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Dois ,vetos rejeitados ontem, na Assembléia Legisla-tiva
MõYfme�irtoN�iãê�iê"riãf'Ren("vã'dó�r
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Arficula-se o ()omércio para Interv ii" na Politica
cio, da Associação Comer
cial do Rio de Janeiro e do

Serdef', órgãos de classe

presididos respectivamente
pelos srs, Bras ilio Machado

Neto, Carlos Brandão de Ccnfederaçâo Nacional do I ta' o interêsso que desper-I povo, as crises de' indústria,
Oliveira e Milton Freitas Comércio, foi precedido de taram e o cuidado pôsto na do comércio e da lavoura,
de Sousa.' diversas reuniões prepara-: elaboração das' ,bases do o isolamento em que vivem

O lançamento oficial, que tórias, prolongadas, algu- programa. Estados e regiões do país, a

.:'lerá hoje, às 16 horas, na mas por mais de 24 horas. � ACIMA DOS PARTIDOS desorganização do comér-

...o.-.o_o_o.-;;>_co i O Movimento Nacional cio exter-ior, a- infidelidade
\P, í I Renovador não é um parti- doutr'inária e política dos

iC?m J1$ antigo 0_iá- j I �lo polí��co,. mas um apêlo governantes às suas pro

criO d 2 s. Catarina � I a consciência de todos, sem messas, ,em suma, a incon-

, "

d ist inção de partidos, para tinência e flutuação dos

� Ano XL � que se estabelecem as bases comportamentos políticos,

I I de uma ação salvadora co- bem como do próprio so-

I�· N. 11.616 IC
mum, Seus d i r ig cn tes vêem vêrrio e sua administração,
n o 'p.�ís "um sistema ag rá- a flutuarem, corno .navios

�()._.()...o...o...()...()... 1';0 crnpcrr.ido. Íl'ú{dl e ina.
. Gr; 1,00 �

mo, 19 (V. A.) - Sob o

I "por
uma nova era de ',mo

nome de Movimento Nacio- 'ralidade e progresso", pro

rial Renovador serão lança-] posto ao povo brasileiro

das hoje as bases de um i p01" in iciativa da Confede

programa de ação política I :'ac;i,o Nacional do Comêr-

.(_·o�""()__"()-=- 'i)�
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\ regularidadedequada industrializa ç ii o.

rie scqu ilibr-io entre o>; seto

:'es fundamentais ela produ
:iio, impropriedade dos mé-

e incon stân-
___ 0--'

OS PRIMEIRO,S ••. 'IAlingida pelo fôgo a Em·
_

· i �
bai�ada 'Americana

Empossados Joao . Gonlarl e 8 Aranha i 1.10, 19 (V. A.I No

I
"'''OC amo na rêde elétri-

RIO, 19 (V. A.) - Dize�-I,oca.:i,ao·lllll dis(;L1�'so no qua� 11'�glmenta;�0 i,m,ediata �rn �l�:��Oosd�n���a�:a!:érc:�:
r'
�:�C�l:�l�;��e :::���ou�e�:��

do que não traz para o MI- procurou demonstrar que e tomo dos s ind icatos e af ir- <.:0 Norte, situado na aveni- plosão. Não encontrando
n istério "um programa de um homem do povo, do pro- I' mou que as portas do Mi-

d Preside 'e Wilson lü ..1 " d fácil b tã
.

"d
' A

t
,',

d 'f b II t
,.1 ., n t, " COI pos e aCI com us ao,

inquietação", o sr. João leta r iat o" e so com es es ,,1;�tel"l.0 o ra a 10 es a-
",_, " ,

.. ,

Belchior Marques Goulart tem compromissos. l rào fechadas aos falsos lí- O_OI. e�l, I�a, tar de. de_ on,tem, as chamas cmgrram-se a-

assumiu, ontem, a .Pasta do O novo ministro co�cla-II.:\,el"e� e �lOs profissionais do um prmcipio de incêndio. A quele ponto, onde estavam

Trabalho, pronuncIando na mou os trabalhadores a ar- sir.d icalismo. ação dos bombeiros e a cir- dois refrigeradores de ar.

cía de ân imos e diretrizes.
,Para corrigir tudo isso, o

propósito do Movimento Na
cional Renovador é o de

mobilizar o povo e as elas-

todos administru tivos, im-

:)!'cvidência dos dirigentes,
r.egl igênc ia e até mesmo ses para a vida política, fa
inexação moral de' muitos cilitando-Ihes esclareclmen,
administradores". tos, informações e críticas

As consequências são -

a que os possam orientar na

alta do custo da vida, a ca- escôlha de candidadtos de

rência de alimentação do quaisquer partidos.
NÃO FARA' MILAGRES

Despido da sedução
dos cargos ou da ambição
do Poder - disse o sr. Jan

�:o Ooulart :_ seus objeti
vos são claros e definidos,
resumindo-se na' conquista
de uma ordem social mais

cunstância de ser o edifí

"lo dotado de modemis ins

tn laçõcs contra o fogo, po

rérn, não permitiram que as

chamas assumissem 'propor-

---- \.

�a Marin�a MercanteNotas Políticas'
Se não há erro, houve tempo em que o Brasil viveu

sob um regímen diferente, nos anos de 1937 a 1946. A

Constituição, outorgada; os governadores, ditos inter

\ entores, de nomeação; os prefeitos, idem.
Sim, houve êsse tempo. O sr, Iríneu . Bornhausen,

por sinal, índuziu o sr. Nerêu Ramos a cometer um erro

adm lnísj raf ivo : a sua nomeação para Prefeito de Itajaí,
De tal'modo se houve o prefeitinho, tamanho foi o

seu fracasso, tüo alarmante a sua incapacidade" que o

:--ir. NcrLlI Hmnos traiou de substituí-lo clem,onstrando o

sC'U_ desag'l'udo p€la atuaçüo daquele .qu� nem m�sIl}1l

pd'Ú 'sr.' Pauio Fontes, 'Seria superado em negativismo.
1\las, apesai' das çcllstalltc:.·s indiretns �e de invitations of

work, o sr. Irineu não compreendia 'nada.' Continuava

apegado ao cargo como ostra. Até que um dia a corre

ção foi mai,:; euérgica' e direta e houve fOg'l:etes em Ita-
, jaí ...

Na Prefeitura o sr. Uornhausen deixou apenas uma

lembrança da sua pa.3sagem: a de haver sido até hoje o

pior Prefeito de Ilajaí!

ções assustadoras. Ao mes-
RIO, 19 (V. A.) - Ante

I !:o',"r:<11'
impa rticável a subs- perando que; greve te rmi- '

mo tempo que o fogo era I

ilJ,'ta, sem a mínima quebra ii reação dos marrtimos, a- :ituiçi'ío dos mnritimos por: ne, dois navios de passa-
das 110�S'" s trudicões demo- extinto, tôdas as dependên- meacando provocar tlnla,' 'u a r

'- "I," h d!' It 130
� a.

.

• ': ,

'

,

' :�. ê, n içoes na �Y.l.:u·:n a e
; geirus : o aque�'a, com �

cráticas. Não trago para o cias da Legação Americana gr ev e gel aI de tr aba lhado- I ., ue rra. Esta, por sinal, tem' pessoas, a' partir para Re-

Ministério um programa de eram invadidas por espêssa res ern todo o pais, caso o

I'
.mcontrado sérias dif icul da- ,cife e Cabedêlo; e o Ara-:

inquietações - como pre- e negra fumaça, ameaçan-
govêrno os convoque mili- Jes para movimentar os na-

!
ranguá, em trânsito para

tendem alguns setores po- lo ele asf ixia todos 0S fun- tarrr:ente para voltar aos vias mercantes, correndo Santos, Rio Grande e Pôrto
líticos - nern prometo so- serviços de que se afasta- .nesmo que o Lóide C-olúm-: Álegre, com 45 passageiros,
l,uciónar milagrosamente os :oa{�l'ios, ,que,' eSPflvoridos, raI!). (uma repetição' do gol- bia, que ontem zarpou da' Esses barcos partirão so-
:''ilünféró

....
s \

..p�ó1í,]emas -"dos ·:�n·lfeT-::tn� pü"tí A-'l�'a. ,NessEI' J'e a_pli(l,p..d() C()nttíl 1)8 ae'X'o- Gilana>bara; lIão pÔlfe, ilave- mente -dois dias .apÓ'� o 'tér
'l'abalhadores. 'Todos sa- ,)(:ílsifw" um jovem, na ânsia " '; llLa;;), cogita? Cntete de gar pOI' mui:t> tempo, sendo mino da greve, devendo os

')em, de resto, que êsses de se pôr ao l�nge da fuma- 'oneeder licença aos navios levado para üm pôsto no portadores de passagens

9rob!emHo, são uma conse-
ça, escorregou, no "hall"

'stl'::r::g'eiros para fazerem Estado do Rio a rebQque. permanecer em constante'

C[uência d� realidade eco- avegaçf\o de cabotagem no Essa notícia não foi ainda contato com a Costeira. Tô- _

, . do edifício, e caiu ao solo, ' .

t f'nomlca" que no Brasil de ;"1i,,, l:aso os grevls as per- con lrmada pelo Ministério das as agências de Santos
hoje 'se apresenta particu- fuindo-se na mão ,esquerda :stam na sua atitude. Essa da Marinha. não funcionaram ontem, Ke-.

!armente difícil às classes Foi socorrido no Pôsto Cen- ,fGl'l1'1a(;�o foi colhida on- A GREVE NOS ESCRI- 'gundo informe colhido no

proletária�. Daí porque uma traI de Assistência. ,€11'1 EG próprio paLácio do róRIOS Sindicato das emprêsas de

" x
das minhas principais pl'eo- ORIGEM DO FOGO

eatete, sabendo-se que os Os empregados de escri- N-avegacão.
x ,cupações seria fazer com :l'imeÍros estudos nesS,e :órios, que eram a

princí-I '

•

I _ ,,,,.. No local; objetivando sa- t'd" f I' d
Naquele tempo, como é sabido, as leis distribuiam qu: este, lnll1istério, numa "en I o Ja oram rea Iza os. pio considerados o setor de

---

as cOffipe,tências de outra maneira. E, com a guerra, qüe ! '1ç'a.o :on�unta com ?S, de- ')1"1' dos detalhes ,que prece-
A INTERVENÇÃO D'A

mais difícil adesão, cores-114d.·ada a Bom€llvolveu o Brasil, houve necessidade de uma série de: mais orgaos da admllllstra- (,leram ao pTincípio de in- MARINHA ponderam' inteirament1e à, e ..
medidas preventivas e re}ll'essivas. Ainda assim, o go- I, ção p,ública, empenho tôdos �êndio em questão, apura'- décisão da assembléia de I08U de B

·

. Concorre,u para' essa ati. em o]Cvêrno do Estado nunca fez, nos meios de colonização, ,los seus recursos técnicos e
nos o segljinte: Cêrca das tude a entrada em greve do

seu sindicato, inclusiv.e no U

demonstrações bélicas, a moJo daquela que füi feita em humanos num esfôr'ço co- subsolo do que toca (às bilheterias das I- d 14h30m., no pessoal de escritórios da
,

La!!'es, por causa de um ponto de automóveis. A impren- mum e sup,er,ar as causas ' emprêsas responsáveis pelo Comunicam-nos os or!ra-
� d- I prédio dois operários, mu- Ylarinha :Merc3nte, fazendo �

sa passou a ser controlada. Muitos reclamaram. Outros .esse cesuJustamento trá-fego na Guanabara. Na I: nizadoI'es da hom,ena,g""111
d' 'd d

.

ld �essa.r iodo o expediente -

fingiram que não gostaram. Na realidade, gostaram" co- 1ue po e ser apontad? co- J11 os e maçancos, so a- Costeira, verificou-se pa- I • ,

mo ficou provado mais tarde, quando os J'ornais llussa-
mo f.o�te. de profund.,.os de- vam vários canos do iste-

burocrático indispensável' ealisacão total. No Lóide, i aos srs. LUIZ de Souza, OLi-

l'b aos d,espachos, conferências' I t C F d F'
ram a l.sufruir das g'arantias constitucionais. ':�qUI 1 nos, notadamente ma' de refige"acão de o ar. apenas algumas senhoritas!,r. ampos e ernan o 'el"-

, �, . , � comunicações, de modo a I

Um dia, ou uma noite" um órgão da imIJrenS3 cata- �os orç.amentos domésticos cqmpareceram, mas, o seu I l'E ira de Melo, a qual se re-

I b II quail1.10, um deles, descui� Irinense foi fechado. Já em Blumcnau out.ro em liu!!ua lOS tra a 1adores. P'roclama/da 'D'í\
concurso se tornou in�til, 1 ,tliza:'ia hoje, sábado, na

alemã, o havia sido.
""

• A POSSE, DE ARANHA dado, tocou o bico �o sol· U dado o vo�ume da� adesoes. 1 Penitenciária Agrícola elo
Passados os tempos, o diretor desse jornal vai a

Declarando que seu pri-'

2 I1OI-to a Bepobll·cml Nas demaIS empre.sas o su- I Estado ue a me ma fic:!.
Juizo postular indenizaçüo por perdas, dallOs, lucros ,neiro empenho será simpli� Mail 4 ,horas 11 u cesso da greve fOI tambem I ' ,q, ,.

S

cessantes, etc. Tem ganho de causa. Deve, pois" receber
ficar as práticas, os proces- 0AIRO, 19 (U. P.) - Y I integral. _

'.i c'dlada, sme dI:, uma vez

,

varios milhões de' cl'uzeiros., Do Estado'.' Náo. Todos su- ;os, as organizações fazen- de vida ,reneral M,ohamed Na"uib I PASSAGEIROS NO PoRTO que os srs. Governador e

bem que não. Logo não foi estadual a autoridade res- J,Írias, da cobrança d� pa- "".,;:ih.l.l"'Lil'uN,' 18 (U. P.) :ss,umiu a p�esidência
o

da I Estão surtos nó pôrto, es-.: Secretários de Est�do via

ponsável pelo dano. ,De quem vai rec�ber? Da União! "amento, do orçamento à
'ontabilidade, da despesa a'

- Julius e Ethel Rosen- República do Egito hoje! G - T b'
! jarão hoje, só retornando

Logo, a autoridade que ordenou o fechamento do jornal I OIS am em
f d 1 O I

'

d I d' ,'estação ele contas, de mo- bel'g, o casal de espiões a- 'oficialmente Tlroclamado., ,

liuarta-feira vindoura. No-
era e e'l'a. nterventor, e ega o do Chefe ela Nação, - -"

era autoridade federal. O Código dos Interventores" to- Jo a que o povo - o único tômiços cuja execução na Todos os membros da 'fa- -

,

d' -I.' I t'ciaremos, aqai oportuna-

davia, lhes traçava as responsabilidades. Fechasse ele 'l"oprietário do país -

fos- cadeira eléfrica estava mar- :nEia real foram despojados se eml Ira I mente, a nova data para a

.

I
-

d' l' t
.

t E t d "a acompanhar, e dêles par-
'

l'
-

d I Io Jorna, e' a aça5} o Jor11a IS a sena COD ra o s a o. ,. cada para hoje" viverão pe- de seus titulos nobiliárqui- RIO, 19 (V. A.) - O sr, i Cta lZaçí:fO aql�e a lOmena-'

Porque não o foi? E sim contra a União. A resposta é :IClpar, através da inspe- " -
I"

ção diária, o sr. Osvaldo lo ,menos ate amanha, em quicos.'
. ,

Coriolano de Góis vai de-, ';:Lm.
clara e o caso sabido: quem mandou fechar o jornal foi \

'. 't"
I ------__

o Ministro da Justiça. Santa Catarina não tem nada com, �,l:::t1,lh�, ,assumiu ontem, o I
consequêncIa do adiamento, O novo regime vigorar':: m; Ir-se da CEXTM. Foi o I

isso. E o sr. Nerêu Ramos, muito menos. As àfirmações
.\ll11lstel'lo da Fazenda.

,
d:l tlecisiio da Suprema Côr- 'durante três a.nos. Ao fim que ,informou êle 'Próprib, ) eISO DA CIDADE ...

em contrário indicam apenas isto: ou ma-fé ou igno-,
q Pall'°ff<;riu um

I di.scudrso .no i te, convocada e'XtraorcÚná- dêsse periodo de experiên- ontem, à tarde, ao deputa-I
rância.

u, ,ez a apo ogla a vIda" .' 'cio C
'lemocI,6tl'ca" .

d'
!'lamente, para apreciar f �!a, o.povo decidil':írem pIe. arvÇl.lho Sobrinho, du-

_. ", a maIs 10'- '

na, a mais moral e até °a: suspendo da exeGução on, biscit.o 'quai a forma ,de go· :ante a posse do sr. Osval-

'Uais eficaz das formas de I tem ordenada pelo juiz 'êma republ!can,o que de- do Aranha no, Ministério da

viver, pe tra?alhar, 'de go- i William Douglas. , 3eja, elegendo seu primeiro Fazenc!à.
vernar e, maIs do que tudO,: Enquanto a Côrte se reu. 'residente. O deputado pes�epis\ta:L) sermos governados". nia para decidir a sorte .dos NOVOS DIRIGENTES ':em c.ombatendo o presi-

Rosemberg, o processo 'de O tenente-coronel GamaI dente da CEXIM, a quem

convocação do juiz Dou- Abdel Nasser, vice-presi- dirigiu da tribuna da: Câ

glas, acusado de prevarica- dente .do Conselho da Re- piara um apêl0 pal'a que se

ção pelo repres,entante de- volução, tornou-se vice-pre- demitisse.

mOCI'ta Wheeler" co,meçava �idente do Conselho d,e Mi-
. DIÁLOÇO

RIO, 19 (V. A.) - O go- <1 ser examinado na comis- nistros e,Ministro do Inte- Quando se enc�ntl'aram,
vêrno brasileiro reconhe-I süo judiciária da Câmara l'Íor. Três outros oficiais da. l,:l:tem, o sr. Co�'iolano diri-
ceu, ontem, o novo govêl'no dos Deputados. ':'evolução 'que depôs o rei giu-se ao sr. Carvalho e

estabelecido, na Colômbia, I O pedido de convocação 'Farouk participam também djs�e-Ihe:
depois do r�cente golpe em

I
exige ainda que o Congres- do govêrno. O comandante .:_ Carvalho, vou cumprir

f·
" I

que 01 depôsto o presidentl:: 50 instaure um 'inquérito Abdel Hakim Amer, a.it�-
Ospina Pere:�.' O atual che- i

para investigar ;ôdas as a- dante de ordens de Naguib,
'Íf. da nação colombiana é' tividades oficiais do juiz foi nomeado. comandante-
o general Rojas Pinila. I Dougb:::. chefe das forças armadas.

x

I

x

x

O folhedo palaciano acha que o sr. Nel'êu Ramos
devia pagar o' prejuizo. Porquê, se não foi o autor do
ato?' Essa teoria 'de obrigar a autoridade a' pagar as

consequências dos atos danosos é muito perigo-sa para
ser defendida 'por um jornal do sr. lrineu Bornhausen.

Os, atos ilegais e arbitrários que tem ele praticado, às

dezenas, no govêrno, e que depois foram julgados nulos
pela Justiça ou sponte sua tornados sem efeito, traduzi
dos em prejuizo para os cofres públicos, somam já apre
ciável importância. Fôsse S. Exa. llagá-Ia do seu bolso,
a renúncia seria imediata. Ainda agora, por ato arbi
trário, a Colônia Santa Teresa está com dois diretores,
há mais de quatro mêses!

conheço
da Vila

��
tt-'
- Papai, eu

esportes e só

'0 ALÇAPÃO

Reconhecido o
novo Govêrno leio

x x Belmiro,
Agora estão' diiendo

fizeram também

em Santos!
x

Aiudá, no caso, cabe uma história. Ce'rto pref�ito,
)01' mera politicagem, demitiu um funcionário que não

llOdia ser demitido. Houve recurso ao Judiciário. O fun
cionúrio, por evidente, venceu. Recebeu, por isso, dos
cofres municipais cêl'ca de setenta mil cruzeiros.

O nome dêsse prefeito: Irineu Bornhfiusen.

que
as suas ordens. Apresenta
i't'i dentro de algumas ho-

, I
ras meu pedido d'e demis-I� .

i'ão.

um em At'arauguá!

- Cala a boca! Vai e8tu-
dar!

..

os

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Ga�lo\$ aoo,ok e $. /A.
Uma tra�jçao no Lomércio 9 na Industria �e Santa Catafina
Matriz- Florianópolis

Filiais cm: BLUMENAU, LAGUNA, LAJES, JOAÇABA, JOINVILE, SÃO FRANCIS:::O DO SUL, TUBARÃO E CURITIBA:
Especialistas cm: FERRAGENS, FAZENDAS, DROGAS, MÁQUINAS, PRODUTOS AU 1'( ,SCHELL, FÁBRICA DE PONTAS RITA

MARIA, FBRICA DE GtLO ..

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

I
I
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DR. JULIO D01N VIEIRA'
ESPEuALlSTA EM DOENÇAS DOS 01.H08.. II, OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA
Ex-Ass isten te na Policlin íca Geral do Rio de .1 anei- I

! o. na Ca ixa de Aposentadoria e Pensões .ta Leopoldina
Ral iway e no Hospital São João Batista da Lagoa. I,Curso no Departamento Nacional de Saúde
Consultas dlá.iamente das 10 às 12 horas. I

3as. e 5as. feiras de 15 às 18 horas. I

Atende no Hospital de Caridade, de 8 às lO
horas. 1

, Cónsultório: Rua Vitor Meireles, esquina com !iSaldanha Marinho.
.

.-

',_ ,.,'
!,Residência: Travessa Urussanga 2. - Apt. 102.

- i
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DItA. WLADYSLAVA W. MUSSI
E

DR. ANTONIO om MUSSJ

..... _m moderllo. método. eI .. dtacnbatleoD • tl" ..... I>J.I)�

hlLr03CÓPlA - HIST.aO - 8.&LPINGOGU7u. .•IITUIO·

LISaO BASAL

.... '0. o lu ..

., .. , ..\ lr�fr. 'f .rm-.u.o

C. lt.rl.:· .!lua Trajaoo a. lo I" &ou,.,

••'e.

........ i1., D•• II Ib·1:II lIuua .- DI". R,u.1

O.. li la 1Il !loras .... Dr.. • til ••,

a.II1,8.CI1a "'''Co.. i4a Tro.powllli:l, ... I
I

.

--_._- !
DR. A. SANTAELA IJ'orma'Ci p.la J'u.ldad. Naeio,...1 eI. •••1.1... ... (llll ...... ·

I.. <J. é••r.II11). .

,..,i ...l '••n.L

Ia-haterno 'a S.nta Ca.a eI. m••ri_r,U. 41.

:JUDie..... 'dlea - Doen<!laa. N.:rYoaa•.
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DR. JOSi: BAfflA S. BITTENCOUR')

GUalea ".ra! - P.DU'l'JUA
".a' 11 •• Mal., U - I..,..

n..JUCULTU ...... ...:... PIIDIAT&U - oLQhO.& ••a&.L
c::.u....rt. • ...II..el. - au. ..1.. Til.. a. , (Lar,. 11
\

' . !

._ ....) - ·1'l.r1a1l6poU••
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OUOI - OUVIDOI - N.&."rs • GAaGA.NT.&

OIt. GUERREIRO DA FONSECA
••IIMI.U." •• _•." ...

....r......'.r.Ilt..'••.
, u..p.d••• '''.Da. - ".fr.tor - "'.ne•••r. &ale .1.. (r...
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....1.. .)IIr. ''',.. 0••_
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DR. ANTONIO MONIZ DE ARAG.AO
ClltUJlGU TUmuTOLO.16

Or.......
a..••lt6r... 1010 PlDto. 11.

ha 1 l' mm•••M. _.110. ilO. &b.'_

... , l.y. l'l� fl4.

DR. ALFREDO CDEREM
C.ra. N.de... •• • fO ....&al.

b-tiretor do Ho.pUal CollDta !!I ' <to�"
ONDe.. 11.1"\'0... • m.lltlú.,

lm,oM.d. 8a:n.l.
••• Tiraíl..... 'II. I.

O'•••lta•••• 11 l. 1. !lore.

"OJOI! •• "'•.

..... a•• SaDto. Bar.I........ - ••Ve.".

_..---------�---,--_ ..•._._--- -

DR. SAMUEL FONSECA
CIRURGIÃO DENTISTA.

Consultório e Residência: Rua' Fernando Machado, 5.
Clínica Geral - Cirurgia Bucal Dentaduras

pontes moveis. e fixas.

Expediente: Das 14 às 18hs. de segunda á sexta-feira:
Das 8,30 ás 12 horas' aos sábados.

HORAS MARCADAS.

DR; ARMANDO VALERIO DE ASSIS
••DICO

.. '.rn... II. CUalea Iat••an .. .&.uI••••d. .. .-

.,Ital •• Carl....

OLDCO.&. ••DIO.... D. C.�O"'" • ADULTO'
.

.

\. - .Al.rll. - , .

c.u.IMrl.1 a.. N.D••••ela.... , - 0....1\&••u til ... II

, ••• 11 la l' la.n.,

........... , lt!•••r.cll.1 GalIlt..I'IIl., • _ 1'•••• ,••

Estrela " :Uil'
Ideal " :�.6i)!J
ESTREITO I

Disque '" ... -: ....

jrarmaciàs
.� de Pldntão
i .

4 qUil�t.a-feira - Fu;rmá
I
Cla da } e - Rua Felipe

Rua Nunes Machado, 17 -- sobrado - sala 2 ,.
Schrnidt.

6 s:lbado (tarde) - Far-
UH. CLA.RNO G. GALLET't'I I cnácia Moderna .,- Rua Joãq

__�Vo(;"nn -

Pinto.
, Rua: Vitor Meireles n. 60 - Fon'e 2.468 ...... Florianópolis.

de Caridade / I 7 domillgo - Farmácia

- R.,:Á�;;rii�;;;�u���;�ç��2-69":- i Navio-Motor «Carl' Hoepcke» I �!o:",,.
- Rua João Pin-

.
_ MÉDICO _ .,

KAPIDI:Z - n)!'IiII"ORTO - BJ:HURAN(.:A I I" sabado (tardei - Far-

CLINICA DE CRIANÇAS Vta&,enl" entr. I"LORIANOPOLIS. RIO OI: JANJ:HH" m{�cia �anto Antônio - Rua

.\ ) 1:10 P iIl to
A D U L T o. S �"-.II,. íllt�l'1Ilediária@ em Itajal • Sntroo ... "11,,

.

DOENÇAS I'".TTERNAS .

14 'romingo - Farmúcia
". • .."f .. '11t.lm., .l>" ....�. u ... r .. (I mOV"lfliêJ!W li .. p.&,ualf .. lrn.CORAÇÃO - FIGADO � RINS - INTESTINOS "'unt_o Antônio - nua João

Tratamento moderno da SIFILIS NAVIO-MOTOR CARL HOEPCKE
i'::;to.

Consultório - Rua Tiradentes, 9 20 sáhado (tarde) _ Fa:--
H O R A R I O: Próximas saídas

IDA VOLTA

.. �
.

vDR. I. LOBATO FILHO
D...ça. 40 .prellile. r....lr."rl.
TUBIiKCVLO ••

h. .lHOGRAJ'IA. :8 RADIOSCOPIA. DOS PULa0••

tuní>.do 1I.1a F.cald.de N.cloD.1 d.....didn.. Tl.1él�"1". "
Ti.iocira1'eiio do. HOlpital N.rlu :&a1D0II

C.r ... eI., ••p.cialia.çio p.l. S N. T. b-int.rno • .8:&-••• 1...... .c.

Oirul'l'l. ,soo Prof. UIrO Pinh.lro GulmarA•• í Ill.,

r.on.u;tório: aa" J'.lip. Scàmldi D. U.

P..ea.: Rua Sio J,(lr,e •. 30. [h .....i.m.nt.o da. 16 à. 18 llOr<u.
,_......_----------_._-_.

DR. JOSÉ ROSARIO ARAUJO

AD:\llNISTIL\('AO
n(·r!:I"::I; e Oficinas. à rua Cnnse l heirn l\hlfra n, lôlJ

'I ei 3022..._.. Cx. Postal, 139.
l Jiret nr : HUBENS A. RAMOS.
1;t!r�lIt<,: DO\llNGOS F. DE MW1NO.

Represem an t ('f: :

Representn çôes A. S. La rn, Lida.
Rua' St>nador Dantas. 40 - :'i'" andar.
Te!.: 2:::·sn4 - Hio de .l ane iro.

Reprejor l.trla.
Rua Felipe d{' Ol ive ira. n. 21
Te!.: 32-9872 - QflO Paulo.

A�STNATURAS

fifi andai

Na Capital ,.!

Cr$ .J 711 ••. I
Crs 9fl,oo

CUlIlica Médica - Doe.eaa •• crl••eaa

,. Tr.....m.a'" de Bronq1l!it•••m .dulto•• en.nc•• )

úoul\lltóriQ: Vitor ••iral•• , 18 - l° all.dar.
B .,r.,I.: D•• 10,1111 à. 11,30 • da. 1.10 à. 1,10 !lor••

lIi ..ah.fI..eia: Annid. ·]tio Branco, lil - rODe 1.11....

0. DR. NEWTON D'AVILA '

Jrarva ceral - ·Doeaç•• ·.e 8eDllor�. - Preecal.lI'1.
Iiletrlcl4lacle Méll.lea

C.... ltórlo: &11. Vl�r ••ir.!!l.. n. 18 - T.I.lOD. 1.11'.

C.uDlta.: AI 11,10 ho·rai • à tarde da. 16 Iaora••m .1.....

a_l.l.da: R"a Vidal a.mo., - T.I.fon. 1.'11.

MARIO

Ano ••••••• õ .

ClllO.lc:a 1l!oI6lUca •• u••", ...ri ............

t..-.U.ra. - .alUI .1010 Ptato, 1. - TeJ. Il til •

i ...... 11...". ........0 ..... llor....

..•••<:1.1 1l1I. )I.te"•• 16i4>l, U. 1'.1. su.

DR. VVALMOR ZOMER GARCIA
Diplomado pela Faculdade Nacional. de Medicina da

Univel'sidad(' do Brasil
Ex-interno por concurso da Maternidade-Escola

(Serviço do Prof. Octávio/Rodrigues Lima)
Ex-interno do Serviço de Cirurgia do Hospital

I. A. P. E. T. C. do Rio de Janeiro
I Médico do Hospital de Caridade
i POENÇAS DE SENHORAS - PARTOS - OPERAÇõES

Cons: Rua João Pinto n. 16, das 16,00 às 18,00 horas.
\

I
Pela manhã atende diàriamente no Hospital

Das 9 às 11 e das 13 às 15 horas
Telefône - 3.415 - Florianópolis --

No lnit.°riclI·
:\ no .'. . . .. Cr$
Semest re CrS
Anúncios mediantes cont rrito.

200.110
110.no

ADVOCACIA E CONTABILIDADE
DRS�

ZANY.GONZAGA
NILTON JOSÉ CHEREM
FULVIO LUIZ VIEIRA

ADVOGADOS
ARMANDO CARREIRÃO

Os orígfnais, mesmo nâ o puhl lcadns,
serão devolvidos.
A direção não '"'(' resnonsahlltzn pe!(),

ceitos emitido)': nos art igns fl""inllní,;,I.

nnH

rnn-

- CONTf'I?OR --

I RII<l Jerimimo Coelho, 1 G -.
- Florianópolis

ADVOGADOS.
-----_.

nR. M. \. j{jU LA UH.ll'd)()
e'--

UR. CLAUDIO llOkGES
ADVOGADOS

1"01'0 em a-c1'al • .H.ecurtlOS "er�llle u Supu'mo rrlf'
.al Federal e Tribunal Federal de R�(:urtWII.

.

ESCRITóRIOS
«'lo1'lanópo!is - Edifício São J ori"tI,

12 -. l0 'andar - 8�1.\ 1

rua Traja.,.

Rio de Janeiro - Edifído Borb� Gato. A' ..a;o!l

I e "1/'''"",, CarlO"I' 207 _.' �ala IOOa.

'II Advocacia ,e (;onfabilidade
tJiI... aST.liVA.M FUGAPANJ .

.

- ,�(h-1g.d() -

.H _.\('J(, GAl{!hALnI S TI:IL'\tN
- C.lIltabillMta -

EdIfício "II>AS I:," - 5() rUiO&.f

ORo JOSE MEDEIROS VIEIRA
- ADVOGADO-

DRS. CIRO MARQUES NUNES E
.

DIB CHEREM
ADVOGADOS

.

Causas cíveis, comerciais, criminais e

trabalhistas

de Itajàí
19/6

de Fpolis. do Rio
23/6

de Santo!!
24/6 21 (lomingo - Farmácia

I"ataronense - Rua Traja
I l. {I.. .Horário de saída: de Fpolis., às 24 horas

- do Rio, às 7 horas

I
NOTA: - Ao retornar dessa viagem o navio será pu·

xado e sub�etido a limpezas, calculadas em uma

I
semana.'

Em seguida será organizado o horário de saí
das do 3° trimestre.
r ara mall! 4J!tormaçõee dirijam-a., ..

(..MY·UftSA NAClON Ai. O:S NA YIlGAc,.:AO liOl:fChI
"Jl' .1�"o'l'"r" _. Cai]: ...

·

-Poltal •. " - T.l.fo·•• : l..n
(

Lavando com 'Sabão

\!irgetl'l Especialidade
da Cia. WETZEL' IN'DUSTRIAL-J8i.lÍvUle. (mar�a registrada)

economiza-�e fempo e dinheiro
I
I

._----_ ..... --,---_.�_._---_.

�

ji Informações. U.eis·
I

o I
. .I e !lUI' encunt rara. nes-

I Ia coluna. inCormaç(ie" que
I u eeess ita, diàriamenle t' de

l'Ia"dialn:.JORN.\I:-: Telefone
() E"t.adu .:t022

,

A I.aze; a 2.656
Di:íriu da Tarde '"

I) :iri .. ela Manhã .. ,

,.\ Verd ade .... � .

· llllpn'llsa Oficiai .

ll!dSI·IT.\IS
'

-

.

·
, I)t' Carid:Hle:

2.463
:::.01 (I
2.G��

I P ruvednr l
''','rl II ria)

2.:11·1
2.U;16
:).831
:tI:ii

·... rl·u Hamos •.....
\Iilil:lr .

�i"l" St'h1l'd iâo
.

(Casa
dt· Saúde)

,\Ta! em idade Doutor
Carlos Corrêa

CHA.MADAS UR-

3.153

. 3.] 21

GENTES
Corpo de Bombelros
Serviço Luz (Itecla
mações ) .. � ......

p .. lícia (S:lI:1 Comis-
sár i«) . . . . . . . . .• 2.03�

Polícia (Gab. Dele-
gado) . . . • . . .. .. 2.59·1

COMPANHIAS DE
TRANSPOHTE
AÉREO

TAC :UIIO'
Cruzeiro do Spl 2.500
Panair ,........... 3.553
Varig 2.32.)
Lóide Aéreo ., 2.402
Real 2.3.j8
Scandinavas ;... 2.500
HOTÉIS
Lux 2 n:n
Magestic 2.2,(;
Metropol • 3.14 i

· La Porta . . . . . . . .. 3.321
; Cacique
Central

3.449
2.6H l-

06

..:ícia Catarlllense - Rua
Tr:l.iano.

27 sábado (tarde) --Far
múcia I'\oturna - Rua Tra

jano.
28 domingo - Farmácia

Noturna -:- Rua Trajano.
Luiz Osvaldo D'Acâmpora

.- lnspe'tor de .Farmácia.
O serviço noturno será e-

I
fetllado �el.as Farmácias
'::,an to An tOlllO, Moderna' e

I Nolurna situadas à.s ruas

roão Pinto e Trajano n. 17.
A presente tabela nã.o po- .

';\�rá sei alterada sem pt'e.
lia autorização dêste De
la rtar.1en to.

f)epart�mento de Sàúde
::'úl lica, 'em 29 de maio de

.(

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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AOS QUE PENSAM EM INSTALAR UM LAR CONFORrrÁVEL

AOS QUE NECESSITAM DE FINOS MOBI/L I Á R 10 $
I

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

I

.
'

I
,

A MODELAR DE MÇ>VEIS, TRAJANO, 33

OFERECE UMA APMIRÁVEL E BEM RARA OPORTUNIDADE!

Diante da necessidade imperiosa de adaptar
o espaço para a instalação da A MODELAR
de modas, que alí .atenderá a sua freguesia
'durante o tempo que durar a reforma do

seu prédio n. 7, da mesma rua.

Os belos, os caprichosamente aca bados '

'QUARTOS DE DORMIR, SALAS DE JANTAR, GRUPOS ESTOFADOS

estão sendo vendidos com

20lJ() a 30% DE DESCONTO!!!

�
--------------,._- --_..._----�_._-

-----.�-- - •••_ --�----....._-_.__ .- ...........-.I-�••�._------

comerciante
zuês vencedor dos Guara-

- Sr. Artur Lemos Ju-" ,

.rapes, tomou posse do cargo
niorPorque se veste melhor, ou

de Governador do Brasil, tantas vêzes visto em pap éis ligeiros, apresenta-nos o outro lado de seu talento,B t
.

- Sr. Nelson Murilo delem um colar, de pérolas e ata a, man erga com o
permanecendo até 24 de ju- com o belo desempenho dr amático que' faz' em O CO NVITK A seu lado vamos

açucar, até ficar branca. Souza
nho de 1663, falecendo em encontrar três outros gra ndes nomes do cinema am ericano: Dorathy Mac Gu í-.

- Sr. Tulio Ferrari,'of i-Junte o ovo e a essência de
Lisbôa a 24 de Janeiro de re, Ruth Roman e Louis-Ca Ihern - todos merecedores dos maiores elogios. Obaunilha. Junte as bananas cial da Marinha Mercante

.1688; CONVITE marca, outross im, o nascimento de um di reter, que proVlete seguir
Francisco Barreto de. Me- as pegadas do pai i Gottfri ed Reinhardt, filho do fam oso Max. Uma produção de

nezes, oficial português, foi Lawrence Weingarten pa-ra a Metr'o-Goldwyin-Mayer ..
por d. João IV,' nomeado, em
1647, ,chefe das forças �ue ,Igreja de São ���:�AD�ES:GORS��Os�- Par"icipaçào'em Pernambuco combatiam f Judas Tadeu _ CORAÇA-O _

Zedar Perfeito da Silva ecom manteiga, e encha até - Sra Clotilde Taranto
_

V
. os hOlandeses."

Convidamos todos os fl'-' Senhora participam aos pa-. .

em a'metade com a massa. As- erga ,

A Comissão abaixo assi •Todos, somos iguais Esteve preso, 110 poder -

,. .. rentes e pessôas am, igas od d - Sra Maria Mayer Amo- .

t eIS a assistirem a novenadireitos, tanto na vida co- se em fôrno bran o uran-
_ desses, durante nove meses, nada, convida o povo e 0-

o
t nascimento de sua filha

mo na morte. Todos que se te 20 minutos. Deixe-esf'r iar rim, esposa do sr, Joao, . . I dos os devotos de São Ju- de Nossa Senhora do Sa-
-.' apos os quaIs con seg u iu e-

, .
_ ELIZABETH, ocorrido hn-Ih com'o o e cubra com a seguinte co- Amorim

o. das Tadeu para particiPa-I
g t ado COI açao, na Cepela, •veste me 01' que vadir-se. FOI vencedor das c c c

• _ , •• je, na Casa de Saúde "Sãot· Os bertura de queijo :
- Menina Neuza de Sou-

G rem das barraquinhas que
do Az ilo de Orfas. Tera in i-nem tem o que ves Ir.

. I celebres batalhas dos ua- c < "

I o

âb d di 20' 1 h Sebastião".acessórios não mudam na- . 2 colheeres de sopa de
I
za

D I rarapes. Como recompensa se realizarão em José Men-: ""
sa a o, Ia as 8. 0-

Fpolis., 1!J-6-53.h
. tei 100 gramas de Menina Ilda Maria u- ,

des, nos dias 28 e 9.9 do ;,
ras.da, nem mel oram, nem PIO- man erga, <, I desses serviços foi nomeado u _

rum... I queijo creme, 3 colheres de tra , 'governador e capitão gene- corrente mês, em benefício "Amigo .leitor e amável
Filho' Ode rico ou de po-! açúcar, 2 colheres de sobre- : StaMaria Gomes. :

ral do Brasil, cargos que das obras a serem realiza- leitora, lembra-te do último
,

I
d d I'

- li I Sta.: Estela Rodrigues . d' t
-

d Ibre, tudo da na mesma. O mesa e suco e imao 72
", assumiu a 20 de Junho de as pro-cons ruçao a gre- Domingo do Mês, que é o

,

principal é ter cultura;, é colheri�ha_ de café de

cas-I
- Sra. WIlma Stalmke. ! 1657. I

ja de São Judas Tadeu, na- Domjngo da Esperança, na
isso que nos enobrece, nos ca de l imão.. ralada, 2 co-

P .' - - I' _ em 1818, nó Passo de quele local. I Capela .do Azilo de Órfãs
torna superiores ou Infer io- lheres de sopa de leite, 1 ar.1clpaçao '

Santa Maria, no Uruguai, o Presidente Manoel aos pés da imagem milagro-jres, pitada de sal. RUY PORTINHO MORAIS
furriél com 14 milicianos e Donato da Luz sa da Rainha do Coração de

ISer bondoso, tratar bem a Misture bem .esses ingre- E SENHORA I er,tl'incheirado em uma ca-. Vice Presidente - Díon í- Jesus e do Brasil!"
"-

todos; repartir o carinho i : dientes até tomarem certa participam aos paTe�tes I sa, resistiu .durante 8 ho- zio Damiani '__
'

,
'

,
.

tê
.

Ih e p'essôas de suas relacoes' , . 1 V' P id t V digualar a todos homens. consis encra, e espa e so- • 'ras, a varros ataques de 132 .0 Ice resi en e -

en e'_seMuitos se. esquecem de que bre os bolinhos. Enfeite o D nascimento, na Matern í-
corrierrtimos de Artigas; José Bernardín i

somos irmãos e caminha- centro com uma rodela de dade "Dr. Carlos Corrêa",
_ em 1827, o Marquês de 1.0 Secretário - Hemeté- Uma bicicleta nóva, mar-

mos na vida, para um mes- banana.

1
de sua filha Maria-Amália

.. Ba.rbacena entregou ao c-. rio Silva ca St.andard, pelo preço "pe-
mo fim, que é a morte! Florianópolis, 17-6-953. i neral Gustavo Brown, o co- 2.0 Secretário Art�· chincha" de Cr$ 1.500,00.
Prefiro muito mais ser FLORA (APLA) i ESTA' DOENTE? _ DE-' mando do Exército em ope- Teodoro da Luz Tratar com ° Rodolfo, no

Abel do que Caim ...

'

'

SANIMADO? I. mções 110 'Rio Grande do 1.0 Tesoureiro - João, BAR ROSA.
,Prefiro morrer de baixo ANIVERSÁRIO A Dra. L. Galhardo

eX-j Sul;
Carvalho I' ""

.

d 2 o Tesoureiro -' Aldo V d
do golpe de traIção o que médica ,do Centro Espirita - em 1842, o General Li- .

'en e-set VIUVA 1\1f ARIA CORR'" A I S'l (C
.

) Pereira.ma ar. . . ..� r. Luz Caridade e Amôr aten- I ma e I va aXlas entrou
Pl'efiro ter a consiencia A data de hoje assinala de � consultas. Novo' ende- I

em SOl'ocaba;
em paz do que viver co:r_n a o aniversário natalício da

j'eço: Avenida N. S. de COo! - em 1870, em Assunção,
M

.

C
-' , CASA MISCELANIA distri.alma perturbada, envenena- oxma, sra. d. ana orrea, pacabana, 540, Apto. '702, no ,Paraguai, foi assinado o

buidora dos Rádios R. C. A.da!. . . viúva do saudoso patricio _ RIO DE' JANEIRO. I acôrdo preliminar de paz

I Victor. VálvulaR e Discos.Silvia APLA) dr. Carlos Corrêa e genito- Consulta;;; _ Cr$ 30,00. com aquela -Repúb)ica. HlI11 COn!�elheiro Mafra.
x X x l'a do Sr. Dep. Ylmar de _J.I ........ -'- -,-

-:-

��o
NO LAR E NA ·SOCIEDADE

I
Franzoni Junior, Inspetor
Regional de Estatistica Mu

nicipal nêste Estado.

A data de hoje recorda-
1 V2 xícara de açucar

1 ovo bem batido

J,� de xícara de leite

2 colheres de chá de fer-

f!CLTIETE DA SEMANA
nos que:
- em 1625, chegou a baía

da Traição a Esquadra Ho

landesa do Almirante Bon

dewyn Heindrikszoon, pro

cedente, das costas da Ba-
cabornato. - Sra. Rita da Costa Ma-

hia;
1 colher de chá de essên- lheiros, viúva do dr. Odi-

INTELICENCIA.

em 1651, 'Francisco
lio .Malheiros,

Barreto de Menezes, Mestre
- Si'. Ismael de Almeida,

de Campo e
•

General portu-

Aos muitos cumprimen
tos, os de O ESTADO.

FAZEM ANOS, HOJE:

um carro?.. Carro, péro
las e dinheiro são coisas

amassadas e em seguida. os
Ingredientes secos pane ira

dos alternamente com o lei
- Sr. Carlos José Batiste.

Unte forminhas pequenas ta

mento em pó
'l2 colhe)' de chá de

A ún icn coisa que nos di

fcrencla uns dos outros é

li int�ligência. Porque então

bi-

se exalta o torpe? Porque' o

'acaso lhe deu um melhor cia de baunilha

destino, uma nota' de mil 1 colher de chá de sal.

cruzeiros a mais? ..
_

Porque se exalta o torpe ". Maneira de fazer:

móveis e passageiras na vi

da, resvalam e desapare-
- Sr. Wilson Ferreira da

Luz
- Sr. João Schmidt

cem ...

A única coisa firme, sóli

da e irremovivel é a inteli

gência e também a cultura

e a educação.

Estado.

A sociedade local tributa-

AVENTURASAlmeida Corrêa, integrante
da bancada do P.S.D., na

BOLINHOS DE BANANA Assembléia Legislativa do

EXPIRIMENTE HOJE

AMANIIÃ, NA TELA DOS CINES lUTZ E IMPERJ AL " O CONVITE", FOR

TE DRAMA DA M-G-M.

Raramente é dado ao pú bl ico apreciar espetáculo como O CONVITE (Invita
tion), que ora se anuncia cúD,10 a atração de amanhã dos c in.es Ritz e Imperial.
Conta-nos êle a pungente história de duas mulheres qu e amam o'mesmo homem;
de u'a mulher semi-inválida que vive de um amôr "co mprado"; de um pai aman

tíssimo que deseja a todo pr-eço- proporcionar à filha um ano de felicidades; de
um homem sem escrúpulos que se presta a vender suas afeições. Van Johnson,

Caminhão Dodge 7.500

kg. ,Completamente equipa- Frlquezu em gerll
dO�ratar cOJU os pl'oprietá-IVlnbo Creosotado
rios do BAR ROSA. (Silveira)

DO ZE-MUTRETA_ .. .

Já pensou na sobreme,sa
que vai fazer hoje? Se aJn-

da não faça esta receita I'fi, por sem dúvida, cari-

qlle é deliciosa. nhoilas homenagens à ilus

tre dama an:iversariante, às

quais nos associamos, com

prazer e respeitosamente.
x X x

SR. PUNJO FRANZONI

JUNIOR

Pasga, ha.ie o seu aniver

sário natalicio o sr. Plínio

Ingredientes:

1 xícara de banana amas

sada.

lIz xícara de manteiga
2 xícara de farinha de

trigo

, .�.,�.-:.
�,;
�
'.

'

" \
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Florianópolis, Sábado, 20 de Junho de 1953 I) ESTADU
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DOIVHNGO TEREMOS A CONTINUAÇÃO DO CAMPEONATO CITADINO DE PROFISSIONAIS, ESTANDO MARCADO
BONS ENCONTROS. AVAl E PAULA RAMOS ESTARÃO FRENTE A FRENTE NESTA CAPITAL E O ATLÉTICO
BITUBA DEFRONTAR-SE COM O CLUBE DA CIDADE QUE LHE EMPRESTA O NOME.
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DOIS
IRÁ A IM- ,
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"O oE s t a d o E s p o r t i v o"
_1)_() (I_(I_()_{)_()_()_O_(I_f) O O O ( (,.-.O O O O.-.O_04ll»O O O_<_O O__O_ , .

BO"81·uva 3" x 80a'f'8Dlt ,I
'!.USE A���ICO GUA"j Re:�::E:�a�E, :��::'��m�I:b'm, mu-

\}
"

"

• ,;'é�iC�i�e�::�:íd�e�l:b�ra�� I ;!���O ��;b:.U:d�:;n:�o Li�: I �:�:�e�igUraS d� noss'a so-

Prosseguiu na noite de VENCEDOR O "GAROTO" DO NOTURNO I coito, Romeu, Adílio e Za- ;J"ü�er, de convidar seus ,a:. a�et:tura da temporada te-l Domingo, apó.s o en�erra-ente-ontem o Campeonato' II, cki.' sociados e exma. famílis n istica de 1953, com gran-: menta do torneio, a Direto-
da Divisão de Profissionais. I DE ANTE-ONTEM �UARANI -:- LeIo, Pa- [Jura a soirée que deverá de animação e segura orga- ":a do Clube, representada
Bocaiuva e Cuaraní fo- lico, e Fausto; Joel, Zezi- realizar dia 20 ás 22 hora" I nizacão. r.or seu presidente em exer-

ram os protagonistas. A pe- ;:Jdo com ataques violen-l boquense. 3 x 1 foi o resul- "ho e Erasmo; Vittr, Osni, oferecida aos atlétas do Vi��u, assim, o Lira, -um
I
�ício, Sr. Antônio Pereira e

Ieja teve um primeiro "half- 0.3 ás duas cidadelas, sen- i tado final. Dedéco, Jaime e Ari. ':lube I dos seus mais belos espetá- Oliveira ofereceu um almo-
time" monótono e desinte- do que a inauguração do I Na arbitragem funcionou NOTA - Servirá de in I culos esportivos dos últimos i ço aos tel:istas e senhores,
ress an i e salvarsdo-se algu- placard coube a Biscoito, com regularidade o sr. Jo- Os melhores foram Tatú, r;resso o talão elo mês d-' II anos, ao

q,
ual afluiram não no transcurso do qual fo-

mas jogadas, diante das aos 3 minutos. Aos 11 mi- ão Sebastião da Silva.
'

I Bo.nga, A_d�o, Ce.raldo, Bis- iunho. só os nossos melhores te-
I
ram Homenageados os no-

duas metas: Terminou o pe- n u tos, Ari empatou. Os quadr�s atuaram as- COItO, Adíl io, Zez inho, Eras- I vos tenistas ,Mr. Maurice
ríodo suplementar com Q Reagindo o Bocaiuva de- sim constituidos:

I mo, Osni, Jaime e Ari. ��)-)�)--<-���, Penrose e exma. Senhora, o

marcador em branco, isto sempa�o.u .por intermédi.o BOCAIUVA- Ta�ú, 'Bon- No jogo dos Aspirantes, I EMBARCOU A PORTUGUESA DE I primeiro titular de Vice-

é, empatado por O a O. de Adíl io. Logo a seguir ga e Theodoro; Adão, ce-' :2nceram também os bO-1 ' I Consulado da Crã-Bret.anha
O segundo tempo foi ini� Zacki consolidou o triunfo

I
ra ldo e Cobra; Oscar, Bis-, \�uenses, pelo

escore de

2XO'1
DESPORTOS

i nes�a C�pital, e os antigos

S. PAULO, 19 (V, A.) -I O tliretop de futebol, Ce-' tenistas Dr. Walter Wan-
._<�l.-.().....(,.-.��-���,.-.o....().....()��� _', I' .' _ I derley e exma, senhora óraA delegaçao da Portuguesa lestmo de Almeida, e o pon- i ' '.
O AZAR ESTA� MORANDO NO VASCO' REGULAMENTO DA CORRIDA DA dE" ,

• de passagem por esta cida-
_

• J. - ,e sportes embarcou on-. te iro Julmho, entretanto,"
CHICO ACIDENTADO FOGUEIRA tem com destino a Lima,'ca-I sàmente seguirão no próxi-,

de.
,

pita l d P ),' d d " Ii 2?
� I Damos abaixo os resulta-

,

o e, u, on e ar a

I
mo (la �.

'

I 1 •

RIO 1" rv' A ) O tá t d 1 ntre
. ,.,

tI' A P'
, o os do torneio :

, v , "'I .' •
- pon-

I
es a ornanc o POP�l ar e I - Da finalidade inicio a sua emporac a. or tuguêsa de Espor-. '

'

teiro esquerdo Chico,
_ do I os torcedores carrocas : o Art. Lo ,_,. A "CORRIDA DA FOCUEIRA', tradi- . I' tes irá .atuar no Perú, Co-

I 'Turma A.
-

I d S-" I
' "

'I' I I F d
-

AtI"
, 1.0 lugar - Urbano Sal-

Vasco da Cama, sofreu pe- azar está moran o em ao .ion a prova rustrca rea lZ3( a pe a e eraçac ética Chefe - dr. Mário Au- Iômb.a e Equador. Em Li- i1, •

quenaTratura no pé direi-I J.anuário. Chi.co é o nono �atarinem.e, em FlorianópoLs, destina-se a n"cIíorcio. gusto Isaias; diretor _ Ce-I' ma, os "lusos" farão qua-', ,:s.-
27 games -,sete VI-

'd d d f
iar aos attétas

'

em geml um en sêjo para verTicarem
I ti d AI id técn

í

U..
tonas - invicto

to, ontem a tal' e, quan o Joga ar vascamo a so rer
uas possibilidades físicas no que concerne à'Cl'lTiCla dê

es mo e mel a; ecn ico : tTO Jogos, com o l1IVerSI- i
'

,

. , .

id t
A

A'
,

M' I ..

' 2,0 lugar - Hubert Be-
se exercitava para os proxi- um aCI en e, em um mes, 'un do. - imore oreira ; massa-: dad, Sport Boys, Municipal . , .

.

d b d d d Ad '.

t M" A"
I ,'. ' ck - 21 games � 4 vltonas

mos compromIssos o qua- ,3a en o-se que es e e-
,

gls a - arJO menco;

"
e A,llanza, de LlIna. 'I' '

I'· "T '(' 1 t d L'ma) A °t 2 S t
_

d
" d M L' d I E G 'II

3,0 lugar - Dr. A. San-
dro cruzma tino no 01'- 'Yl1r aClc en a o em I I. .0 -

el've,' ambem,' para espel'tar �nteresse Joga ores: uca - m 0- m uayaqul, ao Equa-'
leIo desDol·to atl'ave' m t' I 1 ' t "

. '

A taela 21 games - 3 vitórias
neio 'Octogonal". Em conse- a Danilo (atropelado por,

1 ,1,"
-

c c S 11, espe acu o c e pec!(!c

llallls-l,
-fo - Nena - Walter, - I dor, a Portuguesa enfrenta-,

,
"

, ,

Ch'
,

.

h- t d no qe lata beleza.
FI

,.

'S t'
I,

E I
.

t
I 4.0 lugar - DI. Fernan-

quência, ICO teve o pe um camlIl ao quase o, o o ' ermmlO - an os -, ra o me ec, e maiS qua 1'0 '

A 'I d
,,, ':B

'

d
- "

h C I I,' - ,.
do OI. 18 games _:_ 4 vitó- I.

gessado pelo dr. mI cal' qua 1'0 vascamo Ja passou
.

A'l't. 3.0 :-_ Por todos, êsses m,otivos e, ai!',da com')
ran oaZ)ll ,o ,-

ar os

-, JOg�S 8:rao ulsputados. �a rias '

f!,\
Cifoni, chef_e do depal-ta- pelo prova fatal da falta de ;mal de gTatldao ao Poder ExecutlVo, a prova � dedica. Candal - Jul nho '-;- Rena-, Colombw, contra o Mllho- ,

• ,

,.

d I b t :la a Co
"

1 E t d d N
t C t

'

't At' UT lt Ed
,.

D'
.! 5.0 lugar - DI. A. S. Co-

mento medlCo, o c u e Sal' e. o ' velno (O S a o e "an a a 'arma. o � IS -- l'Va er - - nanas, esportivo de Ca!I,', '

f

'1 C'f'di'
'

" . - I mes 16"games - 4 vitórias
cruzmaltino, e deverá ficar O dr. Aml cal' I om e-

I
muI' - T01:�l!reS - Zll1ho e Boca Junlros e seleçao CO-I'

'

, " , ..

inativo, pelo menos, duran� ,;larou à reportagem do D.
A t '4' A ..lCI -'dDa dProFva '" ' I Dias. lombiana.

6.0 lugar - DI. Cuen el-
r. .0 - orn a a oguelra, a reaLza [·-SR. ,

'

I 1'0 F. 15 games - 3 vitó-
te 16 dias. C. que "Chico sofrel�a forte '10 'dia 24 dó junho Ide cada ano, com início às 20 horas. r '

rias ')
pancada no pé direitó, du- c:onstituirá no percurso do seguinte itinerúrio, quatro! _""'_I)__,..n,_."_n_"_O_O_>,,,,,,"_I.
'E I

'7.0 lugar R. Pereira
Continua o azar rante o treino. m conse- vezes:

O acidente com o extre- quência teve atingida a tí-
P�I�,cj'" '

CAMPEONATO DE AMADORES, tOo,lr:l�a'esii.'a 15 games - 3 vi-
Saida: Praça 15 de novembro, defronte ao ",-, _'

.

ma
r esquerda cruzmaltino, bia e o perôneo, com afeta-

do Covêrno. I '\) I D W-'I... -

l' t Pelo certame amadorista, 115,30 horas II'is x Bangu'. 0,0 ugar - r, . Wan-
que' atualmente, se, enCUll- çao nos Igamen os e uma

I
.

d·· t- d P�' 'h- 1 derley 7 games ..__ 3 vitór,ias
trava em boa forma física, pequena fissura no pé di- Coniôrno: Praça 15 de novembro, Catedral, Prefe;-

I ,OIS Jogos es ao marca os ara aman a, pe a ma-

h
. . I Turma B.

não sàmente criou um pro- reito". Chico ficará inativo tura - Ruas: Conselheiro Mafra, 7 de Setembro e Feli- para oJe, no estádIO da F'I nhã, teremos os seguintes
,

d 16 d' t' pe Schmidt. C. F., a, o preço de Cr·$,2,00. encontr·os·. Colegl'al x Ipl'-
I 1.0 lugar _- R. Barhato

hlema para direção técnica, cêrca e las e es a, pOs- -

I
-

(Flávio Costa) como tam- sivelmente, afastarlo do A's 13,30. horas jogarão
ranga,'

e Radium x Postal 13 g�mes
- 3 vit(lrias

rana�.hegada: Rua Felipe Schmidt, defronte a "A Sabe-I Treze de Maio x União e ás Telegráfico. I
venceu o desempate

bem reafirmou o que já se "To�neio Octonogal".
I

' 2.0 lugar -, Dr. Alvaro
,.

\ ) i Lobo 12 games - 3 vitóriasArt. 5.0 - Para tornar a prova maIs mteressante' I

3erão acesas fogueiras em vári�s pontos do percurso, de- i 3.0 lugar - O. Prazei'es
vendo os atlétas saltá-las. na corrida. I Viagem com segurança

Art� 6.0 - A título ornamental, os' atlétas deverão, \ 'd,la reta final, na última volta, empunhar um facho a lhe� II e rapl ez
ler entregue na entrada da rua Felipe Sehmidt, o qual, sO Nns CONFORTAVEIS 1hI O
;>ara efeito de classificação, deverão cond'uzir à niera

I '4' lU CH -ONIBUS DO

final.
'

RA�IDO �(SnL-B,RISILBIRO»

,IV -,-- Das inscrições
Art. 9.-0 - A "Corrida da Fogueira é prova livre, de

'espol1sabilidade individual, nela podendo ser inscrit3
lualgu el' pe�,sôa, mediante o pagamento da taxa de in
:!eríizaçãô do material, de Cr$ 5,00, até o dia 20 de hmho.

,

I
A reportagem ontem � no

DINHEIROA sorte da C. B. D.
- Marar,anã estev,e nos dois V - Disposição final

'

Até que para a C.RD. o i vesti.ários, e nem o Flumi�- ,Art. 10.0 - Os casos omissos ;:;erão resolvido's pela
•

Fogão Econômico servi-

empate de ôntem foi favo-! l1ens'e nem o Botafogo acre- Diretoria da Federaçáo Atlética Catarinense, pode'ndo, Quem o perdeu perto do
I
ço rapido e garantido em

,
' I l't I f para isso ouvir préviamente o Conselho Técnico. '

·dA•
,

ravel. Isto porque, no caso c I avam num resu tado a� F' I '

"

I' 2 d
.'

h d "52' Grupo Escolar "Lauro I
reSI encm a Rua MACHA-

. I"
'

onanopo IS, e .lun o e 1"
" h d 1 \'oI'uvel a conl'tlnt sco

'

'. l\IUller", diriJ"a-se à direção

I
DO DE AS.SIS/,N. 131.

".e. av_er um Jogo e c.as- .' c o
.'

o e -

a.) Osmar Cunha ,-- Presidente
· slÍlcaçao para a vaga, ISSO �es. a.) Cap. Paulo Mendonça - Preso do Cons. Técnin, .Jo r�,tapelecimento. ,

' ESTREITO.

.---,......__.�--�

MAIS DOIS GOLOS DE LEÔNIDAS NA'
EUROPA

VIENA, 18 (U. P.) - O I Hapvel, empatando a pele

quadro de futebol do Rapid I ja; aos 14; Dienst desempa
desta capital, derrotou o I tau aos 27 minutos e Koeu

América, do Rio de Janeiro, ller elevou o marcador pa

par 6 a,4, no encoptro in- ra 3 aos 34, Leônidas di-
· ternacional de futebol rea-

i

minuiu a favor do América
I

'

liiado hoje no Estádio Mu- aos 40 minutos. No segundo
I

nicipal de Viena, perante tempo, o Rapid aumentou o

80.000 espectadores. I marcador aos 5 e 16 min u

O primeiro tempo, termi- tos, por intermédio de Di-

'nau a favor dos locais por
I

enst e Gerl1hal�t, aos 29,
3 a 2. Os tentos foram mar-

I Wassil aos 30 minutos e

cados, no primeiro tempo, I Leônidas aos 34 marcaram

por Wassil, aos 11 minutos;
I
para o Am�rica. '

�_...-.<�---)-�
O EMPATE EVITARÁ A DECISÃO '

RiO, 19' (V. A.) � Sà-I será feito entre clubes na

m�l1te u,m epate evitará a! cionais, deixando a entida

decisão no campo para a de da Rua da Quintanda

classificação das semifi- sem as responsabilidade de

nais, no setor Rio, no "Tor

ne�o pe�o Octogonal". No

P'1co)1tro de domingo, entre

estada de :um chibe estran

geiro. pois o qúadro esco

cês do Hiberl1ian saldará

'\'ascQ e Botafogo� havendo seu compromisso no cábado.

,um, vencedor, o derrotado enfrentando' os tricolores, e

terá que decidir na cancha, pelo que se observa' não as

com o Fluminense, a vaga pira �lassificação.
para a chave Rio. Se êles não atrapalharem ...

,',

A t 7
III

-A DIa cl.af�sW�ação � d?sd�r�dmiols ,l
r. .0 - c assl Icaçao sera m IVI ua, e P')'·

ôquipe. I
§ 1.0 _. A classificação individual será apurada p;

Ia ordem de chegada, devendo, para isso, os atleta,s colo
carem na mesa de chegada as respectivas fichas de con

rôle, as quais, após o período regulamentar de chega,·
Ia (até 4 minutos depois do primeiro) serão confronta�
las com as lnotações 'dos juizes de percurso é de chegadct.

12 games - 3 vitórias
4.0 lugar - ,MI'. M. Pen-

Cerâmica· São CaelaOB,

rose 11 games _- 1 vitória

I 5.0 lugar - Dr. Ei.'os

,
Merlin 1 game

I Já no próximo sábado se

rá disputado o torneio in

fanto-juvenil do qual parti
ciparão os futuros tenistas

d_o Lira e do qual farão pal>\te entre outras as promisso
ras raquetes: Henrique
Fleming, Paulinho F. Lima,
Mesquita e outros.

E, tambem, já no próxi
IliO sábado se reunirão 'os
tenistas para a formação
das duplas para o "Torneio
noturno de duplas" a ser

iniciado na próxima sema-

! l!>rianópolis -- Itajaf - Joinville - Curitiba
-

Agência: nua DeodoJ'o esquina da
Rua Tenente Silveira

§ 2,0 - EI}tender-se-á por equipe, o conjunto dos
;inco melhores atlétas classificados de uma 'mes,ma re

Jresentaçào, observada o critério de contagem mínima.
Art. 8,0 - A Federação 'Atlética Catarinense confe

rirá medalha::; aos ti"ês primeiros colocados individual
n(mte, podendo os demais classificados serem recompen
iados por terceiros. A equipe vencedora caberá uma taça
tlusiva, de posse transitória.

'

na.

TIJOLOS PREN�f\tJOS, TELHAS, LADRT
LHOS, RODAPÉS E MATERIAL REFRA

TARJO
PRONTA ENTREGA

OsnyGama & Cia.1
.

'

'Ei:()0:'IMO COELHO. 14 -- C�j'XfI
23!) - Florian{)poli�
DISTRIBUIDORES

Viagens DIHÉTAS
FLORIANÓPOLIS - RIO ÁS 3as,
FPOllS.-S. PAULO-RIO " 40<,
FPOllS.- CURITIBI(-RIO AOS SABS

SERViÇOS �ÉREOS
CRUZEI,RO, DO SUL

§ único - A ta.ça ficará, definitivamente de pOS'le
.la équipe que conseguir vencer a prova três anos conse

�uUvo's -ou' cinvo alternados.

--------------------------------------------� ..

GRATIFICA-SE
Quem encontrar um

arquivo colegial, conten

do material de interêsst!

p:uticular.
Favor entregar na rua

Conselheiro Mafra, 93.

Conser'a se

r
_
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A primeira misteriosa, sublime, emocionante, cheia quebrados, que, dobrando as cabeças de venerandas cãs,
de milagres de amor ... Jesús, rodeado pelos seus dis- repetem com os anjos o ato da mais sincera e profunda

cípulos, momentos antes de sofrer a paixão, decide-se a adoração de qu.€! somos capazes, criaturas mortais.

cumprir o que havia prometido: Eu estarei comvosco Diante esta maravilhosa apoteóse eucarística, que

sempre, todos os dias ... O pão que eu darei é a minha reune a paróquia aos pés do altar e reune todo o Sul do

. carne ... Eu sou o Pão vivo que desceu do céu ... · Quem Estado em ato de adoração, atravez da cadeia cerrada

comer dêste Pão viverá eternamente... Os olhos mare- de tôdas as Emissoras: Laguna-Criciuma-Tubarão-Urus
jados de lágrimas, as faces lívidas, o coração acelerado sanga-Araranguá-Lauro Mueller, nós nos quedamos
no .pressentimento de tudo o que de santo e de diabólico pros'trados, e, pensando nos 200 anos que se foram e no

aconteceria, Cristo fala aos seus primeiros sacerdotes ...
'

momento solene que estamos vivendo, acorre-nos outra

Admoesta-os amavelmente... Previne-os pelas profes- vez à mente a palavra do profeta Isaias: CUSTOS QUID
sías ... Relembra suas promessas ... Toma o pão ... le- DE NOCTE? SENTINELA, COMO FOI A NOITE?

vanta os olhos para o céu i • • consagra-o l . .. l!';ste é o Santo Antônio dos Anjos sorridente, Patrono da 11'-

meu corpo, que será entregue por vós ... Tomai e comei mandade do SS. Sacramento, QUID DE NOCTE, Santo.
dêle todos ... Quem come dêste pão está em mim e Eu Antônio

ê
Vós que sois o Guarda-Mór da Divina Eucaris

nele. . . tia, vós que sois o Pai dos pobresinhos da Laguna,' vós

Esta cena não póde ser descrita com precisão na Iin- que sois a esperança de todos os desventurados, QUID

guagem dos homens. Quem podéra ser anjo para ilumí- DE NOCTE, Santo.Antônio l ? Vós que levastes à pia ba

n á-la diante dos vossos, olhos! Quem podéra ser queru- tismal desta matriz as criancinhas, vós que lhe assistis-

bim para .introduaí-Ia nos vossos corações! Antecipando tes a primeira comunhão solene, vós qu,e acompanhastes _ _
.

__ , "

o sacrifício do Calvário, acabava Jesús de fazer o sacr i- as donzelas virgens para as núpcias aos degráus do al-
2111 19,43, era de 300 casos

fício da Missa, acaba�a de se entregar inteira e def in í- tal', vós que abençoastes os lares dos' grandes e dos hu- ---�----� ._-- 10y ·10.000 pessôas. Atual-

tivamente aos homens. Os apóstolos' estupefactos, nem mildes, QUID DE NOCTE, Santo Antônio?..

p.
",r'

C J
.nen ts é de 182 casos por

siquer poderiam presumir o drama sangrento da paixão Irmãos em Cristo Senhor Nosso, para que interro-

S 1.i(;.OCO. O que é muito eleva-

e morte do Mestre. Êle, porém, já o havia 'sofrido na gar Santo Antônio, si a resposta a estas perguntas já

,tã 1 ítid 1'"
.Ia se consideramos que a

r-vasa mesma do cenáculo, onde acabava de nos, legar a es ao c al�as, 111 I as, pa paveis diante dos nossos olhos?!

I/Ad.vinn Eucaristia. Quoniam dillexisset suos, in finem d il- Os dias e as noites se sucederam uns após outros /
:::'i,1amarca apresenta um

lexit eos, diz o Evangelista, como amasse os seus amou- ininterrupta�ente, durante ,d�zentos �nos, com a senti-I�__,

índice de 11 casos por

os até o extrenlo. Até o extremo, sim, porque l!';le bem o nela alerta a porta do sacrarro e a lampada do SS. Sa- �
OUIlAIfTE TODO DIA �oo.ooo pessoas.

sabia: muito mais tristeza que a do suor de sangue, se- cramento sempre ardend� ace,sa! Na. aUl:orÇl do dia em 1/ " nos \lAP.#="JO e Observe-se que, a des-

r::l a tristeza dos que morrem sem' o sacramento do que estam,os entrando, nao há uma I.greJa em Laguna! I" L J

amor ... Êle bem o sabia; muito mais desprêzo no sac rí- Ela toda e o templo do Senhor! E diante dêste grande .II

D��" �,iIt
peito dêsse coeficiênte bai-

lógio de Judas e de todos os que se lhe assemelham, do altar do SS., se prostram tôdas 'as cidades irmãs, rezan-. {:._
� xíssimo, a Dinamarca vem

que nas blasfêmicas e impropérios dos farizeus! Êle bem do em comunhão de espírito, atravéz das ondas sonoras � ,

'7,,":- �
f:: desde 1931 aplicando síste-

o sabia: muito mais pungentes que os espinhos da. corôa que as Emissoras reunidas infundem no éter embalsa-
-; _"

� \í1.
-c � §:: � maticamente a vacina

e os cravos da cruz, seriam as profanações das espécies mado de incenso!... � 'l'1 l'P <::,. B.

. L t d 'h' 1
� C. G. concluiu o Prof. Ar-

sagradas! Êle hem o sabia: muito mais doloroso que o aguna o a e oje o temp o do SS. Sacramento!

abandono do Calvário, seria o abandono do sacrário e o Esta Irmandade bicentenária, que aqui vejo agarrada ao

� I lindo de Assis.

indiferentismo da comunhão. Mas Êle amou os homens de tabernáculo se me assemelha a uma dessas orquídeas, tão.

tal maneira em tais extremos, que se entregou à sua abundantes nos morros da Laguna, as quais nunca aban-I
companhia, expondo-se a todos os vexames, para encher donam o velho tronco, perfumando de incenso todo o am-I
de graça e de luz e de amor as almas puras que o rece- biente, onde extendem e entrelaçam as suas raizes ...

bessem em sua casa.
Ela vive do sacrário e perfuma o sacrário! ...

11: esta a primeira página que ilumina um passado As águas mansas da lagôa, rendilhada pela alfom-
b d I Especialidade em jogos estofados colchõ da mola

de quasi dois mil anos. Passemo-la para o subconciente ra as a gas, me parece um tecido de veludõ, destinado ' es e mo a,
.. f ·t· crina, capim e divans,

e vamos abrir a segunda página escrita no decorrer do a en ei ar as escadar-ias do templo ... Os mastros ilum í- •

século 13. Um século de guerras, revoluções, invasões e rJ�dos das canôas, das baleeiras, das lanchas, dos navios ate
Reforma-se Jogos estofados, assentos de veículos

conquistas. Século de luz, pelo renascimento de um ,es- sao velas acesas iluminando o altar ... A vastidão azul I
v.

•

'

• pirito cristão, que levou os heróicos soldados da fé a 01'- do Atlântico, cuias- ondas brancas veem beijar os sopés .Ser�lços de Tef�rma em geral - Rua ; Conselheiro

"gan iza rem as Cruzadas, e rião poucos santos luminares da colina, são o tapete gigantesco extendido por Deus na I
Maf'r a 182, esquma de Padre Roma - FlorianópoliE

da Igreja a se recolherem à solidão do clâustro para me- frente do seu trono ... As dunas de areias brancas que'
d itacão da vi<1.fÍ'''de Cristo. Século de trevas também, de �e sobrepõem até às bordas do monte, são os degráus
grandes en tre-choqn es morais, de grandes apostasias, de imaculados da Igreja lagunense... O Morro da Glória

grandes lutas religiosas, em cujos campos de batalha es- on_de se enf'lora soberana e bela, a imagem da Virgem
tamos vendo degladiarem-se Albigenses, Mouros, Cáta- Mae de Deus, outra coisa não é que um z imbór io ilumi

ros, Mussulmanos! Página movimentada da história, em nado, em tôrno do qual se prostra uma multidão de ho-

que, ao lado de um. ímpio Frederico II, vemos brilharem mens e de anjos. . . I---:---__;_----------------�-_�
.

Alberto Magno, Tomás de Aquino, Boaventura, Joana
.

Os próprios ventos que açoitam a folhagem da ma- ,

D'Arc, João Nepomuceno, Francisco de Assis e tantos tar ia, que sacodem as rendas e os fi!ós das -alfa ias do!
outros heróis da fé cristã. �ar, que ciciam nos estais e mastros dos navios, sãos os'

I

É no meio dêste século turbulento, que vamos en- h,mos da natureza, cantando e rezando em uníssono com
1

contrar um discípulo de Cristo, soprado pelo divino Es- t�das a� almas devotas e os Anjos em todos os coros reu-
I

pírito Santo e animado pelo fôgo da divina Eucaristia, n idos diante da Custódia sagrada. I'difendendo o SS. Sacramento contra as investidas sacrí- As próprias nuvens em cúmulos gigantes, deslisan-

legas dos herejes albigenses. Transformado em missio- do lentame�te pelO docél azulado do firmamento, são I
nário, peregrinava o apóstolo de cidade em cidade, de nuvens de lllcenso perfumado, que carregam para o céu

Florença à .údine, de' Milão à Veneza, desbaratando com,
as preces dos homens prostrados na terra? . . 'I

sua palavra inflamada e'convincente os sofismas heréti- _ ....

�........................................... i
�������-�-�-------�-�-�-�-�-���-��--�

cos da apostasia. Por mais que os inimigos da fé arre- Irmao.s do ?S., Sacramento, QUID DE NOCTE? . . I
metessem os argumentos da dúvida contra a· Hóstia San- �emdlto seJa Deus! A vossa senha é ainda a mesma'

tíssima, ninguem resistia à ação miraculosa do pregador- 7e ha 200 anos passados! C�IRISTUS HERI ET HODIE I
taumaturgo, sentinela avançada, sempre em guarda às IP�E �T IN SECULA! O Cl'lsto de hontem, O Cristo de IIportas do tabernáculo do SS. Sacramento.

' hOJe, Ele mesmo, o Cristo de sempre! E de todOs os sé-

Êste' era Santo Antônio de Pádua, o franciscano que-
culos!

rido de todos os tempos, o malho eterno dos herejes, como" �rmãos do. SS. �acramento! A postos! E�tai para o

o chamou a própria Igreja - perpetuus haereticorum
: UtUIO de sentme_Ia a porta do Sacrário, fazendo a guar-

malleus.
da d.� honra a Cnsto sacramentado presente e vivo 'e ver-'

.

É esta a segunda página, perfeitamente concatena- dRd.elro no Sa?ra.mento santíssimo do Amor! Sàmellte I
da com o sentido das solenidades, que reunem neste tem- lS�IT� conseguIreIS, mesmo na turbulência dos vícios e i

pIo de Deus os devotos de Santo Antônio dos Anjos em
1alxoes modeI�nas, conservar a presença de Deus entre I'comtlnhão de espírito com a Irmandade do SS. Sacramen-
)s homens. Nao abandoneis jámais a guarita '

" ,; _.

'

.

' pala quI"

to, em festas jubilares do seu bicentenário de fundação. ',LstO nao se!a expulso da SOCiedade pelos herejes do

Mas. vamos abrir a terceira página de nossa revista eculo! ... NaQ deponhais jámais as armas da f'
.

,

1
-

t' f
e, paI a

aos sentinelas da Eucaristia. Havemos de meditá-la com '�ue nao l'lun e ,nunca o espírito das trevas, de bandeira
toda a alma, com todo o afeto, com todo o carinho, por- e.:ft:a ldada em tantos lares paganizados!... Não per

·qu.e esta foi escrita por nós mesmos, quando, precisamen-
"11oa1S se extinga jámais a chama tr'emeluzente da lâm- I

te há duzentos anos, começou Laguna a fazer a guarda
'a'da do �albernáculo, para que o templo de Laguna não Ido taberriáculo de Nosso Senhor Jesús Cristo, Deus ,e
,erca a VI( a, ci calor e a luz.

'

..... Homem verdadeiro presente e vivo na Hóstia santa do "Hoje, pela manhã, quando plantastes no jardim pú-Ialtar.· 1[1CO,. aquela, arvoresinha tão bela, como marco destas

Naquele tempo,' quando esta cidade outra coisa não o!enlda,des, ela não paretia, tão mimosa e fragi!, ser'

era que algumas casas margeando a Lagôa, ergueu'-se um de.ssas arvores que se- afundam pelos séculos em raizek I
templo a Santo Antônio do� Anjos, o santo dos milagres, ·11J!en�res. Foi preciso trazê-la num torrão de, terra hu-Io santo dos pobres, o santo da Eucaristia. Nada mais na- medeclda, e logo os zéfi'ros de Laguna fizeram flabelaI:
tural que sob o influxo, a égide ,e a inspiração de Santo ,eus pequeninos leques. Lembrei-me do grão de mostar

Antônio, viesse a nascer a Irmandade do SS, Sacramen- :ia do �van.gel�o, lembrei-me da Irmandade do SS. Plan-Ito e postar-s'e logo como guarda de honra às' portas do "ada ha dOIS seculos nesta mesma 'Praça.
tabernáculo. Sentinela do Sacrário, os Irmãos s,e revesa-

.

Que aquela árvore, sobrevivendo certamente aos

ram ininterruptamente, não permitindo que por 200 anos ,10SS0S pórteros, seja o simbolo da fé sempre viv; e 1'0-

consecutivos jámais se apagasse a lâmpada vermelha, Justa d3 povo devoto da Laguna! .

cuja trêmula chama indica a presença de Deus ,éntre os, Que o glorjoso Santo Antônio dos Anjos, Patrono da

homens!
. 'rmandade e Pai, �O\ Povo La�une-nse, seja.o depositário

Olhemos todos para aquela chama acesa ... Duzen- dos nossos pr�nosItos ,e contll1ue sendo o vigia da pira
tos anos que ela está ardendo e não se apaga!. .. Olhe- . agrada aos pes do altar.

I

mos todos para esta Irmandade do SS. Sacramneto da Só assim poderá Jesús perpetuar o seu reino no co

Laguna .. Duzentos anos que ela rénde a guarda e não a ;'ação de�ta �idade! Só assim poderá continuar abençoan
interrompe! Olhemos todos para aquele tabernáculo ren- lo as cnancmhas, consolando os aflitos, confortando os

• dilhado de ouro. Duzentos anos 'Cristo Jesús mora nele Jesventurados, sarando os. doentes, alimentando. as al
"

amando, servindo, amparando, confortando e enchendo 1111S e salvando os moribundos ...

de bênçãos a todos os filhos de$ta terra abençoada! Do- Estai sempre de joelhos, Irmandade do SS.! Os vos

bl'emos agora mesma os nossos joelhos diante de Jesús sos irmãos que já morreram, desde há 200 anos, rezarão

Sacramentado e, pelos 200 anos de graças recebidas, fa- 'omvosco de joelhos lá no céu! ... Emquanto durar a

çRmos 2 minutos de prece fervorosa9: o primeiro minuto .'ossa adoração, Satanás não conseguÍl�á ga'1lhar para as

pelos já rendei'am guarda; o segundo minuto pelos que 'Tevas a sociedade, nem pelo ódio, nem pela caiúnia nem

ainda hão de rendê-la... ')·ela vingança, nem pela sensuaJidade, nem pela lu�úria!
.............. , .... , .........•... '. .. . ... . . . .. . .

Emquanto não se extinguir a lâmpada do Santíssi-

o ES1;'ADO Flo:r.'ianópolis, Sábado; 20 de Junho de 1953
-_._._------_.

,,'

Graças e louvores sejam dadas a todo o momento!
É esta a prece que brota hoje expontânea de todos

O� lábios! É esta a prece das gárrulas criancinhas, que
adornam de inocência os degráus do altar... É esta a

prece da juventude esperançosa que enche de harmonias
os hinos eucarísticos ... É esta a prece dos velhinhos al-

'110.

Emqu:1l1to Cristo poder morar nos tabernáculos, pa
"a dali visitar as almas, para dar sua carne e seU san

"ue aos homens, sempre haverá .santidade na terra e mi
'ericórdia no céu!
CHRISTUS HERI ET !IODIE IPSE ET IN SAECULA I

ISementes Dier�er�er
Germnam tOO-/.

Plante produtos garantidos. }l.S \

sementes DIERBERGER são rigorosa
mente selecionadas através de experi-

,
ências que atestam alta germinação e

� grandes colheitas. Estamos �s suas 01'

F/� dens para orientá-lo no que f'ôr preciso.
.' Consulte-nos.

Sementes de flôres e hortaliças a

provadas pelos departamentos oficin is.

Calálogo grátis
DIERBERGER - Agro-Comercial Ltda.

Uma organização garantida por 60

anos de experiência
Rua Libero Badaró, 499 - Tel.

36-5471 - C. Postal, 458
SÃO PAULO

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

Declina o índice"
da tuberculose
00 Brasil

1'\ perten tagem de tuber
.

u.os e no Distrito Federal,

Colchoaria Allantica

CQLCHOARIA -ATLANTICA

-,
de OSMAR CAMARGO.

Serviços perfeito 'e garantido, vêr para crêr,
I

Atenção
Aluga-se quarto par-a ca-

.al sem filhos, moços 'e mo

ças, sem pensão, Onibus na

porta.I
BANCOdeGRf�ITO

POPULARI� ,�GRfCOlA I I

T«w.. �:r� J o-vio , 16
. '. ,

• -r.

n.ORlANOPOL!S - 5ió.('éló.rlno,
.

Tratar à rua Tiratentes

n? 14 - te1'reo - Salão

Ilheio com o sr. Mario Bo-

natelli.

.........

�;�;;!\1�t�;"

Representante: Comércio & Transporte� c, I{anll'"
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



6 ,

ft· Despedida de .Hellen Keller!'
Helen Kqller, que acaba lho! Algumas das iniciati-

. I

de fazer rapida visita ao va.s estão satisfatóri.smen-
I:O."SO país,a convite do Ita- te adiantadas e C01110 eu me

maratí, e fa:nosa autora de

I
orgulho disso! Caros arn i

Histúr!a de Minha Vida" gcs do , Brasil, agora que

auí ograf ia publica pela :H� C:leslleço de vocês, dei

Livra ria José Olympio Ed i- :é ru-me pedir-lhes a todos,
tora, numa tradução do homen. e mulheres, que to

Prof. Esp inoia Veiga, de re-
nem parte ativa no prog ra

grc.,o aos Estados Unidos
. , n a de ass iatcnc!a de seu

esc reveu a segumte mensa-
-a is em favor dos cegos ,e

gem de despedida aos bra-

5\1€'i1'o::>: "Como foi maravi

Ihosa IY, in ha breve visita a

vocês, Em pouco mais de

duas semanas pude sentir

lo esse objetivo poderão
sentir a alentadora sa tisf'a-

lL1Ü'OS g ru pos desfavoreci

!���, f-judem a estender

')�:te �)::or;oso trabalho por

o calor de sua amizade e

qu c ro que todõs vocês sai-

barn da afeição e da admi
;Ao de esi a r fazendo aos

ração que lhes tenho, meus
JutrOt; o que goc,tar'iam

caros amigos do Brasil. O
iutros o que ��'ostarjum que

trabalho que vi realizado.

em ])1'01 dos desfavorecidos, is out ro fizessem e o senhor

particularmente cegos e .: e zela pelos desf'àvcreci-

surdos, é realmente encara,

jante e edificante. Quão
digno do mais vivo louvor

t<?il! s.do o esforço dos go

vernos federal, estadual e

rnui.ic ipal, em manter tão

[:'enerosamente, esse traba-

os, o s aben coar á. Possa

. .u tarnbem acrescentar l11i-li h a mais profunda gra ti

dão à imprensa I?0l' sua ga

'.ante liderança na luta pe

l ca us.a que me trouxe 'ao

•

Com êsre v6loV' V. 5.
ô.b .. i ..â. um6 Cont6 que
lhe ..enderâ. jurO com

pens6.dor e

-�� levd"';' Põ.I"d SUõ. I"esid�,,·

� I C::Íó. um .Iindo e útil pr't!sente:
. um BEL/S!1/MO eOFREde ;4(10 aROMADO.

� II NCOAGRic�LÂ
'R.u4 c7'toQ.�, 16F'LORIAt'!ÓPOLIS - SAI'iTA CATARINA .D'

I'

Aínda a explosão
,

do CODsteUatioft
i. �ii'

SóBRE A VlLA DE SANTA'
CATAlUNA

.

S: PAULO, 17 (V,A.) -r-r-

O'avião da Panair da-pref í

",-o PP-QDA, que levantou

vôo do aeroporto de Congo
nhas às f21h38m com destino

;l Buenos Aires, explodiu,
'(u[- ..ido sobrevoava a Vila

c.(' SEnta Catarina, no baír
;0 uc Jabaquara.

,

Concurso para preen-

.himento de vagas do Qua-
1'0 de Funcionários da

\�sembléia Legislativa
In êorrnações : Livraria'

.ider. Rua 'I'en ente S'ílvei
-i. 'Edifício Pathernon

�''".

Plnrianúpolis, Sábado, 20 dr Junhu de '1953
,
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() ESTADO

ECONOMIA absoluta
Grande CONFORTO (

,

'"

AQUECEDOR

ELÉ�TRICO

D ('cnSiruido inteiramente de
cobre,

ê Aquecirnento ultra rápido.

481 Jeito abundante na ternpe
ratura desejada,

° MISTURADOR DÁKO, de regu

toqern 'instantaneo, permite o

maior escola de graduações de

TEMPERATURA.
•

CONFORTO absoluto
Grande ECONOMIA

'

AQUECEDOR EUTRICO CENTRAL

Capacidade: r ,

100 a 1,000 litros

Fabricados nos tipos
horizontal e vertical.

t

• Construção sólida. sendo a caixa interna de COBRE e

revestida de material altamente ISOLANTE (lã de vidro).
.. .

Resistência do tipo tubular.' inteiramente blindada.
'_ Controle .autornáttco de temperatura por: TFRMOSTAtO.

. Que proporciona grande ECONOM.IA.

$.

.

.

.

.

I

GARANTE O QUE FABRICA

C. RAMOS S/4.-Comércio e &gências
Rua Jcão Pinto, 9�.Fpolis.-Sta. Catarina

C'aiu DaS seiv as
com 37·pessoas

mMANDADE DO SENl!on JESUS DOS PASSOS
,E

HOSPITAL DE CARIDADE

cEdital' de Fornecimento
�)ATGON, 18 (U, P.) De ordem da Mesa Administrativa da Irmandade do!

LO; autoridades
<,

francesas I Senhor J esús dos Passos e Hospital de Caridade, desta!

[o aeroporto anun'ciaram Capital, previno aos interessados que, até o dia 26 deste I'.

,-

DC 3' d I' mês, às 12 horas, receberá esta Irmnadadé e Hospital
lue um aVIa0 - a 1- � ,

•

.

,

na sua Secretaria, propostas, em cartas fechadas,' para
lha aérea de Laos havia o forn ecimento de todos os 'artigos necessár-ios ao seu

tombado, com 34 pessoas a consumo, durante o semestre de julho a dezembro do

bordo, nas selvas do sul do corrente ano,
.

Florianópolis, 10. de junho de 1953,
Luiz S; B. 'da Trindade - Secretário.iais,

Um avião militar francês

'ocalizou o aparelho destro-

-a do, em uma densa flores- OLHOS - OUVIDOS - NAK1Z II OAIlGI\N't �

a, a 56 quilômetros .a oes- OR� GUfRREIRO DA FONSECA
. e de Pakse e a 530 qu ilô-

.,.laIhIta ti. B...U.'
,

" Receita de Oeuíoa - Exame de FUlltlo ae Ulbo par.'
'letros ao norte de Saigon,

I Clall8ificaçlo da Preaalo Arterial.
�

.

i Moderaa AparelhaJrem.
Leía "O ESTADO" I C...1Ilt6rt. - Vileoad. de 'Ouro Preto. I.

At::::,'li�� '��hl"

SAO' SEMPRE 1 MAIS· SA�OROSAS!TERIA ANUNCIADO
l'lHA PANE

:< PAULO, 17 (V.A.) -

}'.ll '(j ue fomos informados,
J comandante do avião cons

J't:íl1 on da Panair de pre

f'rx» PP-QDA, que explodiu
,1(. ar sôbre'o bairro de Ja

'Al'lUara, momentos antes

'J" iamcntável desastre, te-Itia se comunicado com. a

,.(\,';'e de Congonhas, avísan
du (, i.: e aterrisaria em Vir:tli-'

de de pane ,em �m dos, mo
[(j(t'';. Pelo' visto não houve

.ur,: o para a pretendida 1iI-'
tu. ;:;sagél11, dando-se a .pa,,:
'",f,��a ,exp_lo-são. Residêrr,
e;t- (�O baiN'o de Jabaquara
j"l::l 'I) atingidas pelos des

e ('1:1);; segundo as primejpas
,,;f��,rmaGões do local.

.,.. .,.

• I ('

Pára fazer uma' boa hortas.
,

Comece adquirindo, boas sementes.

CASA AZUL (Ed. São Jorge)
e

... p0UVE-nAII.
... com MANTElO"

... NABO BRANCO

'* Com RABANO
III REPOLHO

... NABO AlIlAIlELO

... TOMATE

ORGANISADO
é_
EDITADO
POR

'!XJIIALlel(J�g(J4J1[g
gElXAg N.r.TTO
FLORIANÓPOLIS-SANTA CATARINA

* -RABÁNETE
... I'1':PrNO

* F.RVTI.RA

* ALFACE

* CEN�URA
* BETERRABA

DIRETAMENTE D4
!i' R 4 N ç A PARA

noRIANOPOU, !

!Cinernas

'\

1 •• ,íll
As 2, 4,30, 7,30, 9,15h,s.
'Luiz DELFINO - Patri-

cia LACERDA Alice MI-

RANDA em:

COM O DIABO NO CORPO
No programa:

Cine Jornal. Nac .

Preços: 7,60 - 3,50'
Livre.

As.4 - 8hs.
Allan LANE em:

COBIÇA DO OURO

.

Willian LUDIGAN' em:
COMPROMISSO DE

HONRA
Con tin uação do seriado:

GUARDA COSTA ALERTA,
No programa:

((i,ne Jornal. Nae.
i Preços: .6,20 - 3,50
Imp. até 10 anos.

1,

I
.�

E boas sement_es, de germina
ção garantida, voc� encon

trará nos Postos de Venda:
, «C. A� CARVALHO»

;JUERCADO PÚBLICO'

!
:.'�.-••�:ll

,.
"

As 8hs.

Luiz DELFINO - Patri

�ia LACERDA. Alice MI

'lANDA em:

COM O DtABO NO .CORPO
N'Ü progl:ama:

Cine Jornal.- Nac.

Pl'eços: 7,66 -:- 3,50
Imp, até 14 anos.

DO:Ol'es Del RIO - Vic-
o r JUNCO. em:
m;v{ÃS MALDITAS
No programa:

Cine Jornal. Nac .

Preços: 6,20 - 3,50
Imp. até 18 anos.

.I

f3L�I2IÂ
EsireUo

As 5,30 - 8hs.

Yvone de CARLO - Pe

er USTINOV em: I

HOTEL SAHARA

No programa:

Cine Jornal. Nae,

Preços: 7,00 - 3,50
Livre.

o Centro de Irradiaçã(J
Mental "Amor e Luz" realiza
sessões Esotéricas;' todas as se·

gundas feiras, às 20,30 à rua

....��IJIIIII!I..........
Conselheiro Mafra, 33 - 2°

lTI-m [ll �'lan��TRADA FRANCA'

...()....().-...()....()-().....

, As 8,30hs. i A' C' I TE'
Luiz DELFINO - patri-I,' -:0:- ,

�ia LACERDA Alice MI- i AG t:! N C I A DE ,
'lANDA em': I. .PUCLIClDADE i

. coiVr O DIABO NO C0RPO ,�. -:0:- !'
No programa: ! . RÁDIO - - JORNAIS',
Cine JOl:nal. Nac. J e �

Preços: 7';60 - 3,50
�

HEVISTAS í
Imp, até 14 anos. -

.. , ...... " ...
'

.. ()......O'IiIIIiIiIPO...O
,Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



t) ESTADO

"

OOf$fe 4�e A80$to
PROGRAMA SOCIAL PARA O MES DE JUNHO

)

DIA 13 _' SÁBADO _ GRANDE "SOIRÉE" PROMOVIDA PELAS SENHORAS DOS ROTARIANOS. DI� 21 DOMINGO -,
"SOIRÉE", DAS 19 ÀS 24 HORAS. DIA 27 -' SÁBADO - GRANDIOSA FESTA DE SÃO PEDRO. DANÇAS REGIONAIS, MÚ-

, SICAS TIPICAS, SANFONAS, QUEIMADA: PINHÃO, BATATA, CHURRASCO, ETC., ORNAMENTAÇÃO ADEQUADA EM TO
DOS OS S�LÕES RESERVAS DE MESAS A PARTIR DO DIA 10, AO PREÇO DE Cr$ 50,00. TODAS SEGUNDAS-FEIRAS, SES
SÕES DE CINEMA, ÀS 19,30 HORAS, PRÓPRIAS PARA OS FILHOS MENORES DOS SRS. ASSOCIADOS. TODAS QUARTAS
FEIRAS, SESSÕES DE CINEMA, ÀS 20 HORAS. IMPRÓPRIAS PARA MENORES.

! Completa 100
; anos a Biblioteva
:Nacional

RIO, 18 (V. A.) - A Bi-

blioteca Nacional está co

memorando, nestes dias,
um século de existência or

ganizada, a serviço da cul

tura e ,da educação do povo,

Embora os primórdios de

sua criação remontem a .,

1808, quando D. João VI

um

�"."••".".",,, .,, _ �._.� ·
..·_·..·..·..·..·_·H'J

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

, .,. ' ..

::.. �' livros, o ano de 1853 foi es-

y ;" \

�: A' Be Ieza' De 5ua Ca5a 5', �:I�i��s:óOr7:' :aal��blii:�:j:�
• v por só então ter sido estru-

::.. Começa" PelaI!' Janelas +f:'..: � •
turada e aparelhada para

.:.
+ cumpr-ir sua finalidade.

to+�
•• ' : O centenário está sendo

..!.+ NÃO INSTALE CORTTIANA1?,Sp'En'lMIMESIURAO CAASA SEM VISI-

:;'" comemorado. com uma ex-

+.

" -

�T
posição retrospectiva e ilu s-

rã a regulamentação do ·t· .'+. trativa .de tôdas atividades

��.::�'::�'e�';::::::�::::::� '; JOILHER IA e OTI CA GALLUF :� ::��:�li,"da, durante êsse

" ti... ..J....
tadorias, direitos e obriga- M.... +. �f
ções do respectivo pessoal.' I,ti:. QUE POSSUE AS FERRAGENS KIRSCH, "PARA TO- +!� RECREATIVO CLUBE

Art. 40 _ Os instrutores I :�: DOS OS TIPOS DE CORTINAS". SÃO FÁCEIS DE INS- .!.I• +. CONCóRDIA
de Aéro Clubes legalmente

V d
'+i+ TALAR! PERFEITAS NO FUNCIONAMENTO. COM :::1'organizados, com mais de

en e _5e
1 :::� FERRAGENS "KIRSCH", TUDO É MAIS FÁCIL! .:." Realiza-se, sábado e ter-

Art. 1° _ E' criado, no cinco anos de serviço, serão I
""".. JA- VEM MONTADAS :

Uma """" �.·I ça-feira próximas, no R. C,
Ministério da Aeronáutica, incluidos neste Quadro. I casa recem-cons- +.

I· LEVES E ALTAMENTE 'RESISTENTES �•• Concórdia, à rua Xapecó,
o Ouad ro de Instrutores de Esta lei está sendo larga-l .rui da, com terreno medin- ., +.

Aéro Clube. mente apreciada pelos meios I .lo 55 m. de fundos por 10 •••
1

DISPENSAM GALERIAS DE MADEIRA . �t·, bailes dedicados aos seus

I �. '

�••
,
associados.

;... rt. 2° _ Serão consigna- aviatórios civis nacional. frente, sito à ,rua Ruy Bar- � '"
·

..:..:..:H:..:..:..:..: �:..:�:..:..:� (..:..:..:..:..:..! I A Diretoria
rosa92." • .. • • • • • • • ., • • '+

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

Páscoa dos Funcionáriós

RIO, 18 (V. A.) - Os nação resulta da interpre-j princípio constitucional do

madtimos em greve, estão taçào, que ontem anuncia- direito da greve.

ll':SPOStos a concitar todos mos, segunc10 a qual o pro- O decreto de convocação,
os trabalhador'es, sindicali-' CClSSO da conv1ocação mili- segundo anunciou ontem o,

�a�os, ou não, a se decla-: ta�' �ol�ca :nt risco futuras deputa.do /Gusta:o Capane- ---:O:-::LH-=-08----'""O-UVIJ)()8-------N-A.lUZ--.-G-A1l--U-A-N-1-./'�-
1 arem em greve geral casJ re1vll1clIcaçoes! de qualquer ma, fOI sustado pelo Presi- DR. GUERREIRO DA FONSECA
se confirme' a hipóte�e de: c',asse, pois 1s 'trabalhadO-I dente da República, mas, .,.laHata •• B....ttal

,

uma, convocação milita,r 1]'(.3 obriga�?riamente são a sua assinatura não é hi- Receita de, ,Oculol ,,_ Exame de Fuado d. Olhu 1'" r

para obrigá-los a retomar reservistas �, ac.eita a

con-,
pótese inteiramente afasta-I Cla.aificaçlo da Prelalo Arterial.

lSeus postos. Essa determi-I vocação, estfl.ria anulado o da. I, ='!I�·,_.�p·reVl��.emd· d O P, ......� - qloa. • uro r.t"l, I

'Quadro de Insnutores de
Aer'o·Clubes ,

O MELHOR JURO-
Pelo deputado Vasconce- dos, anualmente, por conta

los Costa, foi apresentado,: daquela Secretaria de Estn:
na Câmara de Deputados

I
do, as dotações necessárias

Federais, o seguinte projeto ao custeio desse serviço.
de Lei, que virá beneficiar, Art. 3° _ A Diretoria de

a carreira de instrutor para I Aeronáutica Civil promove-

,

'

.

··5%
, .

DEPOSITOS
.
POPULARES

Aéro Clube, que tomou o n.

2.G!H-1952, e cujo teor é

gL"Hlemente louvável:

/ Câmara dos deputados.
Projeto n. 2.694-1952.

Cr ia, no Ministério da

Aeronáutica, o Quadro de

Instrutores de Aéro Clubes.

Vende-se um, em pede i-

Vê r e tuat.a r lia local

AULAS
CURITIBA Ta.EGRA.IU.· PROSEBRAS

Concurso para preen-

h.rneuto de vagas do Ou a

.ro de Funcionários da

xssemhlé!» LegislativaLira T. Clube In 00rmac:ões: Livraria

·,ic1er, Rua 'I'en enta Silvei,

'a, Ed if'ic!o PathernonPROGRAMA DE :FESTAS PARA O M:€S DE JUNHO
Dia 20 _ Sábado -- Tradicional Festa de São João

denominada "BAILE D}� HOÇA". Apresentação de mú
sicas juri iuas _ Conjunto de acordeons _ Dansas di>

lí�{adrilha: l:ãtóelr-ã, (í�'ienço e chapéu _ Casamento de
Zé Pu lgênc io com Sinhá Ma.i-ianu _: Ambiente comple
tamente a caráter _ Muita alegria - I�ogos, balões,
espanta co ió, pinhão, amendoim, queimada, cará, mela

do, pé' de moleque etc .. Prem ios ao casal, moca e moço
(;ue se apresentarem com o traje mais original. Reserva
de mesas na Relojoaria Müller a partir do dia 15 -

c-s 70,00.

E PLACAS SIFILITICAS,

Blixir de Nogueir8
Medicação cuxillar no tra

: nrrh'r:1 .. dn .... lfiH�.

PIANO
Dia 23 _ Terca-Ic ira '_ BOITE -- Uma gentileza 'o estado.

GOS distribuidores dos Acordeons "SCALA". Uma noita- Fabricação alemã.

da inédita _ Bo ite da Colina ao som de acordeons e

j
vs. e tratar com F'ran

�onjunto de l'�t�o. AI;l:bient_e. jun!n.o=ad� uma cixco Büchele Barreto, rua

festa no Arraiaá de São Joao. Início 21 horas. Não ha-
;'1 d M' 433

verá res,el'va de mesas.
'" e aro n.

'

,

Dia 28 _ 'Domingo _ Soirée - Início 21 bOl'as.
,

ESTREITO,

•.4c� � � .
� �-� .

"'.:�-h �� �
� �
't COMPRE UM TERRENO NO ESTREITO. �:.
y ê

.'t LOCAL ÓTIMO E APRASIVEL. ..�.
Y �
Y �
�:. PRÓXIMO AO PONTO DE ôNIBUS. .!.
y �

y �
y �

; Pague ri' $ 397,00 i
y �

; �o r
· mês, sem entrada �:

? 1
Y 1
�:.. TRATAR EM MODAS CLIPER - RUA TRAJANO, 4. .�.
Y 1
� 1
�.�" '

, :
!I; ,�.'+
�� ,�
I� tI) • ..
...... '. • • � • � � � ,. • • • • ,. ,. • • • � �. • • • • • • .. • +' �

DISPOSTOS' A CONGITAR
Todos os Trabalhadores Sindicaliza40s

I

SINUSITES 1\-,
I!: INFLAMAÇÕES DA CABEÇA E GARGANTA. ITRATAME�TO ,COM HORA'S MARCADAS.

I'DR. GUERREIROI
CONSULTÓRIO - VISCONDE DE OURO PRETO I

- ALTOS DA CASA BELO HORIZONTE.
'RESID:€NCIA - I"ELIPE SCHMIDT N. 113. . 1

"

chegou ao Brasil com

pequeno acervo de 20 mil

Domingo, às 7,30 bs., na Catedral
Realizar-se-á dommgo coa dos Funcionários Pá-

próximo, às 7,.30 horas, na
i

blicos, pelos preparativos
_::atedral Metropolitana, co-I que vêm a Comissão Orga
'110 acontece anualmente, a nizadora levando a efeito,
Páscoa dos Funcionários espera-se que venha a cons

Públicos. , tituir espetáculo de fé dos
;
mais êoncorridos que já se

E' um movimento de fé, registou nesta Capital.
fU�, reune e!l!.\ôrno de uma A Comissão Organizado
resma aspiração cristã, to- ra, por, intermédio de O ÉS
! os os funcionários públí- TADO conclama a todos os

'os, da União, do Estado e Funcionários Públicos para

lo Município. que compareçam a êsse mo-

No corrente ano, a Pás- vímento cristão.

ULTRA SONO
TERAPIA

O MAIS MODERNO E EFICIENTE TRATAl\1EN
TO PARA INFLAMAÇÕES E DORES.

TRATAMENTO SEM OPERAÇÃO DAS

i.
:..
':.
-
-

�
==
-
-

==

Vendedor Pracista
Precisa-se

Precisa-se de vendedor ce

I
jar pr'lças principais Esta

;Jôa apresentação, prática, do. Exige-se bôas ref'erên

conhecedor freguezia sêcoz, I elas. Sig illo,

molhados, ferragens e teci-I Cartas de próprio pu�h,)
'('S, q:'," possa também via-I para Caixa do Jornal n. 130

, ;�_,
-

..íiiiII�:;:
..._...-

�
-

-
_______. - .....

- :ow=:-
" aO ar � '"":

,!!:�ji;:-"iiiiiii__ \ins de sernan J nusn
- - --

Passe seus
b \'cio da cidaoe, _m

•

�
I ge do U I

J voltará'_"" )'\i'lre, on de onoe i' 'f;-�"."
, el recanto '. .', . , '

"

opraZl'l, J e\ COI"
00'la5 energias.

. \á�i\ e 6afaoáv '

I.,

Isto \�e sera
possante motor.

do.�\;� 'U""50"JD ORO -;
SE A • H

g�- 'De 2.� à 22 H.P.

Distribuidor
C. J{AMOS SIA

Comercio - Transportes
',I�\la Joiío Pinto. 9 Fpolis

I ACha�be>'ºE"OlaldC AP�' Mad.

I iiheiros dêste ERtado, a partir de 1° de Junho d·e 1953 a

. 31 de Agôsto de 1953, as inscrições de civís candidatos
à matrícula nas Escolas 'de Apreridizes Marinheiros,
nascidos entre 2 de Julho de 1934 e 31 de Julho de 1937.

Tôdas as informações que se fizerem nece'ssárias
podem ser obtidas nl'i aludida Escola, no 50 Distrito ,Na
val, na Capitânia dos Portos, rias suas Delegacias e

Agências, e nas Prefeituras Municipais de todo o E"t:Hlo.

IRMANDADE DO SENHOR JESUS DOS {lARSOS
. E

HOSPITAL DE CARIDADE

Editai de Forúecimento
I De ordem Ja Mesa Administrativa da Irmandad1l do
Senhor Jesús dos Passos e fIospital de Caridade, deRta
Capital, pl;evino aos interess�dos que, até o dia 26 deste
mês, às 12 horas, receberá esta Irmnadade e Ho&pital,
na, sua Secretaria, propostas, em cartas fechadas, para
o fOl'l1ecimento de todôs os artigos necessários ao seu

I consumo, duran te o semestre de julho a dezembro do
I �,orren.te ano,

I Florianópolis, 10 de junho de 1953.
LU!2 S. E, eIs 'l'dnd:1de -- Secretário

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



loura .Não eeo lals Esmolas"!
,

, - '
' /'

'

MAIS UM PARALITICO QUE NAO PRECIS,A DA SUA ,C,ARRETINHA
PARA ANDAR. ONTEM, NA CASA DE D·"OLI'VIA, O-MILAGRE!__ "Eu não faço milagres ..;,,,,Od psíquicos ou' não, o que, cumprindo a sua pre-' sár!o sôbre a parte doente llHúdl. u e so í'rmiento e de

.

seu drama de angústia. Ma- BALHAR PARA MINHA
c. sim, N. S, da Fátima!" I fato é que da humilde resi- destinação, �stá procurando do. corpo. Todos a�enas d�. cJ�l'. Sim. para êle, llOuv.e:a I noel fez-se alvo de curiosas POBRE MÃE!"Esta a expressão de d. �. ; dêncin de d. Oli�ia tem sa�., n,ãio fazer mllagr:s, mas. le. s�Javam ver e OUVIr d. oh- ,n�llagTe! �ara fIe, d. OhvI,a i perguntas. Todos o cerc�. Essa foi a expressão, sai.livia Pelegr ini, para explt... : do pessoas sentmdo-se alI. vando aos coraçoes afhtos: VIa. I fzera o m llagre! Ela o

cura·lram
para que pudessem ve- da de um coração agradeci.ca r. de uma vez, por tôdas, I dadas em suas dores, espe-

I dos enfermos, algo que lhes Ent�e esses, enfermos, um. rn, milagrosamente! Quan· lo, em carne e osso, outro I do, que teve o enfermo, 'jáos �atos �u� o povo há as- l'a�lç!)S�S d� cura definitiva. faça bem. E, isso, é o quan- havia,
..�esidente em' Barra (�� ,saiu da sala de' d., Oli�i�, home�: isto é: não mais o cura�o" após deixar a resí,

•

sist.ido alí a rua Oswaldo Nau discutimos, como ne- to lhe basta! de Ar irtú, de nome Manoel, correu para um cafe proxi- paralttico e, Sim, um ser" dência da -taumaturga d. O.Cruz. no Estreito, onde, nes- 'nhum jornalista que se ocu- ON1'EM, PELA MANHÃ que sofria de uma paralizia 'TIO, no Canto do Estreito. normal! E êle ali estava, livia Pelegrini.t '8 últimos dias, verdadeira puu desses milagres, se são, Ontem, sexta- feira, desde da espinha. Segundo apura- Estava louco de alegria e, aos olhos de todos, para Manoel vivia da caridadem ti ltidão se tem postado pa- clt" fato milagres ... Apenas as pr ímeiras horas da ma- mos, esse homem, que vivia agora, precisava mostrar-se quem quizesse vê-lo e apal- pública, porque não podiai"a ver e falar à taumatur- o repórter levou para as pá- drugada, enorme. fila de da caridade pública, depois a todos, para que acreditas- 'tá-lü! D. Olivia, que não trabalhar ou exercer qual.g-a. gínas dos jornais, o que viu l)eS�o:s .se achava frente à de falar� à tau�aturga,. saiu sem que estava �ur�do! faz milagres, curára-o ape- quer profissão honrada. NoO ESTADO já se ocupou, " ouviu ... Apenas teve. o residência da taumaturga. bom ! Nao preCISOU mars da O povo" quealí se eI\con· 'laS colocando o rosário sê- entanto, agora, em agrade.em reportagem ilustrada, do I trabalho, não muito fácil, é Cêrca de mil e tantas peso ajuda de ninguem para an-
i trava, segundo informações, bre o órgão doente! cimento à benção recebida,caso de d. Olivia, a tauma- ('!e se reconhecer, de repor- soas - homens, mulheres e doar.Abandonou a sua carre. 'que colheu a nossa reporta.

,

Era mais uma a prova. " vai para. a 'luta pela vida, aturga, Já- registou, �ala�ra lar-se aos f�tos, colhendo crianças - esperavam, pa- ll�lha, que o acompanhava g:m� acercou-se dêl�. Querià "AGORA NÃO PEÇO MAIS fim de que possa ajudar aa palavra" as explIcaçoes impressões, Junto à tauma- cientemente, pelo momento ha longos anos, nessa caml- ve·lo andando, explIcando o ESMOLAS ... VOU TRA. sua pobre mãe, já idosa.nessa senhora idosa, bem turga e, também, à várias de serem atendidas por d.
_,_o ----

As suas palavras, àquelescomo as declarações do bon- pessoas. Olivia. Todos queriam ape- Assembléia' Legislativa que o viram momentos apósdoso Frei Gentil, pároco da O JornaliEta, dentro ft-a nas que ela colocasse o roo
esse seu novo estado de saú-Isrreja N. S. da Fátima, do na função honesta de 'in-'

p
,

p de, dizem bem da sua for-Est relto. O jornalista ano- furmar, agiu assim, certo 'TIM 2 . X O
'

ara o ovo, Contra, o Govêrno> macão moral. Ele mesmo ojqll comentários que ouviu, le que está cumprindo o de- • • •
, nfi;mou, entre satisfaçãonnr;uela ocasião, dias após ver que lhe advem do Impe-

órgão da copa e kit- que perdeu os vetes incontida, que .agora nãod Olivia Pelegrini ter pro- -at h (I da profissão - infor. O {. �
pede mais esmolas... VaiI

.

d
.

t ! chnette 'do sr. Governador, 'cnrauo sair o anoruma o mm'. apenas. Sessão de 19 de junho. local, deixou numerosas

cri'lcJll1ra Laguna! Porém, o trabalhar para ajudar a suah t dos d '\1 d 01'
.

ti na sua secção 'Comenta-se
Cpn ra as manc e es os jor- ,m',. ivra con mua a

Preso id,.ente - Volney ,. anças sem m.eio.s de .recebe- que é de estarrecer é o te- pobre mãe!
-

.

b 11 N
- nâ ilha" (porção terminaln.ns , . .1';\ amar. I ao esmorece,

do tuho digestivo do jor-
de Oliveira. rem o necessarro ensmo. Pe-

[mlll'
de Govêrno, 'de urn ar E, com êsse, mais um ca-:\h:", 03 fatos continuam a ião �(. entrega ao cansaço. Secretár.ios: Len,oi.r Var- diu

_ ur?,e�tes. providên�1a.s t:v,c ceu obrigue ao cumprir 80, psiquico ou não, que en-âhll " b tá f nal) acusa o sr: Nerêu Ra- - , - -'IIr" icupar o pu ICO que, a- 'dl mesma sa e que es a a-
gas Ferreira e Elpidio Bar- ao Govêrnu, em benefício uma lei: _ a que s:t,n...Jc, tre outros, se' régista à ruaI

•

dAI d I b d mos de '1'ogar "colonos na > "
tl'avrz (a Iwprensa, ees <cu o agum em, quan o bosa.',� cri�l'çll� em idade esco- cflt'gamos! U deput<1dc, :'OU' Oswaldo Cruz, no Estreit.o,"(,m tomando conhecimento,. 'queles que a procuram cadeia pelo simples fato de U· 'd d d S t C lal" B 'h O d t' '

onde resl'de' d. OII'vI'a Pele.descenderem de alemã.es... 'l1lVer�1 a e e an a a· , i. e a;"tm a. epu a- z:.t (, ahral, indo à tril;> ma,São, todos, casos positivos. I sàem do seu lar com ener- tarina - ao J0ão Jt)sé. ('abral, indo à :çJ'(,':li'IlU justificar t) veiO, gnnI.
,De uma (lU de outra fórma, �'ias retemperadas. Ela sabe Jara soltá-los mais tarde, t '

t 'd�
,

kllois de uma conversii1ha I Na hora do expediente, o .�.:):Illa, i�xOll\e eu provI en-, I:mL('l} cO,m
o br,i::!,) de

Iiinanceira" Turmazinha deputado Wilmar Dias dis-
elas.

'

sua ralavra: não Cf) tst!güil' ---,--

lesmemoriada, e s s a do I correu com o brilhantismo (I,' frcer. l! do à votaçF".:; a",,, d P'Diário da Manhã"! Acusar I que lhe é peculiar sôbre dt!r.l'·ta do. Govt",;)Ü f:,i uongresso e re--

I F d' f tU' 'd d mUJOr: -'- vlllte e dOIS, votos I 4 •

S
•

I
) entao nterventor e e- nossa u ura lllverSl a e

"" favor �a Jd,. e ,1�ol1tra o VidênCia 'OCla'ar de um crime que lhe e, especialmente, sôbre o
_

Jaleu, além, do aplauso ge- que observou nas Universi- veto. EFltao, pOIS. de para· Para às 20 horas de hoje
'al da nação em guen-a, dades norte-americanas. Ou- btn:3, os mU'1'cípios de Rio

cstá marcado, nos salões do
_�m consaorado1" banq'Lwte, vido com a maior atenção do Sul e de L�guna."

Clube Recre::ltivo e Culturalta Distrito Federal, promo.\ iJelos deputados de todas as

U 4 AI d P)iclo por nada menos de 18 bancadas, \falou sôbre a Uni· m PIi 0- 8 a ..

jenerais) onde, em, exp1'es- \'(:;l'sidade de Miami, sua •

B-I:ivos discursos, foi enalte- fundação pelo Professo).' riS para O" rasl:ida a b1'avura cívica do Bowman Ashe, e o seu de-
,rande catari1iense, que fenvolvimento até nossos O sr. Cassiano Ricardo,

lia assim, sancionada e di��.;, foca';zando ensina- Chefe do Escritório de Ex·
,Testigiada sua atitude pa- mentos que serVImo aos pansão Comel'cial do Bra- instala êsse conclave, com a

riótica!
'

dE:putados quando vier à sil, em Paris, dirigiu à pres,ença de interessados e

dade do S S da Laguoa" Se, naquela época, houve ,\ssembléia (> projeto crian· Escore: 2xt' a. favor do po- Confederação do Comércio jornalistas.• • li '.;:;ag,e1'OS e in'egulm'idades, rio a Universidade de Santa vo, contra o Govêrno do BI'asil, ofício em que so� O ESTADO agradece aoDamos abaixo, com o merecido destaque, Q no,tá· :ontra 'LIns e out1'as tam- Catarina. Questionado pe- Dois vet03 foram discuti- licita seus bons ofícios no
d

.
, convite com que o sr. Ra-vel Sermão que, a 13 do corrente" por ocasião a mIssa bém houve demissões e tOE deputadOf', Tenório Ca� dos e vot<1fbs, e, ambos, afi-, sentido de ser recomenda'do

solene comemorativa do bi-centenário da Irmandade do OTOcessos. valcanti, Lcnoir Vargas e nal reieitados. O iwimeiro aos comer�iantes brasilei- nulpho Souza, Pr,esidente da
S. S. da Laguna, proferiu o conhecido orador sacro Pe.

.

Mas, para colocar os cal- Enediné Ribf.'iro a respeito foi o apôstu à lei de autoria 'ros, interessados em entrar Comissão, lhe dirigiu.
Agenor 'Marques:

'

canha'res do S1·. Ne1'êu Ra-' do regíme d� ensino, e da do deputado Pabst. ào PRP, em intercâmbio com a Fran-
Dê:{ qu'e me dirigi para Laguna e entrei engalanado, n1.OS a salvo_de hidrofobias (:entralização ou descentra- que �oncede auxíÜo ao cam- i ça, o ,envio .àquele Escritó-

...()�()�().......7.....o...sob as arcadas sacrossant:"s desta igreja, olhos fito� na- caninas bastará passa1'mos ,ização dos institutos que po de aviação de Rio do Sul. rio de suas "oportunidadesouê!e altar engalanadQ, co'mecei a participar das emo- a palavra, sabre o assunto, comporão If Universidade, O veto do sr. Governador comerciais", que, como de fim de que "as oportunidações do povo lagunense. As clarinadas festivas dos hinos :1.0 dr. Fernçmdo Ferreira adi:anf:oll, realtivamente ao

I
foi derrotado por 21 votos praxe, serão publicadas no des comerciais" sejam eneucarísticos, o ruflar das azus de 200 anjos porta-chamas, de Melo e c,sctltar-lhe a voz' ! rimelro problema que estu- contra 11 favoráveis ao ve- Boletim, editado em fran- �aminhada,s ao endereço -,o espoucar dos fogos, fundindo-se misteriosamente com I plena de' s€:x-apeal. Ouça- dl.<va os meios que_ permitis- to, e um em branco, preva· cês, na Capital daquele país. Sr. CASSIANO RICARDO,um imenso 1:iol'borinho de preces fervordsas, o céu e a "ta-la pois: :lem à Uni'lersidade finan· lecendo, assim, a lei. A divulgação em apreço, Escritório de Expansão Co

terra feericamente iluminados desde o Morro da Glória - "filIas) nao é só. Aliando iar o ensino dos alunos po- O ,(;litro veto-rejeitado-foi que conta com vasto círcu· mt:!rcial do Brasil, Ministereaté as' fímbrias da Lagôa, tudo isto se me afigura o des- 'om TG.í'!l felicidade) aSa-I bres e quanto à segunda o apô"io pelo Govêrr.o à 10- lo de leitores, nos vários

I
du TravaI de L'Industrie

pel'tar de uma grande aurora para toda a gente desta t,ç:ío de dois impoc;·tantis- 'juestãc que recomendava a calizaç;;'o de um grupo escoo países da Europa, levará ao rt Du CoÍnerce du Brésil.terra abencoada. ;mos problemç.s, v, excia. I Jescenti'ali'l�ção dos insti� lal DO bairro de Campo de comércio e à indústria, ar- j Rue La Boétie 28. PARISE' ao c'ontemnlar, singularizada em seu uniforme de o �esllw tempo qv,e em- I ;l1tOS que a integmrão, de Fóra, da Laguna. Para de- tigos brasileiros, que alí I (VIII E) - encarece a to-gala, de joelhos diante do sacrário, viva o crente e for· 1'eenclia. radical campanha modo a localizá-los confor- fender a lei. de sua autoria, serão colocados, com

gran-I
dos os comerciantes e in

te, esta Irmandade _do Santíssimo Sacramento, a velha Ja?'a a extineão de algumas me a natureza do ensino no JC!110U a tl'ibuna o deputa- de vantagem comel:cial. dustriais de �anta Catarinaguarda da divina Eucaristia, outra palavra não me vem �e'ntenas dé f6cos clesnacio- 'lmbiente adequado, do oes- rl) Osvaldo Cabral, qüe, pa- A Federação do Comér-I H necessidade de atenderem
aos lábios, que aquelas do Profeta Isaial:l: CUSTOS wlizantes da infância catai' te, da zona serraria, do vale lliVl'a fluente. muita "ver- cio de Santa Catarina, que I i,�, sug-estões daquele EscriQUID DE NOCTE?- SENTINELA, COMO FOI A NO!- 'inense, co1l\Lo eram os esta- do Itaja� ou do Itapocú, e da H:", e sólida argumentação.. está se dirigindo às Asso- I tArio Comercial. Será, as�TE?

-
'

'>elecimentos subvencióna- wna carbonífera, do Estado. m·')stroll a sem razão do ve· ciações Cometciais e Indus� sim, ojfortun'idade para maisExmo. Snr. Governador do Estado dos p01' govêrnos alieníge- Prometeu continuar, em ou· �O. Chamou especialmente triais dêsÍ€ Estado, levan- amplo intercâmbio comer-Exmas. Autoridades nas e absorventes, manda- ll'as sessõ,es, com a exposi� � atenção da Casa para. o do-lhes a solicitação da ei:c.l e industrial entre aDD. Comissões de festa ',a se instalassem, apare- ;�,o dos resultados de suas argl!:i11ento que, ironicamen- Confederação Nacional, a· França e o Brasil.Calenda Irmandade do SS. Sacramento �hadas devidamente, cente- é!hservações nas Universida- te '{'rama de "maravilhoso",Írmãos em Cristo ?as de escolas, e ordenava fies dos Estados Unidos, vsadc pelo Chefe do Execu-
Diletos escut'antes de tôdas as Emissoras sulinas. � construção de modernos, 'nas, antes, falou sôbre ore· tivo; para jl1stificar o veto:
Permiti que o pobre sacerdote que vos fala cumpra, ')elos e confortáveis grtt- :dme universitário na Cali· -- o de que- a lei foi vetada

na linguagem mais sincera e simples, a missão que lhe i)OS escolares". �'5rnia. S. Sa. soube c'onser- pJrql'e tinha um artigo qUfj
confiou a Providência, de -fazer�s,e aráuto da Irmandade

'

"Quem se trasladar da vqr, do princípio ao fim do obr:g8ria a cumprir 'a lei. ..
f' l'ortador de uma mensagem do Evangelho de Jesús Capital para o norte ,do ,õf'U discurso,

-

a atenção e. o Co orador fez ver que êsse
Cristo. !!:stado poderá vê-los por interessp, dos seus pares. fundamento mostra a firme

':pevo abrir diante dos vossos olhos três páginas para toda a parte,-ern- Biguassú, Na tribuna () deputado Si., intenc:fio de não cumprir as
meditação. . . Cambm-iú, I.tajaí" Blume- que'ira- Bello " l�'s ., O deputado Cabral

IContinúa na 5a pág.) ta'Ll, Bananal, Joinville, re..: O depuf;ndo Siqueira Bel· á!.atzou' a atitude mantida,
,Iorgitando sempre de cre- lo. indu li tribuna, justifi- pde Chefe do Execut:vG C'l

ncinhas, num espetáculo �ou e encaminhou ao Chefe tal'inense em -relação à La
,;1'ofundamente cons o 1 a- ::lo Exel!utivo estadual um I gU::;h, d,esde o início do seu

101'''! :lbaixo a',�dnado dos 'mora- I gc.v[�rno, sempre contraria
"E ,estamos informados dores do Sub-pistrito do Es-I a/JS ,interêsses daquêle mu·

Com"I,ssl'fttlao ,de Pr'es. Gelu'I·lo rue êst;e benemérito p'1'O- "reito. pleiteando a ligação, r...clpío, tanto assim que tô
'trama continuará, ainda" a ela rêde de úgua e esgôtos à das ,;ts l'Op.rlidas a favor d�-

. ..
:er desdobrado. A par des- rua.T0sé Cândido da Silva. qnelé, comuna for:;m veta,

Esteve, ante-ontem, ,em I ,'\3 oportullldade da VISl-
1
se notável movimento em O ('rade 1'. após justificar ela', ror S. Excia.! Afirmou

v:!'ita a O ESTADO" Co- ,;t a êste diário, cujas ofi- :Jról da alfabetização dos. l)I':Jh;mt&mente essa justa ma:,:; (. deputado Cabral:.
rn:ssão dos srs. Pe. Adal- ;:nas e instalacões das re.' nossos pequeninos patrí- asp:raç:"lO dos' moradores do "que se alguem lhe mostras·

j"ca-o 'e adml'nl's'tr-a,ça-o, VI'- cio.s', louvável e enérgica E",treito. l'fquereu fosse o· >'c uma única lei a favor dab::rto Ortmann, Vigário da --

,

-

.ttwtdade, no sentido de re- l'eferido abaixo assinado en- LagulJa, que não tivesse s�-I''lr5quia, Curt Stein, Verea- :;ltar�m demoradamen.te,. I �'LLI;eração e reintegração cDminhH1l(l ao Governador d,:') veülda pelo Governador,
(I 'H' do P.'l'.B., Luiz Rigo, manIfestaram-se satIsfeI' 110s elementos, desviados do Estado, para. as devidas êle, rabral, daria as mãos,
"E:l'eador da U.D.N., Evaldo ta.s com os resultados dos .los sentimentos de são pa- pro\'idêlle!as. 8 palmatória". "O sr. !rinen
GU:i'e, membro do diretório <õntendimentos que o trou. 'triotismo e gratidão pa1'a Escola de Barrinha Bornhausen para Laguna,

"

.,. 20m a terra que os viu nas- Ü deputado Iyo Silveira, t.�m sido ,o frade ria lenda('cc) P.S.D. e dr. Fortunato :eTam a FlonanopolIs.
� r FOI INICIADA APE- 'sempre vigilante na defesa da eiãade �ão Fi'ancisco,Berllnudes, médico, 'que Fômos gratos á gentile· S�R-D A RESISTP:NCIA dos interesses do município qúe C[vando algum Benefício

nesta, Capital realizaram la da visita e, bem assim, OPOSTA POR AQUELES ,de Palhoça ocupou a tribu- i'e endereçava àqup.le muni
demarches no sentido de' ',1S referências com que nos QUE TUDO DEFENDI- na para reclamar contra a Cípiú erguia a mão e nadaI ... A " • AM, MENOS O INTERES- transferência da escola de 'e fazia pela cidade de ondeser emancipado, politica- d1stmgUll'am, sobre a otIma

I SE NACIONALJ" Barrinha, do distrito de fÔ,i'a 'njustamente expulso

'I
mente, o distrito de Presi., impressão que lhes causa-

I Só os gTifos são nossos. Paulo Lopes (Palhoça). Fez' '<;g::a "arte t�1) discurso dodente Ge'túli,o, no mimicípio ['am as ins'talações dêste Cl . ? t'
'

t f
� .

I t d C b I f
.

bwga, ou que1'em mats . ?en Ir que a rans erenCla ·,epu .. a o ,li. ra 1"30U em

I diário. . .. B UM daquela escola para outro ). ogeriza do atual govêrno

--_..

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

"15 de Novembro", à Praça
15, nesta Capital, o Con

gresso de Previdência So

cial.

Na reuniãó desta noite se

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

Quero, hoje, dar aqui uma explicação de cará
ter quase pessoàl, a um espol�tista qu,e me escreveu,
sem identificar-se, quando poderia fazê-lo. AI udí,
há dias, até à presença em campo, nesta batalha en

tre govêrno e- oposição, .do Elesbão, do Diário e fiz
referência ao velho Elesbão, das nossas estréias fu
tibolísticas. Devo confessar que ignorava que o

E!,esbão já não pertencesse ao rol dos vivos. Se o sou

besse, evitaria, sem dúvida, a alusão, pôsto que ela,
nada e por nada desfizesse aquele mod,esto esportis
ta. O episódio, aliás, serve a uma digressão. Naque·
le tempo do E!esbão, ele e seus companheiros,' sa

crificavam-se pelo esporte. Jogavam e ainda iiag�
vam a mensalidade do, clube. O material 'esportivo
era ,encargo de cada um. E por isso, 'quando entra·

.. vam em campo para a 'd-efesa das suas cores, não
nensavam senão em honrá-las. Hoje, as coisas são
diferentes. Uín profissional, vestindo a camiseta
com as cores nacionais, respon,de à exortação pa·
triótica de exaltar o Brasil, com esta pergunta:

- Iss'o não intéi'essa. De quanto vai sêr o bi
cho?

Saudosos tempos do saudoso - amadorismo. (j
E',e"bão, diz-me o bilhete a que aludo, deixou de ser

�('ratchman 'catarinense porque não tinha roupa.
Sobru,'a-Ihe, ,entretanto, o que hoje falta aos que
tem 0f\, pas�es, orçados em milhões. Bons e ricos tem·
pos do; Elesbão. ,I

"

lnfelizmen,te a degringolada hão é só n,O esporo
te. Ern\ outros conhecidos setores ainda está muito
flio;� a n,ane moral.

,

:
,

Gl!IL,�EQMt' TAL

/

Florianópolis, Sábado, 20 de Junho de 1953

NA LAGUNA
No Bi.Centenário da Irman-

-'_--,
.

Vísita "O Estado"
'

de Ibirama.

•Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


