
Morreram Sem Nada Declarar
--- ---- .. ---- .

Rosemberg Electrocutadu,
SING-SING, Hl (U.P.) - I Ambos morreram sem na- ,mento de Estado, a fim de rum permissão para passa- I coatingente da polícia mon. I silêncio, diante da vigilân

Precisamente às 21 .horas e
1
dn declarar. Julius camí- que Julius e Ethel Rosen- rem o dia juntos, na capela I Lava guarda à entrada da 1 da da guarda policial do

6 minutos (hora do Rio), o
,
nhou com passos firmes,

'

b erg se decidissem a fazer da prisão. Eles deixaram rua que leva ao presidio. , palácio presidencial; em al-

carrasco da prisão de Sing- lentamente, até à cadeira, • confissões, salvando suas! dois filhos menores. Cêrca de 400 pessoas se i zuns pontos, porém, organi-
Sing acionou o comutador trajando camisa de malha ridas. 'Mas o telefone per-I REFORÇ"ADA A SEGU- : reuniram diante da Casa I zaram-se pequenos comícios
da cadeira elétrica para branca, calça marron e san- "maneceu mudo - até que I RANÇA

I Branca, manifestando-se 'H"ú-libertação.
.

executar Julius' Rosenberg, dália. Ao receber a primei- Joseph Purcell, o carrasco" Tódas as medidas d� se- centra a execução. Na sua A VOZ DA MORTE

que morreu em dois minu- ra descarga, seu corpo sal- baixasse o comutador da ca-
I
gurança haviam sido toma- maioria eram mulheres que F()i pelo rádio do presí

tos e 'i5 segundos depois de ou da cadeira como se qui- .
deíra. ! das pelo prefeito da prisão caminhavam sem cessar de do flue Julius e Ethel sou

receber . três .descargas, -esse livrar-se das correntes Â,) saber da denegação do de Sing Sing para evitar um lado para outro pelas brram, enquanto alrnoça
Ethel, sua esposa, recebeu que o prenderam à morte. ., pedido de clemência, Etltel possíveis manifestações po- cr:Jr;rrlns,' carregandn carta- "um, do fracasso das úlí.i
o primeiro choque às 21 ho- j TELEFONE MUDO ! pediu ovos fritos como últí- pulares contra a execução. Z<'3 pedindo a Eisenhower a nas j ení.at ivas para sua sal
ras e 16 minutos, morrendo I

ltLé o último minuto, uma- nu refeição; Julius, porém, Uma barricada foi erguida, comutácâo ela pena. Segun- ação O rabino de Síng
ao receber o quinto, quatro. .inha teIefônicà especial fi- fluh apenas dois maços de a cem metros do portão de dr> ti tradição americana a 'in>, as.s.m que teve conhe
e meio minutos depois. i ;:0\1 ligada com o Departa-

'

(�i(n1'l'os.. Mais tarde, pedi- 'e�ltrada, enquanto um forte
.

1'1;n'f-�:;;raGfto foi feita em �1YH';t;O da dcclsâo da CÔL'-

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

o Casal de Ante-OntemNoite
,

a

Depois de aludir à carta

que a espôsn do [ornaltstn
.merícano William Oatis
escreveu ao presidente da
Tchecoslováquia, graças à

qual o jornalista condenado
:m Praga porl espionagem
.btívera a liberdade após
ár ios anos de prisão, Ethel

dízía: "Seria demasiado
presumir que um cidadão

o [gito [ntrou (OI· Regime Re�u�lic8no
CAIRO, 20- (U.P.) - o· nc.l Naesmer, o major Salah ,gundo a nova Constituição, perdeu a maior parte das Quanto aos efeitos da .leIa sorte, lisamente, sem f'rau-

general Naguíb e os memv] Salem e o, chefe ,de Esqua-.' os princ ipes, entre os quais Il�esmas, em virtude d�s leis proclamaçüo da .Repúbl ica de, Nós só recurseia de atos ile

bros de seu gabinete foram! dra da Força Aerea Egip- o ma rs importante e Ahmed (te reforma de propriedade na vida nacional eg ipcia, os ;ais e fraudulentos: intervenção

ovacionados e cobertos de I cia, Abdeu La tif Boghadi. Fu a d, filho do ex-rei Faruk, I de bens de raiz decretadas observadores
.

opinam que sm Lages, demissão do diretor

Cores por uma entusiásti-! Depois do juramento, os perderão pensões no valor

I
por Naguib. veio consolidar a ditadura Losso, prisão do Major Pedra

"a multidão, ao passarem membros <lo gabinete se re- de 4.5.000 libras egipcias As embaixadas e legações militar, fazendo parte do <'ires, exoneração da Professora

pelas ruas desta capital, pa- unirã? sob a presidência de (129.200 dólares), dás quais se estão preparando para a govêrrio menor número dr �apoli, idem do escrivão Régis,

r�1 celebrar, na Mesquita Naguib. r a parte de Ahmed era de mudança de regimes. Nos funcionários civis.
.

'emoção provisória do Tolenti-

Hussein i, a proclamação da O governo declarou feria- 21.000 libras. círculos diplomáticos se d is- Não foi tomada ainda no ...

República do Egito. do o dia de amanhã, para Além d� perder suas ren- se que a decisão de procla- qualquer decisão sôbre a Nesses b ingoz i nhos , quando nós

A caravana de autornó- festejar o advento da Repú- - jas; os pl'incipes foram des- mnr a República constituiu nova bandeira nacional dc· )a�emos, o Irineu bate junto. Na

,'eis, ocupados ·pelo presi- I blica. I pojados de seus privilegios "a regularização de uma si- Egito. Fontes informadas .101"a de conferir, o nosso cartão

(Õente e >.CllS ministros, teve, PERHERAM A FORTUNA especiais, como passaportes tU:1çãO existente há meses", disseram, 110 entanto, que lstá certo e do Governador, fu-

com frequência, grandes di- Com a l�roclamação da Re- rLrlomáticos, viagens, ,gra-, é que a mesma não surpre- talvez o atual pavilhão seja ·ado ...

ficuldades, no trajeto de oi- ;Hib�ica, mais de oitenta cuitas por ferrovias' e

imu-,sndeu
a ninguem. ! substituido pela bandeira xxx �o alimenta sérias dúyidas'"

to quilometros, até a Mes- membros da realeza, cujos 1: idade ii prisão. Espera-se que o govêrno 1'c\'01 ucionária.,. vermelha, A frase saiu: Conosco é na
'.

qi.iÍta, e ao regresso d'a mes- :1ntepassados remontam à A familia reá}, que era, britânico reconheça o novo branca. e negra usada por nadeira! Mas o prócer udenista Pescadêres em'
B!a, pois a enorme multidão �po(;a dos Faraós,- perd.eram LIma das maiores proprietá- .,. l'egime,

tão logo seja noti- Nagu ib em seu golpe de Es- Jue a proferiu não disse' o que

DI' fl·culdadas5e apinhava em torno dos {lla;;e toda sua fortuna. Se- : ·rias de terras do país, já ficado da mudança. tado. lluitos pensaram. A referência li
ycículos, para atirar sôbre , ,

CO
�ra feita ao madeirame do pré- NOVA DELHI, 20 (U.P.)

�€�lS ocupantes llma verda- JOS.'E AMERI '

• dio das Secretarias. O excesso
-'"Segundo uma informação

den'a chuva de 110res .. O ,. ,.,. ,.' . • le madeira é tanto que, até não

• }iHCUrSO do trajeto toi f�i-·I;
" .

,-
.

_ .:.
..• I .' .se sabe como há lu�ar pa.l""..'l o_

d't�Agê:ncia .ln.düma,- vinda

ti em 45 minutos ao invés E •
"

'd I�'. da I· d
...... ,·esto. E' a construção mais ma- dé, Madrasta; 206· pescado-

(I�S-10, que r�qu�r no�al- ( mqu8oIo' pU' er s·er .•••uIS Igno, pe aliO epenllf ,ieirada d� mundo. Não é erro res estaTiam perdidos. SUl'-

nH��!�uib, acompanhaâo pe- cia m.oral e pela eficacia da ação) �: ::�::.::�. está claro!' E' erro preendidos pela violência
. da tempestade que assolou;

l( vice-premier e titular da RIO, 20 (V.A.) - Com metros de estrada deficitá- matar a sêd·e. Felizmente, Nunca se tornou mais ne- Com 10% sôbre tudo, não há '

rnsta do Interior, coronel um discurso de orador des- ';as c arruif!<,cl::ts. Da rêd2 vou encontrar estudos e pro-
'

ce: s.�,'io
. agir. Ou agimos nadeira que chegue. I nestes três últimos dias, o

(·'amel Abdul Nassel' en-
.

'1 d
."

d 'D t
.

t d f'
. ti. NelI!' hoa 11ell1 lua' Illadel'l'a' ,. largo de Madrasta teriam

, ., prevenido - como e e mes- '0 ovwr,a 0 epar amen- Je os e 1:nanclamen o pa- com outro ritmo ou tudo!--"
,. ,

h'o" na Mesquita; seguido, . ".. I d E t d d
.

h I'
xxx i sido lancados à d·eriva.

1 b· t 'to aI I mo acentuou - assumIu o .0.' aClOua e s 1'a as e' ra, ao menos, encamm ar, rOL era parar e a parada, a-
T "

• •
• 'I

>

_

pe o ga. me e e mUI s -

, 1 1-' .'
• _! • ,\ Nas benemen�ncHls que o J01- Operaçoes de salvamento

tos funcionários que foram I
sr. José Américo, ontem, o .oc,agem que adnge a 7.95.:: le acordo com a onentaçao gora, serIa a morte. O que

I
I I' . 'olou a crédito!

. , _. , . , ,. " . .

na pa aCJano alI

-' fOl'í!.111 organizacLts com tI)
,

I

,;0 templo, para escutar o Ministério da Viação, de- jullometros ha, tao somen- 10 sr. PresIdente da

Repu-I Importa
e dlsclplmar o tra- :lo deputado Paulo Marques hou-

.. .

-

t I l'
-

d
. Ul'gencJa pelas autor.lLllL!3

Sd'mao que es eve a cargo ciarando, ao concluir os seis • ) lCU, a soluça0 esses PrO- balho, para que tudo

.corra I
ve maIs de um desfalque: as da

.. .

elo dl'retor de mesquitase-!. 'I
-

d' 'lh
� I t .' d eh' ec'l Esqueceu- C1V1S e navaIs. ..

itens dos compromIssos que f) emas q.ue nao po era ser I nos tl'l os e' saber escolher ,-,o e Olla e ap o.

gipcias, O xeique Abdullah, _, .

d I' se a fôlha de analisar os altos e
.. ------..-.---.---

"I Mal·�ghi. i :�ssume com a Naçao, que so mprOVlsa a. os homens, porque no Bra- ., ., O Ié?IS·O DA CIDADE"' ...
.. . ,

I'
.

.., I
,ealS servIços que o e_loglado ah '"

Este, ao pronunciar o ser-
'

,Jel'manecerá no pôsto "en- O que se cons.egmra, des- 811 quase tudo amda e acito t M'
,.

d E t d r -�--;--:--.-----
- ")res ou �.o umclplo o 'S a o.

-

.

('W,!J.U,� _....__
..

mão, disse, entre outras coi- quanto puder ser mais dig- de logo, é movimento. pessoal". . 'il' 'lO Brasil, ao Universo... �::";'�"f�·
��:�111��'voe;�:�i�:;i:egl�� no, pela i:1dependencia mo-

A
.

Inte·r·vença-o Federal em Sergl·pe 1��.8 ,,�,,' ®m;)ral e pela eficácia da ação, ,"

�r
( �

rias do Egito e do Islão" e rt-S, ó·\
' If\....'t::; ,.

'-:;

exortou a nação a que "o do que sua própria dignida- 1·�T(c. � T�" ;,

np��e, ;����'�sen:� ;:�f::te ��'�ANCá DA OUTRA A U·DN. h I'
t (:_�\ "li. 11(/; {�0 f,'

pres�arão, esta noite, o ne- GEST.t\Õ
. ·quelma cartuc O pp a. nomeação I \'

..

\

t'.
I.f.5_L

'i�.\).�-. kIcFlij('essarlO juramento, ante
, .. , .! {,!� ,/." I

Deteve-se o sr. José Amé- '

d I t I ·E d \
(

Naguib, no Palácio Abdic. O n er t
A

t
,'. ;:<'( . 1,\ ;'"

Entre os ministros há rico im gl'�,nde parte do seu .

.

ven or naque e s � o -

1 rõ:::2, li \ iI. � .�\ .'r'três noVas figuras: o coro- discurso de posse a enume- RIO, 20 (V.A.) - O hder i tão da rotina de certos Es- ! tituicão desrespeitada pelo
;. �tJL.\..i'\.\;

:

rar as rea::'zações de sua la UDN, sr. Afonso Arinos, ! tados brasileiros, tiveram! gove;nador.
, , UDENILDA. - Eu lIão rc-

ldministr.lcão antérior à ;orroborou, em termos mai� ,um aspecto novo com uma i Acentuando a observação
• - 'mpressionantes, pois que I' reação enérgica e acautela-

i
feita pelo presidente da

'rente d'O }Iinistél'io da Via- . .

articulada com maIor �úm�- í d�ra �do,s �ireitos dos. cida- : UDN, afirmou o sr. Afonso
L'O de fatos ,a denunCIa fel- ..os: a atItude do Tribunal, Arinos que os fatos denun
ta, há dias, pelo sr. Luís de Justiça dirigindo-se ao

I
ciados - inclusiye a amea

'larcia sôbre os de�mandos Supremo Tribunal Federal I ça de morte aos juizes _

do goyernador serglpano. e reclamando intervenção: jU,stifiêam perfeitamente o

Falando,. ontem na Câma- federal a fim de ser resta- I pedido feito pelo Tribunal Ira dos Deput.adOS, o sr.

A-, belecido o império da Cons- ! de Justica.
fonso Arinos protestou con-

�

trJ as violências praticadas . . "..&I_I
e os desrespeitos do chefe PreJ·udl-"ado Sa-O "Paulo

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

do Executivo de Sergipe as
"

'!arantias
.

constitucionais.
São assassinatos, latrOCÍ
nios, tortura de presos co

metidos por elementos da
Fôrça Pública, totalment� iimpunes at.é hoje, não obs. RIO, 20 (V.A.) - Ó go- tado, qt�e prejudicou funda- i Navada emtante o clamor que se le- I Ivanta de todas as classes vel'.nndor Lucas Garcez .au-.i �1ent�lmente ÜS interê;:;ses

S J .

sociais do Estado. tOl'lZOU o deputado C<lstllho! de Sao Paulo. 'oaqulm
HOJE Tentando articular uma Cabral a desmentir tenha ti- !

I'
• '

., defesa do governador, o sr. do qliulquer interferência,! Em face cti�so, o sr. G,H- Notícias chegadas, ontem,
Amando Fontes foi, no en- direta ou indireta, na infor- cez· tem a�irmado que não

I
informaram que o munlCl-

. Pa' s·coa -dos Funcl"'o'na' r.l·os tantt�, contestado poonta- mação do novo Ministério, considera ligado à situacão: pio de São Joaquim, neste
mente por dois aparteantes,

'
,

os srs. Luís Garcia. e Lean-
Podemos informar a respei- paulista qualquer cidad�o ,'Estado, está assistindo a

, dro Madel, êste recem-che- to, em que pesem. as deCla-j do seu Estado. que aceite
I
uma g-rande nevada, de3de

gado de Aracajú, onde teve rações de mera cortesia do um pôsto no Ministério e o dia 19, sexta-feira última.
ciência direta dos fatos de- chefe dó Executivo paulista, que as suas relações com o! E nós, 'aqui na Ilha, já

i1uIl1ciad�s .

.J

.

I que o governador manifesta govêrno federal se limitarão ..�entimos 03 SCl1S reflexos,
utervlllli.O no debate, o .. .. I

Sl:. Artur Santos ObSCL'VOU
aos seus �mgos a maIOr m- à órbib estritamente admi-

I pors a temperatura declinou

que os fatos, infelizmente Ill:gnação pelo critério ado- nistr:üiva. I b:13tante.

:110. Nesse ponto acentuou
RIO, 20 (V.A.) - Após 'lue, depois de 1930, o go

unia longa conferência com
'emo do sr. Getúlio Vargas

o Presidente da República, :�ealizou no· setor da Viação
o Ministro do Trabalho, sr.

1ma obra que só precisaria
,João Goulart, informou, on-. de continuidade para asse

tem à noite (quando presi- gurar a solução d.efinitiva
.

dia um churrasco que lhe je muitos dos nossos pro
foi oferecido na Churrasca- blemas. i ção para adquirir mais ve

ria Gaúcha) que. se limita- qUADRO DESOLADOR Ilocidade. As obras contra as

l'a a prestar completas in- Disse em seguida que o I secas não mataram a' fome
formações sôbre os entendi- llJ:ldro atual é, realmente, I do' nordeste, porque com f!

mentos havidos para solu- jesolador. "Continua o Bra-, sua água armazenada, sem

ç:'io da greve dos marítimos,
.

,

.

, .

�I] com a extensão ferroviá- a rêde ·de canais que não se

da de apenas 36.845 quiIô-' desenvolveu, só poderiam

...)--{��"'('.....

'I' DIRETOR t
__

Rubens ele .

I Arruda Ramol I
i 6Er.ENTE t
, Domingos F. j
I d. Aquino ,

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

Jauoo e Oetulio
em conferêocia

mas, ainda não se encontra

em condições de anuncia'r
uma solução. Problemas no-

\'OS tem surgido, 'disse, como
o dos empregados nos esta
leiros que, não sendo. filia-
dos a nenhum sindicato, en
tram na greve sob a respon
sabilidade do órgão de clas
se dos operários navais. A-

(;!'édita, no entanto, que a

crise seja ·vencida 'em 'prazo
mnito breve.

para a prisão, a fim de ofe
recer seus serviços religio
sos áos condenados e acom

panhá-los 'até a cadeira elé
trica.
Em seu apartamento de

Nova York a velha mãe de
�thd estava ouvindo músí
:8 pelo rádio quando os jor
nalistas bateram à poria

.

para dar a triste notícia. A
través da porta entreaberta,
a mãe da judia condenada
murmurou apenas i "Estou
desolada" depois, fechou a

porta em silêncio e desligou
o rádio.
ÚLTIMA SUPLICA
Na carta, hoje publicada,

que dirigiu a Eisenhower,
Ethel Rosenberg começara
suplicando que o preslderue
ouvisse o conselho de "Mam
mie", sua esposa, cujo cora

ção, com certeza, a levaria
a advogar clemência para o

casal.

� Sup rem». detõég'atúl'ia dr
-ccur ...o judlcinl. pn rt.iu dt
Iarnaro.reck onde reside

...()....C)....C).-.C)....().-;(O
, !

iOm ris antisoDi.-'
rio d�::��arina I BINGANDO
I I �m colega do �iá�io" d�pojs de

N 11 63 '1 C ceg istar ql1e no ultimo b ingo do

I .. J .

I '::Iube. Do�e, a relojoaria toda

�O.....O._.O...() O._.()411 saiu para udenistas, indaga se

IÓS vamos interpôr recurso. Ab-
Ftorlanõpolis, Domingo, 21 de Junho de 1953 Cr' 1,00

so lutnmente! A or'ganização da

jucles bingos está a cargo de

.í ireto res da velha sociedade.
Por acaso, que lá não vai políti-
za, esses diretores são do PSD ...

8m assim sendo, o bingo é ho

resto. Ganha quem deve ganhar,

americano. possa esperar a

mesma condescendência de
monstrada por um estranho

para com a sra, Oatis?" A

diante, acrescentou: "Os
Estados Unidos querem des
truir ferozmente uma pe
quena familia hebréia" ino
cente, sôbre cuja culpabili
dade todo o mundo civiliza-

clamo da Opositinu! E'

moça! Nós também já
fo_mos assim! Mas o

te, 887 quilometros pavi
nentados. Os portos, estãe

em quase su·a' totalidade
,

.

io::.truidos. A navegação
o milagl'e do ferro velhe

que me dana são êsse3

descarados que vivem
a cortejá-la! Patifes!

Canalhas!
----_._---

q.ue nào afunda. O telégra
fo chegou a aliar-se à avia-

-----------------.:- ---_.-

___ ____J.

COIll Novo Ministérioo

Hoje, às 7,30 horas, na Catedral Metropolitana,
será efetuada a Páscoa dos Funcionãrios Públicos
Civis da União, do Estado e do Município.

Para êssc moviméllto, que sempre contou com a

solidariedade dos servidores públicos, a Comissão

Organizadora,. por nosso intermédio, faz um apêlo no

sentido da maior concorrência àquele ato de fé cristã.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianópolis, Domingo, 21 de Junho de 1953
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Ca�lo$ aoepcQk ;o/$./A.
Uma tra�tçãO no· Gomércio' e na In�ustria �e Santa Cat81ina

M a t r i z - F I o r i a n ó p. o I i S
Filiais em: BLUMENAU, LAGUNA, LAJES, JOAÇABA, JOINVILE, SÃO FRi\NCIS CO DO SUL, TUBARÃO E CURITIBA.
E!:i1;e ..:i.t!1stas em: FERRAGENS, FAZENDAS, DROGAS, MÁQUINAS, PRODUTOS AV rOSCHELL,.FÁBRICA DE PONTAS RITA

MARIA" FBRICA DE GÊLO.

Clr.r.lll�Cl1DI�.. ·thral-r.no.
.....\,. completo e ••paclalhla4o. ola. DOJINe".!!1 O. '''H\'o;

I"�\ ..... mourDol método•.de dia,Dóltlcos • �.t·.maD'"

16LJ"OI!COPl.A ._. 1I1STlllltO - 8ALPIN300tMU .' ••Tl.!O.
LISIlO 8ÁSll

...... Ultra

C.... l,*rl.: ADa 'l'rajaDe> • 1" I" a.... '

•••••

..... 11 .. , ·n••• t. li lI.uv - Or . ., 1'

Ou 16 t.a 18 !kor -'. Dr., 1

...at....Gt. A".�I•• Tro.po".1ó ..

DR. A. SANTAELA
'onu.'o pai.' .r.·.,.ldact,. Nado... !. d. aa4ttl11ac II. u .....r..··.1

......... .Ir••11). i
.

.Ulce ,or .....r... 4. ...••I.M••la • Pai_pa". .. Ola......

�....r&l I

«o ESTADO)

DR. I..LOBATO FILHO
[)De.ça. 48 •••rellk•. rea.,lr."rle
TUBEIlCVLOS.I

�4UlÚU&AlI'IA li RADIOSCOPIA 008 PUl,JIO••
ar.rel. 4. T.r.s

,,,1",.. .. <1,, 1I11a l".cn!dad. Naeiena] d••adlctD., TI.I.i... I.... ..

1'taioclrtlrrlio do .!lo.pital Nulo Jlam..

.82)100$. I
. I

M�iÃ:-WLw�VA·W.MúSSI""" DR.JuÜOõõTN--VIE"iRA i

D·'·R. .,' �N:TONIO' om MUSSI
ESPECiALISTA EM DOENÇAS DOS OLHO�. I

t1J. l OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA
IEx-Ass istente na Policlín'ica Geral do Rio de J an ei

o, na Caixa de Aposentadoria e Pensões da Leopoldina
Ra.llway e no Hospital São João Batista da Lagoa.

Curso no Departamento Nacional de Saúde
Consultas ài::�jamente das 10 às l2 horas.

3as. e fias. feiras de 15 às 18 horas.
Atende no Hospital de Car idade, de 8 às 10

horas.
Consuitório: Rua Vítor Meireles, esquina com

Saldanha Murinho .

Residência: Travessa Urussanga 2.._ Apt. 102 .

*X-Úl;,eJ'D� ,'0 .1I..,,,jjlUl "llq'li,.,n......1...... ,".1..611... Curo......p.eialiução pala S N. T. Bx-interno • Ib-...I ..:.......

"'II!MI ,r".raL Cirll.!1ti. do Prof. U,"o Pirlhalro Galmorl•• i ai.,

h-Inwrno 4a S.nta C••a de m••rlürllla •• at•• I....n. l>onaoitórle; .:tll F.lip. Sellmid' ·n. 18.
/" '.

Reli.,: Rua Sio J(,rge la. So. ;;,uüll:nent. d,.. ·16 h' iS "ar...

DR. WALMOR ZOMER GARCIA
Diplomado pela'Faculdade Nacion�l de Medicina da

Universidade do Brasil

EX-Í11tenlo 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
Médico do Hospital de Caridade

i DOENÇAS DE SENHORAS _ PARTOS� OPERAÇÕES
I Cons: Rua João Pinto n. 16, das 16,00 às 18,00ãoras.

I' Pela manhã atende diàriamente no Hospital Rua: Vi_tor J\I·eireles I•• 60 - Fone 2.468 - Florjanópolis.
de Caridade. ,

_

Res::�;;�;a�::�u���;�ç��i6�:Navio-Motor «Carl Hoepcke»
_ MÉDICO _

. p.PII'fí;i . ' .. � .. nw,o I'!"H(TkANc.:�

CLINICA DE CRIANÇAS
ADULT,OS

DOENÇáS INTERNAS

CORAÇÃO _ FIGADO�... RINS ;_ INTESTINOS
Tratamento moderno da SIFILIS

el1atu .Ui" - Doença. N."o....
c....l'*rl.: •• lffelo ÁJdü. Na.. _ ".ta •

a.....I.d.: t.. Jloeallli.TlI..114.

c.u.l&ul Dar; 11 li li )aGr•••

fal.foD.' C....ltórlol 1.1111. ......... 1.1...

DR., JOSÉ BAmA ·S,. BITTENCOURl

�c. Qeral - P.DUTau
,� a•• ,u .a Ilal.. 1'-- ItaJaI

' ,

I'O.:&ICOL'ro"Á - P]lDIAT_U - 'cLiNIc� ••ül.

c.ua••'.......cl. - a••••1.. Tiau •. , (Lar.. li

"" ....) - I'lerla�6JOU..
•.,"hll ... 11 Ilor.. - Di�rta.....

OLBOI"- OUVIDO. "::: lU_UI ]I GUGAl'CTA

DR. GUERREIRO DA FONSECA
.�.u »....

....r••.AJ.r.�.,••.
. LIa,••••• r.DiI. - a.fr."r - T.......tre .L (r.

..,.raftaa •• C.bec.) - a._.... Cerp.. 1Inr••Il hlab

.........
....... ).r...... 0••1_

c-a.J.t6r1•. - VÚleo••• 'a O.re rr... • • - 'fJ" ii. 0...

.wa .........J. "��'V:
....41.d. - r.u,. IeUt••, 111. - 'l'eI. lH'"

DR, ANTONIO MONIZ DE ARAGAO'

'1a•••lt6rl.1 10141 PI.M, II.
.-!Ju I' .. l' "'rl.III••"

.

..... .1...1.". 111.
. ,

r••••. fl4.:

DR. ALFREÕ'O CREREM
Cara. N.d.ul ......cu .......

e:.. ClHtor dó Bo.;ital Colll1l. ea.t'....

��aç.. ..""0'.' • m.nWI.

lIIlpoUne1. !!ex••l.

o.lIl.lta. ua Ia �. \I' lII ..r.5o

.nNJI, a. fi.

.... 1 .... 8..to. Bar....... " - ..*"1...

.."._--..,�---_.-------_.--'-------�

DR-;- SAMUEL FONSECA_
CIRURGIÃO DENTISTA

Consl11t.ól'Ío e Residência: Rua Fernando Machado, 5.

C1ínica Geral _ Cirurgia Bucal Dentaduras _

l,ontE'S moveis e fixas.,

f.>:ppdiente: Das H às 18hs. de s'egunda
n�" S,RO ás 12 horas aos sábados,

HORAS MARCADAS.

á sexta-feira:

-I
• na. ..\Rl\lANDO vALERIO DE ASSIS

H.aDICO

h& ,.,.",_ 4. Clhuca tatudl .. ••••d. •...eI.... . .-
.t tal .e C.rl .

GLlN3CÁ ••DICÁ Da cau.l:.O.u • mULTOI I- .ll.rlf. -
.

.

I ....�I"'rfal Ih. NDDa••8'1:111•••• 1 � C.s."l,"" c ... te ... III

i"

4-. " .... '1'J lI.r••.

••Il••d.a: a•• llulelllal GaUJa.rJIlI., • - r••e, TI. . I

__ o .._._.. • • _

._._. --_._-_.__ .._----.___._--

OR JOSÉ ROSARIO ARAUJtJ

Traw.." .. "w do Bronqw;t.; �m .dll.lto� • en.Dç.. ,
./

C..=--ultOr1e: Vitor Jlhirolel. 18 - 1· andar.

lhr.r!o: na. 10,31.1 t. ll,l? • da. 1.10 ti ".Ip .o�a.

"' ....I�ê"t<ia; "'.,..nld. -'io Branco. UI - rODa 1.1I.f.1I.

.. ; ..
.

DR. NEWTON np\VfLA f
t:,.· .. r,,,, .."".a( - Doeuça. d.. 8 ..nll;or.. - Pr..,.'.I.....

Eletrlelucle MUla

c..... itorfo: Rua Vitor Jhirel.. n. 18 - Tal.rODe 1""

eoaalllta.: Aí 11,10_ hora•• t tarda .d•• li 1II0.!'a••m .1••",

K".14a.cl.: R'oll Vid.1 n.mo•. - T�í.fou. 1.'11

CjJ.li.h� oid.eCl!;••••á.H·.., fi' C.1" ••4'\.....

"'-1ÍIi'liàttsU,:JII',. �!U. Joi." P'ln""". Hi'- r.; .. f ••

.., ...2:-"Q.n..t<� JOIi'''.' 8 .or?.

&..,.I .. r. ..·'�.. ".... .cu...... J */;1,... , " f., lU

Consultório _ Rua Tiradentes, 9
HORÁRIO:

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

"ADVOCACIA E CONTABILIDADE
..

DRS.
ZANY-GONZAGA

NILTON JOSÉ CHEREM
FULVIO LUIZ VIEIRA

- .ADVOÇADOS
ARMANDO CARREIltAO

I'"�
- CONTADOR '--

Rua Jerônimo Coelho, 1 () - Flo�i'('lnópoli� I

NAVIO-MOrrOR CARL HOEPCKE
Próximas saídas

20 �úb:ldo (.t;m!e) -- 1":1:-

I D A V O L T A
d:\cin Cat:tl'lnenge '_ Rua

de Fpolis. de Itajai do Rio de Santos Trajano. '-

9/ ?( '.
1 6· 23/6 24/6 � nOTllll1go - Farmácia

.

"atar'nense -- Rua Traja- /
LO.

Z7 ,,:ibado (tarde) _ Fàr
11áe:a Xoturna _ Rua Tra-,
iano.

28 domingo _ Farmácia
.'ioturna _ Rua Trajano.
Luiz Osvaluo D'Acâm})ora

- ln�pdor de Farmácia.

,
O serviço noturno será e

[é:uado pelas Farmácias
�nnto Antônio, MOQerna 'e

�olurna
'

�ituaãlj.s às ruas

·[oito Pinto' e ,Tyajano n. 17..
A presen te tabela não po

:erá ".er alterada sem pre
via autorização -

dêste_ De-,

pa rtamen to.

Departum.ento de Saúde
- PM lica, em 29' de maio de

A j))) lN ISTR.\ (.\0
Redação 'e Oficinas. :i rua Consel he iro Mafra n. lôll

TeL 3022 _ Cx. Postal. 1:::9.
Diretor: RULE:\S A. R i, :\IOS.
Gerente: DOl\lINGOS F. DE A(WINO.

Representantes:
Representações A. S. La ra. l.t da.
Rua Senador Dantas. 40 _ :,11 anelar.
Te!.: 22-5924 - Hill de Jnne iru.

Reprejor- LI da.
Rua Felipe de Ol ive irn. n. 21 _. IW anrlm
Tel.: 32�9S73 _ São Paul'o.

AS�'-;INATURAS
N:,I Capital

Ano c-s ] 711." j
Cr$ .9H.oo

. I I

llnfor.mações
I U.els. .

I o .Ieitur eneuntrará, nes

I ta coluna. informações que

!neceli'sit.a, d,iiiriunfente e de

I "IlNllato: .

1.J{)nNAI�
. 1't·tefone

I
() Est ad»

; , :t022

A. �;�zeia_ ..

:
..

:
. . .. 2J),i6

Olnrlll dn Tardé' .. : ::.:H9
',li ár iu rI:1 ." a"hã ..

'

2At')J

,.\ \'i.'rdadt· �.(l1l1
impl'('Il"a Oficial -. .. 2.6S�

I iIO:-:l'iT.\ IS
! Dl' ('nritl:lOc:

2.31·1Semestre ............. ,",.

I.

j'III'I:II'ia) 2.1I:lIi
'l'l";U l:amos' .'., :).831
.l il itn r :U57
<:il! S('ha�t ião (Casa
(II' Saúde) :1.153

\latel'nidade Doutor
Cai-los Corrêa 3.121

CHAMADAS UR-
GENTES

Corpo de Bombeiros �.:':l:t
Serviço Luz (Recla-

-

mações) :UIl.1
Polícia (Sala Comis-
sário) . . . . . . . . .. 2.03R

Polícia (Gab. Dele-
gado) . . . . . . . ... 2.59.'

COMPANHIAS DE
THANSPORTE
AÉREO

TAC :UflO
Cruzeiro do' Sul 2.500
Panair 3.553
Va·rig :: 2.:�2.j
Lóide Aéreo. . . . . . .. 2.41J2
Real

, :::.3.;8
Scandinavai! 2.51i1l
HOTÉIS
Lux 2021
Magestic 2.270
Metropol '" 3.H7
Ln Porta . . . . . . . .. :1.321
Cacique , 3.449
Central 2.G91
Esl rela " :!.371
Idt>al . . . . . . . . . . . .. :1.6,}�1
I-;:-;TI<ElTc,

J)j"(J Ut' •••• ; • . • • • . 06

I rarm'acias
,

de Pldntão
.:1 quinta-feira- _ Farmá

cia \da Fé _ Rua Felipe
Schmidt.

6 sábado (tarde) _ Far
náeia Moderna --:--' Ru.a Joào
��;n to.
7 domingo Farmácia

\'rodel'l1a - Rua João .Pin
Lo.

13 sábado (tarde) _ Far-
m5cia Santo Antônio _ Rua
[rlio Pinto.

14 nomingo _ Parm:'ícia
-;:into r\n'tônio _ nua João
,'::, to.

..

]\'" lnt erinr
A no 200.()o

110.oü

pu-
uma

.. -- .._--,.__._-.__ •._-.,-----..--------------------

..\ :nín('Ío,:; mcd lanl PS contrát o.
O:� orig+nais. mesrnn : não publlcadns, não

serão devolvidos.
.

.-\ rliI'l'ciio n!in "t' respnnsahil izn- pl'lfI. ('011-

reito,.; em it.irlos nus arl'igôs a.� .. inados,
---------_ ...- ..... ,_.__ .. --

·AC>\/OGADOS
--_.". _._--,....----------�--

Uh. ,\L\14JO- LAUKINlJU
e

Ult. CLAUDIO BORGES
ADVOGADOS

Í' "r,. "Dl lCeràJ, -Recursos' ,eran te o Supremo f' ti ti
·.al i'eIJt!rlli e Tribunal Federal de Recursol,

ESCR_ITóRIOS -

WIOrlallOpolis - Edifício São Jor"e, rua TraJa••
t:t - l° andar - sala 1

.

I �.

i RIO dp Janeiro· - Edifício ·Borba Gato AVtl.;.

� Arrf.ón 10 �"I'-io� 207 - 1I·ala 16ÓS.
'

.

ÁdVOCdcia 'e Confabilidade
,

I·
I

.)t� ilST.VAM II'IUIGAPANI
- AdMeado -

,\\ \1. Itr GARlhALDI S. 1'HIAGO
- ContabU:t.ta -

itâ:n,'!o irA;;:'!:' - 60 ARdar.

UH. JOSE MÉDEIROS VIEIRA
.- �DVOGADO -

'·.'u "'_�",I lU - Itaj.1 - a••ta Caaarl ...

DRS. erRO MARQUES NUNES E
DIB CHF.REM
ADVOGADOS

Causas cíveis, com'erciais, criminais e

trabalhistas
Rua Nunes Machado, 17 -- sobrado _' sala 2

CLARNO G" . GALLE1vrr

Horário de saída: "de Fpolis:, .às 24 horas
do Rio. às 7 horas

NOTA: _ Ao- retornar dessa viagem o navio será
xado e submetido a limpezas, calculadas em'
semana.

Em seguida será organizado o horário de saí
das dp 30 trimestre .

.

·r4'. ff!A'1! dltorruaçõel! dirijam-a•.,
�Ml"RE�A NACIONAL D. NAV.GA(,,:AO HOEPCKJ

Lavando com Sabãó

\iirgem Especjali,dade
da Cio. WETZBL INDUSTBIAL-JuiovUle. (marca' registrada)

economiza-se tempo e dillheiro
____ o ,_._, _. __._.__.,

_
-" -_' .. '-',�----- -_._---_._�---

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Visita a Escola de Pilotos da Rea
o Diretor da D. A. V._�".Iíl;�g

NO LAR E NA' SOCIEDADE
-- Si". Osní Raffs.' estam- ,"Sn r. Presidente,

Srs. Deputados.

ramos
- T'en. Miraldino Dias,

do 14° B. C.
ertos receberfio inteiro «

.io io de tcdos os sn rs. dej,u

.ados, ;'(,m assento nest i

Em fins do ano de 195U,
._ Sr, João Batisca Du-

foi pela (l:reção do InstiLuto
t ra. 'Nacional do Pinho, quando asa,

então Presidente o dr. Vil'. S. S' .m 10 de junho de

gil io Cualbertó e isto, per 1953.

expressa autorização da Olívio Nóbrega - Presi

Junta Deliberativa daquele uente,
PI'ü[ Manoel F. 'Coelho, in s-

Instituto, adquiridos na cio
pc' ter escola t nesta Cap 'tnl dnde de Araquarí, un-a

c <: d e d. Ma ria José Coelho,
Fraude 'Í.rea de terras, in. H);j3.

Aos seus amiguinhos, Nel .

COMUNHÃO
-- Fará a sua "prmerra

comunhão, hoje,' o menino

Nelson Coelho, filho do 'sr,

nmho ,Il'

Exmo. Sn r. Min istro 'I'ra

bn l ho Iudústtin e Comércr
,,:'usive armazens, desvios

de linha e locomotiva de ma-
"oi; oferecerá lauta mesa de

doces e bebidas, por esse

a corttoc iman to.
RIO - D. F.instu

p.nho
nobra, pata nêle ser

.ado o entreposto do
í

e aparelhamento de

Legislativa
Catarina V,i!

Assembléia,

Estado Santaser a-'---_._---------

:!em da madeira, que tives- I'''!" proposta deputado ():í

s e de .sair pelo princ.p rl vio Nób regn vg' apela V.

porto escoadouro de 8,'1I1t::\ Exe ia. sen tido construção
Catar-ina-São Francisco oo urgente entreposto pinh«
Sul, c idade Araqu.u-í pt 'I'er re

Viajando em aviao de carreira da Real, esteve em

8Lo Paulo o Briga deiro Raimundo V. Aboim, Diretor Ge

ral da Diretoria de Aeronáutica Civil, que veio inspe
cionar a Escola de Formação de Pilotos Comerciais, man
tida pela 'Real. Após a visita, o Brigadeiro Aboim mos

trou-se muito bem impressionado, tanto pelo alto padrão
de ensino como pelo ótimo aproveitamento dos alunos.

No cliché, vemos o Brigadeiro Aboim, em compa ..

nhía dó sr. Linneu Gomes, diretor-superintendente da

Real.

no \'g arrnnzens vg ues

vios vg já foram adqu irido.s

gestão Virgilio Gualber

to vg por expressa autori

zação Junta Deliberativa

Instituto Nacional Pinho pt

Construção ,entreposto,"
nho cidade Araquarí é de

importância vital madeira

norte catar-in ense vg atra-

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

FESTA DE SÃO JOÃO NA
PEDRA GRANDE

-r- Se j,i não está vigoran
':. ,l, do, pelo menos há a no

tícia - a manteiga vai al

I cançar mais alguns cruzei

i t',)'; no r·rílço!
I ,E, quando isso acontece;

Um modelinho de vestido que póde senil' tanto para a

sua filhinha mais velha, .como, para a menor de rôdas, J<:

em algodão de côr escura enfeitado com tiras de bordado

inglês branco. (APLA).

vês seu tratamen to técnico Prometem revestir-se do maior brilhantismo as nni-"

i! procura compradores ver tadas de terça e ,q�Hlrta:feira.s pr��i�as, no bairro da

. .',

t I
r-"'-. Pedra Grande, proxrmo a Penitenciária do Estado, quan-

mcíusrve seu na ura escO'a- _'
'

. .

do serao levadas a efeito a exemplo dos anos anteriores,
·os. tradicionais festejos de São João, cujo produto será
revertido em benefício da Capela de São João, em cons

trução.
Foram armadas barraquinhas, nas -quais haverá lei,

Ião, com venda de prendas. Um bem montado' bar estará
em condições de'atender a' todos, servido por graciosas
senhoritas.

Haverá batata doce e aipim com melado, queima de

fogos de artifício, ca
..
sarnento na roça, etc., .tudo destí

nado a proporcionar a todos momentos de alegria e pra-

fi 'IJO'\'O vai 102:0 perguntan. ,douro Pô rto São Francisco
� Acontece que até, a pre-

do - c flue faz a COAP? E . Sul pt Entreposto pinho ci-
"ente data tais serviços, em-

dade.Araqua.
í

significa am-

paro e' desvêlo merecidos

*

'-, *

Experimente boie :���Oc�:�l:, ��:�I�;�:.S�� �:�
neta ria da Assemh'é.a Le-

A couve-flôr raramente
I g;'llativa, aposentado.

aparece em nossas mesas ci O 'benquisto homem-de
não ser comida em água c-

imprensa, que desfrut a de

gerais amizades na socieda-

os que já conhecem o meca

nismo daquêle órgão de AU·

MENTO ·DE PREÇO, retru-

!10r:1 decorridos três h:1M,

i.ão foram realizados i.;(jl'

oarte do lustítuto Nacicn» l

do Pinho.

,Htrque madereiro norte Es.

tado Santa Catarina prin
c ipa lmente linha servida

Sabemos agora que o L
Estrada Ferro Paraná-San

'i, P., deliberou construir

:Ht cidãde de Itajaí, um en

�reposto do pinllo para a se

..:agem da mad�ira qúe' por
r,'qüele podo fdsse: m.bi.i,rcà' Pre>s�d;.nt:::_._,__
tia para o norte' do País t

cam : Ora. cumpre a sua fi·

nalidade e solta logo a li

cença!
N G caso em -foco, temos

'reservas quanto à licença.
NãÇl cremos qLie o peqU8)1O

acréscimo de alguns, crú7Ri.

sal ou frita-em gordura com

ovo e farinha. Nos restau-
la Catarina pt
AténclOsas saudações
Volney Collaço de Oliveira

zero

Ônibus especiais facilitarão' o tJ;lmsporte' até o )ocál.de local, será alvo, nesb da
rantes, então ela vem quasê' _ta, de expressivas e :):wl'et:Í-
sempre coberta COM um môo �

das homenagens d,,;', :'L". s

lhe, Cl'fmOSO que mais pare- amigos e admiradore.�.
ce �omID arábica. A couve.

1'OS 'mai!? - 9,. em J quilo,
',- Q ES'f'APO,. cor:: ?!:nz._er, "ara o 'v'aregi�ta! - contou

f}ôr. no entanto, é um ve,
-

, .. -",

se associa às homeuHr,'Eu:.".
'

c�n�" a' ;qlliesc�itcia dos in.
g(:'tal altamente nutritivo e FAZEM ANOS, HOJE:
Lea uma delícia quand(,

falíveis técnicos coapw·
- Sr. Aloisio Leo'l d"

pre'Jurada da seguinte ma-
'nos, .. O que não temos dú-

'Luz Si! va. vi(!as é de que não poderia
- 3m, Bernurc1:na Flt:l'·

a COAP conceder 'autoriza.

Missa de· Primeiro
Aniversáriotpaízes europeus. Fpolis., 1° de

'H)53.. ,
.

�unho de

Ora snr. Presidente e !�(,.

'res snrs. deputados, :;aJ
Exmo. Snr. Présidente

_., �"".". :., ,�- '-. ..,

Instituto Nacional Pinho Maria Beltrami, Riciel'e Beltrami e famíliã, Alex::\,n-

RIO F dre Vitali e família, Hélio Silva, convidam seus pnren-

,eficiará os embarques"-;; 1, � -bl�' .

L
.

I
tes e amigos, pal'a assistirem�a mIssa de 10, aniversário

i' ssem ela egls aG�Y" de seu falecimento, que p'or alma de sua q'uerieb mãe,
ção para essa majoração e, . os pelo porto de Itajaí em C t

.

Sta. Helena Ma da a armense vg por proPos-1 sogra, avó e bisavó,
.

co;no assim deve ser, o au- deprimento' da vasta ZOl,' ta deputado Olívio

NO'bI'e-l-
'NARCIZ_A llELTRAMI

Sch:i(effer, filha do ;.;i'. E.
ti.

men,to é clandestino! E, se do nOTte catal'ine'Jse, e3·j'p. • d 1 b I' 24 ( t f' )
,

7 1
• S h ff I ga V!! apela V. Excla. senti- ma,n. am ce"e rar (I�. qual' a- eIra as lOras na

waldo c ae e1', a to fuu- �

�

assim fôr, então cabe àque- cialmente os da zona se�·/i. cio construcão imediata en- IgleJa de Santo AntonIo. '

cionál'io da Consultoria G,,- I A
,.

le ürganismo, qlle vai en· da pe:u Hêde Viação Para- t
-

t
:
h 'd' d A

ntJclpadamente agradecem. ..

I'al do E'stado. repos o pm o CI a e ra-

fraquecendQ o organismo do ná-Santa Catarina, que te'r quarí pt Terreno VO' armà-/-------------- _

- Menino João RiclJ.l'dt', b

pc,.r�, ag.ir,,' Só.. isso: agir; o Se!l _pril,lc, ipal. escoridol,',n I zens vg desvios-é locomoti- i:filho do SI;. Aldo Neves, do
..

_

,

" '
agl1, agIr.

.

'

'ode SalJ FI anClSCO do S - va manobra entreposto em I
comelClO local.

D
�

'd f
. 'I '. 'I' ./_:_ Sr. OswaldO' Carpe;;;,'

o ql�e nao po e ugu e Achamos JUS�Q a merllll::l referência já foram adqui-
_ 8' C" " : F }'-I

do seu dever, mantendo os, tomada pdo 'INP" mandan- ridos gestão Virgilio Gual- _

r. IdlOValentn e ..
"

., �

'd 'd' 1 I
. ' A

•

do fogo e �l1isture-o com 3, " . •. preços, JU que nao po e 0-. o mst�,t;H um entrepostc. e berto vg por expressa auto- : reposto pinho CIdade ,,,,,ra-I
. " 1 rell'a, ,comlssano de )01WI:h � -. _

'

•

'

, • I . ,.,' ,

.

farmha e a manteIga ate S L V·
. bl"lgar a baixa-los. Nem ISSO I secagem de madeIra na eI- rlzacão Junta Deliberativa quarí significa am1')'"<1O e,1-

, r-r. auro lelra.' ',. ,
•.

.

formar um creme. S A C'd d
i) fará! Daí porque seria o dane d,� HaJal, mas acha- c1êsse Instituto pt Devemos desvelo 'merecidos ;,"1 que

- r. ntenor 1 a e. . , "

maior serviço que o Govêr- mos ta,mDem ser 'de JustIça, assinalar que construção madeireiro nOJ.'te Estado vg
- Sr. Valdemiro Mattos,

e acrescente uma colher de c'omei'ciai1tc. no prestaria ao povo, que se faça') mesmo serviço df� f'ntreposto pinho cidade Ita- lue ficará prejudicaê') sen- I

,

.>Opa de queijo Parmenzano 'lão ddxaria de aplaudí-lo, instala�ão do entr�postJ na jaí vg já em: início vg sem ,;velmente vg se se nZtn .de- !----�-------,-�'-,-

ralado, duas colheres de chá \. ;em reservas - extinguir a ;idade ele Araquarí, l)O{5 ,gllal p'ovidência cidade ti,v!,r :onstrução entre)::osto iVE L H 'CE
de suco de limão e sal à Dr. Polydoro El'nani de 8..COFAP e suas filhinhas do !lue só ,,>sim ficarão .,'e:>· Araqual'í vg trará grande r:'clade em' refel'erJ,a pt I

.

vontade. Cozinhe até fOl'-" Thiago oração, essas COAPS!... guardado5'\ os interesses v;, lll'ejuizo zona madeireira Assembiéia Legislati\ a Es-I ALEGRE E' FECUNDA

mal' um creme grosso. Age- Da: excelência dessa me. tais de todos os m�',deirei '(o' nu'te Estado princh"lmen- ta(lo Santa Catarin" nrmá com nervos fOl:tes é saúde

v,
,. perfeita?

1'a bata a gema de um ovo Transcorre, amanhfi, o rfida, não há dúvida, todos ratarinense::, !-antj os Cc tf' linh·.. servida Rê,do: Vil!- ,'ua L3_r:erança que ,!�xa,vg; GOTAS
numa xícara e, gradativa- aniversário natalício ,Jo sr )S brasileiros aí estão pl'Oll- vale do lt:-tj:11, ('0;;10 os u� ção Paraná-Santa !_ •• tari- digno catãrinense Ylg fará! M � NDE Llt'-'A <;
mente, adicione um pouco dr, Polydoro Ernani' de t; :'os a atestar. Mas, não per. /,Ona rú,rte ratal'incnse, ;: r,a pt Cum!Jre-nos rc�!'altar const:'t;_ção entreposto pi-I ,

I "As gotas da Juventude"
do molho até ficar tudo bem Thiago, médico e direto!.' da camos a esperança, porque Iluais poderão vender ,>r;llf entreposto pinhó cidade A- ho d 'lad2 Araquan vg por Dão vida nova aos fracos
misturado. Junte o molho, ,:;'aculdade de Farmáf?Í:! e (] Govêrno ainda 'p'oderá' to.' produto,> em boas cO:ldi<:" !'aqual'í importância vital j'llsto e imprescinclív;:,: sa-! e nervosos, de ambos os se

l1l�xeudo bem. Escoe, a água Odontologia de 8ant:t ',:;M,- !lU1J"" sumáriamente, essa �� qualq'.1er merc�do n4.:io· madeira norte Cal':"l';nen- díos inicrGsses ZOI1[, ma-
I
xos, cedos en�elhecidos pe

da coüve-flôr, divida e co- rina. proyidência: extinguir êsses ,llal ou €xtrangeiro.. �e,vg através seu h'aíz.meÍ1- deireil':l norte' calo::"!nen ..
lo excesso de trabalho físi-

loque I)um prato do forno O ilustre aniver8;�l'iantei' órgfios earissimos e inúteis, Por esse motiv,) SI': f'.J·I�- to _técnico e procura com- 't
-

'I
co � mental.'

�� e p
.
Não tem contra-rna.jcação.

untado Som n:r,anteiga .. Cubra que conta com vasto �ü· ub para recuperar, do povo, aS> ",identé e Rnrs.
- deplltU(I.J, pl'adores vg inclusive �eu, Atênciosas saudações Nas boas casas. Pelo re-

com o molho, farinha de de amizades na SOt:icliade ,impatias e os aplãusos que tomamo:;; a lil;lerdade de a· natural escoadouro P(\rto yolney- Collaço de Oliveira embolso. 'C. Postal 3,685,
rosca e mais qúeijo ralado. local, será muito homen:L· iá lhe estão fugindo... presentar os telegramas '';_l.i:: 8ão Francisco do Sul pt En- !;'residente. I Rio.
Coloque por cima uns ped,,- -geado. As homenage'ls no!:

• (::nhos' de ·manteiga. Leve aó' associamos, com pra:r.'r.

forno 'até ficar tostado .por F4ZEM ANOS, Al\'IA1Jl Ll:

empreendimento muito

rOUVE·FLÔR COM

CREME

Ferve a couve-flor com

ág'ua e sal durante mais 0'1

menos 15 minútos, Enquan
to o vegetal cozinha colo-

que U1'!1a xícará e meia. de

leite ,em uma caçarola. Mis
ture quatro colheradas de

;;-'P"A 5 T I L H A 5'

;�V4"DAi,

UM BALSAM O ,:
, PARA ·.'AS VIAS<.".1: :'" -_ .- • ,

��S�I,RATORIA'�.'

A.11'int "0 F.S'f:\ no"
manteiga com sete de fari

nha de trigo, retire o leite-

Torne a. colocar no forno

AVENTU-RAS

qnrrr�
,

li .

-

. :. O

DO Z,E.;.MUTRETA ..

�

.. _A r

- Jovem Airton Dias.
- l\Ieninà Franklin, filh:>

do sr. Rodolfo Boi'ba.
- Menino Ivaldo Beasil. I

- Sta. Adélia Lállth.

-::;.. Sta. Elí 'Silyu:
-:- 8ta:' Maria da O::.r:a

J:lereira.
- .Sta .. Leatrice R(.vere.

Sta, Ib Maria
-

Si'.'icla-

cima.

Depois de provar .êste
prato sua, família pedirá'
que sirva cOQV€-flôr com

mais. Úl,'!quênçia.
Fl��� (APLA)

:, .Jorn. Oswaldo Mello
�- - \:::"

. .

-

kis. _--

,.."" i�. .
.

�:q��rre, hOJe, o an lvérsá-

-rio natalicio d() noss() pi'e-

Sta, Nilza Gerbl'1'
- 8ta. Urbina G. SirJ,e� Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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FOGUEIRA!
•
..

COMO ACONTECE TODOS OS ANOS, A FEDERAÇÃO ATLÉTICA CA'rARINENSE PROMOVERÁ, NA NOITE DE 24 DE SÃO
JOÃO, A GRANDE PROVA RÚSTICA DENOMINADA "CORRIDA DA FOGUEIRA", ceu O CONCURSO DOS MELHORES A*

'fLE'rAS DA CIDADE E DO ESTADO. NÃO PERCAM!

�'O -E s t a d o E s P o r t i v o"
__O O._,O.-.(J ()_O._.()_O_O_() o () () () ( () () ()_o._.()_()_()�O_(I_"_('_"_"�""" ••••••• 18 .

AVAl
Na tarde de hoje, no es

tádio da rua Bocaiuva, te

remos o prélio entre as e

quipes do Avaí e Paula

Ramos, em prosseguimento
ao Campeoan to Citadino de

Fu tebol Profissional.

Depois da derrota frente

ao Atlético e do empate di

ante do Imbituba Atlético

Clube e do Bocaiuva, por

tanto com quatro
perdidos, encon tra-se o A

vaí n uma situação bastan

te crítica.

A conquista do cetro má

ximo da cidade está um tan-'

to difícil, mas não impossí
vel, para o grêmio alvi-azul.

,Para encerrar o turno res-

tam-lhe dois adversários:

Paula 'Ramos e Figueirense.
Se vitorioso, hoje, a equipe S A U L, o notável extrema

i
�
,
t
•
•
t
*

:
:
:
: i

m izade" de hoje ú tarde, PAULA HAMOS - Jn i- 15,00; Sócios - Cr$ 10,00;

I deverá agradar a todos' me I, (Sidne;), Waldir c senhoras e senhoritas -

'i qua,nt.os compa:'ecerem, aol Jaime II; Neri, Va lér io e Cr$ 5,00.
, estádio da Pra lu de Fora. i .Incv : -Wil son , Sombra, Wal- Geral - Cr$ 10,00; Estu-
i I

'111D1 Itostnhn c D!1I1O'!1 'flante,;, militares e criançasi i J'
"

.", 1 ; - • " •

I Quadros'proyúveis I
!

o,', por certo, na peleja se-] O Paula Ramos também i Sal\.'? mod if ícações, as e- i
-

t b derá "
I

it d ité 1
,. -

t5Ul� e, e� .p,o, era que�!'ar i, !leCefl�l a a VIana, (e vez qurpcx s e rno cs as:,
:1 invencib il idade do lírier I que ainda não a obteve nes- .

jue é o seu maior rival .de i te campeonato de 53 e se

cados os tempos e está 'numa encontra no penúltimo pôs- bato e Danda; Nenem, Jair

Hoje, á tarde- 110 estádio da F. C. F., o sensa

cional "CLÁSSICO DA AMIZADE�', em

continuação ao Campeonato Citadino de
Profissionais

,

1

,mento do "Torneio Octogo- sujeita à posterior delibera- ,_ !CURITIBA, 20, (V. A.) - da inauguração da nova sé-
,nal" proíbe jogos no Rio e ção da diretoria da C.B.D.

O Flamengo, por intermê-' de do' clube carioca. Deseja I'em São Paulo durante êsse Acredita-se que tudo fi-

certame. cará deliberado favorável-
d io do seu presidente Gil- ainda o Flamengo promover i
berto Cardoso, convidou o uma apresentação do Atlé- \

mente diante do gesto do I'
Atlético Paranaense, para I t.ico,

no Rio, em ocasião 0-
Esclareceu o referido di- Sporting em não fazer qual-

ser representado, quando 110l'tuna.
i etor cebedense que essa quer exigência à entidade

peleja poderia servir de pre- eclética, o mesmo acon te- ��,...('�'-:<)""'�_••(;"I"O'-'()"."()'-'<.

l;minar da segunda semi-fi- een'do com a Portuguêsa

avaiana terá conseguido a

tão desejada rehabilitação
avaíano

JOGARIAM.. NO RIO SPORTING E

PORTUGUESA CARIOCA

RIO, 20 (V, A.) - Ao isto porque, sabe que o

concluir a reunião na C.E. campeão português deseja
D., o sr, Castelo Branco in- exibir-se nesta capital sem
!'únnou à reportagem que interêsse monetário. Sôbre

.seria vetado qualquer pedi- êste assunto deverá man í

(:0 da, Associação Atlética festar-se a "Comissão 01'-

L'ortuguêsa, de Lisboa no ganíaadora", do "Torneio

(,:a 27, sábado. O regula- Octogonal", naturalmente

i.al, marcada para o dia 28, carioca.

HOJE O CLÁSSICO DO FUTEBOL
GAUCHO

)
,

, A sensação de hoje na Ca- i tebol, agora enriquecido
pital gaucha é o prélio en-, com a participação dos clu

tre os clássicos rivais Grê-, bes do inte�'ior Aimoré e

mIo -e Nacional, em disputa, Floriano, de São Leopoldo
de mais uma rodada' do' e Novo Hamburgo, respec

C!1ml1eonato Gaucho de Fu- tivamente.

COLEGIAL X IPIRANGA , ATRAÇÃO DA
MANHÃ DE HOJE, PELO CERTAME DA

2a DISIVÃO

Na manhã de hoje, no es- brar a invencibilidade do

Hdio da rua Bocaiuva, se- Ipiranga que é o líder do

rá completadá a rodada nú- certame.

mero sete do vitorioso cam-, Com início ás 10,30 hó

}:w.rlato da. Segunda Divil- !'as, estarão frente a fren-

.:.ro. te as equipes do Radillm

,\'s S,30 horas, o Colegial, Postal Telegráfico.
camneão do ano passado e

atual vice-líder tentará que- Preço único - 2,00.

,

NO MÉXICO, HOJE, O BANGÚ

,Telegrama do Méximo, naquele país azteca, deven

fornecido pela United Press do hoje iniciar sua 'tempo
revela que a equipe do Ban- rada, enfrentando o clll'fS"e

gú, 'do Rio, já se encontra mexicano Atlanta.

Preliminar

I A's .13,30 horas será in i-

1 ciada a pa rtída preliminar,
AVAl - Adolfinho, Bar- jogando os Aspirantes.

- Cr$ 5,00; senhoras e se

",horitas - entrada franca.

.,,-.

__(i....o......().....o.-.(,....

situação magnífica, sem n e. to. c i\L1l1f\r!1; Bolão, Ari, Bráji-
.hum ponto perdidos. O f'amoso "Clássico de A- ;:0, Amorim e Saul.

Preços
Arquibancada - Cr$ "$fSOmISllO

Em Imbituba, hoje, um
dos vice-líderes

O Atlético, um dos vice- GRANDE INTERÊSSE NAQUELA miri.os frente a um dos

.íderes do Campeonato Ci- CIDADE PELO CHOQUE f mais sé i.os candidatos ao

adino de Futebol irá hoje , título máximo do pebol da

Imbitjiba defrontar-se ATLÉTICO X IMBITUBA I Capital.
om o clube que tem o nome; I Desta Capital seguirão
iaquela cidade sulina. I (13 por 3 x 1 pelo Figuei-I be, está animado com o seu I esta 'manhã, em ônibus es-

Espera o tricolor' fazer rense, p qual conseguiu empate' nesta Capital fren-l pecia is, numerosos afeiçoa
iô a figura nos domínios do manter a sua invencibil ida- te; ao Avaí. Esperam os im- i dos do grêmio tricolor, a

idversário. Na sua última ue e a liderança do certa- bituben s es que desta vez a I fim de incentivar os co

seleja o tricolor do Estrei- me. <, I equipe consiga uma vitória, mandados de E'rico a uma

':0 foi f'ragorosamente bati- O Imbituba Atlético Clu- de expressão em seus ' ,do-I vitória sensacional.

o Centro de Irradiação
Mental "Amor e Luz" realiza
sessões Esotéricas, todas as se

gundas feiras, às 20,30 à rua

Conselheiro Mafra, 33 - 20
andar.
ENTRADA FRANCA

Vende-se
Uma casa recem-cons

truida, com terreno medin

do 55 m. de fundos por 10

frente, sito à rua Ruy Bar

bosa 92.

Vêr e tratar no local.

PIANO
Vende-se um, em perfei

to estado.

Fabricação 'alemã.
Vêr e tratar com Fran

cisco Büchele Barreto, rua

24 de Maio n. 433,
ESTREITO.

CONVIDADQ PARA JOGAR NO RIO O
ATLÉTICO PARANAENSE

RECORDE. SULAMERICANO

Com efeito! nas provas _��=
F.) - O corredor automo- real izn das sob os auspicies ,-�_ -=-� o� a� ��
'iilista argentino Clemar cio Moto-Club Argentino" ... _ 5 {ins de se".'dol\do" I\um

-_ --

- p sse seu da c' a �I

'1ucci conseguiu, ontem, ba- Ilucci, conseguiu o tempo, - _?* t e do 'ou\\c\O d )lo\torh com

I total de 15 segundo e 45 I
--

livre, .o�grecal\to de on e
, ,! '.:;-"

" d " ti té d d I opraz-w "ro·,a5. d'''e\ com�cr os recor s argen mo
I
cen eSSUTIOS e segun o com

I' novas el\� �

h {hei\ e agro o·
'Cc',

,� sul americano do quilô- i l� média de 233 quilômetros i �::','
.o 0J�.,t\�'Oo\hdee��M�"N.,mostor.O.dmetro lançado. i e 10 metros por hora. ,.

"
.,.�."......"...••.-J"r.-..",.,.._............_".._.._.._........... - ....._..._._........-_-_...._-.-...-_-_.

900 MIL POR RUBENS
.' S E A • H O RSE' ,

�ri�n.·,f--' 'De 2.� à 22 H.R

BUENOS AIRES, 19 (U.

S. PAULO, 20 (V. A.) .:;tígio com o Flamengo. Sa-

Fr.quez.. em 91r.1
Vlnbo Creosotado

(Silveira)

- Noticja-se nesta capital, De·se também, que o XV de

IJ i1 e o' Palmeiras teria ofe- Novembro de Jau. vem de

L'c!do cêrca de'900 mil cru-' oferecer 150 mil cruzeiros

,:ci:os pela transferên:ia do I pelo emp.réstimo, ?e um ano,

n,eIa Rubens, que esta em I do refendo atacante. '

Dist ribu itlor
C. I�AMOS SIA

ComerCio - Transporte�
I{ua JOio Pinto. 9 Fpolis

i._,L ,_ ....�, .... I

TORNEIO OCTOGONAL DE FUTEBOL

e TIo ta fogo x Vasco ela Ga-I eis as partidas' marcadas
ma no Rio e São Paulo x

I
para a tarde de hoje, em

, � ':ontinuaçào ao sensacional

�orintians, em São Paulo, I Torneio Octogonal.

NOTA"
Acham�se abertas na Escbla de Aprendizes. Mari�

heiros dêste E.'ltado, a partir de IOde Junho de 1953 a

in de Agôsto dê.. 1953, as inscrições de civís candidatos
;l matrícula nas Escolas de Aprendizes Marinheiros,
Llscidos entre 2 de Julho de 1934 e 31 de Julho de 1937.

Tôdas as informações que se fizerem necessanas

p;)(lem ser obtidas n:> aludida Escola, no 50 Distrito Na
v'1l, na Capitânia dos Portos, nas suas Delegacias e

A1'ências, e nas Prefeituras

MuniciPai�_::�_�o_�_:��ado.1

OLHOS _,. OUVIDOS - NAK.lZ • GAIIGANT.Ir
DR .. GUERREIRO DA FONSECA

,

••peeIall8ta III. B..�tt"
Rec,eita "e O(!ulOIl - E:nmf' d. Fil. tio If. Olho 1).IIU·'

l&llIlfi�açlo 1a PTtlilla Arterial.
'Modtll'B. AJlar..nÚllI'''on
COllault6rt. - Vlacu,de 4e Oqr(l Pr.t"l.·;t.Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Espelho
. Literírio 1'0 MUCü$ d�'�iúMA

I DissoJvido Rcpidamenf8
I Os ataques <! os"sp"'_ adores " vio
lentos da asma e bronquite envene

:: nam o organismo, minam a energia,
arruí.iam a saúde e debilttam O<,CO ..

raç-!i0. Em 3 m
í

n u to .... Me n d aco1
nova fórmula médíca, corneca a cir
cular no sangue, domínanuo rapida
mente os ataques. Dêsde (J primeiro

, dia começa a desaparecer a rUficul
dade em respirar e volta o sono re
parador. Tudo o que se faz necessá
rio é tomar 2 pastilhas d? Mendaco
ás refeições e ficará aliviado da
asma ou bronquite. " acão é muito
rápida mesmo que se t 'ate de casos
rebeldes e a n t

í

g o s Mendaco tem
tido tanto êxito que Se oferece cem
a garantia de dar ao paciente respi
ração livre e fácil rap

í

d amen t a "
completo alívio do sofrimento da
asma em poucos dias. Peça Mendoc"
hoje mesmo, em qualquer rarmácts
A nossa garantia � a sua mstor pro
teção

*

PREDEFINIÇÃO - BôLHAS DE. SABÃO - "BAS

l"OND" GUIA DE CLASSU'ICAÇ,AO DECIMAL

NOIVADO EM SÃO DOMINGOS - CAçANnO E PES-

CANDO .
POR TODO O BRASIL

(.Uvaru8 de Oliveira)

PREDEFiNICÃO - Sonetos - Ulisses Diniz:

Do poeta nÓl'tista' radica�lo na pauliééia: receb.el_?l0s �ai,s Ium livro de formosos sonetos. Temos dito por este E:-;

pelho", que Ulisses Din iz é realmente um poeta qu.e
compõe os seus verso" com ritmo e beleza, com sonori

dade e alma, com sentimento e ternura. O seu novo li

vro vem comprová-lo e não nos furtamos ao desejo de

.brindar os n03.80S leitores com "Espe-rando": Fórmula para
I S�,�!,a,� ,@I��ari�mo
.,

'11tH fórmula de meio têr

n o, a Câmara dos Deputa
L'lOS aprovou, ontem, por

unãn im.dade, o seguinte
.

substitutivo do sr. Artur

Jantos ao l'i;quel'imento do

sr. Flores eh Cunha que pe

dia um apelo da Caga ao

.presiden te dos Estados U

nidos em favor da comuta

ção da pena de morte im

posta ao casal Rosemberg:
"A Câmara dos Deputa

dos man ífcsta a -sua espe

rança em que o presidente
dos Estados Unidos da A

mérica do Norte, usando

dos seus podere.;; constitu

cionais, comute a pena de

morte a que foi condenado

o casal Rosemberg, certa

'de que interpreta o pensa

mento humanitário e cris

tão do povo' brasileiro".
Os s rs. Flores di! Cunha,

e Eusébio Rocha defende
ram o requerimento origi
nal, tendo, em seguida, o

sr. Monteiro de Castro opi
nado favoràvelmente ao

substitutivo que foi apro

vado pacificamente. '

.

Vem ouvir, meu amor, 'junto comigo
. Do passaredo a música harmoniosa.
Como serei feliz, mulher formosa,
Vendo ao meu lado 0 teu semblante amigo!

Vem acalmar, com tua voz .saudosa,
Tôda a amargura que em meu peito abrigo!
Vem, que eu quero colher, junto contigo,
Da tua carn e a essência saborosa.

No f'orte aroma do teu corpo estuan tc,
li á vertigens do gôzo-del iran te,
Cujo deliqu io descrever não s_ei.

Nesse fluido sutil que tens na bôca

T'razes minh'alma apaixonada e louca

Desde o feliz momento em que a beijei!

BôLHAS DE SABÃO - Juvenal Melchiades de

Souza - Florianópolis: - O escritor e jornalista cata

riuense que se firmara como novelista em obras de

fundo humano e social, revela-se-nos também um bom,'
po êta, muito embora gostemos 'muito mais de sua prosa IeS!JonU,nea e dos livros em que aborda pr�b!ema3, den

tro .de romances bem coordenados e descrito com de- I

sembaraço e precisão. Há em "Bôlhas de, Sabão" bons I
versos, entre êl�s o q�le trans�revem�;;, em parte,

"va-,galume" onde há j.cesia e ssnt imcu to :

r

sua cónfianca
.

.
;

merece a

Cesto da noite

porque a noite é calma,
porque a sua solidão
é gêmea de minh'alma,
e. habita o meu coração.
Gosto de vê-Ia coberta
com o roupão do firmamento.

.

Parece noiva que oferta
-a bôca cheia de beijos
a fremir tôda em "deseios
na véspera do casamento.

Cuidado! Não se arrisque, confiando o consêrto

do seu carro ou caminhão a um "mecânico qualquer"...
As oficinas dos nossos concessionários são dirigidas por

.

profissionais experimentados e verdadeiros especialistas em

mecânica Chrysler, que um curso de especialização em

nossa :Escola Técnica familiarizou e identificou com todos

os �egredos da fabrica�ão dos �eículos produzidos pela
Sim, eu gosto da noite
calma, serena calada,
de lantejoulas bordada
R reluzir no espaço, ,

curando. a dor, o cansaço,
trazendo a paz no seu bôjo.
A noite é o meu lindo estôjo
onde encerro os pensàmentos
dos meus felizes momentos ...
Ell gosto da- noite calma ; .

Ela é gêmea de mính'alma.

Chrysler Corporation. Profundos conhecedores do seu

carro ou caminhão, só êles estão em condições de lhe

proporcionar . um serviço perfeito e eficiente.

Onde há êstes símbolos

� 1110116' ..� IF�� . � ��.
encontram-se mecânicõs especializados e peças

originais, para serviço perfeito, a preços certos •

"BAS-FOND" - Arnaldo Brandão - Pongetli _

i

Rio: - Nos seus versos existencialistas que receberam

prêmio internacional de jornali-stas e escritores da

União Latina de Paris; Armando Brandão nos dá de
início explicação da verdadeira teoria de Sartre, um

tanto desvirtuado hoje em dia, especialmente no Brasil
onde existencialismo é fazer o que se quer,' sob todos
os ângulos, quando é apenas li-berdade de espírito. Den
tro da teoria, o livro do poeta catarinense, está perfei
to na liberdade de espírito e de forma. E nos seus ver

l'OS livres impregnados de livre pensamento hã êstes
bem humanos: - "Balada da mulher do cais":

....

p.
o

-

'(j
ponom • cosa d. omlgos

_. __._--------_._----

DINHEIROSÃO BER.'1ARDO DO CAMPO. EST. SÃO PAULO

/

,-
--- --_ ...__ . -- _ .._._---------�------------.-----

Que,n O perdeu perto do

Grupo Escolar "Lauroe, talvez, não se lembre de ti. REVENDEDORESI
I

I
I
I
.

I
I

, GUIA DE CLASSIFICAÇÃO DECIMAL - Irene de ,,---
'.\lenezes Deria - Gráfica Editora Souza: -,Recebendo .· ·.>+· · · ·.•· ·..·....·...·..·..·...·...·..·....·_·..·..·..· ·L H....�...+...·++.................. *
prêmio da Associação Paulista de Bibliotecários e em : • • • e.. · · · · · · , · .. · ._ � .

I ,,;egunda ediçã� refundida, é livro bastante útil para ..:. .:.

lorgan.i-zação de bibliotecas e como diz a autora ,"á boa :!� A Bele"a De ·Sua Casa ...:'.+prática dos. serviços· de bibliotecas".
.......'" ..

..�.
C P I J I t

NOIVADO EM SÃO DOMINGOS
•.

Heinrich {.
.

- omera e 81 ane as
-

.{
Von Kleist - -Melhorame�to8: - Na coleção "Novelas U � .:+
do Mundo" a Melhol�ainentos apresenta o aútor alemão .�.. -

...
( +:.

um dos clássicos,escritores do gênero, nascido no século .:�"NAO IN:-:,TALE CORTINAS EM SUA CASA SEM VISI. :::XIX. Sua obra só deu fama ao autor 10 anos após a .... TAU PRIMEIRO A +

sua morte. A sua própria existência fôra enrêdo para .•:. .!.

�i�:,l:,,������n�a��,:u,l�;:�:: : v�:::.� j:�:::d:�;;:'�� ::� JO RLHER·I·A . e 'OTt'C Af GILLUF .·.·t:!.·.·em seguida. Três histórias completam o livro. Além da
.....'" N 1-1 n Nhistória que dá o nome ao volume, há "Marquêsa de O"

e "O terremoto do Chile". ti.. .
.

� ..
, ••• QUE POSSUE AS FERRAGENS KIRSCH� "PARA TO- :
+ :
� DOS OS TIPOS DE CORTINAS". SÃO FÁCEIS DE INS- .'.

.... . :

.i" TALAR' PERFEITAS NO FUNCIONAMENTO. COM ·t
+:. FERRAGENS "KIRSCH", TUDO É MAIS FÁCIL! :::
Y jÁ VEM MONTADAS �
:!: LEVES E ALTAMENTE RESISTENTES ·i·
4i. DISPENSAM' GALERIAS DE MADEIRA. :::
� /%
�'4 � � � � � �.. '� , ��( •• �,

__""""·,'4�,.'t:+.".�•...,••�+�..�,•..,..?�.w+�; '!_,.� .�·,·6�·.'" .�. ",.�. '., .'ün '+:*.+t .,.••.,.�,.,+c�'t;,...�.f:li��,�.��

Müller", dirija-se à direção
do Estabelecimento.

.......

De ti, mulher sofredora
que soluça e que chora
n os can tos escu 1'0S das tabernas sombrias,
fumando e cantando canções de amõr,
de um amor que não vives,
não sentes � não provas
porque és transviada
que se vende e se entrega
em troca. de nada
e que tem por destino
o eterno sofrer ...

A FÁERICA DE COFRES E MóVEIS DE
AÇO AMARAL

Marilena, mulher entristecida
mulher perdida da beira do cais.

'�lulher pecadora
que 'sofre, que chora

e qu� se .debate na noite sem fim ...

Teu marinheiro louro

que cheira a borrascas
a ventos gelados
e a sol tropical,
não veio esta noite
está embriagado
na rua estirado, -

cheirando a conhaque
e a Un ta zarcã�

deseja nomear Revendedores em praças ainda dis
poníveis neste Estado, dando preferência a firmas
estabelecidas com instalação de loja para mostruá
rio, vendedoras efetivos, etc. Propostas contendo de-

'

mais 'referências devem ser dirigidas à Caixa Pos- .

tal 4.370 ou à Rua 7 de Abril, 126 - São Paulo.
Endereço 'I'eleg.: ÁAMARALCIA.

Conserte se
Fogão Econômíco servi

\0 rapido e garantido em

residência à Rua MACHA-

DO DE, ASSIS N. 131.

ESTREITO.
---------------- -------------_._--

Não foi teu �mor,
tão pouco a saudade
que ci alucinaram

que .0- tõrturÃram
fazendo-o beber e rolar pejo chão,
Foi a certeza
c.le· alguma mulher que
Está solitário
triste e �cansado
,/

o abandonou.

í

Para .8 Figado e Prbão d'e Ventre
,

PRISÃO' OE ,VENTRE
PILULAS' DO ABBADE MOS�

As' vertigens, rosto quente, falta "e ar CAÇANDO E PESCANDO_POR TODO O BRASIL
vômitos, tonteiras e dores ,de cabeça. a

,-
Francisco de Barros Junior: - Em primorosa edi

maior parte das \'ez('� são devida'lI ':Co, ção da Melhoramentos, na sexta série, ref.erente ao

mau funcionamento do aparelho diges· Araguáia e Tocantins, é narrativa impressionante de
tivo e consequente Prisão de Ventre viaget{. caçando e pescando. Não só interessa aos afi
As Pílulas do Abbade Moss são indica- cionados do bonito esporte, mas também ao leigo que

.
das no tratamento da Prisão de Vene ama a leitura pelo que de pinturesco descreve e pelas
tre e suas manifestações e as Angioro· 'belezas que relata, belezas em que é prodigiosa a nos

iites Licenciad�s pela SáudePublica, as PiluJa� do Ah sa floresta, sobretudo banhada pelos rios Araguáia e

" ... ,c,��de MQss não u811da� �9:�.J1lilb.• J.:� d@ pe;lso��. Fac;.. T!l.cl,Jntbls.. Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Plor lanópolis, Domin jo, 21_ de Junho de 1%3
- ------_. -- ----------------- --_.__ •__ • -_ ••_---------- _._�-

o

AOS QV�. PENSAM ENI INSTALAR UM LAR CONFORTÁVEL

AOS,"QUE NECESSITAM DE FI NOS 1V1 O B I L lÁ R lOS

A MODELAR DE MÓVEIS, TRAJANO, 33
.

OFERECE UMA ADMIRÁVEL E BEM RARA ,OPORTUNIDADE!

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

/ seu prédio n. 7, 'da mesma rua.

Os belos, o� caprichosamente aca bados

QUARTOS DE DORMIR, SALAS DE JANTAR, G)lUPOS ESTOFADOS ..

estãorsendo vendidos com

20% a 30% DE DESCONTO!!!

Hoje E Amanhã No Passado' Desastre Aviat�rl�
21 DE JUNHO "_.- em 1.8/10, o cu tão Te-

uen te Antônio de Sampaio
A data de;Jloje recorda-I derrotou em Cantinho, no

no; que: I Maranhão 0_ caudilho da in
I surreição, Raimundo Go-

-- em 1.640, com 74 dias mes :

de viagem, chegou a Bahia em 1.874, foi inaugu
a Esquadra comandada pelo rado o serviço telegráfico
Marquês de Montalvão, pri- entre o Brasil e li: Europa;
melro Vice-rei do Brasil; - em 1.890, proclamada
- em 1.645, partiu de Re- a República dos Estados U

cife com o intuito de comba- n idos do Brasil, a 15 de No

ter a insurreição p=rnambu-I
vernbro �e �8_89, c.uidar�m

cana o General Hendrick da Constituição, CUJO proje

van Haus, comandante dos to, foi assinado nesta, data
holandeses; pelo Marechal Manoel Deo-
- em 1.817, no Rio de Ja- doro da Fonseca..

neiro, faleceu Antônio de André Nilo 'I'adasco

Araújo de Azevedo, Conde

da Barca, nascido em Ponte

de Lima a 14 de Maio de

PERDEU-SE175'1;
- em 1.839, no Rio de

Um relogio de pulso mar

za "AVIA".
Gratifica-se bem a quem

entregar a Rua Arcipreste 1

Paiva 17.

Janeiro, nasceu o romancis

ta Joaquim Maria' Machado
de Assis, que veiu a falecer

na mesma cidade em 29 de

Setembro de _ 1908;
- em 1.844, os republlca;

'nos do Rio Grande -do Sul,
comandados: pelo Coronel.
Antônio Manuel do Amaral

atacaram a Vila do Jagua
rão, sendo repelidos;

- em 1.845, faleceu Ber

nardo Jacinto da Veiga, que
f'ôra Presidente de- Minas
Gerais durante a revolução
de 18,12 e era irmão' de Eva-

E SENHORA

pa rt icipam aos parentes
e pessôas de suas relações,
o n asc.imen to, na Matern í

dado "Dr. Carlos Corrêa",'
de s u a f ilha Maria-Amália.

F�()l':an('polis, 17-6-953.

nos que:

Fpolis., H)-G-53.

- em 1.633, a vila da Sebastião".

Conceição de Itamaracá, si
tiada pelos holandeses, ca-

da Provincia do Ceará, J0-

sé Mariano de Albuquerque
Cavalcan,ti, derrotou no

combate de Missão VeÍha iO
sal sem filhos, moços e mo

Coronel chefe da insurrei-
ças, sem pensão, Onibus naCoronel
porta.

Atenção
Aluga-se quarto para ca-

'-._. _.�- �._--_._ .. _ .. - ---- ---_._-.-

o E�Ti\ DO

,.

f3Lt'J12It\.
EsireUo

As 5,30 .:_ 8hs.

Van JONHOSON - Do

rothy :Mac GUInE -'- Ruth

ROMAN em:

O CONVITE
N o programa:

Cine Jornal. Nac.
Atual. Warner

.tuadas à rua General Bit

tencourt, 90 e avenida Rio
Branco, 63.

Tratar à rua Artistà Bit-

-------------------------,----_._-�-_.__.. .:_- ---._- -_._-_.- --- __ -----_._-- - ._._-_.__ . _._- ._----_._--_. __ -- -_._--------_._-----------

1'0

Par'í(:ip8�ão i
RUY PORTINHO MORAIS

i 5 'INUS ITES
i 6: INFLAMAÇõES DA CABEÇA E GARGANTA.

TRATAMENTO COM HORAS MARCADAS.

risto da Veiga;
-----_._------

- em 1.864, faleceu Cae- -, I RECREATIVO CLUBE
tano Maria Lopes Gama, I •• _ \ CONCóRDIA
Visconde de Maranguape. Pa rüclpação I Realiza-se, terça-feira

-0--;, Zedar Perfeito da Silva e. pró x i mas, no R. C.
22 DE JUNHO Senhora part iclparn aos pa-

.

Concórdia, à rua Xapecó,
,

rentes e pessôas rnmígas o bailes. dedicados aos seus

A data de hoje reçorda- nascimento' de sua filha
' ;t�soc'iad;s-..

�LIZABETH" ocon:ido "h�-I
-

'e, na Casa de Saude Sao í

/-,�,�, .

f:�
.. -�

---
'

��

I ''''�:'

Vende-se',\'�IW�
pitulou. Passou ri se cha- ,------------ I Caminhão Dodge 7.500 � I

;,:: �:h�:::;:n:: t:O::'�::: Pa r I icipôÇão! ';: Compl,tament. equipa-
"

dez; Ernesto Meyer Filho e; Tratar com os proprietá-
,-

- em 1.646, dois navios Senhora parti�!ipam �os pa-I rios do BAR ROSA.
ho1.nndeses aportaram ao ,-entes e pessoas amigas o

I
-----..----------------__..

Recife com a noticia da vin- .!!lscimento de sua filha i
da de reforços: A praça es- HELENI'rA, ocorrido .� -191",
tava sitiada pelos brasilei- do corr�nte na Maternlllade I

ro�c; de Fernandes Vieira e I 'Dr. Cados Corl'êtt".
Antll'é V:dal de Neg_reiros; )
- em 1.832, o Presidente

-.-----

I ':-:.-�:-!��:'" ..!.�!.-.:� ...:-:-:...:+.:...:..:...:..:••:...:....:-:....:-:.. *:+ .�-:...:••:-::.:••:..:••:� ..�
.:. .

.

.:.• ••

r y127 Pes sôas Morta§ :;: COl\lPRE LM TEIU�ENO NO ESTREITO. :!:
.!c .�.
� ....TOQUIO, 19 (U. P.) -

'I ;'0 que sobrevoou o 10ca) .:. LOCAL ÓTIMO E APRASIVEL. .:.-Jas proximidades desta �a-I comunicou _aos se.us super�- .:. .:.)ital. caiu ao solo e se lll-I ores que 11<10 havia percebi- •••
.+.ceridiou um grande avião. do o menor sinal de vida, :f. PRu"XlriVTO AO PONT'f'O DE." 0-PIBUC!. ..:•••de transporte do tipo C-124 I razão pela qual se presume '+

.,.1 .l A _"f u +

';lobemaster, pertencente à_I que não houve sobreviven- tt· .:.
Fôrça Aérea dos Estados tes da catástrofe. .

.:. .:.
Unidos. Soube-se que, por qual-·t p ( '� $ 3'9 � 00 .:..
O acidente, considerado quer motivo que, talvez ja- ·t

-

.

ê 1 ta." ll_' 1-." ,
.

+:.
um dos maiores desastres mais possa ser apurado, o .:.. � '.

,'t - , .i.
�:;�;�����,::::��:.ç�:::;� :::,�::E:::;:;Oà t�::::':1 �� pO r mês,· seln entrada ���bordo se encontravam 127 Os bombeiros japoneses .+. •

• hpessoas. acorreram ao local do sin- .i. .:.O piloto de um helicopte- listro, apagando as chamas.•:. tRATAR EM MODAS CLIPER _. RUA 'lltAJANO, 4. .%.
�. '. .t.
Y Á
Y .' Á
.�

.

..!- :., + ••• + ••� �.�� , � •• - •• -••••••..... � • .. .. .+ ••• �.� .�."""."""."".""..................... .. .., � -
�...U-LTRA SONO

·TERAPIA-

Pathé.

Preços: 7,00 - 3,50
Livre.

As 2,30hs.
DESENHOS ...

SHORTS ...

COMEDIAS .. ,

'- Preços: 3,50 - 2,00
Livre.

-:As 10hs.

MATINADA
DESENHOS. �.

SHORTS ...

COMEDIAS., ,

PTeços: 3,50 - 2,00
Livre..

tencourt, 36.

GRATIFIC.�.SE
Q-uem encontrar um

arquivo colegial, conteu
(:0 material de interêsse
particular,
Favor entregar na .rua

Viagens D IRÉTAS
flORIANÓPOLIS - RIO ÁS 3a,
fl'OLlS.-S. PAUlO--RIO "

4,...
fPOLfS.- CURITIBti-RIO AOS SABS.

SERViÇOS AÉREOS
RUZEIRO DO

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

HOTEL SAHARA
Luiz DELFINO - Alice

MIRANDA em:

COM O mABO NO CORPO

Preços: 6,20 - 3,50 .

Imp. até 14 anos.

As 2hs.

Yvone de CARLO - Pe

ter US�INOV em:

HOTEL SAHARA

Alan LANE em:

COBIÇA DE OURO

Continuação do Seriado:
GUARDA COSTA ALER·

TA

Preços: 6�20 - 3,50
Imp. até 10 unos.

As 8hs.

,. Luiz' DELFINO - Patri

cia LACERDA cm:
As 2 - 4 '- 6,30 - 9hs.

I
COM O DIABO NO CORPO

Van
-

JONHOSON - Do-
Yvone de CARLO - Pe- ;

I'othy Mac GUIRE _ Ruth
ter USTTNOV em: I D ,_ •

I :
OTEI. SAI-IARA

"OMAN em.
H

I O CONVITE'
Preços: 6,20 - 3,50 I ,

I No programa:Imp. até 14 anos.
.

C:ne Jomal. Nac.
As 2hs.

AtuaL. Warner Pathé.I hrianópolis - Itajaf, - JoinvHle - Curitiba
-' ,

- ,

Agência: R.ua Deodo)'o esquiria dá
Rua Tenente Silveira

O MAIS l\JODERNO E EFICIENTE TRATAMEN·
PARA IN FLAMÀÇÕES E DORES.
TRATA�lENTO SEM OPERAÇÃO DAS :t;:, '8-[ n t1!

,

As 7,30�s: !
Van JONHOSON - Do-

-c:

rothy Mac GUlRE - Ruth

ROMAN em:

O CONVITE

ção restauradora,
Pinfü- Madeira;
- em 1.839, Laguna, San- Tratar à rua Til'atentes

nO 14 - terl'eo. �'-..Slllão.

DR. GUERREIRO . -

No programa:
Cine Jornal. Nac.

Atual. Warrier Pathé,

Preços: 7,60 - 3,50
Livre.

CONSULTÓRIO - VISCONDE DE OURO PRETO
ALTOS DA CASA BELO HORIZONTE.
ltESInÊNCIA - r-'ELIPE SCHMIDT N. 113.

As 2hs.
Luiz DELFINO - Alice

A Pire.toria,

m!ANDA ern :

I 'OM O DIABO NO CORPO
Yvon s á'e CARLO - Pe-

,
er USTTNOV em: .

HOTEL SAI-IARA

N5> programa:

Cine Jornal. -Nac.

Preços: 7,60 - 3,50

Viagem com segurClnça
e rapidez

�o NOS CONFORTAVEIS �ICRO-ONIBUS DO

ft,4?IDO �(SUL-B,RASILEIBO))

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

P ,'CC:os-: 6,20 ..,-----:' -3;50
-

Imp. até 10 anás.

Pl'eço�: 7,60 - 3,50
Livre.

I :Y:_von

. USTIN[tV, em; ,

As 2 -' 6,30 --"-o 8,í!5l'1s
J,oan CRAWFORD' :em:

A DONOMINADOix ,',

.

No programá:'/·' � :'. "A h

Cine Jornal. Nac. ,,, ;� ... >

7.,6:0 - 3,50

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



f' ESTADO .> Florianópolis. Domingo,
-----

PROGRAMA SOCIAL PARA O MÊS DE JUNHO

DIA 13 -- SÁBADO _' GRANDE "SOIRÉE" PROMOVIDA PELAS SENHORAS DOS nOTARIANOS. DIA 21 _ DOMINGO
"SOIRÉE", DAS 19 ÀS 24 HORAS. DIA 27 - SABADO _ GRANDIOSA FESTA DE SÃO PEDRO. DANÇAS REGIÕNAlS,"'MÚ-'
SICAS TIPICAS, SANFONAS, QUEIMADA, PINHÃO, BATATA! CHURRASCO, ETC., ORNAMENTAÇÃO ADEQUADA' EM TÕ__

I

DQS OS SALÕES 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 QPARTAS
FEIRAS, SESSÕES DE CINEMA, ÀS 20 HORAS. IMPRÓPRIAS PARA MENORES. -

-I SAIBA
Mais Esfa

N. 123

Di8rio da Me.rop,ole I
\

- ..

'. 'I
Crimes, Armas, e Divórcio I

1(Alvarus de Oliveira) I, ta para todos? Até meno-

,
' . I res andam e sabemos de ga-

A metrópole tem sido a-, roto malandro que ameaça

b�lad�1 ,por tragé�ias pas-I todo' mundo com revolver

sionars que apaixonam a á cinta e não se "pode fa

opinião pública, que a fa- zer nada" por ser men-or ...

zr.m esquecer os outros dra- Tem havido fatos de troca

mas que ainda não foram dores de ônibus, também

justiciados. menores, puxarem arma

O caso do Hotel 'F-rempo- nas suas costumeiras "de

lim em que perderam a

eXis-llicadezas"
C0m os passagei-

tência .duas autoridades ros.
.

em que se desgraçou a vida

I Outro problema que vem

de mais duas criaturas e á tona com os citados casos

sobretudo dos filhos do ca-
, passionais: a falta do di

sal separado pela morte, o vórcio. Se houvesse divór-
'

assassínio da' porta do Ci- cio, muitos crimes se te-

n e Metro, os esquartejamen- riam evitado O desquite

!::i:: o��:::���.j;.:,::; ;::O::::��a:· ':ig�::'i:O�::: IILI·ra T Clo'tie'sido apurado, são fatos que e Imoral de efesumano.. '

ilustram a crônica policial Felizemente os jornais '.
'

do Rio, cidade dos contras- estão batendo tanto na
'

PROGRAMA DE FESTA� PARA O JHf:S ,DE JUNHO
tes, das alegrias e das do- mesma tecla, sobretudo o

Via 20 - Sábado -- 'I'radicional Festa de São J oào
c'enominada "BAILE DA ROÇA". Apresentação de mú
sicas jun ina s .- Conjunto de acordeons - Dansas ct",

quadrilha, ratoeira, do lenço e chapéu - Casamento de
Zé Fu lgên c io com Sinhá Mariana - Ambiente comple
tamente a caráter - l\Iuitü alegr-ia - Fogos, balões,
espanta co ió, pinhão, amendoim, queimada, cará, mela
do, pé de moleque et« .. Premias ao casal, moça e moço
que se apresen tarem com o traje mais. original. Reserva

mata, :COJllo se puxa arma l_horar a situação. ,O divó r- �e mesas lia Re luj oa ria Müller a partir do dia 15 -

de fogo em plena Capital cio é uma n-ecessidade' ím- Cr$- 7'O,oJ). -- '-_'--- _.
. ,

. Dia 2;} - Terça-feira - BOITE -- Uma gentilezada República! Como, onde, periosa, os nossos legisla-
GOS distribuidores dos Aco rdcons "SCALA". Uma n o ita

de que forma se consegue dores terão que enfrentá- da inédita _..:., Bo ite da Colina ao som de acordeons e

tão famcilmente arma e lo de frente e com coragem conjunto' de ritmo. Ambien�e junino caracterizado uma

munição, quand; é proibido "em receio de ferir interês- festa no Arraiaá de São João. Início 21 horas. Não ha-

o seu uso? A lei, não é fei- :ses religiosos. verá res,erva de mesas.

Dia 28 - Domingo - Soirée - Início 21 horas.

HEPRESENTAÇÃO NO RIO DE JANEIRO

SR. INDUSTRIAL - PRODUZA QUE VENDEREI

Conf ie a venda de seus produtos á firma M. ALVES FILHO, que possui
um fichário acima de 25.000 f iohas de firmas comerciais e industriais do Dis-

trito Federal, acompanha diáriamente todos os protestos de títulos, concor-

.data. e fnlenc{as sôbre as mesmas.

Ma,ôtém um grupo de 10 vendedores e um chefe de vendas para cada

<::10 Está aparelhada para desenvolver negócios de grandes emprêsas.

se-

Inf'ormaçôes em São Paulo: Barbuy, Bailo S. A.

Fone: 36-1.369, das 13,3� ás 15 horas.

João Alves da Silva - Fone: 32-4885, das 13 ás 14 e das 17 ás 18 horas.

TOSSESI
i produzidas pela
queza pulmonar

che

gripe, fra
e coquelu-

-----------------------""-- ..

res, das lagrimas e dos ri- "Diário, da Noite" com re

portagens e artigos diá

dos do Deputado Nelson

REMf,OIO DO DR.
.·REYNGATE

Unias gotas que dão alívio
imediato nas tosses rebel-'

des, bronquites cronicas ou
rec en tes, secas ou catarrais,
coqueluche, escarros san

guineos, sufocações e an

s ias, chiados e dores no

peito, Nas boas casas. Pelo
reembolso Postal End. Telg,
MendeHiias. Rio Dist. local
Standohar & Driessen Lida.

sos.

Todavia
,

são casos que

provocam o retôrno do co- Carneiro, defensor da que

mentarista, a problemas a- 'bra do vínculo indissolúvel,
inda in solúveis : primeiro o que, queremos crer, haverá

do porte de arma. Como se providência capaz de me-

AULAS.

Junho de 1955.
,

"O Cabeleira" "O r: e-

I
-

c <, . ..-<'- A Diretoria recém empo,:;-
, ." "O C ti

-,.

rrmpeiro , 01' IÇO e
sa da está assim constitr-r-

outros grandes romances ela! i .

literatura nacional form�-I
ca :

Presidente: Ran ulpho
cão na série recém I J1i1 V gn- ;:::ouza.
rada p�las Edições Molho-

alto de uma tôrre da casa, .'Í,;va Júnior e Aldo Santos.
familiar. Os �amp,os; :;.:, la- i Conselho Fiscal: Cez.i r
vouras e �Ilare.los felizes

'I'ramujas, Helmy Raul Ber ..

proporcionaram-lhe a o')J1'-I' )" k N tal Oscar Cúrc i-.n c e a • <I C_.',

[unidade de fazer 7:�l';;"S
Suplentes do Conselho

imortais como os de "Súba- Fiscal: Antônio Alrneidt

poeta romântico por ez ze-

lência publicou seu pri.1wi- E PLACAS SIFILITICAR

Hlixirde Nogueira-
Medicação =uxiliar no t ru

tamento da sifiJis.

Colchoaria

- o grande poeta
te de Carvalho, ao ter arnpu
ado o braço esquerdo CO:1-

.olou os seus , familiares.

'Não há de ser nada: Ca

.nões foi maneta de urn olho,
eu serei caolho de um bra-

co",

ramentos: "Ficção, Nacic

nal".
- Leopardi, famoso lJi'f:

ta italiano, procurava o !1lC

lhor de sua inspiração, no

do na aldeia", "A

tI a", etc.
- Os apreciadores de Co

nan .Doyle, Poe, e Centro"

consagrados a=r jl:llI
e ia is terão oportun idu.io .Ie

.ê-Ios todos em portugu. s

zraças a série "Novelas Je

Mistérios" de próximo ian

çamen tal pela- -Melhor-rmen
tos.

Alfred de MUSEkr o

Legião' dos' Vfteranos de
Guerra do Brasil

10 livro "Contes d'E3p:1gnê
Cpncurso para preen- et d'I I'"

'

ta le aos vmte ani)!,
chimento de vagas do Qua- de idade.
dro de Funcionários <'ta

Assembléia Legislativa

!(onomia e Seguran�a
nas (onstruções!
Sob a responsabi:idade ela marca SIKA
mundialmente credenciada - V. S. encontra
rá os mais variados produtos para proteção,
conservação e impermeabilização de cons

truções. Embora nào sendo os de preço mais
baixo, são produtos econômicos porque ga
rantem

. u!!l serviço perfeito e duradouro.

In:Qorrnações: Livraria
magnitude dos prop{sitos LideI', Rua Tenente Silvei-
das Nações Unidas, rl�ves-

- ra, Edifício Pathernon
e-se de maior projeç5u, e!:l

<EX-ASSOCIAÇÃO DOS

EX-GOl\fBATEN'l'E8 )

ac!:! �la admiração e d,J re�.

GitJ com que nós, ex-cor.l

.ater.te.s, invocamos ü sa"\

Secção' de S!mta Cátarina
l\fENSAGEl\I

As l'.utoridades estaduais e

municipais
Tendo o Brasil par�,ic'pa-

B I N D A - De alto poder adesivo, é um prOduto em

pregado para fixar azulejo', ladrilhos, mosaicos, ,cha
pa� de, cim,ento-muianto,pln �as de mármore.vidro etc.

. I G,A 5 - 3 - M�stique para .emprêgo em qualquel'
, tipo de junta. goteU'as etc. Fabricado em 2 tipn, :

preto e cinza.
'

t G O' L , 1 .- Tinta 'betuminosa isenta de alca'rãl'
que protege as superfícies .contra a ferrugem. o apo�
drecimen'o p a. corrosão. E empregada tan o para
uma simpl!?"- _,pintura (I', cêrcas e gradis como para
pintura de ponfes. ha'ngares. tanques de salmoura.
obras de concreto etc.

Consulte-nos
sem compro
misso sôbre
seu s proble
:mas ,de, im

permeabiliza
"'ão.

Representantes em todo O' Brasil
Vendas dos produtos 'Sika em

Florian6polis:

•

SIKa S. a�

TOM T. WILDl &. elA.
R1.l8 D. Jaime Câmara - Avenida Rio Branco,

Caixa Postal 115

__:--------;....----,.-----------'11/17

Cerâmica São
.

Caetano
TIJOLOS PRENS1\ tJOS. TELHAS. T IA n�!.
LHOS, RODAPÉS E MATEJUAL' REFtL\.

TARJO
P-RONTA ENTREG:\

Osn',Gama Bt Cia.
JERÔNIMO COELHO, 14 - Caixa. Postal,

. 239 - Floriugó.p,olis,
DISTIUHUI DORES�

C ti IIIunicação )

Do Sindicato dos Tn':�,a:
lhadores em Emprêsas C0.

merciais de Minérios e Com.

bustíveis Minerais de Flo

rianópo'us 'recebemos:
;,;.'Fl�;'ianópolis, IS oe j'i-

'-nho' de 1953.'

N. 8-53.

Ilmo. Snr.

Diretor de "O Estado".

Nesta

Cordiais Saudações
Servimo-nos do presente

para levar ao conhecimen i_I)

Irlêsse conceituado jorn.il

que, em' data de 15 do cor

:'ente. em sessão de Assem

.Iéia Geral, realizada na �'e

de social à rua Tenente Sil

veira n. 15 (Edifício Par

I-henon), foi empossada a

!)ireto,ria 4

que regerá )�

destinos dêste SINDICATU

no biênio Junho de 195:1 :t

Secretário : ?élio Praze

res.
.. r

Tesoureiro: Nelson Sai:-

t iago de Alldrade.
Suplentes da Diretorl.. :

Adolfo Aguiar, Emilio dn

Alves, Jaime Bessa da Vei

g�e José Cláudio de �ello,
Sem outro objetivo, e �:',

�jl'tsentàndo a V. S. os IH)';�

sr s protestos de elevada e:;

t.rna e consideração, subs

crevemo-nos mui cordial c

Atenciosamente

Ranulpho Souza - Pres",
Qente.

Hélio Prazeres
tát ia".

Atlanlica

de OSMAR CAMARGO,
Serviços perfeito' e garantido, vêr para cl'êr,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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PICTURES .

I sentlLndo s. excia. ao profe-
"If y had a talking pictu- i rir o seu brilhante e inci

re of you ... "Assim come- sivo IMPR0VISO de pos

ça um dolente blue que se? Repararam no baita pa

Hollsnoood. difundiu em to- pel que s. excia. tem na

do 0_ mundo através de seus mão? Pérjuiu: do jornal

engenho humano não auxi

liou. Os retratos continuam

emergindo, espit'ituosamen
te eufórico, de 1Lma babel

de copos, eni're torres de

garrafas, com, a, sua grava

·tinha biwboletlt pizanica
mente inclinada. Viram?

Perjuua outm vêz! E' que,

movies, ,estonteantes, "Se

eu tivesse um retratudu: fa
lado de você", dizia a ver

siio- nacional do disco, na
vo,:; plangente dopranteado
Chico Alves. Todo Romeu

que quis 'I'et1'atar um, im

proviso lido, E o
-

outro, do

D1'. Fernando de Melo,

'suspirava por um retratunho

assim de sua Julieta. Mas
as máquinas fotográficas
não ,t�pamm a parada e o

mudos, falando tãosomente

n(t expressão fisionômica
de cado. 'ltm ou do cenário.

H O J E, NA !]_'ELA ,DOS CIN.ES RITZ E IMPERI AL ;" O CONVITE",
TE DRA,MA DA M-G-M. sé-

•

no•••

que irá 'desempenhar no M·

crangei ro e, ness] oportunr
jade, teve palavras de agra.,

.lecimen to a quantos sem,

)rc o d is t ingu iram à f rentr

do ca r;o (;110 acabava dr

�estão.
,

. Álval'O Pereira do Cabô
Cap itão de Mar e Guerra -

�apitão dos Portos";

Exposição'
NO ·IATE

FOR- CLUBE
D nns>o talentoso conter-
1100 s r. Professor Nilo

)',13, incansável Presidente i
I

da Sociedade Catarinense i
. de Belas Artes, e apreciado Iartista do pincel, realizará'
)01' todo o mês de Julho enJ
trante, provavelmente de 15l'
1 ,'30, a sua décima quarta Iexposição de -píutura, apre-

I

.entando 80 quadros, com-

Teve lugar, ontem, na
Ie do IATE CLUBE

F'LORIANÓPOÜS,. à

DE

rua

Frei Caneca, à Pedra Gran-
. Ie, .conforn;:e noticiámos, a

.olen ida de de posse dos srs.

'.teenor Melchiades de Sou
:a e Waldir Fausto Gil, res-
rectivamen te, Comodoro e. preendidos retratos,
,4ice Comodoro, para 0-' ano, reza morta e paisagens, en-

oc ial de 19'53-55. t}e �l� quais belos e pitores-
AFóS a feijoada, realizou- ('03 recantos de nossa ilha

'e a solenidade de entrega ::) do continente.

Ie medalhas aos que mais Nilo Dias é um nome co- ,

se destacaram 'nas regatas nhecido não somente nos

internas, , meios artísticos de Floria-

Após a posse da nova Di- t nópolis, como de diversos

retor ia, foi oferecido ao,s! municípios do Estado e da_s
associados uma suculenta' capitais _dos Estados vizi-

I· ,"

feijoada, reinando entre os n hos , pOIS j a expoz seus qua-

oresen tes a mais franca cor- I j) es,. tanto' em Blumenau,
dial ídade. I Brusoue e Itajaí, como errr

O ESTADO, que se fez Curitiba, à rua 15, a prin-,
representar à solenidade, 'a-; cípal da Cidade), e em Pôr

'lrE;senta aos, novos Comodo- to Alegre, na Livraria Glo

-os votos de prosperidades. ho.

Raramente é dado ao apreciar espetáculo _;omo" (Invita-

t ion ) , Cj ue 'ora se an uncia corno a atração de amanhã dos cine�' Ritz e Imperial.
C t " 'e�'le a pungente histól�;a de duas mulheres que amam o mesmo homem;,on a-llO",

,

di> u'a mulher semi-inválida que vive de um amôr "co mprado",; de um pai aman

tí:simo que deseja a todo preço proporcionar à filha um ano de felicidades; de

um homem sem escrúpulos que se presta a vender suas .afeições. Van Johnson,

tantas vêzes visto em pap éis ligeiros, apresenta-nos o outro lado de seu talento,

com, 'o belo desempenho dr amático Que faz em O CO NVITE: A seu lado vamos

encontrar três 'ou tros gra rides nomes do cinema am ericano : Dorathy Mac Gui

re Ruth Roman. e Louis Ca lhern - todos merecedores dos ma iores elogios. O

C�NVITE marca, outross im, o nascimento de um di retor, que, prornete s,eguir
as pegadas do pai: Gottf,ri ed Reinhardt, filho do f'am 0';0 Max. Uma produção de

Lawrence, Weingarten pa- ra a Metrn-Gcldwyin-Mayer.

natu-

Será possivel esboçar um retrato psicológico
com dimensões negativas do' terceiro gráu?

, Tentemos!

Sucedeu por aqui suceder é o verbo.'
Vinha de lugar nenhum e não ia para

algum.

Andava à deriva, sem leme e sem remos. Tra
zia, às costas, o estomago. E por destino: enchê-lo
de qualquer modo. Disseram-Ihe," certa vez, o que
significava f'aíre l'Amériq llr4' Contararnjlhe, outro
dia, que por aqui haveria mudanças de nova era.

Ele n-ão sabia onde era aqui! Resolveu, com um

cara-ou-corôa, vir ou não vir, para fazer Santa Ca
tarina! Teve sorte: ganhou! Também não era, a

primeira vêz que a nossa terra perdia! E meteu o

pé na 'estrada, no rumo possível. Pediu caronas pelo
caminho. Viajou como clandestino, nos porões escu

ros. Prosseguiu de carroça, de barco, a pé. De dia,"
escondia-se; de noite, andejava. Chegou de qualquer
jeito, sem passar a ·Ponte, Hospedou-se no Mercado,
de onde saiu para ser tudo, por um des�es bamhur
rios de loteria. Encontrou a célula. Vestiram-no.
Deram-lhe uma lâmina de gilete para aparar as
unhas: barbeou-se! Puzeram-lhe na mão dois cru
zeiros para engraxar os borzeguins: comeu-os de ba
nana. Mun íu-sn de um caco de telha e visitou o chu
veiro, E metamorfoseou-se.

A' noite, o jovem Professor, recem chegado da
universidade, com passos severos e olhares graves,
dignou-se passar pelo footing. Recolheu-se· cedo, aos
livros!

Depois, esbarrou com um ôsso. Atirou-se-lhe,
fingindo desdens. Garantiu poisada e forragem. Tro
cou um discurso para outro por um. terno para êle.
E um parecer usado por uns .sapatos alheios.

Sabença de penetra, sobrava-lhe.' Foi invadin
do. " Rasgou o estado civil. Furtou amizades e con

fianças. E for, aos potcos, mostrando o cartão :

Professor de direito, de economia, de literatura, de
meta física, de filosofia, conferencista, escr itor,
poeta, jornalista .. '

.

Mas, um dia, avançou com o sinal fechado: Já
se julgava aquele zarôlho feliz que a.terra dos ceg.os
coroara soberano. Ge-rou suspeitas. E pesquisas,' no
que fôra, no que fizera e no que-f'az ia. 'I'iraram-lhe .

a máscara. E classificaram-no piedosamente apenas
de malnndrn e espertalhão. Descoberto, mostrou-se

, interiol'mente. Capaz de tudo: mestre de intr-iga, ca
tedráticn de calún ias, técn íco de falsifi�ações".

x x'

x

"Vive na aparência de honesto. Um dia sente
um que quer que é que o despedaça. E uma vêz trans
posta a. linha fatal, entra-se .êle na idéia de que pa
ra si nada. ma is existe' de sagrado; salta-se por ci
nta de todas as lei� de todo o poder e goza-se da' li
bcrdade ilimitada, transbordante, que a si mesmo se
cr lcu. Procede eomo um ébrio em delírio".

Esse trecho, .encontrei-o numa velha cardeneta,
na qual anotara matéria para meus estudos de psi
cologia crimin a l. Não me recordo onde o colhi. Se
no perfil de Raskolnicoff, ou na Recordação da Ca
sa dos Mortos," de Dostoíewski, ou se em Máximo
Gorki, nos Bx-homens ...

GUILH,ERME TAL
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


