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cias de Maceió dão conta da e PSP. Espera-se á qual-

, '

'

,
constituição de úma coliga- quer momento, a adesão do

c Ano Xl c ção partidária contra o go- PR, ficando o chefe do Exe-

,C' t vernador Arnon de MeJo, a futivo alagoano apenas
-

N '" 657 com o seu partido a UDN.
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onvençao i'�,�o;'!�:�i�, ::::��:�;:: : Discurso do 'dep. Waldelar' 8rubba,'
- '15emanarlO que jse edítu-nesta requerendo homenagens ans�padrel

Capital -- O TEMPO.
'd O d d S de' ãDirigi-o o dr. J. J. Barre- a ir em o aara o oraç o

NOTA OFICIAJ... DO
- PARTIDO to, seu proprietário e é seu Sr. Presidente, priamenté ao pastoreio das

RIO,'16 (V. A.) - O di- NOTA Olinto Fonseca, Paulo Freu- mente aos Diretórios Regío, redator-chefe o sr .. Hélio K. Srs. Deputados. almas, padre Lux era 'o ar-

l'efório nacional do P. s.
I

Foi a seguinte a nota dís- ! ry, Guedes Miranda, Daniel naís. comunicando que as Silva, contando ainda com A participação espiritual' quíteto que semeava cons-

n. em reunião presidida pe- : tribuida pelo P.S.D.:. I Faraco, Antôn�o Balbino,
I credenciais. outorgadas a�. colaboradores que en�ique-

da �gre.i� mi formação (�� truções, qual a qual mais

Jo governador Amaral Pe-i-I "O Diretório NaclOnall0Valter Perachí Barcelos, I
tes de registrados, no Tn-I cem as .colun as do Jornal �laclOnah�ade fez-se sent�. engenhosa e aportuna, co

xoto 'estudou conforme se I do .Partido Social Democrá- Filinto Miller é Ismar de, bunal. Superior Eleitoral, os' que verrf dentro de normas
f
desde a epoca do desco�rl- mo asilios e hospitais) igre-

" I ;:z i -

I t"t
.

t-
.' . , . "-

verá da, nota dist�ibuída à -tico, tendo em vista dlver- Góis, �diar para o d!a 18 a�uais �statutos, não �ais do s:u: .progra�� de i�d:-I �en. o _

� o eSPir.i�. e�'�s a� JUS e femmanos, centro l'

imprensa a questão das II gências sôbre a jnterpreta- de agosto a Convençao Na-I tem validade. ,a), Ernam do pendênc ía politico-partldá- dominante nos brasileiros _e mesmo fora a da Arquidioce
,

�. ..

d
" I d 15 d

�
A • 1 Pei t -esldenvl rí

.

d I decorrência de imperativo ces Para seu louvor basta
crendenciais aos delegados çao do diSpOSitIVO o para- cIonll: marca a para o mala eixo 0, presi en· rIO, cumprrn o, va entemen- , '.

"

'1-

perante a convenção nacío-Í grafo único do artigo 9° corrente, determinando qU;' te". te, as diretrizes a que se interior, sadio, nos seus ím- r ia lembrar os _longos anos

nal. combinado com o artigo 51 a Secretaria oficie imediata- j traçou. plusos e construtivo nas a fio durante os quais abne-

Resolvendo adiar a con- dos Estatutos, deliberoú, suas consequências. gada e paternalmente dir i-

,venção para o dia 18 do unânímementcdepoiade f'a- O Destino dos Monstros Diversas tem sido as be- g iu, em Azambuja, cremos

neméritas ordens religiosas -qu e
'

o primeiro -naníconio
cue transpuseram o Atlan- de Santa Catarina":

Chrislil foi, aofe�oolem, eofore,ado' :�c: ::;:.:n:. t::�::,�'::;�:: �,:i:ç�:'p::.;::';o��:.:::�
LONDRES, 1& (U. P.) -- qLÍe recebeu,20 liras la que abriu o alçapão sô-

., -- ""-
, obra religiosa;, assistencial

Hoje peh� manhã, muito' ce- (Cr$ 2.400,00) por sei.! tra-! bre o qual se encontravam _,
e edudftiva �os p�úes., do

_

'

_,
" '�

:,., - '��'__""'� ", :-:: "''''-'., _�_� �i!t �a�er��:� con:lJ.are� bal�9,_-: �:�;,imentar a �l0- !,o; pés do' cO��ldenadQ. Sagr,ado Ci)'ração n,: Esta-

O Ror'nhausen"- -do Norte' Cetl a c.ela em--"'que--:s-&'8-WCOn-1 \-. "':fi. '

',," do, permito-mB recordai� a
,

" �', ,_.' ", "

'

"

.... ·trava- 'b "Es'trangulado�
,.

de "
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E:xplendida re�iida(le ql:e

)...�', RELEM, IS (v. A.) - A rias Assunção em frahca Notting Hill", 'l'�hn R. ''O .U'mce'nl,o' 'd'e-�1fen-c'r·me-'ntos
cÓnstitLÍ� a obra educacio-

.,

situàção política db govêr-I minoria. O fato tem sido Christie, cujo enforca{nento I

A'
').' nal do SEminário Sag,rado

no é das mais críticas, em· objeto de comentários nos 5eria realizado pouco mais ' Coração d� Jesús dp.-Curu-

'virt'Qde da corrente que 0-: meios políticos, poi� vem tarde. Depqis, chegaram o do ',unclonallslDo Estadual' ----pá,�,_ ,

bedece á orientação do s.e-: demonstrar o pouco, in teres- carrasco e seus auxiliares. Nesta filsl:t-uicõo de 592
nador Barata haver assu-! se dos llroeeres da Coliga. O estrangulador não teve O"

'

t d O alunos que freqn-;nL",""'m
mido praticamente a �ire-I ção que elegeu o govern-a- tempo de qualquer manifes- ISCUrSO, on em, o ep· seus curi'O-S ginasi::tl e coi').

ção dos trabalhos da

Assem-j
dor em relação ao Executi- t'ação de histeria. De acôr- Walter T. Cavalcantl:1

". ",__

tdal" c�rca ,de 350, não voca-

bléia, deixãndo o sr. Zaca- voo -

I
do com o costume britâni- - - -, " cionadog para "o saeerdocio,
co, foi conduzido imediata- O sr. D:�putado Walter TenÓi;a"Cavalcanti, do PSD, I e robustecer a consciêncJ"

voltaram a se.us lare� com
- --

') mente para o patíbulo, le- em mais deta,lhadas consideracões sôbre o aumento de i
1 b d' t

.
uma educa\ão soiida con-

e
·

1ft·d
·

1
"

f
. .

'

'

'. 'l'O om e o JUS o que eX1S-

o,DJ'UD' O eSl enela �I v\,aelnhtaadpOraista�oá.S _dos muroos da vencimentos do unclOnahsmo do Estado, aSSim ,se ex- ' ,tribuindo assim, aquele Se-
, pr'essoll." ti' em cada ser humano. . , .

"

mmano para a difusão' da

B 'T C
·

18 ,"Si'. Presidepte AStlim, a 15 de julho de

para' a « are sa ri SIDa»
,

um ensino técpico e mQral-
"-

'KIO, 16 (V. 'AI.) � EmV�_ _- ,=',-
� _", 4, POUCAS TESTEMU- ,

Srs. Depu-tados. 1903 os reverendos padr,es ,

--

' =' II De uma ',enfí-evista" recente, 'do Senho" A' lbel·to Pas- : mente apnmorado.
,

L Gabriel Lux e Jo'Sé Foxjus,
NHAS.pO .ATO qualini, de�tacamos o seguinte, válioso, trecho, referen- '

Esta contribuição do S·,,-
da ord'3m Sagrado CoraçãJte aos salários, mas, também, e 'pela mesma forma, apli- ,ninário, SI'S. deputados, _pa-

,

I 't d f
. ,.

t d
. L�e Jes'ls, desembarcaramcave aos venClmen os os unClOnanos es a uais: Ta a educação da, juventu-Unicamente um grupo de' "O dinhel,'ro s.e desvaloriza A pórtànto, tam� '(-m Florianópolis, de onde

: " �) Je cat:1rinense mel'.:,ce,- pm,'testemunhas oficiais se a- bém, os salários, que são pagos' em dinheiro, Se �e irradiou a atividade da
çhava presente para assis- o dinheiro, por exemplo, sofre, uma desvaloriza- Oi'dem no Estado de Sanj:a

minado "Oficinas", em For- tii· ao capítulo final da vi- ção de 50%, os trabalhadores são "roubados" ,

(textual) em 50% dos seus salários. E' como se
Catarina.

taleza, Ceará, aprovando o da repugnanté do tarad?, os ordenados ficass,em reduzidos à metade". O Nosso Arcebispo Me>-
projeto e o respectivo orça- que assassinava pelo prazer O teórico do trabalhismo brasi-leiro 'veio assim em tropolitano assim coment.9
mento igualmente' autori�ou de vet�como se porta s,exu- apôio do que dissemos, há uma semaria, nesta Assembléia, 1': atividade e ° labôr dessê-;
,a construção de, 38 prédios almente uma mulher nos úl- ao pleitearmos o aumento dos vencimentos dos servidores
destinados à residência de timos momentos, de, vida. E 'públicos do Estado. Afirmamos que, atualmente, 'eles es-

operários da Estrada de aquelas testemunhas, tam- t�o percebendo a metade,' -- e nem tanto, � do que ga-

F,erro "Teresa Cristina", u- bém foram as únicas nhavam(cm lQ49, com o último aumento.
que

, Naquele ano o papel moeda em circulação, andava
provado o projeto: Esses v,iram o carrasco amarrar por vqlta dos vinte bilhões de cruzeiros, no Brasil. Hoje

_
prédios, cuja construção �s- as inã�� e os braços do con- temos, sem dúvida, o dôbro, e existe a necessidade de no-

tá orçada em 4 milhões de denado e cobrir-lhe a cabe- va e el,evada emissão, ,� disse-o corajosa e francamente

cruzeiros, constituirã� a Vi- i
,ça, e r'ost,o com um capucho

o Ministro Osvaldo Aranha. Emissão de tão graves con- bem público.
" ,

G' obreiros da religião na At"
la Op,erái:ia de Tubarão, em I branco . Foram os únicos :�;i�:���asd;l�O�gr:s::no não a fará sem expressa au-

quidiocese. Enquanto, pa- ORISÕDA-éiDA"I.iír.Santa Catarina.
- .

que viram o carrasco
I·

(Continúa lia 3a pág) :ire Foxius se dedicava pró-
.",..,"!!!t-··..-·---r-···--·-·�··-···..·":-·.......-.;--···-··_··-·-··-:-�..-.-_........_.•....-----:..•-.-. ',_._-......---------....-,----:l----......_._..�--,--...&-,--...-&---�-&'I...---..,.",..------_-...-...-&-'_-_....,A.....,...._.._,;,.:...,...;".....••-.J-........,..._.._.�....._,.,;,..,..,..-_.....

É tnste. É �esmo mUlto tnst,e."Os 1l0htJc�s que se - /
,

deitando as manguinhas de fora. Os métodos imorais de- __
,

mancomuna:t:�m a sombra do governo, contInua� os

N t P I,;.t· I nunciam a autoria.
- .'

comandos. Ja tentaram Lages, de onde foram repelIdos. O aS o I ICas' Lamentável" sem dúvida, que para êsse triste e me·
O assalto, a,g�ra, está marca�o: Imaruí.

.
: : lJancolico episódio de ambição, hajam encontrado, paraO prestIgIo que, Pedro Bittencourt - dando, �·e SI I -

'. I inocente útil, um moço que mereceria melhor oportuni-tudo ql�anto a sua bonçlade cabocla e o seu eSpIl'lto de os querem, porqqe as suas presenças prejudicam edis. dade e causa mais limpa e mais' nobre para projetar seu
solidariedade, humana, de desprendimento, de renúncia e persam.

I
nome.

.

de des�mbição podi��' d�r ao s�� povo' - ,avolumou ,duo Daí, um esconso sipdicatô,' organizado de parceria LamefÍtável, por certo, que êsse jovem, que não co-

rant? anos de servldao' a coletIVIdade, esta despertando com O Palácio, para liquidar políticamente o chefe ima- nhecemos �enão através, do nome do seu digno e comba
apetItes.

. .
'

.., ,

ruiense. Ele, que sempre viveu pobre e honestamente, vai tivo pai, vênha' a público estreiar, como ineq�ívoco ins-
� ronda sInIstra começou. A fmalIdade � dobrar, e ser apontado, segundo anunciam, como um explorador do trumento' eJe ambiciosos que, depois de lhe- usarem' a in.

, an;aciar o valoroso chefe pessedista. A' sua inabalável }lovo! Anedota,! Explorar o ,_povo �, por exemplo, usar genuidade,' abandona..Jo-ão, na estrada do arrependi-a�ltude de coesão p�r�i�ár!a" a�s olhos dos p,odel'os�s �o I das máqui�as' des.tin?das .

às �odovias abandon?das para mento..
'

dIa - e dos sel�s So�lOS de ulÍlma :hora - e petulancla ia constr�çao.de f�br!cas partIculares! É depOSItar quase DeIxamos-lhe aq_ui o aviso: hoje, abrem-lhe editoras,que merece �astIgo. '

',. rtodo o dInhe!�o pu�hcos apenas no, �eu �anco! colÇlboram, no seu hvro, auxiliam·no, erideusam-no, ga.
, Pedro BIttel1court. com,a�da um �asto Ell'c�lo eleIto- I, Pedro"�It.ten.ç�oidt nunca teve dlll�eIrO para bancos. ,bam-Ihe a coragem; amanhã" bater-Ihe-ão com a porta

,

ral d.o P.S.D. Esse cnme ,� imperdoavel nao �o para 'os O seu p�est.lglO nao- l.{le vem da carteIra, mas da bonda-!na cara, negando-lhe, até sob juramento, os conselhos
u�em�ta�, como _par� ?S l-ntéressados escondidos, que de, da dlgmdade, da h�nradez., " '" que lhe deram e as palavras que escreveram pela sua.-<. f:�a? dl�poem d� presÍlglO algum. Bem ao 'contrário, estes, Os embuçados monJes, que.tramam cóntra Pedro Bit· I mão e pela sua responsabilidade! '

'

ate hOJe" só c?nse�uiram prestígio negativo. São legíti- tencourt, na ânsia de c,onseguirem pelo menos um n-6cleo Esse moç,! não :está se�do -encaminhado para a alo.
mos breves eleItoraIs! Os par,tidos Ilão os disn,utar.ll.� não eleitoral para consôlo de pretensões _descabidas, estão, [da; es�á sendo empurrado para o abismo. _

..

I

I"� MANGAB,ErRA, ·E GARCEZ TROCARÃO OPINiÕES
A ' ',-

'

SOBRE',O MOMENTO POLITICO .NACIONAL.
RIO, 16 (V. A.) � O: sr'-I de ter srli!ido político, em I nàse da, recuperação do ,que levantará pO[_ todo oi ltecorda-se, a propósito sé Américo); oJ' demais, to- agôsto, atendendo êle a um

Otavio Mallf;'3!>eira ' deve�á i
face da atitude : assumida I prestígio político paulista, e

I país a bandeira da morali-l nos' meios polítícos, que o dos -Ihe pacetiam interven-
I
convite do Centro XI de A-

encontrar-se, no próximo, pelo governador de São I da inteira independência zação administrativa e da sr. Otávio Mangabeira ob-: tores. \ -

I gôsto para -assistlr ao en-

mês, em São Paulo, com o
I

P�ulo com referên�i� ao-go-I com re,la�ão ,às duas fôr.ças boa -l�r�ti,ca do �eghne de-! servou há certo tempo: q�e, .' .

A VISITA
I c�rram��to da� . come�ora-

governador Lucas Garc.ez. I verno do sr, GetulIo Var';
I
demâgúgícas - a getulísta mocrátíco, p<?der� encontrar ',no atual panorama nac�o-I A VISJt� do.ex-governador I çoes

do centenário da Insta- ,

ÉSs� encontro, propici.ado I' gas. Sabe-se que ? sr. Gar-
I
:
i
a ademarista. no apô�o do ex-governador 'nal, só�ia ,do�s governado- da Bahia a São Paulo está

I
lação

�

dos cursos jurídicos

pelo convi�e. de �ma e�hda: I c�z, c�ordena as forças par.; APOIO P,RECIOSO na �ahla u.ma voz'q�e .lhe Ires --

� de Sao� P�ulo e o ma�cada para. o dia 23, de em Sao Paulo._,

de�estudantII, nao deIxara hdanas do seu Estado na Essa renovação política" dara espeCial re�onancIa. da Paraiba (entao o sr. Jo-

Istã ,CQmeçando O fim.!�
RIO, 16 (V, A.) - Noti- saber: PST, PSD, PTB, PSB

; ,

, <

IW�)�
t·

.

DIRETOR _: It R'ubenl d. i

" Artuda Ramol �

I .

&Er.ENTE I
Dominlos F. i

t d. Aqu,ino !
���--

Bdlçlo de .toje - 8 pãcs• Florianópolis .. �exta·f�ira, 17 de Julho de 1953-

·0 P. S. B. --Nacional
.

A�iou a
/:

mês vindouro; verificou-se, larem os srs. Nerêu Ramos,

porém: que não foi só a Oscar, Carneir�, Adroaldo

questão da� credenciais que I,Mesquita. da �Costa, Cirilo

motivou o adiamento. Júnior, Guilherme Oliveira,
"

. .

....

despacho com o diretor de

Administração do Ministé-
'�

'rio, o ministro José Améri

co, autórizou a perfuração
',de" um 'poço' tubular deno-

ignorância.
Não cansaremos de ape-'

dci�, pioneiro da fé: "Padre ,

'd
_..

.

iar em t0 os os recursos ao
Lux e Padre FOXIUS, ambos "0 s l' A

E'

.' s o LJSpOS para que o d-
Justres membros da COll' '

.'

.'tado de 'Santa Catarmà re.
gregação, tivemo-los nó!': I tribua t· 'd d'. . , em par e,. a e iCl1-
° primeiro quasi mlllter, _

'

A' :,
I çao ,desses anOlllmos solda-

ruptamente até á morte, co-
dos de CI,!'StO ao serviço de

mo inteligentes e dedicad JS

sem dúvida, a atenção e os

cuidados do Poder Pllhlico,
pois que ela se lh� iguitla
no mister desbra,:"ador da

"

- Usar as máquinas pa.

gas pelo dinheiro pú
blico em' proveito par-

ticular" é crime?
-É!
- Então falta· a}guem
aqui!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Uma tra�içãO no �omércio e' na In�ustria �e Santa Catarina'

M a t r i z - F I olr i!a n ó p o I i 5
Filiais em: BLUMENAU, LAGUNA, LAJES, JOAÇABA, JOINVILE, SÃO FRANCISCO DO SUL, TUBARÃO E CURITIBA.
Especialistas em: FERRAGENS, FAZENDAS, DROGAS, MÁQUINAS, PRODUTOS AUTOSCHELL, FÁBRICA DE PONTAS RITA

MARIA, FBRICA 'DE GÊLO.
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DR.' CLAUDIO BORGES
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ESCRITóRIOS
c.u.Ia6rl•• 1toaI•••d. - a•••aldo .,.Ia.... , (Lar.. 1. L)urcla �er;l/_ D� __�'''''ii'1\.VI;LA ii'loriallÓpolis - Edifício Sio Jor,e, rua Traja.
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A A
'

C l' 207 1 1008--lnP. rJ..<----- _ ,JltuBIO ar oa - 1& a •OLIOI - .OY.VlJ)O. _' .....-""'::._ P,'
• C.ulllu.: AI 11,10 hor••• à. tardo da•.li !lora... la....

J)'D� _ ___.1tI�rCl(), .. ruu r..� • GDGdT.l
&..h&ailcJa: a'ola Vidal a.mo., - T.ldoD. 1.dl.
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.... .........]. Diplomado pela Faculdade Nacional de Medicina da
.......eI. - ...u,. 1oUI1••• 111. - 'I'ã 1HI. Universidade' do Brasil

Ex-interno por concurso da Maternidade·Escola
(Serviço do Prof. Octávio Rodrigues Lima)

El';-intemo do Serviço de Cirurgia do Hospital :__
1. Á. P. E. T. C. do Rio de Janeiro
Médico do !lospital de Caridade

DOENÇAS DE SENHORAS - PARTOS - OPERAÇOES
Cons: Rua João Pinto n. 16, das 16,00 às 18,00 horas.

- Pela manhã- atende diàriamente no Hospital

R";d,.�:aC�'��::� Bitten,o�rt n, 10�. �6"6� INavio-Motor «Carl Hoepcke»MARIO DE L�RMO CANT ç .

RAPIDU _ CONFORTO _ SBGURANÇA .-.MEDICO -

CLINICA DE CRIANÇAS
.ADULTOS

DOENÇAS INTERNAS,
.

CORAÇÃO - FIGADO - RINS - INTESTINOS
Tratamento moderno da SIFILIS
Consultório - Rua Tiradente!, 9

HORÁRIO:
Dás 9 às iI e das 13 às 15 horas

Telefône - 3.415 - Florianópolis - / de Fpolis.
9/7

João Pinto
19 Domingo r- Farmácia

Moderna - Rua João Pinto

25 Sábado (tarde) '
Farmácia Santo Antôn,io -
Rua João Pinto'

. 26 Domingo - Farmácia
Santo Antônio - Rua João

S b Pinto.

Lavando com a.
- ão o serviço noturno será

efetuado pelas Farmácia

, C) .

E
.

·

I·d
.

d
.

Sto. Antônio, Moderna e

y ir.ge.. n1. She.Cla I a.,. e �o::r;�tosi:u;::jSan:sn�ut;lU
) S��Ã� ylRCtAt ' A presente tabela nãa}po--(

da Cla_., WETZEL I�DUSTBIAL-J8IDvllle. (�.a�c8 �8glst�ada ESPEci�lIOADE derá ser alterada sem pré-
.

economiza-se tempo e dluhelro. ���'t:��:��:�ÇãO ,dêste. ne�

------�--�--------�------�-------

Ao retornar dessa viagem será puxado
para limpezas (5 dias), organizando-se em seguida novo

programa d,e viag�ns.
t'ara maia i,aformações dirijaM-I. 1

,
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DR.- JULIO DOIN VIEIRA
ESP,J<;LlALISTA EM DOENÇAS DOS OLHOS,

OUVIDOS, NARIZ E-GARGANTA
Ex-Ass isten te na Pol ic l in ica Geral do Rio de Janei

r o, na Caixa de Aposentadoria. e Pensões da Leopoldina
Rallway e no Hospital São João Batista da Lagos..

eúr�o rio Departamento Naciõnal de Saúde
Consultas diáriamente das 10 às 12 horas•

3as. e 5as. feiràs de 15 às 18 horas.
Atende no Hospital de Caridade, de 8 às 10

horas,
Consultório: Rua Vitor Meireles, esquina com

Saldanha Marinho.
Residência: 'Travessa Urussanga 2. - Apt. 102 .

WLADYSLAVA W. MUSSI
E

DR, ANTONIO Dffi MUSS3 ,
.

D}\. I. LOBATO FILHO
lkNI.ç.. II. apr.", ,reallllr.Url.
TUB,IlCULOI.

ORA

Ctnir.ta-CU.tea ."ral·P.""
-.ro.. &Omplato •••p.el.U.aio .al DODO.l8 O. IDIIO·

lAa, ..m lIIloàrDo. m6todo. d. dlasn6.ii"o•• v.tam.""".
. 'OLP08COPU - JlISU.O - 8llPIN-lOGurIA '- •••TüO·

Ll81W B.lSAL

"'.lo..rapl. ,oJ' OD.a. �arta.-.l.noeoa�.la,.. &aI.. Oltr.

".1.'" • Intra .,. .rmalko.
r.....I"rl.1 .•aa Tr.JaDO, • 1, lO •••• ,

..I..
.

••rirt.: O••• b 11 aora. - DI .

Ou li l. 1. !l.ra. - Dra. a••at..
••I1'''cto A"••I'•. 'rN.,•••lI:I, ..

- ..111.... '6 a••

DR. A. SANTAELA
. J'orm••o p.la ...e.l.... N.Cio..I d. •..lel.a 'a O••••rat- i

.......raatI}. I
&4DIOGIUJ'U • aADIOSCOPIA DOS PU�.O"

Clrar,.••• T.ro
...1.. -,or ..anrae t. 4..1ad..l. I P.t�y.ta� .. Dt.trt.. 'Q!'Diado; lI.la raculdad. Nacional dI! ••dlel"., Tt.l.1..1a...

'....).. -rl.ioeinr�i'o do Ho.pital Nu.......
b....u•.•• Io.,ISaI P.l,.16vt....a.1... to "'Il� t. CUM'...p.ciálisaçlo p.l. S N. T. :.x-i.'-r.o • :.x-a••l........

...,lW r".raL Cirul1õi. do Prof. 0.0 Pinh.iro Gulmarie. ; 'lU.)

Ib·f••l1Io •••8anu pa.....1..rletl'otla .. at. lo ,••01.... Cons: Felipe Schmidt, 38 - Fone 3801 -

_cu.tu· ••diea - Doe.oal N."_,.· Atende em hora 'marcada
("A1I..1",I.: ••lffelo .lm611. N'M - lala I Res: Rua São Jorge; 30 - Fone 2395
....,•••d.: ••r Boea1.... lU. .

c....... 1 D.i 11 .. 1. uraa. ua. JOSÉ ROSARIO ARAUJO
..at...... 1 1.....O'...lt6rtol 1.181. CUalea K6ilea - DM.çaa •• erl••çaa

-

rratam.nto d. Bronq1llit•••m acl.lto•• erla.,•• )DR..JOSÉ BAmA S.. BITrENCOuR1'

DR. MARIO WENDHAUSEN
CHalea al6tllea 1... erI�

t:eu.I«6rl. - .u 1010 Pi , II - .r.L .. f.l.
c.ulil&at.1 D•• 4 una.

&oaI.""".1 ".,•• ltaWr, 41. T.l.•a -

DR. ANTONIO MONIZ DE.ABAGAO
emu.au TUtJJl.lTOLO.U

00••1...... 1 14110 PI.to, 1•.

ha 11 la l' mna•••w. .'''0.... Ub......
1... 1 ._I••a 1... r..... n..

DR. ALFREDO COEREM
C.r.. Nad.'" ........., .......

*2 ·Clr.&ol
.

tio Ro.,iu} CoIbia Ia.,'.l••.

o..aç.. .'"0". • •••Ul.

l(!!,otlDe1. !as..l.
a•• TIr I.

Oo••alu••al 11 .. 1. "eru

1,01011 .; ,.•.
....1·••• Banto. Aaral"., ... ...;. .....1...

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-felra:

IDas 8,30 ás 12 horas aos sábados.
. <: .

-

_ HORAS MARCADAS.
-------------------------------------

DR. ARMANDO'VAl,ERIO DE ASSIS
• KaDICO

... ..,....... •• CUalea laIa.UI .. .luI eI. ......... • ...
lllltal •• c:lul .

OiLlN3C.l ••DrC.l D. o.�oü • .lDULTOI
- .lJ,,". -

C.... l..rl.1 ... NIlH••aüa4o, , - 0........... II .. II

Dr•. Julio Pôupifz' Filho
. MÉDíco

Clínica Geral - Ginecologia - Higiene Pré-natal -

Obstetrícia - Eletrocardiografia.
"

Consultório: Rua Fernando Machado, 6. Fone: 3.195.

'(

(CONSULTóRIO DR. DJALMA MOELLMANN)

.�.

Corpo de Bombeiros 3.3 L3
Serviço Luz (Recla-
mações) 2.404

Polícia (Sala Comis·
sário) . . . . . . . ... 2.038

Polícia (Gab. Dele-
gado) 2.59·1

COMPANHIAS DE .

TRANSPORTF
AÉREO

TAC 3.700
Cruseíro do Sul ...• 2.500
Panair 3.553
:Vi:&rig ....

_�� � :.�:--•._ � ,_.; I
..
2.32.5

Lóide Aéreo . . . .. 2.402
Real •••.......•. " 2.358
Scandinavas ...•..• 2;'61}0
HOT� �

Lux :""•...••.•..... 2.021
Magestic •...•..... 2.276
lfetropol • . . . . . . .. 3.147
La Porta • .. .. 3.321
Cacique 3.44�
Central • .. . . . . .. .. 2.694
Estrela • . . . . . . . . .. 3.3í1
Ideal • . . . • • . . . . . •. 3.659

-

C f b-I-d d ESTREITOAdvocaCia e 00 a I I a e

,DiSqUe
..• _. ...•.•.

. OH. .sTIIVAM J.i'BlIGAP.AlO· .

_

- Ad-vtlrado - .

-

.

. ACACio . GARlliALDI 8. '\'HIAGO B PLACAS tUFILITIC.A.S•

- ContablUata - "t· I 'd N'
•

Ildlf1clo "lPASE" - fio a.ciar: D II rl e. OOUtUra
Medlcaçlo 2!us:Ular DO tra.

tamento da sifil ....

5 Domingo ....,. Farmácia
,

- -

i
. Esperança - Rua Conse·leJtt. t\lt)ll!'4) "v."'" o.r. o m,eVlme.to d. p&II.&�e rOI

lheiro Mafra

11 Sábado (tarde) -·Far.
mácia da Fé - Rua Feli· '-4
pe Schmidt

12 Domingo - Farmácia
da Fé - Rua Felipe Sch·
l"!1idt
.

18 Sábado. (tarde)' -
. Farmácia Moderna -' Rqa

(CO -ESTADO)
ADl\UN lSTRAÇÃO

Redação e Oflcinas.và rua Conselheiro Marrl! n.
'I'el. 3022 - Cx. Postal, 139.
Diretor : RUBENS A. RAMOS.
Gerente: DOMINGOS F. DE AQUINO.

Representantes:
.

.

Representações A. S. Lara, Ltda.
Rua Senador Dantas, 40 - -50 andar.
T'el.: 22-5924 ...., Rio de Janeiro.

Reprejor Ltda.
Rua Felipe de Oliveira, n. 21
'fel.: 32-9873 - São Paulo.

ASSINATURAS

fiO, andar

Na Capital
Cr$
Cr$

Ano 170, ..-,
90,00<Semestre ..... ó ••••••••••

No Interior
Ano Cr$ 200,00

c-s 110,00
- Semestre .

Anúncios mediantes contráto.

I
Os 'originais, mesmo não publicados, não

serão devolvidos.
A direção não se responsabiliza pelo.. con

ceitos emitidos nos artigos assinados .

ADVOGADOS
..---

DR. MARIO LAURINDO /

DR. CLARN:O Go GALLETrI
- ADVOGADO -

lLua: Vitor Meirele� n. '60 - Fone 2.468 - Florianópoll••

DR JOSF. MEDEIROS \'IEIR_-\,
- .lDVOGADO .:::::

Cat:n ,...tal 1'1 - lula! - Ia... catarl..

Vlaltõm entre FLORIÂNOPOLlS • Rl0 DÉ JANJ:Hh
••eala. tatermediiri&. em Itajal e Saatoa•••• de

... �.'

NAVIO-MOTOR CARL
PRóXIMAS SAlDAS

HOEPCKE

IDA VOLTA
de ltajaí do Rio de Santos
11/7

.

1617 17/7
Horário de saída: rte Fpolis., às 24 horas

do Rio, às 7 horas

"NOTA"

160
·/InformaçõesUteis' .

o leitor encontrará, nes

ta coluna, informações .que
necessita, diàriamente e de
imediato:
JORNAIS Telefone
O Estado 3.022
A Gazeta ........•. 2.656·

_. Diário da Tarde '" 3.579

I
Diário da Manhã 2.463
A Verdade .: 2.01(1
Imprensa Oficial 2.688

I HOSPITAISDe Caridaae:
(Provedor) '" .... 2.31-1

/ '(Portaria)' ,.... 2.036
Nerêu Ramos , -S.831
Militar . . . . . . . . . .. 3.15.7
São Sebastião (Casa I

de Saúde) -;-..... 3.153
Maternidade Doutor
Carlos Corrêa ... 3.l21

CHAMADAS UR·
GENTES

06

farmacias
de Plantão
JULHO

4 Sábado (tarde) - Far·

mácia Esperança -' Rua

Conselheiro Mafra

/
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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-. -1'ECITAL.Inema,I acIona EDITAL PARA CITAÇA, signar dia, hora , local pa-

,

DE INTERESSADOS IN-I ra a justificação exigida pe-
I

,

dCERTOS_ 110 art. 455 do Cod igo o

DISPOSTO O PRESIDEN-,'
1932. Eis as palavras / do do próximo 22 de junho no

.
Processo Civil, na 'qual de-

TE DA REPU'BLlCA A técnico italian? I Teatro Municipal, para a O Doutor José Mendes! verão ser inquiridas as tes-

DAR TODO O APOIO À

I
'esta 'foi a primeira vez,

I
entrega dos "Indios" aos de Almeida, Juiz de Direito temunhas Roberto Otto e

INDUSTRIA CINEMATO- na minha vida, que falei; melhores de 1952. da Comarca de São José, João Francisco Machado,

GRA'FICA - IMPRES- a um Chéfe de Estado e! Estado de Santa Catarina, residentes: em Perdidas e

SOES DE ASTROS E ES- confesso que não esperava I VARGAS E AURIOL na forma da lei, etc. que comparecerão indepen-

TRELAS QUE SE ENTRE- ser tratado com tanta COI;_- Faz saber a todos quan- dente de citação. Requer,

VISTARAM COM O CHE- dialidade ,{ inteiramente A revelação feminina 'do tos este .ed ital com o prazo outrosim depois de feitas a

FE DO .GOV�RNO _

sem formulismo, como acon- cinema, nacional no ano de trinta, dias virem, ou de- justificação, a citação pes
teceu no, Palácio do' Cate- de 1952 foi a francesinha le conhecimento tiverem e soaI dos atuais confrontan-

Rio, (Agência Nacional) te". Josette Bertal e' com tal é
a quem interessar possa, tes, intimando-se ainda, não

_ No próximo dia 22 de O PRESIDENTE RECOR- credenciada a receber tam-
que POI- parte ,de Antonio o só para a justificação co�

junho, no Teatro Munici- DA UMA CENA DE OS- bém o seu "Indio". Deixou

I José Souza" por seu advo- mo todos os demais atos, o

paI do Rio de Janeiro, os CARITO o Rádio e a Televisão de gado o dr. Theodocio Mi- Representante do Min isté-

"Melhores de 1952" do Ci- Paris para ingressar no ci-
guel. Atherino, lhe foi diri- rio Público Estadual e o

nema Nacional, eleitos por D melhor cômico nacio- nema brasileiro, no qual a- -gidà a petição' do teô r se- Dominio da' União, na pre-].

votação dos fans de todos nal de 1952 foi surpreendi- credita firmente. Josette guinte: Petição - Antonio sente Ação de Uso-Capião,

os quadrantes do pais, rece- do pela nossa, reportagem afirmou que foi imenso Ó José Souza, brasileiro, cu- por meio da qual deverá ser

berão os seus, "Indios", es- contracenando com Grande seu prazer em falar com o sado, lavrador res-idente no reconhecido e declarado o

tatuetas que correspondem Otelo no filme "Uma, Dupla Presidente em quem desce- legar Perdidas, '- deste mu- dominio do supte., sobre o

aos famossos "Oscars" ame- do Barrulho',' a décima se- br iu grande . semelhança .n icipio, Comarca de São J'o- aludido terreno, ficando,

l:icano. Os artistas incorpo- gunda película que fazem com o Presidente da Fran- sé, vem com o devido res- ainda, citados para, no pra

rados e sob a' chefia de juntos. O Presidente Getu- ça, Sr. Vincent Auriou, pe- peito a V. Excia., por seu so legal, apresentarem con-

Distribuidor
C. UAMOS S/A

. Moacir Fenelon, presidente lio Vargas
-

quando o aviS-lIa simpatia pessoal, modos

,

do Sindicato das Empresas tou, recordou u�a ce�a de I corteses e pelos momentos

produtoras de Filmes visi- um dos seus ultímos filmes,
I
de bom humor. Josette, co

taram o Presidente da Re- não podendo esconder um mo todos os artistas nacio

pública' com o int�ito de largo sorriso. 'Lnais,sairam d� Catete com

convidá-lo para a entrega' "O apoio prometido pelo' a convicção de que o Go

dos "Índios" aos melhores Presidente Getúlio Vargas vêrno secundará o esforço

do ano passado.
I é lima garantla de que fi- da industr ia c inematogrâ-

,Nesta 'opórtunidade os
I
zaremos livros de depen-} fica nacional para colocar

artistas expuseram ao Che-
I
dencia externa e isto, por o cinema do Brasil em ele

fe do, Govêrno os princi-' si só, justifica, plenamente vados índiceSC)écnicos e.
pais problemas em que se

I
a decisão dos artistas, de artisticos que o coloquem

debate a indústria cinema- considerá-lo, convidado de em posição de destaque' no

tográfica nacional. honra para a grande festa mundo.

testação se o quizerem'advogado, que esta subscre

ve, brasileiro casado, com

escritorio á Rua Felipe
Schmidt n? 52, em Florianó-

e
Comercio - Transportes
Rua J:oáo Pinto, 9 Fpolispara seguirem a causa até

finai sentença', sob as penas

da lei. Protesta-se provar o

, i

"

.\�.�t..��.4

Assegure �eu Futuro
polis, onde recebe citações, alegado com depoimento

expôr .e requerer, o 'seguin- oessoal dos intereasados, de
te: - Que, ha mais de 60 testemunhas, vistorias, etc.

anos, o, sr. Virg ilino Barbo- Dá-se, a presente para os

za enh;ou na posse de um efeitos de Taxa Judiciária, Est�dando em pontos orga��adOs para, os CONCURSOS

terreno de ausentes, sito no; o valôr de cruzeiros oito

referido logar Per-idas, des- mil cruzeiros. Termos em

ta Comarca, com 100 bra-} que, P. Deferimento. São

ças de frente que' faz ao José, 18 de junho de 1953.

Rio Perdidas, por seiscentas (as.) Theodicio Miguel A

e v in te e cinco braças de ther ino.. Despacho: -Expe-
fundos que' faz em terras ça-se mando para citação
devolutas; ext;�mando deI dos confrontantes do 'Imo-

,Venda-se, Retillc8"ão, sôb.rr,'eum lado, com Alfredo Feli- vel; 2° - publique-se edi- .. ".
pe de Souza e Custodia Ro- tal com o prazo de 30 dias, Uma cas-a recem-cons> OS Rosemberg ,

sa de Souza e, por, outro, para citação dos interessa- truida, com 'terreno medin- NOVA _IORQUE, 15 (U,
'com José Harnres, tendo re- dos incertos, três vezes no do 55 m. di! fundos-por 10 P.) _:_ O "New York Daily
'ferido terreno, a área de jornal "O Estado!' de Elo-

de frente, sito à rua Ruy> Worker", órgão do Partido

320.500 metros qúadrados, rianópolis, e uma. vez no Barbosa n. 92. Próximo ao Comunista dos Estados U-

Que, ha 50 anos passados, .Diácío Of icia.L do Estado; Abrigo de Menores, nidos, publica hoje a se-
.

tendo, falecido o sr, Virg ill- cite-se o dr. Promotor PÚ- Vêr e _ tratar no' local. -�u1;te" i'etificação: "Em

no Barbosa a mesma pos- blico; 4° - expeça-se pre- nossa edi�ão. de ontem, nos

sef icou com sua mulher a catoria ao Juizo de Direito referimos a Ethel e Julius
sra. Marcolina Barboza, fa- da la Vara da Comarca de, Rosenberg como, os espiões
lecida já ha 40 anos; Que, Florianópolis, para citação atômicos" ... Tratava-se de
como falecimento de d. Mar-l do Domínio da União. In- uma reprodução de um ar-

colina Barboza, seu filho time-se. São José, 22 de tigo de um, jornal capital is-
.Manoel Virigilino Barbosa, junho de 1953. (a-s) 'José
sogro do suplente ; entrou Pedro Mendes de Almeida.

na posse da referida area E para que chegue &0 co

de terras, o qual, ha mais nhecimento, de todos man

ou menos de 15 anos antes dou expedir o presente edi

de falecer, passou a mesma tal, que será afixado no 10-
I ,

posse ao supte, que, como gar de costume, e publicado

- D .. A. S. P.
- BANCO DO BRASIL

.

- D. C. T., L A. P. L, e outras autarquias
L N. C. A...._- Praia de Botafogo; 526 - RIO

Atendemos por Reembolso Postal.

nelo .

FA'BRICA DE FILMES
, VIRGENS NO BRASIL

t��Ir.fI�i'� IBIiih\
(O REGULADOR VIEIRA)

A mulher evitar' dorel
ALJVIA AS CóLICAs UTERH'i.\�
Emprega-se com vantagem para
combater as Flores Brancas, Cóli
cas Uterinas, Menstruaes e apl). o

parto, e Dores nos OViriOI.,
& poderoso calmante e ReJU]a

dor por excelência.
FLlJXO SEBATlNA, pela .�� com

�rovada eficacia é receitada 1Ki'
médicos iluatres.

FLU�(i) SEDATlNA encontn.... em

_
toda parte.

O sr.' Moacir Fenelon,

que já dirigiu filmes nacio

naís afirmou o-seguinte: -"O
Presidente Getulio Vargas
mostrou-se vivamente inte

ressado na exposição que,

lh�izemos sôbre a situa

Çao da indústria cinemato

gráfica em face das difi

culdades na importação de

filmes virgens e de maqui
nário para os produtores
brasileiros. Prometeu o Pre

sidente estudar o assunto

com o interesse que sempre

tem, dispensado ao cinema

nacional Disse que o Go

vêrno tem o maior empenho
em eliminar essa fonte de

I
ta e profundamente lamen

tamos que por um 'descuido

ímperdoázel de redação ha-/

Clube 12 de Agosto ja aparecido em nossas pá-
g in as um ataque tão vil aos

mártires Rosenberg".
A nota se refere aos es

posos Julius e Ethel Rosen-

I berg, qú e foram eletro�uta
dos no mês passado, acusa

I dos de traição, por haverem
I
revelado segredos atômicos

ao,s agentes da União So-'

evassão de divisas, que
- PROGRAMA PARA O MES DE JULHO -

v: ética.

a aquísição, no, estrangeiro,
de filmes virgens. Por isso

mesmo contará com todo o

seu apoio' e iniciativa que

'visa instalar no Brasil uma

fabrica de filmes.

os ,demais, vem a uzando,
como sua, cultivando e fa

zendo benfeitorias; que es-

uma vez no Diár-io Ojicial
do Estado, e por 3 vezes no

Jornal \"0 Estado". Dadó e

DqMINGO - DIA 19 - "Matinée Dançante" para
filhos dos sócios. Das 16 ás 18 horas, ás 19 horas sessão
cinematográfica. '

"

DIA 25 - SABADO :._ Grande e Exepcio-nal Soirée
a cargo da Sociedade de Medicina de Florianópolis.

Todas as 2a. e 4a., feiras sessões cinematograficas.
As 2a. feiras para menores e as 4a. feiras excÍusivamen
te para adultos.

- Aguardem a 1.0 de Agôsto a grande festa rubro
negra do Clube Martinelli.

sas posses foram continuas passado nesta cidade de' São
e passificas; que,

sendo, está o supte.,

assim José, -aos vinte e três dias

com, do mês de junho de mil no-

'vecentos e cinquenta e três.

Eu, Arnoldo Souza, Escri-
l'

vão a datilografei e subs- i lIa__i
crevo. São José, 23 de junho: --�------.....,..-

de 1953. (as) José Pedro IV í aJ"anteMendes de Almeida - Juiz I .

d D·
.

' Pessoa bem relac l(l'nad�-l
e IreIto. Era ,o que se! ... ,

t· h d' d" i nas prmClpalS praças do
con 111 a em o ItO e Ital:' .

b f: I t
' I Estado com longa pratIca

que em e le men e extrai l , •

_ . ,i em varlOS ramos,
a presente copia. Confere l • .' ,

. . _

" i �e seus serviços. _

com o ongmal. Sao Jose, 23 i . � �

d
.

h d I' 3 E' A
i Dá referênCias 'Carta,s p.a-I

�.."

e Jun o e 95. u, 1'-,\ , :::
,

' r ra VIAJANTE - C AL�A .

nol�o Souza, Escrivão a fiz rPOSTAL NO 5 _ FLORIA-

�'datIlog·rafar e subscrevo. i ,

S- J '23
.

h
' i �O'POLIS �,l

ao 'ase, de Jun o de i
'

1953.
, ,

i F,.que�•• em gereiDr� José Pedro Mendes' VI b 'C t dde Almeida - Juiz d.e Di-i' n O reolo a o
reito. (Silveira)

digo supte., com sucessão,
na posse mansa e pacifica
da area de terras aéimá, ha
mais de trinta anos, e ,quer,

agora, legitima-la nos ter

mos dos arts. 550 e 552, do

Codigo Civil. Bara fim, re

quer se digne V. Excia. de-

O PRESIDENTE ESTA' A

PAR DAS' NECESSIDADES
'. DO CINEMA

José Lowgoy, que já par

ticipou de. uma dúzia de pe

lículas nacionai,s e que foi

contemplado com um "In-
CURITIIU rr.uCRAiI-4: ftROSEBR�

ORGANISADO
t_

EDITADO
PO�

:...:++:...:...:..:++:++��:....:...:++:++:••:..:..:++:..:..:++:..:..:..:...:�.:..:++:..:++!..:...:..:...�
� �h Th �. ��

pr'essão de estalY perfeita- ••• COMPRE UM TERRENO NO ESTREITO, �t"
mente a par das necessida- .'. . ��.
des do cinema brasileiro ,e t. � LOCAL ÓTIMO E APRASIVEL. ��.
vivamente interessado ._t. ...�.

,

no
..:... �t,

seu desenvolvimento. ".. .."•.."

f. ...�
+ PRÓXIMO AO PONTO DE ÔNIBUS. � �

.... ......PELA PRIMEIRA VEZ' NA + 'I·f. ��
VIDA FALOU A UM CHE- � ,If. ��

�::ua::�:�,D� mei: t Pa�__

ue C.· $ 397,00 i
��;e �tá c:�!::�o n:�::� ·i· .

me�s sem\ entrada :i:
Daissé, italiano qu·e já foi :.:� por. ,�, :i�responsavel pela fotografia +;.- ��.de cinc_o películas brasilei: .:. +:.
ra enh;e as, quais "Areias.:.' +:.
,4:rdentes". Também Amleto.f TRÃTAJ{ EM MODAS CLIPER _' RUA ,TRÀJANO, 4. �:.

.

Daissé foi agraciado com j �t
.

, :::
um "Indio" J�or ter sido· �...

_ :
'd

'
. , , ••• ' ·r·COn_SI erado como o melhor

I :.
de fotografia' de �"�..� !++:+4:..!_!..!..:+� :"':++:••:++:"':":++:''':'':t.+:++!'':•.

",+*-1" "
,

. dio' como o melhor artista

coadjuvente de 1952 afir

mou que o Presidente Ge�

túlio Vargas deu-lhe a im-

,

lXJllAL['(}/(Je f1f14Jl[g
gt/XAg7V�TTO
FLDRIANÓPOUS_SANTA CATARINA

Vende-se
Um prédio ,no centro

cidade, sito á Rua' Deodoro

ri. 20 - com 13,25 de fren

te e M,40 de fundos.

Trtar na Rua'Esteves

Jun ior n. 85.
-----------�-------

Vencle.-s:e
Um bar, sito à Alameda

Adolfo Konder, nr. 3. Ver
, e traiar no mesmo local

\ com o· proprietario. -

/

da

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



,
,

que causarão espanto e sensação e ... será a maior oportunidade do ano para fazer econômia.

6

/

Florianópolis", Sexta-feira, 17 de Julho de 1953 .

OS PRÊÇOS DE JULHO

são de despedida

do velho prédio e de sincera

·G r a t i dão
da A MODELAR

aos seus milhares de freguêses

P'R EÇOS

o ESTADO

Atualidades Atlantida

N. B. - A Modelar de Móv�is precisa desocupar espaço, para a sua co-irmã de modas. Assim está vendendo com grandes .descontos!
Grupos estofados de Cr$ 4.000,00 por Cr$ 2,900,00! E .assim, todos os demais mo1).Uiários!·

,/
FESTIVAL

/ CLUBE

DO ESPORTE, I

C�IÇARA "1'·· ·EDITA·L:,
PROGRAMA DO· FESTIVAL PROMOVIDO PELO ES-

PORTE CLUBE CAIÇARA, A REALIZAR-SE DIA 19

DE JULHO, NO ESTÁDIO DO IPIRANGA, EM
• f

SACO DOS LIMõES

1 ° Jogo - 09,2.0 às 09,50 horas:
G:p.AJAú F. C. X CANTISTA F. C.
Taça OSWALDO MARTINS

2° Jogo - 10,00 às 10,30 horas:
CONTINENTE F. C. X UNIVERSAL F. C.
Taça ALEXANDRE SILVEIRA

,

3° if�go _:.:. 10.:40 às .11,10 horas
JUVENTUDE F. C. X. FIGUEIRENSE F. C.
Taça SERGIO VIEIRA FILHO

4° Jogo - 11,20 às 11,50 horas '.

INDEPENDENTE F. C. X NAOIONAL F. C.
Taça W_ALDEMAR VIEIRA

, .Ó: ,

50 JogO"::_ 13,00 às 13,30 horas
CAMPINAS F. C. X FERROVIÁRIO F. C.
Taça FRANCISCO OCAMPO MORÉ

6° Jogo � 13,40 às 14,10 horãs
- CARAMURú F. C. X E. C. FERNANDO RAULI�O
Taça NILO MARQUES MEDEIROS

7° Jogo - 14,20 às 14,50 horas
JOC F. C. X IPIRANGA F. C. (Ribejrão)
'faça ALDO BOERING

8° Jogo -15,00 às 15,30 horas
FLUMINENSE F. C. X VILA OPERÁRIA F. C.
Taça Vereador RAFAEL DIGIÁCOMO

P A R T I D A DE H O N R A

Às 16,00 horas
_

MIRIM E. C. X IMPRENSA OFICIAL F., C:
Taça Sub-Delegado Distrital ADELI�O AMARO VIEIRA

TAÇAS "SIMPATIAS"

EUCLIDES TEIXEIRA
DOMINGOS F. DE AQUINO
JOSÉ FARIAS

.

Aos três primeiros Clubes classificados na, venda de
,

Bonus
.

'

Taça ANTôNIO CASSEMIRO G<?NÇALVES
Ao Clube-que assinalar maior número de tentos

r_

18AHCOde
CRf�ITD POPULAR

I.

e AGRiCOLA -Ó, .' ,I I
,

'fW..o, 0�.16'
... ,

fLORlANÓPOL'S -:. sro.. eÔro.rln6,

Viagem tom segurança
e rapidez,

só NOS CONFORTAVEIS l\1ICRO-ONIBUS DO

lAPIDO :<SOL-BR-ISILBIBO»
HorianópoUs - ItaJaf - Joinville - Curitiba

Kua Deodoro esquina da
Rua Tenente Silveira

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

" � ,

'

.
'

i �:..:..)..:..:..:++:..:..:..:..:..:..:••:..:..:..:++:..:..:+.:..:..:. :++:++:++:..:..:..:..:..:-� •••
..... f

. :
�. �.
"�·ABI· D S' C �:.
..:.

.

e eza .e . ue .

asa �:.;. �:+.
,f Começa Pel'l Janelas t1 T
..�. NÃO INSTALE CORTINAS EM SUA 'CASA SEM VISI- �:�
..�.

.
TAU PRIMEIRO 'A �...I •

; JOALHERIA e unca ·GILLUF !
::: QUE POSSUE AS FERRAGENS KIRSCH, "PARA TO-

'

..�.

.i. DOS OS TIPOS DE ·CORTINAS". SÃO FÁCEIS DE INS-' �i·
�:r .

'TALAR! PERFEITAS NO FUNCIÓNAMENTO. COM :�:
:�: FERRAGENS "KIRSCH", ,TUDO .É MAIS FÁCIL! i.

Osvaldo Lehmkuhl - Gerson Demaría _ Sail'I Sil- ..�. JÁ VEM MONTADAS y<-.�t·.i� LEVES E ALTAMENTK RESISTENTES ..::
. +:+, PISPENSAM GALERIAs' DR MADEIRA �i.I::: Rua ---. Felipe Schmidt,21.' .••�
� ,

- .+.João Silva - Huberto Moritz - Bento Aurino de.:..-, JSousa �.,," ++ t. -!. � + � � � +I� � � � � � � � � � � � � � � � .- -.. � ,.� � � � � � � � � � .

::�:i':�:::�,:Edsa:v�ONS:::OC:::ALN,�;,··C· 1·n ema 8'[$"·f5�lfR'Ii1·DI- Agissé VIda I deSousa.'
IÀ Diretoria acima foi empossada no dia 12 de ju- ". '

'.

'

..
lho, às 10 horas, na séde à rua Tenente Silveira n. 15', 20

. .
"

andar.

As 8hs.

As 8,15hs. '. Ana Maria PIERANGELE Um bar sneoker Item íns-

-, Arturo De CORDOVA -

- VíctoriaDe SiGA em:
I
talado á rua Coronel P.edro

I Dolores d'el RIO em:
,/ ÁMANHÃ SERA' TARDE

I'
Demoro n. 1.481 em frente

SUA ULTIMA AVENTURA,. _
DEMAIS do Posto C•.Ramos no Es.

N ü�programa i No. programa; , treito. .

Cine Jornal. Nac. A Marcha da Vinn Nac. Tratar no Salão Moderno

Imp. até 14 anos. Preços: 7,00 - 3,50 com o Sr. Ermínio' dos An-

SINDICATO DOS �EMPREGADOS NO
COMÉRCIO DE FLORIANÓPOLIS·

COMUNICAÇÁO
.

Comunicamos, para os devidos fins, que foram os

I seguintes os resultados das eleições realizadas no. dia 1.2
de junho p.p. pata Diretoria, Conselho Fiscal e respecti-

! VüS suplentes dês te' Sindicato: �

DIRETORIA

Vitório Cechetto - Presidente
Amâncio Pereira Filho - Secretáriô
Miguel Romão. de Faria - Tesoureiro

"

PA.RA SUPLENTES DA DIRETORIA

veira Penha

PARA O CONSELHO FISCAL

Florianópolis, 13 de julho de 1953.
A Junta Governativa Provisória

Gustavo Zimmer
Francisco Xavier Medeiros Vieira
Jorge Leonel de Paula.

'I?ITZ

-

Semana catequética dirigida pelo Revm. Pe. Álvaro Ne-
gromonte, DD. 'Diretor do Ensino Religioso da Arquidio�
cese do Rio de Janeiro, a realizar-se de 12 a 1,8 de Julho

do corrente mês.
Preços: 7,00. ;__ 3,50
Imp. até 10 anos.

PROqRAMA

lDia 12,� domingo. _. Às 8,30 horas Missa das crianças,
explicada pelo.' Revmo, Pe. Álvaro Negromonte.
Às '15 horas, Sessão' Inaugural, a realizar-se no

Salão Paroquial.

As 8hs.
Dane CLARK em:

FORTE DA VINGANÇA
No programa:
Cine Jornal. Nac.

Imp. até 18 anos.

Preços : 6,20 - 3,50.

Dias 13 a 18 - Às 7 horas, na 'Catedral, S�nta Missa'
explicada pelo. Revmo ..Pe. Álvaro Negromonte.
Às 7,30 horas, pregação para moças.
À 9 horas, no Colégio. "Coração de Jesus", ses-.

são de estudos seguidos- de debates.
. Às 19,30. horas,

.

na Catedral,. haverá pregação.

--0--

--0-'-

TEMAS PARA AS SESSõES DE 'ESTUDOS

. Dia 13 - Finalidade do Catecismo.
Dia 14 - Preparação da lição (por uma Catequista).
Dia 15 - Material catequético (por uma Catequista).
Dia 16 - Como fazer a formação.

.

Dia 17 - Frequência ao Catecismo (por uma Catequista).
Dia 18,- P.re-paral(ãó par's a la. Comunhão (por uma

Catequista) . �reços: 7,00 - 3,50.

Tenho a honra de cünvidar as sras.' Professotas e

catequistas e as moças da Capital, para, assistirem às
Gon'ferências do Rev,mo. Pe. Neigomonte, grande oradür
sacl;o e pedagogo.

.

.

As 8hs.

Gary GRAND - Jeanne

GRAYN em:

DIZEM. QUE É' PECADO
No. programa:

Florianópolis, julho. de 1952.
Monsenhor' Frederico Hobold, VigárioGeral,

Nac. -

Imp. até 14 anos.

As 8hs.

San CLEMENS em ;

FIBRA DE JOCI\EY
Bon JOHOSON em:

.

CARAVANA DE BRAVOS
. Con tinuação do Seriado:
AVENTURAS DE JESSE o . Centro de Irradiação

M!=ntal "Amor e Luz" realiza
.

sessões Esotéricas, todas as se

gundas feiras, às 20,30 à rua
.

Conselheiro . Mafra, 33 - 2°
andar.

j� ENTRADA FRANCA

JAMES'
No. programa:

O Esporte na Tela Nac.

Preços: 6,20 ;_ 3,50
Imp. até, 14 anos.

f3L()I2IÁ
EsfreUo

I

l-�-
iVende-se

Imp. até 14 anos. jos.

OLHOS - OUVlDOll - ".Diz • 8AJUJAift.A .

DR. GUERREIRO DA FONSECA
.JI«IaBIta •• B...,&taJ

Receita de Oculoa - Exame de Puacio d. Olho paI.
Cla••fflcaçlo da Pre••lo Arterial,

Moderaa Aparelbal'em.
CouuJt6rt. - Vi.eoad. de Ouro Preto. I,

.=-0-'__ • �. �.,_-�._""""�__

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO
_"

Florianópolis,. Sexta-feira... 17 de Julho de 1953 'I
��-�----

C'ombate à Tuberculose
__-_;__:_--""7"----- .----

A Associacão Médica do Vale do
ltaial irâ ..

cOlJstr'olr om Sao8to.rlo
. A Associação Médica do, culosos apenas 60 leitos. I
Vale do Itajaí vae. reunir-se ,. ,O Govêrn�_ Fedel'�l, atra-I'em BIumenau, af im de es- ves do Servião NaCIOnaI. de

tudar as possibilidades �e I Tuberculose, está incenti-I
ser construido um grande vando a campanha, já. há

<, hospital, destinado aos en-! anos iniciada; de aumentar
fêrmos do pulmão. I o número de leitos, em di-

Com o número de leitos versas regiões do Brasil.

com que conta Santa Cata- Seguindo êste plano, desti-
.

.

I

rina, de apenas 240, para nau verba para a: amplia-
atender aos casos no terrl- I

ção do Hospital "Nerêu Ra-
I .

tório, em número elevado, I mos", cujo pavilhão, em vias

segundo as estatísticas, ne- de início, contará com mais

. cessá rio e urgente que se 106 leitos, para que sejam
instale maiores sanatórios. beneficiados doentes do

Santa Catarina conta, no pulmão de outras cidades.

momento, com três hospi- Com o auxilio .do Govêrno

tais especializados - N. S. Federal, _ Santa' Catarina,
dos Prazeres, de Lajes, "Mi- dentro em breve, terá au

guel Couto", em Ibirama e montado o' Hospital "Ne

"Nerêu Ramos", nesta Ca- réu-Ramos", para mais 106

pital, sendo que êste últi- leitos, cujas obras estão

mo, atende a outras' doen- sendo iniciadas, em terrenos

ças infecto-contagiosas agu- aos fundos do edifício exis

das, reservando para tuber- tente.

jULTRA SONO
TERAPIA

o MAIS MODERNO E EFICIENTE TRATAMEN-
1'0 PARA INFLAMAÇÕES E DORES.

TRATAMENTO SEM OPERAÇÃO DAS

SINUSITES
]i� INFLAMAÇÕES DA CABEÇA E GARGANTA.

TRATAMENTO COM HOijAS MARCADAS.

DR. GUERREIRO
CONSULTóRIO - VISCONDE DE OURO PRETO
ALTOS DA CASA BELO HORIZONTE.
llESIDt:�C!� ::-�.l"ELIPE SC_HMIDT, N. 113.

Aluga-se ou Vende-se
CASA E TERRENO EM COQUEIROS

A Rua Desemb. Pedro Silva, uma confortavel resi
dencia, frente a Igreja do bairro de Couqueíros, onibus
com parada a f'rente . do prédio, Magnificas lótes de
10 .x �,9.,aos fundos do Coqueiros Praia Clube.

A .tratar com o .senhor Raulino Horn Ferro, nesta
cidade.

.

Viagem com segurança
e ,rapidez

so NOS CONFORTAVEIS :M.ICRO-ONIBUS DO

RAPIDO {<SUL-B,RISILBIRO)
\ Florianópolis. - Itajaf -,Joinville - Curitiba

Agência: n. ua Deodoro esquina da
Rua Tenente-Silveira

ECONOMIA absoluta
Grande CONFORTO

AQUECEDOR

ELÉTRICO
,

11n&�4,
IMERSÃO. e CHUVEIR0_..-=llõ __

Capacidade 30 LITROS,

• Construido inteiramente de
cobre,

• Aquecimento ultra rápido.

• Játo abundante na ternpe
ratura desejada.

O MISTURADOR DÁKO, de regu"

togem ínstcntcnec, permite a

maior escore de graduações de

TEMPERATURA.

CONFORTO absoluto
Grande ECONOMIA

'.

AQUECEDOR ELl�TRICO CENTRAL

Capacidade:
... A

100 a 1.000 litros

Fabricados nos tipos
horizontal e vertical,

. �. -�i

'�J�!���{\__:-

• Construção sólida, send� a caixa interna de COBRE e

revestida de material altamente ISOLANTE (lã de vidro).
• Resistência do tipo tubular, inteiramente blindada.

• Controle automático de temperatura POi' 1J.RMOSTATO.
que proporciona grande ECONOM_lA.

pt.fl1() GARANTE O QUE
--..--�--:-----...

<, C. DAMOS S/A.-Comércio e &gência8
,

Rua João Pinto, 9'!".Fpolis--Sta. Catarina

DUELO� ..

a-útomovel
'

RABAT, 15 (U. P.)
(,�'uem foi o ofendido e por

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

Semana catequética dirigida pelo Revm. Pe. Alvaro Ne- I 01 d s a 21:gromonte, DD. Diretor do Ensino Religioso da ArqUidio-1 S a o "
cese do Rio de. Janeirova realizar-__se de 12 a 18 de Julho gráos ah'a,"x·O. do corrente mes. I

-

de zero
PROGRAMA MENDONÇA, 15 (U. P.) GINASIAL, CIENTIFICO }!

CLASSICOque escolheu arma tão sin-
, Dia 12,

gu lar ? O ofendido, segun-
do os canones da etiqueta.
cavalh�iresca tem ro direi-Ito de escolher a arma para

defender a honra no- terre-I' Diasno do duelo.

Ninguém sabe quem fo'i

o ofendido nesse extraordi-!n âr-io duelo, que travaram,
ontem, dois franceses, -nes-I_ta cidade marroquina, na ;

qual utilizaram c0!ll0 arma,'- automóveis.
.

Os dois f'rartceses, cada Dia 13 - Finalidade do Catecismo. '

um pilotando seu automó-I Dia '14 - Preparação da lição (por uma Catequista).
" I' ti d' Dia 15 - Material catequético (por uma Catequista),ve .unves Iram a gran e ve-

D' 16 C f f
-

lá - amo azer a ormaçao.
.

loc idade um contra o outro, Dia 17 - Frequência ao Catecismo (por uma Catequista).
colidindo espetacularmente. Dia 18 - Preparação para a: la. Comunhão (por uma

Os duelistas - nenhum Catequista).

FABRICA

I Aulas Parti
ículares
I

.

MATERIAS DO CURSO

M' d
'

,-
Os funcionários da esta-

domingo - Às 8,30 horas issa as crianças, _,,' "

explicada pelo Revmo. Pe. Álvaro Negromonte. çao. Presidente peron.;. 10-

Às 15 horas, Sessão Inaugural, a realizar-se no
'

calhada nas alturas dos An

Salão Paroquial. des, a 4.100 metros sôbre o

nível do mar, suportam tem- co, por matéria independen-
13 a 18 - Às 7 horas, .n a Catedral, Santa Missa peraturas até 25 graus a- te ou grupos de materia.

_

explicada pelo Revmo. Pe. Álvaro Negromonte, Gráficabaixo de zero. Informações:Às 7,30 horas, pregação para moças.
C 1 C ,A estação de obse',rvado- Crajaú.À 9 horas, no o égio " oração de Jesus', ses-

são de estudos seguidos de debates. res de raios cosmicos e de Rua Deodoro, 19, - Nesta.
Às 19,30 horas, na' Catedral, haverá pregação, outras investigações da U-

---0---

TEMA.S PARA AS SESSõES DE ESTUDOS

deles saiu férido.- nega

ram-se a explicar os moti
vos do singular combate.

OLHOS - OUVlD08 - NAIUZ • GARGANTA

DR. GUERREIRO DA FONSECA
_ ".-clalI.ta.. 8...l&al.

Receita. de Oculoa - Exame de Fuado d. Olho par

Cla••ifieaçl0 da Pr•••lo Amr.lal,
Moderaa Aparelha,em.
C.ulllt6r.1. - Vi,co.de de Ouro Pret? J.

........ � � ,.. � .
.�" � " � ".............•"." +J +••+.� ••+
'F." •
.. .•.f.� ..

* A Beleza .De Sua Casa 3:
! Começa Pela, Janelas *: +••�� .

..

..�. NÃO' INSTALE CORTINAS EM SUA CASA SEM VISI- �;.: ,TAB PRJMEIRO A �;.

Onibus Usados à Venda i JOALHERIA e-UnCA' GALLUF ·1
1 "GMC" à gazolina, 7 toneladas, ano de fabrica- :t: QUE POSSUE AS FERRAGENS- KIRSCH, "PARA TO- / ..�.

ção 1950, carroceria "União" (paranaense) pata 40 .:. DOS OS TIPOS DE. CORTINAS". SÃO FÁCEIS DE INS- .!.
pessoas sentadas. .

: ••.•
1 FORD V-8 à gazolina com máquina recentemen- +:.. TÂLAR' PERFEITAS NO FUNCIONAMENTO. COM .�.

te reformada, ano de fabricação 1946, carroceria Blu- �.. FERRAGENS "KIRSCH", TUDO É MAIS FÁCIL! ..:•
menauense para 36 pessoas sentadas. .+. :

1 FORD com máquina Hercules Diesel, �mo de fa� ..:. JÁ VE� MONTADAS �••
'- . � .•.bricação 1946, carroceiria Blumenaense para 31 pessoas ....

. LEVES E ALTAMENTE RESISTENTES .t.sentadas.: :A tra.tar na Indústria e Comércio ARNO GARTNE)R ••+ DISPENSAM GALERIAS DE MADEIRA ••
�. :& Cia. LTDA. .. Rua - Felipe Schmidt,. 21. ••

Agencia VOLVO. _'i. .:.
I R'ü.A São Pàulo, 50i - Tél�gl'�mas .RAINHA -. +

Telelo'ne '1106 - BLUMENAU. �; ��· �� �..�· � I.. �+.t � ;...� .. ,. 'ti • ., ." � ,. +' • .. ,. � • _ ._."�J9_ �_� ,.............,...".... ..

---0---

Tenho a honra de convidar as sras. Professoras e

catequistas e as moças da Capital, para asststirem às
Conferências do Revmo. Pe. Negromonte, grande orador
:sacro e pedagogo. ,

Vende-se
_.- Florianópolis, julho de 1952.

Monsenhor Frederico Hobold, VigárioGeral
Um bar snooker bem ins

talado á rua Coronel Pedro

Demoro n, 1.481 em frente

------

,

do Posto .C. Ramos no Es-

treito.

Tratar no Salão Moderno
com o Sr. Ermínio dos An

jos.

Aulas particulares sôbre

o programa dos Cursos Gi

nasial, Cientifico e Classí-

niversidada de Cuyo encon

cra-se quase ce�ada pela
-.t

'leve, que atinge alguns se-

"ores próximos ao refugio a

urna espessura de dez me

tros. O refugio está in�tala�
10 nas proximidades da la

zuna Diamante,
Os el�mentos de socorro

I
somen te consegu iram che-! .

;ar a uma distância de 22

qu ilômetros, porém, os fun-
i

rionários cercados na esta-:
�ão possuem viveres em

:

juantidade suficiente para I
I
I

\

.
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Relatório de atual diretoria.
"

. Eleição da Diretoria e -Conselho.
Florianópolis, .16 de Julho de 195�.

,
.

Carlos Ga.,;s(mferth N{'tto
,

Secretário

Desafio dó Deputado leves-- O Aumento do' Funcienalismo Será Que Não
__��Q��Ç_� __rl��,lnformações 1. � . A

..
Liderança . do r. R.:r. - Oulras"Notas

_........_....�..,....-"..-
- ,Sessao de 16-7-53. I Comissão de Revisão dos Es- i nao deve surpreender com O' Senhor Presidente. I digna de profundo respeito

. Presidente: Volnei Colaço "tatutos -dos Funcionários, artigo desse jornal. Ele vem I Senhores Deputados. . a conduta do insigne parla-
.

fTj Oliveira.
I I Públicos Civis do Estado. l quase todos os dias com

I

Na sessão de ante-ontem, .

mental'. "

Seeretá�ios:, LenoÍl: Var- O Dep. Cássio Medeiros I manchetes que não l'epre-' a Casa tomou ciência da re-I Assim, com imensa satis-

gas Ferreira e Elpídio Bar- requereu um voto de con-, sentam a verdade. O Presi- núncia do deputado Cássio f;,çãl), prestamos esta ho

bosa. gratulações pela passagem I dente da Casa teve ocasião' Medeiros das funções de lí- menagem ao senhor deputa-

.
No, expediente depois de do dia do comerciante. (d: reputar à altuI:a: i?sinua:

.

der_ do Partido de Represen- ?O, Cássio Medeiros, lamen-

lida e aprovada a ata sem Em �'ome do PSD. falou o çoes malevolas dir lg idas a taçao Popular. rando o seu afastamento da

retificações, f'oram lidos os Dep. Leneir Vargas Ferrei- Presidência. Concluiu o dep. Naquela' sessão, não nos I'derança 40 Partido de Re-

Florianópolis,. ,Sexta-feira, 17 de Jul40 de 1953 ofícios - endereçados -pela ra assinalandoa posição da F'rnnelsco Neves o desafio foi possível falar sôbre o presentação Popular e, isto

H
·

G·'
-.

"'O· Y Ih
"
- classe, elemento de difusão a que provem ato indigno assunto dada a prorrogação 'fazemos atendendo a Íl'rt'-

o)e no 10asl0 Ias e O TIM
. da cultura pela própr-ia na- por êle ·praticado.

•

da sessão com a finalidade Icusável determinação de

" , _.
• • • tu reza do seu trabalho, além O Dep. Ylmar Corrêa é o exclusiva de votar a matéria nosso espírito de justiça.

Ibertura da" 8-xposl�a-o· do N1"lo ' das finalidades que, promove orador que procede pe.ra a- constante da orde.n ':.') dia. Provocado pelo Dep. Esti-

a .I" �- ", ORIGINAL na troca das' utilidades en- bordar a situação do. fun- Não houve, assim, opor- valet Pires, o liderda lJDN.

OeI8S," em bome.nauam ao saudoso A vitoriosa revista
-

ca- tre os- povos. O líder pete- cionalismo, principalmente, tunidade ,para assinalarmos ocupa a tribuna pará lamen-

_

ti rioca "Manchete", no seu bista solidarizou-s-e com o porque sua preferência, as- o fato. tal' a atitude') Df:_P. Cássto

I t 'd ardo Di 81 anadros últi�o número, focalizou, voto requerido pelo Dep. sim, Diretores de reparti- Ontem pretendíamos fb-' Medeiros, fazendo na oca-

p D or B O .8S. - 'I em extensa reportagem, os Cássio Medeiros. ções "ganhando salários calizâ-Io, mas :1 ausênc ia no sião comentários elogiosos.

Nilo Dias, pintor conter- de ::::d, Cabeça de Mulher, programas humorísticos do maiores que outros da mes- Plenário, do ilustre/ parla- aquele parlamentar. Em nc::
râneo, descende de- famí- I'r.uds de, Sámbaquí, Itaco- rádio brasileiro, Fe-los des- ma categoria. Baseia-se o mental' levou-nos a transfe- me do PTB. usou da palavra
lia que tem seu nome ligádo robí, etc., etc. . filar, um a um, através de orador numa denun c ia rece- rir, novamente a apreciação- o Dep. Paulo Marques tam-

à arte do pincel. Antigo fun-I A exposição de Nilo Dias suas páginas, como se esti- 'rida. Encaminhou um pedi- do fato. l ém lamentando a atitude

cionário público, nas noras' evoca, na homenagem, que vesse rodando o dial. Sape- do de informação ao Chefe
I'

./
do líder perrepista.

extra-expediente, passava- êle quer prestar, a figura de cou a lenha em todos. Im- do' Poder Executivo. Inter-
.

Ainda na hora do exp su .

as burilando uma tela, dan- um outro pintor da Ilha -

próp7'io para. menores e se- pelado pelo Dep. Celso Bran- ente usou à tribuna o Lep.
do fórma às tintas que, pa- Eduardo Dias, aquêle velhi- nhoritas. Anti�educacionais. co sôbre as obrigações . do I Celso Ramo- Branco, para

cientemente, lhe saiam- 'do nho, de porte pequeno,' ca- Fesceninos. Espinafrou o Poder Executivo em respon- responder ao Dep. Ylmnr

pincel para, afinal, dar-lhe _belos grisalhos, que manti- Balança, mas não cai. En- der aos pedidos de .informa- Corrêa, sôbre o pedido de

a alegria do seu trabalho. nha, à Praça ís, a sua eter- trou de rijo no Badú e nas. ção, o Tíep, Ylma r C!HTe::l informação.
'

E•. assim, os anos ãmadure- na exposição, que era o hu- suas graçolas homosexuais. traz e prova ao Dep. lendo Ordem do Dia

,
ciam o pintor que, um dia, milde atelier com que anga- Desceu o cambuí -rio Julio .o Diário Oficial .da União Na ordem do dia foram a

aqui mesmo, resolveu sub- riava os meios de sua sub- Louzada. Sentou a ripa na .onde se prova a responsabí, provados vários projetos d....

meter à crítica, os seus tra- sistência. Daí porque o sen-: Televisão, onde "mulheres lidade do Govêrno, cita ain- lei, em fas� de redação L.

balhos, Corajosamente, le- .ido da presente exposição núas, piadas pornográficas, da, a Corist.ituicão do Esta- naI.
A bancada uden ista asso-

>
"

Y{tU os seus painés a uma de Nilo Dias, nos vem tocar anedotário fescenino, en- do definindo .os crimes de Ainda na ordem do dia
, ciou-se à propOSlçao pela

sala, no antigo Democrata à sensibilidade, na oportu- tram de portas a dentro, responsabilidade. Daí resul- foi aprovado n projeto de lei
/ palavra do Dep, Nelson Bra- '

Clube, para que os seus nidade de que temos, todos enquanto as crianças assis- ta,' tumultuarem com apar- n, 41-53, de 111�oria do dep,
conterrâneos admirassem o os catarinenses, de parti- tem aos curtos programas Sil�DF' N

tes, diversos Deputados da Walter Tenôro Cavalcant.,
seu talento de artista. E, du- .har da justa homenagem à entre a avalanche de anun-

o

ep:, I:anclsco eves bancada udenista, como se que visa -íeclarar de uti:;_

rante as poucas horas que memôr'ia de 'quem, como E- n' " B; u o sarrafo no' ocupou a tribuna. Diz S. procurassem evitar p'edido dade púb ca o Internat.i
dOS. a xo '" .

C'
,

c,a}.,JCOu os seus quadros aos dllardo Dias, soube ser- h', Recruta 23, levando de ",�cla. que, n.:sta. asa Ja de informação dessa nature- Santa Terez;nln,

ülhns dos amantes da pintu- milde, dentro. da humilde � b Ih da a dupla Alva- fOI apupado, ,Ht fOI apedre- za. O Dep. Celso Branco lê Foi também apr:wado C,i11
cam U a

d'
.,

f' I
. -d

'

l'a, Nilo Dias ia recebendo a p'ofissáo que hourou, com, eenga e Ranchinho. Até a
a o e Ja 01 ca uma o. i) Acórdãp do Supremo Tri- última discus�ão o projE;to

s:;t!�:fação íntima, que só êle dedicação, honestidade e, ESCJla do Manduca recebeu O Diári? da Manhã diri- b.unal sôhre um caso acon- E' de lamentar-se a renún- de lei n. 28-53, que visa au-

pcdel'ia avaliar, do êxito da >i.,bretudo, sentimento" de uma soLm. _ Reportagem ji.do pelo Dl'" �edro da �uz tecido no Estado de S. Pau- cia dêsse ilustre deputado, torizar o Covêrno do Est?-'

811ft decisão ... E' que os verdadeiro apaixonado da magnífica em defesa do lar, FIlho, s��. partIcular am:g?; lo, !'elacionado ao assunto. a quem nos acostumamos a do a receber por doacão Ili�a

S('us trabalhos,' entre natu- arte:
..-

, da educação dos filhos, con-j
tem redIgIdo em su�s pagI- Aparteado pelá Dep. Antô- ver, através da sua atitu-de área de ter�':is no m�nicíp!o

l'czas mortas e retratos, a- �O_O_,()'-'()""()'" tra os maus eflúvios emit�- �a� pal�vras de carater �o- nio Almeida, sôbre' a data de líder, o homem de parti- de Lajes.

graduram. Agradaram e lhe ;' Conforme êste jomal ::1.os pelas ondas hertzianaSoI htICO,. ataca?do sua. ?�ssoa. do Acórdão e a data da lei do ii procura sempre do cli- Em últirra discussão. foi

plo}Jorcionaram a justiça do .", noticiou, ontem,' em Acontece, porém, que no HOJ:, pore.m, o Dlano �a 1.079, que é posfer�or, o Dep.' ma em que respirasse o in- aprovado I) projeto de le: n .

.

1tH�Jo � o de um pintor ca-, primeira mão, estarão reu- 'llesmo número de

"Man-,
Manha, publIca em suas pa- Celso Branco nega-se res- terêsse mais alto da gent 42-53, que dá nova red l';:ú)

:.nmense.

I
. . ehete" há uma reportagem �inas palavras desh?n:rosas pOndel'. Conclue o' Dep. Yl- ,catarinense. ao art. 55,. da lei n. 249 de

Nilo Dias volta, a.gora" a nulos, nesta CapItal, no pe- 30bre ind:os, fartamente a sua pessoa.. Contmua. o mar Corrêa que, o Governa- Queremos assim no nosso autoria do deputado Riqup!_ .r--

inaugurar mais uma Expo-I ríodo de 23 a 28 de julho ilustrada (14 f?to�). Impe-I ora�or: desa�Ia � croUls�� dor do Estado não deixará e no nome dos meus colegas 1'a BeBo.

Si�ã�••Hoj�,. às 15 hor�s, no corrente, ilustres médicos do lido por desIgmos estra- a trazer e provaI
. qual�u_.r de responder ao pedido de de bancada, significar a Sua

Gmn"lo Dias Velho, a rua Brasil. ,

nhos o fotóo'rafo escolheu ato contra a sua VIda pubh- informação que o 'endere- Excelência o aplauso de que Encerrados os assuntos

Vitor Meirelles, estarão, no- )$ a�gulos �ais impróprios �a, desafia e renuncia o çou. _
nos merece pela al,ta educa- ,ia ordem do dià, fa10u (,m

Aqui vêm êles discutir as- d t
-

1 f
'Mllfnte aos olhares do pú-" para' acionar sua.máquina. man a o, caso qua quer ato O Dep. Estivalet Pires, lí- ção política e o irrepreensí- explicação pessoal, o depu
blico, 81 quadros. Ali esta: 3UlÜOS' relacionados com a !\busou da ingênua nudez venha a ser provado contra der do PSD. tece comentá- vel espírito democrático re- tado F.raneisco Masca0..

ri.o, em quantidade e em medicina. Estudarão casos, dos xavantes. 5, das 14 fo- a sua atitude.
. I rios sôbre-o Dep. Cássio Me- velado no exercício daquele nhas, abordando 'assunto re

qualidade, reunidos, várias tiS mais complicados, alra- tos, são absolutamente in- O Dep. Arttônio Almeida
I
deiros e a lidetança do P cargo. ferente a Rêde Viação Pl.',ra.

nlosh:as do seu talento. Des- ,és de estudos que serão a- �ríveis, de uma crueza in- em aparte declara, S. Excia. r". P. e, assim se éxpressa: Não foram poucas as ve., ná-Santa Catarina.

tacam-se, .entre outras --

presentados. Muitos dêles, �oveniente. E, que dizermos

O P f B b t I bd !f á
zes em que pontos de vista

i
A segujj� foi a sessão pn-

Caminho do Sertão, Case- ,., . da infeliz reportagem (4 ro. D er O' O 80, � ar divergentes nos levaram a

I
('(l"i'ada, marcandc-se ot�' l'U-

bu's. Natureza Morta. Tel'- nOJe conSiderados autol'lda- ,.

) d J 'L' iebates acalorados p' h-' t. •

. . . pagmas e ase opes e

'I·mportan,te serl·oide coo(erêOC.18S .

.
. ara aman, li a ·.ora regI-

ras de Juan Ganzo, Manhã de em dIferentes especlab- as quatro taradinhas, ainda I
Tôdas as vezes, porém, foi mental.

.

Jades, no ramo da" ciência I no mesmo número da re-

te· I IF,Vitória da de cura.r; trarão ao conheci- vista? Históiia escabrosa, Del a aplla
.

'Q
..

aG
e, alento público, nas se�sões sórdida, contada em deta-

. 0. professor
Dr. Ru.'berto I

Professor Clemente Bru-,' 11eG · an · O'uarUJ8 - lhes repelentes, em minú- .

lue se efetuarão na Facul- .{ohden, famoso eSCl'ltor e ning.
A Rádio GuaruJ'á

cias chocantes, grosseiras, I I -

- ,-

-::- que jade de Direito" o resultado· indecorosas .. , "Manche- ;onferencista filosófico fa- Dr. Eugêqio Doin Vieira.
.

um punhado de idealistas de experiências, durante a- te" censura o rádio. Não é tá, nest� Capital uma série Dr. Carlos Buchele.
- Sôbre o sr. Adolfo Kon'de,r:

vem mant�ndo, com abnega� lOS e auos no exercício da o caso das emissôras censu- ,;, importantes conferências "Eterno candidato ao Senado e à Câmara Fede-

ção, por todos reconhecido, profissão de médicos. rarem ':Manchete"? Sim, ..,ôbre temas atuais do nosso Probl.,mas de - ral. Eterno derrotado. Isso porque sob o prestígio

acaba de receber comunica- Dos resultados das teses porque, á ,vista do exposto, tempo. O trabalhQ de Roh-
do seu nome, sempre desamparado por companhei-

ambas serão interditadas P9dagogla 1'OS ihtel'esseiros .. e pouco sinceros, algumas medio-
ção epistol�r, acompanhada ,ipresentadas, discutidas, a- pelos leitores e radio-ouvin- jen, no panorama filosófico, _ti cridades lhe levam a palma da vitória, diminuindo
de congratulações mereci- pós relatórios de professo- teso Não tenhamos a menor tem alcançado repercussão o maior brilho que, ,com Adolfo Konder, o' Estado

das, de pessoas qúe estão t'es catedráticos, a medicina JÚvida. ..uundial. Mais uma vez, os A Família FloriaHopolita- teria no Legislativo Federal.

ouvindo, com nitidês, essa 'lpreenderá novas normas e I CÓPIA AUT1!:N_TICA 2atarinenses e os iritelec- na terá oportunidade de ou- (Do "BARRIGA-VERDE" de Canoinhas).

simpática emissora. 'erã oos esculápios, moder- Ent:_e nós,) o I?iário da unis de Florianópolis terão vir hoje, às 20 horas, a pa-
Nunca ninguém disse, com mais acerto, uma

., I Manha, de proprIedade do verdade tão a.. propósito como o anônimo cronista de

Esse� ouvmtes
..

resldem
.. lOS rumos a seguir. E, do I sr. Governador, também es-

jpol'tunidacle de ouvir a pa- lavra autorizada ,de um dos
o "Barriga Verde" de Canoinhas. Adolfo Konder tem

em GUIomar (ESplrItO San-: tóntrechoque das idéias, do tá-se tornando impróprio. lavra autorizada de Ruber- maiores mestre's da pedago- sido, de fato, vítima da 'mais sórdida, da mais cra-

to), Passo Fundo (R. G. do' resultado das discussões, Ataca, macúla, inventa, ca- to Ró}�den. g"ia moderna e uma das mais pulosa ingratidão dos seus "mui leaes, companhei-
.

Sul), e Cambará (Paraná),! não há dúvida de' que a co- lunía, ameaça, mente. Ve- As conferências serão le- conceituadas culturas da 1"os" de jornadas cívicas, os quáis, comenda_lhe os

como se observa; em 'pontos I letividade lucrará. sânicamen;e investe contra vadas a efeito na J<;ede social atualidade que é o Pe. AL- cóbres, trataram de eleger-se, deixando-o lna baga-

d'f t d t t'" I ' .. '.. os adversarias não lhes VARO NEGRO""ONTE
gem. . .

,

1 eren es o err 101'10 na- AI o prmcIpal obJetIvo- a .'
d

'

d f'
da Sociedade Cultural 15 de . • lU , au- I

I
' : poupan o s�quer, os e el- .

sto é qU'e é segurar a cabrinha -p'ros '!pachê-
cional. nosso ver, que alcançara o tos físicos. Manufatura (a No"embro, (ex-Democrata' tor ·de varias obras que lhe cos" e demais "medalhões" de todos os naipes ma-

E' essa mais uma vitória l° Congresso Médico do Era- granel) intrigas de 1:essitu- Chibe), do dia '19
..

ao dia 25 grangearam fama e admira- I
marem ...

"

da ZYJ-7, a nossa querida e
I

sil, que aqui se instalará na ra filigranada. Forja (aos do mês em Clll'300. No próxi- ção. Aí está <) depoimento do Diário da- Tarde, desta
. ,

t"
. I montões) lual entendl'dos 0- Capital. Quem, p'�r mais de uma veAz, traI'u e derro-

SImpa Ica enüssora, dirigi� próxima semana· cujos pre- -', mo domingo, dia 19, a pri- Pe. Negromonte, honra-

d D'b C
I '

. -'
'

I grosseiros, tdhados a enxó tou o ilustre catarinense, não fomos nós e não fo:"
a por 1 herem e Acy. paratIvos estao, sendo orga- 1\/f d b b D"

. meira conferência será re�- rá a tribuna do Centro Aca-
.

. , .

' ! '.Lar e e, a a. epOlS. . .

ram desconhecidos: foram seus "mui leais compa-
Cabral Telve, coadJuv3:dos

I
ilizados, com carinho, pela, bota a bôca no mundo: "Es- lizada às 17,00 horas. Nos dêmico XI de Fevereiro, no nheiros de j9rnadas cívicas". Aí vai uma definição!

por elementos desta-cados do Associação Catarinense de tão insultando o Governa- demais dias seguintes,' às salão Nobre da Faculdade A mediocridade alçou-se. Primos ricos, inúteis

"broadcasting" catarinens-e. Medi�ina. dor, 'o palácio d<, Agronô- 19 horas. I de Direito. e vazios, subiram. Adolfo, que além da escola' dai
, mica!" E, como mimosa sen- Estão sendo convidadas' Sua conferência é d,irigi- vida, tem outras, de verdade, ficou de fora. Santa

SOCa dos '_Atiradores de Fpolis. �,tn'��el�lêl:ac�almlved�I?zleesrlb,a�.n\ldtrr�eO��tUr4eA:_- ;:r:su,teO:'cidl'tllI'(oll'll'SeS,CJi.Voirsna·elI.mstialsi-,
I
da, em especial; aos prcifes-! ��ta�;f:l:, ���d�:t��fza�:n:d�U��dOn�a,�;�:r:�r���::'

'" ::: _

- �ores, pais de família e edu- .

com eficiênci�, com superiloridarl-e, esc�po a essa

ASSEME�ÉIA GERAL ORDINÁRIA mulo e horrorisado, que os e povo em geral para assis- ;;acrores em geral, falando ,demagogia telegráfica que os órgãos oficiosos es-

insultos partiram do lado tirem a mais esse importan- sob o tema: PROBLEMAS' fampam todo. dia: F.F. apresentou projeto mandan-

de cá! te acontecimento na nossa DE PEDAGOGIA. "dO consignar cem milhões para a obra tal. Esse di-

Será que nem eles mes- vida intelectual. R
- C t

nheiro nunca vem, porque 6 projeto não passa de

mos leem o seu jornal? Se-
azao porque o en ro

I projeto.
.

rá mesmo que é verdade
i Formam a Comissão para a�pCe�daêma iCtoOdXosI does Fpel.vOeferessiroo_ i Aí está. o resultado de alijarem valores reais da

que êsse jornal tem a sua essa série de confel'ências 1 representação. E o pior, ainda, é que esses valores

grande vendagem exclusi- os senhores: res, estudantes da Capital e I continúam a ser sabotados por aqui, sob o conian-
vamente a quilos, e que, Industrial Afonso Delnm- ao público em geral, para

I do palaciano.
isso, levou o Govêrno

.

a, bert que não percam esta confe-I As mentalidades que ne�am 'Nerêu não podem,
"riar � tal diretoria de me-I J

.

. l'
I afirmar Adolfo.

trologta?
oma lsta Doralécio rência de real importância '

�

.. ,B'U M, l'es. para todos, ! GUILHERME TAL

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

De ordem do snr. prêsidente ficam pe,;a presen�\!
convoca:los os snrs. sócios para a Ag�embléia Geral Oro
dinária, a realizar-se no dh 26 de .J:tE10 de 1953, às 15
horas, em nossa sede sociaL.

�

Ordem do Dia

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


