e-Vendaval x

mente a do Tamandaré. Possui o clube de Eurico Hos-
Iris.. hoje à tarde e Tamandaré x Postal 'I'elegraf'ico e

terno dois magníficos meias nas pessoas dos veteranos

CONTINúA ACIDENTADO O CAMPEONATO DA LJF Geraldo e Adão. Fernando é um extrema de futuro e
Treze de Maio x Flaniengo, amanhã na parte da manhã.

Joinville, 20 (Do correspondente) - Como divulga- Oládio convence, podendo Jair vir a melhorar de produ-
Assista aos jogos cooperando para maior progresso

mos em nosso anterior noticiário, devido às varras ção. Argentino teve oport.unidade de brilhar no Ul'CO,
do. amadorismo ilhéu.

transferências e suspensões de jogos, criando situações realizando intervenções seguras. A zaga Cláudio e Jaime Preço único: Cr$ 5,00.

confusas, o Campeonato da la Divisão da Liga Joinvil- excelente e na linha de -me'dios apreciamos o trabalho de _, .-� ,.,.___._,.._ -':•••.._•••.,••_ -. -
..
- a ""w .,

.,....

lense de Futebol está tendo acidentado desenrolar, que Vermelho, muito seguro.

continua à vista do que houve na "rodada" de domingo A equipe paulaína, sem dúvida uma 'das melhores

último.
..

I
do certame foi encontrar no "lanterna" um osso duro.

Dos jogos marcados, apenas foi realizado o cotejo Mas soube sair-se bem, apesar de não apresentar' o seu

Améçica x Atlético em São F'rancisco, no qual saiu ven-

Iverdadeiro
traiu.

ceder o primeiro por 4 te�tos a .2, d�pois de l}m empate
. . �nte-�ntem o tricolor praiano pecou um pouco 'p�lo

de 2 a 2, que perdurou ate quasi o final quando os atle- iudividualtsmo de seus avantes, mas soube ser pOSItIVO
ticanos cederam- o triunfo, nos arremates, dois 'dos quais muito felizes, pois conse-

O' embate. Ipiranga x Operário, marcado para' esta guiram burlar a víxilancia deArgentino.
'

cidade, deixou de ser efetivado em face da ausência do Venceu o quadro dos Carioni que contou com melho

clube francisquense que, alegando falta da concessão res finalizadores, sendo os dois góIs consignados por

da "ajuda de custo" por parte da LJF, para as despesas Valério, de fóra da' área, aos 22 minutos da fase inicial e .;'

de v= l��omo�ão, não� c0n112arece.u, dando margem a Wilson,

ao.
s 28.minutos do tempo co..nlpl��entàr. TOdávia,. I,mais um caso para este tao -acidentado certame de que esteve mais perto do lance desterúltímo não hesita-

1955!
.

rá em considerar irregular a po�ição� do jQgador no mo

ESPETACULAR VIT.óRIA DO CAXIAS EM CURITIBA! mente de receber a pelota. Com o gol obtido,
.

-Wilson

. Excursionando fi, CUl'iti-ba, o Vl'JoJ'O'SO esquadrão elo isolou-se à frente dos artilheiros com seis tentos. Gos

Caxias F. C., detentor do titulo de Campeão Estadual de tarnos dos desempenhõ� de tidos. no q�lldTQ.-ve.úêei1(Í1;; es-
1954, enfrentou,' amistosamente, em [t .noite de sábado, :í�dahne_nte de 'Valério, Tôrl'ad_Q, JJ,elo, N.ery e Jacy.

o poderoso -é,s'Ql1'àdl'.fl,9 :]lõ" Clube AtIetico. Paranaeuif '-,-; Ifol't;5tdó \�.y;iden.ciou -

. ua ,'jÇ!atles;'-·t� i:rjea '. a if.cláXt:.u·W<-I.":"_"'-'4�--'-'�-=--�"",

M."
.

-b--'-��� '" : �

- ct (FU. ra,gem se, rouve, cam reeular: c nd t
'

.

ar ca� am os tC!I1tOS ê gano e Boca na P fase e Didi I.am'o Santos.
. . 9 _ j

o u a o SI.

na �tapa fl�al, sendo êste o conjunto v,encedor: Puccini; I Os qllmJI'os-_fprmal'am �ssilJ1: :"+,'�
.

Helio e Ivo, Joel, Cleuson e Hoppe : FIlo- (Euzébio) Pe- . PAUL· 1)"<"';'OS-'" I' I' � ..
� "

.

it D"
,-, .1'1. ",un - .e o l'1/el'Y'" e ETa M

riqui o, idi, Boca e Carióquinha. ' réco, Ney. e .Iacv ; W'l� S mb -, .,' smo ; ar-

GRANDE f;XITO NA REGATA DA BAnITONGA Pitnla.
. , 1"'011, .. om ra, VaIer ro, Torrado e

.Alcançou .grandioso êxito e brühcntísmo .a regata
I 'l'AMANDARÉ _ ArO"entillo :.

'.

�eahz�d� domlllgo: na bela baía de Babiton ga, pelo Clu- melho, ZiItoll e Joquínha � Fern�n�la��o� e �ll?��, Ver
l.Le Nau�JCo Cruzell'O do Sul de São Fralicisco do Sul raldo e Jah'.

,., o, ao, alO, Ge-

l�.ue aSSIm re_inicia atividade no desporto remÍstico càtn� ; dos aspirantes, assinalando três t_entos contra
'

lllense...... . I
dos estreitellses. .

-

. nenhum

'1
PartICIparam �da. atraente disputa os clubes join- . Renda: Fraquinha a renda: C $

_-

v� enses,C. N. Atl�ntIco e C. N. Cachoeira, os qllais, n�s I
r 1.265;00.

CIllCO pareos realIzados, fOl',tm vencedores respectiva-
--�_.- ---__ . ...,-

_

me,nte em quatro e um, não sendo-feliz o clube promotor
cUJa representação, todavia, muito bat.l,lhou, demons�
trando _que" f.uturamente, .'suas - guar.nições bem treina

d.as serao senas competidoras nas próximas lides náu
tlcas do nordeste catarinense.

EXIBIÇÃO.DA S. E. BANDEIRANTES DE BRUSQUE
A conv�te da S. E. �rtlzeiro do Sul, exibiu-se, sá

bado e dorn�llgo, nesta CIdade, as valorosas equipes da
S. E. Bandelrallte de Brusque, tendo sido êstes os l:esul
tadoR:

S�bado à noite: voleibol - Cruzeiro do Sul 2 x

B�ndelrantes 1 (15x13, 7x15 e 155::10) e basquete - Cru
zeIro do Sul 44 x Bandeirantes 43.

.

Domingos pela manhã: voleibol feminino _ Ban

deIran�es 2 .x Cruzeiro do Sul ° (15x8 e 16x14) e bks-
quete ��t�l TRI��:�r�6� ��O�lc:��:i�O��,�UI 26., SELEÇÃO DE JOGADORES DOS ESTADO' DR-. LAURO CAl-DEIR-A' -DE ANDRADA'No movImentado festival desportivo promovido pelo RIO /Q \.

. .J

Agu�-Ver�e F. C., domingo último, no campo do Floresta _, '

' �Ll (V. A,)_- O SI:. �aulo Machado ele Carvalho, _
. ,

F. C., o SImpático quadro da S. E. R. "1!':LES
- ! s�IPeIVJSo.I ela seleçao braSIleIra deGlarou à reportagem . CIRURGIA<?-��NTISTA

FAIVIíLIA!" - os "society boys" do pebol jOi��i� DE
iJLlef na hlpotese dos paulistas é cariocas não desejarem I ���SUiTORIO - EdlflclQ Paternon - 2° andar .QUARTOS

conquistaram belo triullf�, peÍo escore de 3x2 etse, ,e at� fornec:r joga,dores para o selecionado, ne�te ca� I
sa a

A

-

:..�a.Tenente flilvei�a, 15, . ,:'
.

Alugam-se ;q'üartos e va-

clube promotor do fes�ival.
' an e o �o entao a representação nacional sería coustit'd 1

tende dIarIamente das 8 as 11 horas.
Jogadores dos Estados.

UI a e e 3as e 5as das 14 às 18 hóras. gas com Ó_�ima' refeiçã.o. Pre-
I Em Capoeiras atençle _aos sábados á tarde ço a parti;r." .de, Cr$ 1.100,00.

Rua Alvaro de Carvalho, 2.

I�)+)+�)+,-.+ ..)+�.-••J+).-.J+�� .�....�"�....�...��..��..��.�.u.........+i
Aceita�se, também mar-

........
'.

. � � � � � � � � � � � �.......�.................. mitas.
� �.

�t· ,�t· -----------
·t _a

�
I

� �f. Vende ';se

i ��4:4b-��oP/eJ i ;;nv���::'t5��f!o a:�t;��Od:
.......

er e ratar com o sr.

••• � Antonio José Campo.s a rua

.:. �astaque o cupom abaixo remetendo para: Real Aero-
'

..�. 24 de Maio, 930.

.:. \lW_S - Rua Conselheiro Mafra, 6' Florianópolis, e- candi- ..�. Estreito.

�� date-se.a uma passagem de ida e volta às famosas Cata- ..�. VENDE--S'""-'�E�

� ratas de Foz do Iguaçu. �

... ..�

..t. N�me' ..�.

.:. Ender'e�;:'
,

- -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -

..�.
.t. A nova agê

..

:. 'd" 'R" "1' A
·· .. · ..

·........ ..�.
�

"

nCIa a - ea erovias em Florianópolis fica- �

.... 1'a locallzada'a:,
.

.....
.t. Rua: ,.:..... o ,.t.
..�. Edifício . . .'

'n • J..
.t. Qual .0 úlltiI��' :'�I'o�;�;': d�' R'e�'J' À:e�.��i��;··

. . . . . . . . . . . ..�.
..:. ' ,

-

/ :.:::::::::::: .t.
.•!. .'

' '.:' ',,:_' � � �:'" ·!,·.u.. ·_·· •. !_•• !_',' _ .••• , '.� .. ',,,. '."",' ••", .. .}
...........................................� �,1 -, ... '.

'

.

,
.�....

.

' � -�. .. �,+, - ." .,.....,.••..,•••""w W �..�..! ! !..! �..'! ,._ �.1';..'"' ••__._ �-

lASlO SIEKElY NO FLUMINENSE.

Quem foi .ao estádio da rua Bocaiuva na noite fria

de ante-ontem deve ter deixado aquela praça de esportes
satisfeito com o desenrolar da partida entre as esqua

dras do Paula Ramos e do 'I'amandaré, vencida pelo
prímeíro pelo escore de 2 x O.

Realmente assistimos a um Lom jogo. Um, jogo sen

sacional e bastante equilibrado, ísto graças ao desem-

___
o

-.--------------_-.--�-
•• __

NOTICIAS DE JOINVlllE

yENDAVAl X IRIS, SENSAÇÃO.DE HOJE

Prossegue o Certame Amadcr- Alvim
Barbose x Austria, a preliminar -

Dois jogos amanhã

Genial Sanla Bpolonia
ARTHUR ANT.ONIO MENEGOTTO

Rua: Tiradentes, D.o,20
FLORIANóPOLIS

-

ESPECIAlIZAD:\ EM ARTIGOS DENTAmos
Estoqu-e· permanente d� to'dos e' quaisquer 'artJ5Q;

concernentes ao ramo
.

-

i

. EQUIPOS, CADEIRAS E- MOTORES -EVONI tI;:
mos para pronta entrega

Aceitamos encomendas de PLACAS Eu"\IALTADA:-:
para diversos fins

ATENÇÃO; Atendemos os senhÇlres Dentistas f

Protéticos do Interior pele Serviço de REE-MBOLSO
AÉREO e POS'fAL

Ih
RIO, 2�3 (V, A,) - O técnico hungaro, que já trüba

"t�u. e� �Ol'to Alegr�: Laslo S.zekely, foi contrat'ado para

.

r ema ?l ?e campo do Fluminense ..Suas funções, co

�(J°I _-O. propl'lo n?me está a dizer, diz respeito ao preparo
me lVldual_dos .)ogaderes, sem invocar-se com problemasde escalaçoes.

<

)0'
��slo �zekely foi apresentado hoje aos jogadores,

1 IS .la o fOI, ontem, a Gradim, que continuará único res
ponsavel pela escalação e comando das equipes no grl?mado .

Expresso Florianópolis LIda.
Transporte de_ cargas em geral entre

FLORIANOPOllS, CURITIBA E SÃO PAULO
COM.VIAGENS nmf:'l'AS -,; P�RMANENTES EM CARROS P&OPRIOS

MATRIZ: . FLORIÂNOPOLIS -

J'ILIA�: CURITIBa
. Escrltó:1o:'

-

Rua Padre Roma 50 - Terreo VLsconde do RIo Branco A'veIllda do Blltado 1888/711
Deposito: .

<&S2,)I)
Rua Conselheiro Mafra n. lU

Fones: 2534 --2.531'1
Caixa Postall, 435

End. Telegr.átlco:
8andrade e TranspolLs

"IL�AL: SAO PAULO

\

Tf'ie1one
'relerone 1211

'/
Endereço Telegrál1cJ
8antldra e. Transpolta

�
,-

São Paulo - r,R.oltal - s� ,

Endereço' Tele�rAtico
8andrade e Tl'lmspolla

CURSO "SANeTOS SARAIVA"
- ---.....

(REGISTRADO)
DACTILOGRAFIA E TAQUIGRAFIA

-PROF. LíGIA DOS SANCTOS SARAIVA
atende aos. interessados diàriamente das 9 às 12 e das

14 às 18 horas
.

ENDEREÇO: Rua Feliciano Nu:ves Pires, 13 _

Te!. 3113,

O ESTADO

•

In�ma�
-

CINE jAO JOSE

IM ••4
-.� , .

As 4,30 - 8 ho'F{ts.

CJNE�ASCOPE:-�
Rex HARRTSON - Vlk..._

gm ia MAYO
SANDERS
HARVEYem:
RICARDO CORAÇÃO DE'

LEÃO
Warner Color de Luxe

Preços: 18,00 _:__ .10,00.
Censura até 14 anos,

George
Lauronce

As - 8 horas.
Eva DÀHLBECK -

gel' MALMSTEN em:

A MULHER E A

TENTAÇÃO
No Programa.:
Cine Noticiario. Nac.

Preços: 9,00 - 4,50.
Censura até ·18 anos.

"
.

Ber-

, •.tI1EQ
�

As Li -_...: S horas.

10) Noti2i:.s Da Semana.
Nac.

20) O -j:í';\}JTASMA DO
.

ESPAÇO Com: John
Brondel

30) A NAU DOS CON-

IDENADOS
- Com: James

Mason - technicolor'
\

.40) O HOMEM DE AÇO
1/4 Eps.
Preços: 7,00 - 3,50.
Censura até 10 anos.

As 5 ,- 8 horas.
John BRONDEL em:

O FANTASMA DO
ESPAÇO

Atual. Atlantida. Nac.

No Programa:
Preços: 9;00 - 4,50 .

Censura até 10 anos.

As - 8 horas.
Paul MUNI em:

D HOMEM QUE O MUNDO
ESQUECEU

No Programa:
Reporter Na Tela. Nac.

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

DR. MOENICH -

Comunica aos seus dis

tintos clientes que . estárá

ausentE;! até fins do corren t�
mes.

do

1 sala de jantar"'
1 earro p/criança-
1 bicicleta marca Ma1'atou
Tratar à Rua Felipe Sch-

midt, 131.

BENIGNO JOSIÉ 'DOS
SANTOS

Consertos de maquinas e

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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DI� 29 ,(.oUINTA,FEIRA) GRANDE COMICIO DA ALIANÇA SOCIAL TRABALHISTA NO ESTREITO, NO BAIRRO "NOSSA SENHORA
DE FATIMA ..

- ADER�Al.RAMOS DA SilVA, aSMA,R' CUNHA; BARREIROS FILHO E OUTROS ORADORES FAlAR,Ã O, NESSA OPORTU
NlrDADE, AO POVÓ 'DO SUBMDISTRITO

." � ""M�.p -.-.J- �..
N
..,..: � �.,...*'-,...��,.pt,.- .-, � �... es a iii o.::

-
-

' I

·
_.. .

.

F�a�do ji�j
aprecia. o panorama politico de Santa Catarina

e conc�fa os catartneases a sufragarem o nome de fRANCISCÕ
.

BENJAMIN GA:LLOrrI para o Governo do Estado
, Convlda�o a falar na I'Pital, pelo exmo. sr. -Mínis- figic1a linha de patriotismo. f - No entender de v. s. futura ad�inistração do dr

'Hor� �oclal T:�balhista" tro ela Aeronáutica'! '-' Qual foi a impressão: que pode realizar-o dr. Fran- Francisco Gallotti no go:
ela Rad,lO .GuaruJa, respon-. - Foi uma homenagem que lhe causaram os melho-

•
cisco Gallotti n03, setores da vêrno elo Estado, porqus te

denelo as .per,gunta� do 10- que mui!;? sensibilizou a l:ament?s efetuados na (lOS- i ed:lcação, s.aúde pública, vi- mos a certeza que o mesmo
,_ cutor, o dr. Abelar elo Luz nossa família, porque o meu. sa Capital de alguns anos a : açao e agr icultura, buscan- será eleito pelo 110SS0 povo.
assim se pronunciou à res- 1 1 'melhor' dos se IS I esta part ? d Ih

'

rae e eu, o l o ,e c e. o uma me 01' colocação do' Entretanto, inda estamos à
�eito ela campanha, eleitoral esforços ao progresso de ,- Estol:, a�lsente da mi- nos.so Estado, entre os de-; disposição ele v. s. para di
que ora se trava para levar "eu Estudo e nunca o, esque- l�ha terra já ha alguns anos .. mais Estados da Federação'!

.

zer mais algumas palavras'
.\0 Palácio elo Govêrno o c,e�l du ran te a, sua V1CJa.. po- I:<.;llt��eta�to, o ano ?a�sado, , '.

.

I de esclai..ecimento aos nos
nosso ilustre conterrâneo lítica. A lembrança elo sr. aqui estive alguns dias, üa·-.I � I' ,OI sempre o ,ponto sos ouvintes. O microfo

�;�trrancisco Benjamin Gal- Ministro da Aeronáutica é tan do de .Íl:teresses �olíticos 'I m:"is,
alto da ael;inistração continúa à disposição de I��

uma daquelas que se não es- que me diz iam respeJto.,Flo- pública elo nosso Estado, a s., dr .. Abelardo Luz.
� Como recebeu, dr, Abe- quece e não se. agradece, rianópolis 'progride sem ces- educação _e a 'instruçã.Q elo - Já vai longa a minha

tardo Luz, v. s. a denomina- porque é a de um bravo mi- sar, nem D,odia deixar de f'a- seu povo; Reformada, sabí " 1 t N-._.. _ _, pa es ra, ao será a última
(:Fio de Hercilio Luz dada, ao lita.r que tem pautado sem- zê-lo porque a po-nte cons- e inteligentemente, pela fi- vez que eu falarei aos meus
novo Aéroporto Civil ela Ca- pl';e os seus atos pela mais truida por Herc ilio Luz, en- gura exemplar elo saudoso

.
'

amigos e conterl'�neos, AlI-
tre a ilha e o/continente, não Vielal Ramos, que envidou sente, lá no Rio ou aqui em

a deixará járnais retrogra-. todos DS esforços para a Florianópolis, não sSlu um

dar. Não obstante, esta pon- conse'cussão elo seu aprimó- estranho nem um indife
te não era ,no pe,nsa�ento l"�iment�, Francisco Gallotti rente. "A residência distante,
de meu pae uma fmahdade. ,;·.olocara a mesma acima de I não faz perder o amor ela

Q��eria êle trazer à .iIl�a os i cilia1quer injunção P?l�tica, I terra, nem eu posso perder
trflhos da Ter��a CnstI.na e I e�colhençlo. para �lcIgHa i a minha porque é a de meus

da San.ta Ca�allna" canean-I ����entos ll1teleCtl�Çl.IS que o 'antepassad?s. Tudo, I:ela re:

d? asslm par� o sel.o ela Ca- �",tado tem ele SObql.

Ilembra
a mlllha famIlm: Nas

�Jtal os proeh:tos !l.o litor�lll' .c�m �a elivis:ão dãs tel�ras a:e,ni.elas, na]:; i'uas elos mu

� do planalto, novas avenl- lto ESt<ldo paI a a colol1lza- nlClplOS, /na ponte que vai

d��, tais quais como a Her- : (;flO do mesmo, já meu' pae i da ilha ao c011tinente, enfim
CIllO Luz, l,evariam à ponte rensava num $istema mais I em tudo há um sopro elo seu

sôbre o Estreito,. veículos e I c��:senvolviel� e amplo ele es-I espí,rito. Aii.�es de terminar,

ped:str�s ,com 01 �em e sem I �J:ddas. de' rOdagem., O pro- porem, eleseJo fazer um apê

cono.e�tJ?n.amer:to. O nosso '"ema_�nst�n te, �arece-l11�, ,ª' i lo ao,; catarinenses; colo·

:11:1I1IClPI0 esta agora nas i �,�mu�IC�çao dIreta e Im-· quem, :1 campanhn �leitond
1.11aos de um ,moço talentoso ,'esclllellvel do ,planalto I em I1lvel elevacto, O'S ataq,ues

e, trapalhador, o dr. Osmar v)m o .litoral. Continuamos' pessoais, �s p,erfielias e a

Cunha, que tem capacidade � se.r amda uns exiil1dos ria' insidia l1a!] 1 umsh;óé': A ,po
bastante ,p�ra mUlto fazer .-,apltal do· Estado. Estou I insielia nD.d,L constrpem. A
�m benefICIO do bem estar e '.:2J'to que o elr. Francisco

I
'Política n:lO cria incompati

�onforto el?� seus m�nicí- Callotti ,a�acará o' assUlÚo bilidaeles dcflni_tivas. Posso

�es.�9 q�Je .la tem realIzado .'om a ma�m;a llrg�ncia. I
afirmar aos meus conterrâ

e.uma prQva do que estou a No setor ela Agr1cultura, neos que, com Francisco
dIzer. Send�� rlor�anópolis a mt�!t� há o q.ue fazer. No in'-I Gal�o�ti, o POVQ estará no

��de elo gOH1l10, e de nec�s- �el, :or �a nO,ssa. Ilha as PalaclO' de
.
Flori?,nó,l?9lis.

"ile�aele. que o nosso prefeIto IdeiaS sus e vlavels, de meu Agraeleço, pois, aos meus a

"eJa ajudado por todos os pae foram abandonadas. 'De- migos elesta Emissora a be
governos, quaisquer que se- sejava êre estabelecer em nevolência ele me ouvirem e

.iam os partidos a que per- diversos distritos da Ilha transmitirem aos rádio-ou
tencel'em. " hortelãos portugueses ilhéus vintes a minha palavra. A
- Diante das candidatu- para, o desenvolvimento da todos, porta.nto, me éonfesso

$: ,'as do..;;; ,senhores Fráücisco lavoura;' pI'an tio de cereais e:dremamente agi'aelecielo, o

GaIlotti e Mi'ranela Ramos e café; cultivo raciônal' e meu fi�aternal abraço e 'o
'lua} a ititu'de de v. s. e qU� GÍentifico dos pomares e a ;neJJ melhor boa tarele.·

,

pode no entender de v. s., re- criação de ga,do leiteiro Jer- -0-

3ultar dessé ,governo I/ara o sey, para o abastecimento' Estas as pa)avras do dr.
'bem de Santa Catarina? do leite à Capital, senelo que AbelaTdo Luz, ao ,microfone

-- Quanto a' êste ponto, e:;te problema;l ainda hü:ie I da Rádio Guarujá, no dia 22
, posso falal� ,francamente está paya ser�resolvido,

� I do corrente, no programa
sem o menor constrangimen-' - V. S., ao nosso enten- ,"A Hora Social Trabalhis-
to. Sou amigo -do sr. dr. der, apreciou muito bem a 'ta".
Francisco BenJamin, .oallot·
'ti, creatura' bonissima e· a- "

. _

'. .

�------------------

miya daqueles que o pro- ;��::'::;;;4;"
curam. Profissional experi- F_'-" Q 'a'melltado em diversas' dire� "e'G an

.

a'G?es do Departam�nto Na- i
-

Ii' ..., .'.,

,
�lonal de Portos, RIOS e Ca- I'

'I
'lHeS,

. Franci,sco GalloUi é.' i"
•.

L1111 engenheIro capaz, hO-1'

nes to e trabalhador, que tem
Aconteceu l,á no interior. Os caboclo3, à saida ela

deixa-do em diversos setores ',)1lissa na capelinha, ainda não tinhaní. tido tempo. pa-

daquele Departamento uma
·ra vestir o bichará, e 'arrumar o barbica�ho do som-

f; d
.. >!i brero, quando o dr. Jorge Comminos Lacerda.. sucedeu

,e e OfIClO di'gna ele' 'ser '

I.
entre eles. Na "pracinhà" fronteira ao templo havia

Imitada. Tanto assim que

I F 'G
. uma pedra - para as senhoras -apearem, quando vão à

ranclsco alIotti arrastaelo missa _ e, trepado nela, o 'candidato deitou o verbo

F ST
�

O E O I ,iiiiiiiM.-•••iiiiiii_iiiiii••iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiconosco na queela do gover-
'

'E A DA ARV R N J \

1�""'P7,tmrn
me" W '7 %: 7 '7 5 ] .10 centra'l, em 1930, foi lo"

começando por dizer quem erá e ao que vinha. Os ser-

.

.

"

• /' go chamaelo a ocúpar os' car-
ranos, tomados de� surpresa, foram-se aprochegando. E

MURILO BRAGA v,
A

'

b"'? gos mais importantes da en-
o orador dá-lhe que dá-lhe: 'que era o maior amigo

,

"

, OCe sa Ia genhal'ia fracionaI, antes 0-
dos caboclos, que era' o maior deputado federal de

As crianças do Jardim' de desenvolveram interessal1tej
,

, cupados por ;vultüs eminen-
Santa' Catarina, que apresentara '8' maior projeto; qüe

Infância Murilo Braga, d'es- programa de recitativos, ten- - Que se à Estrada do Rio do, Rastro, la,mau- tes éomo Arrojado Lisboa e
03 seus comícios eram os maiores, que já se conside:'"

ta Capital, reali.zaram{ ante- do poí: tema a-árvore. gurada, não for, alarg'ada em mais'3 metros, por autros. ,Francisco Gallotti
rava G maior Governador do Estado.,. "

ontem, pela manhã, sugesti- Algumas mudas de "Pá'_l ela não. poderão passar caminhões e automóveis? �1l11a vez eleito presidente d� Depois' de múitá promessa, lembrou-se ele imitar

, ,. '
. _. outros candid<' tos:

'

va"Festa da Árvore, na data Brasil" foram ali, plantadas - Que co.m !l larguia atual essa estrada não EstadO,.fará tuelo para c
_,

qu� lhe é consagrada. pelos dirigentes -do SESC, adianta quase nada a ninguem? bem material, espiritual d08

Entre sorrisos e manifesta- pelas educadoras e funcioná- - Que alarg'á-Ia de mais 3 metros eCíuivale a' �lOSSOS conterrâneos.' Não

ções de júbilo, os filhos dos dos,' e pelas. crianças fato'· construir metade dela? lhe falta intelIgência, valor
comerClarlOS que, naquêle qtle despertou a atenção dos - Que o pllVo. que foi assistir a inauguração e capaciàa1r de 'trabalho,.. O
estabelecimento, recebem be- alunos, levando-o:.> a melh'Jl' dessa estl:lI:cla teve qu� slÍbí-la a llé, pois foi proi- "eu programa, como sabem,
fícios através dessa esplên- :::onhecet'em a razão do DL\ bido fazê-lo, em veícu1os? '

' , .é Justiça, Altruismo, Traba-
dida obra do SESC, presen: DA ÁRVORE, '- Que, por isso, a maioria dos pl'c3enfes de-

IlhO
e Ordem. Nada mais é

tes, entre outras pessôas, os Com essa rp.ag'nífka festi-- sistiu da churrasca,da em Bom Jardim? preciso para fazer do nosso

srs. Charles Edgar Moritz, vidade, a árvore teve a ho- - Que até a maioria dos coÍ1Vidados deU 0- Estàdo um exemplo a imitar

Presidente, da Federação do l1fenagem dos filhos dos co· fora e foi almoçar em,Orleans?'
'

Ina Federação. O nome - ,de

Comércio de S,ª,nta 'Catarina merciálios, no Jardim' de In- - Que:' o Go.verno do sr. Irineu Bornhausen fez Francisco Gallotti não É

e dr. Roberto Lacerda, di'retor fâr\cia Murilo Braga, no dial uma' operação bancária, re'tirand�' saldos deposi- Ima improvisação. Filho de

Regional do- 'SESC-SENAC, 21 do corr�nte, tades em diversos bancos, na importância total Ima família ilustr�; forja·da
de'Cr$ 21'.091.618,80 e no mesmo dia fe2i uma ope- 10S principios mais sãos da

. ração de crédito de Cr$ 19.875.390,70? loutrina' católica, descen-
- _Que tudo isso Ilode ser lído no. balancete do lente do velho e saudoso

Tesouro, de 1-2-1952? :::el. Benjamin Gallotti figu�
'a traelicional da primeira
1epúbliea, êle pertence a

.1111& irmandade ilustradissi
ma. Seus irmãos ocupam lu:
:5a1'es d-estacaelos nás altas
esfei"as €la economia nacio
"ai: Aquiles, médico e ge
neral ilústre; Odilon, psi
quiatra eminente; Luiz, Pl'e
sidente dã maior Côrte ele

.Justiça, e Antônio brilhante
,

" e n�táyel 'advogado na. Ca-I
_.��ml"'.·- •.ljfi·�-'-"-ür-. pital ela República.

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

......

Nos primeiros dias de ou- se-ão na Faculdade de Filo

tubro, em' hora a publicar sofia, de manhã e à tarde,
posteriormente, realizará na estando desde ja aberta a

.nossa Faculdade de F'ílcsofia I Inscrrçãe, que
é inteiramente

,

e a convite de seu Diretor, o grafuíta: poderão frequentar
�Senhor Desembargador Hen-, 03 cursos ele professores de

ríque da Silva 'Fontes,' um ensino primário, secundárto

curso de Filologia Portuguêsa I e superior, alunos ele nOSS8,,�

e outro de Dlalectología Bra- i Faculdades, folcloristas,
etnó-

sileira o Professor da Ponti- gratos e, de um modo geral, ,...-.-.a
...···..,....:.............·�·........�··...-:.·...............-..d·

............· ....

""..,.,t,..··�·�..,.·
...�·d.

fícia .universidade Católica todos os interessados em

fi-I «Iuau,guraçao» a es ,ra'-do Rio de Janeiro Dr. sera- Iologia e dlalectología.
fim da Silva Neto.

da

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

I ,da do' RI·o d�o RastroO Prof. Serafim Silva'

Neto, autor, além de nurne- AMEAÇADO I

oco t ab 11 d 'LONDRES 22 (U P) O I A estrada do Rio do Rastro teria sido ínau-.
r ... s l". � lOS ' e sua e.spe- l ,'" ,-

. ,

�- 'rada, ha três dias.
'

ciaHdade, de três obras fun- doutor' "Lúcio ele Miranda,
da,mentais, Manual de Ii'ilo- POl'tl1gUê3 ele origem goanes,'l, I Inaugurar uma. e.:;trada é ent.reg'á-la ao tl'àn-

l<!gia Portuguêsa, História da e parti_dário da entrega de
sito público. A do Rio do Rastro, 'entretanto, aiuda·

.1- Líng'ua Po.rtuguêsa; ainda em Goa à União Indiana, foi ea- I' exige muitos meses de intensa construção, llara

publicação, e Introdução ao contra'do sem sentidos ontem i
chegar a servil' o povo. Caberá ao dl'. Francisco

estulto da Língua Portuguê- il. noite no quarto do seu ho- I'
. G�tlloU,j, futuro Gõ\'el'uad.ol' de Santa Catatiná,

sa no Brasil, é hoje conside- LeI. Chegou de Portugal há! terminá-la e entreg'á-Ia., de fato, ao ,trânsito _c,o-

rado como um dos maiores I uma ser1.1ana; deveria ir ho-j
mum,

,conhecedores da estrutl1ra e' je !l'ara Botnbaim a fim de

história de nossa língua. I unir-se ao movimento pe�:t I
Aparelhado éom vast9s e' conquista de Goa. Vice-reitor i

seguros conhecimentos de fi- cle um colégio nos Acores de-'
'

losofia', 'Sociologia, história, mitâra-se l'ecenterÍ1�nte.' Di-
"

geografia
�

hl:\mana, antroPo-1,zia ter recebidd numerosas \
�ogia cultural e �inguísti�a

.

ameaça� �le morte ele,vido a I'geral, o Prof. Serafim da SIl- I suas atJvldndes antlj)ortu-
va �eto sempre litga aminú- I guesas, Sua esposa e filhcs;
cia e vigor da análise cientí- ,I encontram-se em Portugal. !

fica a uma capacidade de Um dos, seus amig03 10nc1l'i .. i
síntese que poucos filólogos' nos declarou 'que ele estava

I

contempÓrâneos p'O d e r à_o :uheaçado há tempos ele ele .. 1
igualar.

.

)ressiíô nervosa, I-A vinda do ilüstre Mestre .
-------

à nossa Faculdade ,de Filo-
'

ARSENAL I

CLÁNDESTlNO

� I

____ ... . --- - ,,_ ... .•_. --------- 'r�

Florianópolis, Sába�o, 24 de Sétembro de 1955
-----

,�

FACULDADE CATARINENSE DE--,
FILOSOFIA

Cursos de Filologia Põrluquêsa e

Dialectologia Brasileira

SQfia repre!,enta uma gra�de
líbnr'a paTa a: Escol� a-- Q

portunidade -de prestar esta
mais um serviço à cultura de

Santa Catarina e do Brasil.

Efetivamente, o Prof.. Sera

firn da Silva Neto realizará
a par das exposições teóricas,
trabalhus práticos de dialec-
tOlogja.

'

É seu objetivo nào só in

formar todos os que estive
rem iritel'essados no- assunto
do' que de mais recente e de
melhor quilate científico se

tem realiza,do nos campos da

filologia· e da dialectologia,
como também preparar uma

turma de pesquisadores que
tomem· sôbte si a realização
do levantamento dialectoló- ante-ontem, contra o > r..n vio

mers;ante inglês "HeJikon",
diante do pôrto comunista de
Fu Cheu..

S. JOSÉ (Costa rUca), 22

(U. PJ - Informou-se que J

Serviço de Inteligencia co:; .. �

tarFiquense descobriu, em

Cartago, um grande arsen81
clandestino de a_l'ma.3, que in"
cluia 44, bombas aéreas, fa
bricadas COm tubos de oxigFl
nio, 'e 16 bO�1bas terrestrE:s,:

•

para dinamitar pontes; ecli ..

;'icios e viat férreas. i
. ,

i

i
-IATACADO

HONG KONG, 23 (U, P

;---1'- Diz-se que um navio c:e

guerra nacionalista chit',ês

disparou, ao meio-dia_ d�

gico do Estado.
As aulas do Professor Se

rafim da Silva Neto realizar

\

UNIÃO CATARINENSE DE ESTUDANTES
AVISO

A União Catarinense -de Estudantes desejando aten-.

der, a contento, os interêsses dos Universitários barriga�',
verdes e o estnd!,tntado em geral, entendeu estabelecer, m,

sua sécle, à rua' Mvar'o de Carvalho, 38A, o seguinte expe-'
cliente:

'

n - De !la. a 6a. feira - Ivo Côrte'-- das 17 às 18hs.

2) e aa. feira - Paulo Pacheco _:. das 9 às

18

x x

_

� x

O que houve p3l' lá, há dias, foi mais uma

farsa eleitol'eil'a, de uni l'idíéulo sem IhnHes

Segundo. anÍu1ciaram a estrada' seria in'augll
ratla e festejada com farta e s.u:pi.mlla: churrasca

. da, do. ladó de )ú, no encantador Bom, Jardim.
Os convivas, lá em baixo da serra, eSlJeravall1

a hQra de ·galgá-Ia, nos seus ai.ltO!ilÓVeis, ,com o do
Governador à frente.

'

Cheg'ou e!';sa hora fesÚva. Deu-�e a partida so

lene -:- como .se fôra a di! uma' móriçl'!ol Na 11ar.te
plana - estrada ótima!

. -
.

Depois, começáram a subir, mas ailÍtla long'e
.do· llaredã.o de granito.

De ,repente, cortandv o leito, rim iml1eeilho:
�ol'daS . �tr'a;vessltclfl-s. Sinal de trll;Asito ,i�terromlli
do. JW:u.v.-e a parad:i� Daí ,para à :7�!e:nt� a. esfràtl�
el�it!1ndo na subida. da rocha, afinava em funil.
Vil lat'iü d� li. da,.s corda", dois jeens p:ll:a ()01u1mr.ir
os COflVi\;!ls... l>al":l QS cimos' da 'i,montlll1l1a,

'

Os
jeeps v--io e voit�m, levando os co.nv'idados para ...
o de,sconheeido. M'as, depois de ir81{. e virem al

-gumas vezes, os jeeps voltaram com alguns passa
geiros, de mais idade! Que feria hàvido? Esse_;;

passag'eiros contaram, então., a,os Íllúmeros ,convi

'v�s, que aguardavam vez nos' jeeps; que e?s�s,.jeeps
'nao iam até o 'alto da Serra! E quê para se chciTal'
lá era necessarjo vencer a pé dois quilômetrôs "'de
subida duríssima! .

,4
._

A
-

decepção foi enorme. Os convivas, blefados",.,
il'l'iiac1os e até esf,ol:ue!:\dos com :l espera, resolve-

.

mm cair fo�a e voltaram a Orleans, a procura �lé
hoLeis e restaurantes l>ura o almoco.

'

Eis aí, no r:nais rápido resum�, a história da

,inang'ul'ação da estrada da Serra elo ,Rio do Ras
tro: encenação eleitoralista, para ludibriar o povo'

]'Jada �isso àdianta"mais. 'O eleito.rado Já _11ão'
suporta essas ia}leaçÕes, E a 3 de, out�bl'o. elegerá
um Governador que não continui com essas !lal1-

. tomimas, mas tenha co.mpostura, e respeite, antes
de tudo, o decoro devido ao cargo. ,,�

- Que apesar de solié�tado o Govêrno não.
deu explicações sôhre essas operações para não
se iNCOmodar?

"7' Que nas /rellniões pedagógicas llromovi-'
\

;�as, h 'lés'peras de eleição, p:ola sra.' Diretora.., do '

DetllutamaÚo de Educacão; o único" as.sunto. tra
-

tado é a pl'OIJaganda d�s candidatos governistas,
sob al'tleaças às professol'as?

1-,.- Que A'GAZETA, em part.e, é 11l10.l)riec1aíle da

deputado Paulo Bornháusen,' filho d.o. Govel'na(lol'
do Estado?

'- "Como venho fazendo em todos os lugares, a

começar pela CaRital, terminado meu discurso estou à

disposição dos me'us amigos para respondéf qualquer
perguntá sôbre qualquer assunto!"

Os caboclos entreolharam-se; silenciosos,
- "Não tenham acanhamento, Podem pergtintar

o que quiserem que eu responderei. Conheco todos os

pl'oblemas do Estado e estou pronto a sa:-tisfazer a

curiosidade de qualquer ,um· dos presentes".
Novo silênclo dós serranos,

.

- Não .façam cerimônia! Perguntem! E' até um

favor que me fazem! .

•

,� Surgiu, então, um caboclo mais largado 'e gri
tou, quebrando o chapéu na testa e dobrando ó pala
sobre os ombros:

- Com sua lil,lencia, dóutô?
Pois, não, ami'go velho! Pode perguntar!
N.ãõ pens'e vancê que eu quero lhe desfei{iá!.

Ora! Ora! Sou. eu quem está peçiindO a sua

pergunta. E' favor, já disse. Qual é a sua pergunta?
�
- Puis seu dotô, nóis só qué sahê quandO é qui o

dotô Gallotti chega aqui?
.

A gar·ga:lhada. explodiu solta e os caboclos disper
saram-se, deixando ainda o orador em riba da pedr,l,
desajeitado, encafifado .. ,
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