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l\ união dos socialistas Nas vésperàs de todos os -Escrevemos para os ver- lá vem tam'bém descrita a ta o socialismo condenado; mo ação ... não pode conci- ser pregoeiros do

democráticos e dos, demo-
I

pleitos, os adversár-ios oca- dadeiros católicos que pro- especte de "socialismo" por mas Pio XII que é o seu �e- liar-se com os ensinamentos lho, devem cuidar,
cratas cristãos, em tôrno da ,sionais do Partido Socialis- curam conhecer a verdade. Sua Santidade condenado, lhor intérprete, o fêz, na da Igreja Católica", Sua tudo., d� mostrar aos socia

candidatura J ân io Quadros ta Brasileiro, depois de E a êstes é que repetimos a como já o fôra por Pio IX Mensagem de IOde junho de 'Santidade o fêz sob uma .istas que as suas reivindi

à Prefe,itura de São Paulo, : mendigarem o seu apoio, lição que nós mesmos apren- e Leãô XII. E' o socialismo 1941, quando comemorou o; condicional que podemos lêr cações, se forem justas, po
ressuscitou uma velha ex-, lançam a mesma explora- demos, estudando e vivendo. materialista, porque mate-; meio centenário da "Rerum .

intercalada no'citado perío- dem com muito mais efici

ploração, a que nos referi-, ção, para, noutro pleito,
I

Nada pior do que retirar rialísta -era o socialismo Novarurn" e o décimo ani- I do: "se permanecer verda- ência ser defendidas com os

mos já em artigo anterior, ! quando a êle se aliam em, de um documento notável, contemporâneo daqueles pa- versário da "'Quadragésim� deiramente socialismo". E, principios da fé cristã e-

Um católico de têmpera,
I
tôrno de, outro candidato, se

I

como é a "Quadragésimo pas. O "verdadeiro socialis-
I
Anno", Pio XII declara que mais ainda, Sua' Santidade muito mais eficazmente pro-

como é Jânio Quadros, não
I

desdizerem, esbofando-se Anno", uma frase ali encai- mo", para Pio XI, era o os seus ilustres predecesso- apresenta a causa de sua movidas com 'as fôrças da

poderia aliar-se a socialistas em contestar aquilo que xada para 'integrar um' pen- marxista, isto é, o mater ia- res condenaram, o "socialís- condenação, no final do mes- caridade cristã". fi

- é o que dizem agora 'os
I

êles mesmos ajudaram a: es- sarnento' e dar-lhe uma in- lista. Basta 'ler a Encíclica, 'mo materialista". mo' período: "visto corno o Isto foi escrito em 193}. ..

"ortodoxos", lembrando que,' palhar anteriormente, Não terpretação que não é do em tod� o seu' Terceiro S�-' Mas os que conhecem a seu conceito (do socialismo) Veio depois o nazismo. Veio

em 1931, em "Quadragesi-, é a tais demagogos que res- autor. A quase-totàlidade pítulo, em que vem encai-
_

"Quadragesimo Anno", sa- sôbre a sociedade é tôda a segunda guerra. Nestes 22-

mo Anno", Pio XI declara- I rondemos, porque isso é dos que citam aquela ex- xada a frase tão citada pe- bem que, quando Pio XI pro- contrária à verdade cristã". anos, houve, no mundo,

ra que "ninguém pode ser um dos muitos' truques das pressão 'de Pio XI, jamais los politiqueiros, ás véspe- clama "que o soc íalismo, E, em seguida, Pio XI defi- maiores transformações que

bom .catôlíco e ao mesmo campanhas pol íticas l�vada'S leram a-Encíclica sôbre a ras do pleito. E' _ verdade quer considerado como dou- ne o conceito cristão da .so- as ver ifiçadas por Pio XI

tempo verdadeiro, socialis- aos extremos da deslealda- restauração social.. E� o que que Pio XI qualifica, ex- trina, quer considerado co- ciedade e o conceito socia- de 1891 à 1931, ou seja da

ta". I de. presumimos, uma vez que pressamente, de' materialis- ,I mo fato histórico, quer co- lista da sociedade, por onde época em que foi publicada
concluímos ,qtYe o conceito a "Rerum Novarum" até a

,0_0_0_0_0---<; socialista, alí condenado, é da4ltPda divulgação da "Qua
e c. o conceito 'marxista da so- drag ésimo Anno". Aos fatos

,Om li. dntisoDiá-
4

ciedade. novos Pio XlI sempre esteve

� rio de S Catarina! No-mesmo Capítulo, pode- atento, como demonstram os

,�
., i mos lêr que esperança vã é três grandes documentos

A X' l
' a daqueles que pretendem pontificios publicados em

'e
no � mitigar ou suavizar os prín- 1952, notadamente a Carta a

� cipios cristãos para "destar, Charles F'lory, presidente

IN. 11.660
_ ,� te ir ao encontro do socia- da Semanas Soclais de

11ismo
e se chegar a um a- França.

___ , ,_ " ._ _
.o_O_()_()_��,.. côrdo quase por uma via ,E o socialismo? Graças
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I
média". E tem razão o San- talvêz-a presença ativa dos

����������������������-�����

-���������������������---� to Padre. Não � posível sericristão� preconizada por

F_a,la"I, ',a De'rrocada No Cofre da COAP... materialista com- o marxís, Pio XI, o socialismo tambêm,'
mo e espiritualista com 'a se renovou. O Manifesto da

,-----,�----'- Igreja Cristã. Nunca ne- Internacional Socialista, a-

se' na-'o páuar, o Govêrno o' de'bl·lo do, carva-o 2 'mil cruzeiros e um ���:Jã��t:�:�� poddee�_i�:��ue� ;��:���I��I:mC��!�:oê:nC�:�:
moo' .a-o de vales

cer essa advertência de Pio
I representaram todos os pal'-'

RIO, 20 (V. A.) � 0'SiR.
T
mentes de ,carvão, atinge a to da Indústr'ia de Extração • XI, ptorque seria um ecletis- tidos socialistas do mundo,

dicato Nacional da Indús- Cr$ 131,103.827,60, sem con- do Carvão acrescenta-se a
..,..".,..,.....,..... - -..--.............. ..-... FORTALEZA, 20 (V. A.) mo impossiveL ' é a prova do que afirmamos.

tr ía de Extração do Carvão I' tal' os atrasados de que é uma série de gestões que de Dosapar0l'eo.,' O ! O novo presidente da COAP; Mas -todos os cristãos so- Analisado, por professores
� �1I I ' ciais seguiram também o' da Universidade Católica de

dirigiu ao presidente da �e- ,
credora a Cia. Siderúrgica e longa data se tem processa- P B k·

; sr. Geraldo Mourão, em en-

e oruos I I conselho que logo em segui-. Louvain, na Bélgica, espe-

pública um telegrama àdver-': cuja inclusão o montante a do como tentativa das em-', � I
trevista coletiva à impren- da se lê, no mesmo Capítulo cializados na questão so-

tindo o Govêrno de que se- cêrca de 300 milhões de prêsas de salvar do aniqui- LuNDRE:::" 20 (U. P.) - i sa, declarou que vai prece- da "Quadrages imo Anno" e cial, ....concluiu-se que o Ma-

rá fatal a derrocada de tô� cruzeiros. lamento enorme 'área do pais C.ontinua cerca�o de mistéo-I! der, inicialmente., a um le,- que depois Sua Santidade nifesto havia repudiado o

-

AI' MAIS UM APELO I· .

.to o desaparecimento, OCOI- vantamento cuidadoso do repetiria na "Carta aos Bis- marxismo, Os pronuncia,
das as -emprêsas que e e re-

,
i cUJa economia é tôda basea- '

"

_

'd d f' d pos Franceses", a propósito mentos de lideres socialistas
Presenta se não forem toma- O novo apêlo do Sindica- da na produção carbonífera. .: o 11:1 se_gun a- erra, o pessoal e dos valores' desse

da política de "mão esten- dos países escandinavos

das imediatas providências padre Ilenry Borynski, ca- orgão no Ceará, para depois d ida", lançada por Thorez, também não deixam a me-

para pagamento dos forne- O Brasil Comprará
T Mais _Jelão dá comunidade polo- resolver os demais proble-] como secretário geral do nor dúvida. Na recente Con-

cimentos �eitos à E. F. Cen- nesa de Bradford, no Yor- :uas a ele afetos. I Partido Comunista Francês, ferência dos Partidos Socia-

ti�l'j.-l;' do Br�sil e à E, F. Leo- N a VI-os' , ao s FF,. UU. kshiro.
'

I Por outro lado sabe-se
I
num comício ,em Marselha. listas da ,Asia; reali7.ada em

-- ,- ,:' "Com efeito - escreve Rangoon, isto -se tornou ab-
poldinà, ambas sob a res- Nenhuma lllformaçao no- i que ,o nqvo preSidente da p' XI

. ,

NOVA IORQUE, 20 'U. I dtimos locais que o Brasil "
. ., . I " :, I lO

_' .. os que quel'ém solutamen-te claro.-E agora,

põnsabilidade da União.
P) 'O '1

't'"
l' �p- V�IO. escrarec�r O--lI,lq�len- I::--COAP encontrou em cof.r,e tornar-se apóstolos entre 00 na-Convenção Nacional do

'-- ,
-

,', ',.S- c,..I.rclI
os m�,rI 1- ';em". ur,o,gência/" de m,e,lho,��l' �,�

, I -

,

Os .débitos dessas ,emp-rê-_ ' ,�o reali��d(}�pel,i po-Ií�ia a apena.? dois mil c.ruzeiros ,e soci�listas, devem' pl'ofessar Partido Socialista Japonês
, n,Tos desta' ,c'ldade comEm- _JS' ,serv,rc"os, de" �abotagem a_ • :>.- l , b t t

. -,

(S
.

I D 'P
, sas, 'referentes aos forneci- l'e-speito 'dês se caso, que pro-' um montão de vales, alem do a er 'amen e e com smcerl- OCla ',emocratlc arty

tam com interêsse a not·ícia fim qe transportar- oª, pro- d dI' � I t f J )' 'd
vocou grande sensação nos funcionalismo em atraso. O a e, p ena e moegra mc:.!l e, o apan que se eu em

de que' o Congresso norte-a- Jutos agrícolas para as r-e- . A" ,_ _

i a' verdade cristã e de modo Tóquio, nos dias 18 a 20 de
círculos poloneses e lllgle- sr. Geraldo MOUloao mandou 1 -t

. A , .

mericano es.tá estudando um gi_ões do Norte, onde os
'

I, o' o
'

'

'o' o
". � gum er cOI1lV�nCla com (IS Janejro do corrente ano, foi

I
ses, da região. ,abl1r mqueIlto a, 1 espelto, erros. E se deveras' querem aprovada a seguin te resol u-

SAio CO'mamO. projeto ao Brasil, para ó mesmos escasseiam.

ti ti U '3erviço de cabotagem. Co- 1EI S' M
' ção 0, 1,):

ratlvo:.. mentando a situação 'da ... eições DO - ,indicalo dos, édicos "Para esclarecer a filoso-

f t t d L"d -
' 'fia rio Soci,alismo Democrá-

RIO,20 (A.A.) _ Em d6s- 1'0 a mercan e o 01e, ,
' '-.,--- - ..

pacho d,e ontem com o Di- Brasileiro, o "New York ·Ti- Pela 2a, vez cas� Vitoriosa 8 chapa do Prof. Auuusto PaoUno 'ilh" �����o��:en::t-�t�o�:�oi�t�ntl:u:
retor de Administração, o

mes" diz que, em muitas 0-

sado o mandata RIO, 20 (V. A,) - A apu- ddOo,. ePmontoduliatsrgiOSO comenta- favorável à chapa Alvaro despreza o humanitarismo e

Ministro José Américo all- casiões,. o Govêrno do Bra- ., V ração das eleições pa,ra re- reportagens.
'

Dória provàvelmente reco1'- nega os seus ideais".

tOl'izou a emissão de um se-'
sil se'tem visto_forçado a do Prefel·to novação da diretoria do Os prognósticos de vitó-I rel'á do resultado se lhe N-a alínea "b" do mesmo

pe' roml'tl'r q
.

d b S' d' d M'd'-
.

d
.

d h I
!

art. 1, lemos esta afirma-
lo comemorativo do "V '

ue navIOs e an- m lcato os e ICOS am a na a c apa Augusto Pau-, fôr desfavoráv.el, alegando
,

I "ção:

'Congi'esso Nacional de Jor- deÍl:a estrangeira transpor- MACEIO', 20 (V. A.) prosseguia quando encerra- ,lino Filho domin-avam como
I
nulidade da primeira urna, "Opomo-nos à concepção

nalistas", a realizar-se no I tem mercadorias entre por- Resolveu o Tribunal Regio- vamos a presente edição, impressão geral entre os que por figurarem na lista de materialista que olha a his-

período de 8, a 14 <}e se-l tos brasileiros., nal Eleitoral, pela segunda tendo votado, no total, 939 .acompan�ara� os tra�a� : v�tantes médicos sem condi- tória como simples sucessão

tembro próximo, na cidade CONDIÇÕES DA VE�DA vez, cassar o diploma ,do 'médicos, o que �upera de' lhos eleItorais. A Corrente çao de votar. ,dás lutas de classes, e o ho-
,

Segund tAr'm d 't" ,," 1
mem meramente como um

de. Curitiba, Estado do Pa- o os e os a prefeito ',eleito de Maceió, mUi o o quorum ,exlglve
, Querl·am m' Is o, t' instrumento de um proéesso

raná.
,

,-compra, os navios seriam sr. José Lucena Maranhão,' de 733,sufrágio. a OS' o oora OS•••
'

histórico predestinado".(So.,
O assunto já l:íâvia -sido destinados pelo Brasil exclu- qlie foi candidato da oposi- Ao se ehc,errar a coleta

_ LIMA, 20 (U.' P.) - As çoncurso de belezas, conver. cialist International Infor-

,estudado pelos órgãos téc- sivamenté ao sel"viço de ca- ção. Agora, foi o PSP quem de cédulas, os fiscais da autorid�des prenderam dois tendo-as depois em fotogra- mation, de 14-3-1953).
.

d M'
.

t" d V' 'botag�m e não ao comércio '

chapa encabeçada pelo prof f t' f d '1..J .

f'
Eis aí o fato. Para nós so-

111COS O' l111S eno a la- recorreu aquela- Côrte, vi- ",
o ogra os, um e es ue OrI- las pornográficas, que

,

exte
'

A P l' F' h
" cilaistas brasileiros,' nada

ção que se manifestaram 1'101'. sando,. ass-im a evitar a con- ugusto au mo. II o pro- gem japonesa, acusados de eram vendidas a preços ele-

I
há de surpreendente que '()

favoràvelmente os entendi-
I O Brasil pagará 25 por tagem dó prazo de 30 dias testaram contra o recebi- tirarem fotografias de mo- vados e haviam alcançado Socialismo Democrático, em

m�ntos, por se tratar de ,um, cento do. valor da compra no I para' a posse do' candidat� mento dos votos_em sep,ara- I ças 'que participaram em
i

grande cil:culação. todo o mundo, não aceite o

, ����:�e de. repercussão na-I' ::':s�:ç:::m:e;u:;:s�o :u: ; :�to�:i�o�n�; �:zpe��:r e�t:i� D -IS-SO IY IÍIdO OPI' t
:na���is:;f;m:;���e��hán�:!:

I ar amen O Programa, que o Partido
A �mi,ss,ão do ref�rido s,

e-
;
fôr aconselhado

P�l,
o Conse':, toraI uma recu.rso da U. D.

',.
Socialista Brasileiro não a-'"

lo atlllglra a quantIdade de lho Assessor NaCIOnal para N dependendo de J'ulga OSLO 20 '(U P) O 1 t
dotava nenhu,ma filosofia e

. _ , :- ;", _

-

, "
-

I par amen ares noruegueses próximo ano, depois das e-

um mllhao de exemplares, os problemas monetarlOS emento sôbre as eleições re rei' Haal(on de NOlolleJ'a pro t f'
, que assegurava, nessa ques-

, "

"I'
-

,

'

' 0- en raram em enas. leições legislativas de outu-
11:l taxa de sessenta centa-, financeiros internacionais. c,entemente realizadas nesta

I
nunciou hoje solenemente a

i
Os trabalhos dQ_Storting bro v in,douro.

tão, plena liberdade a seus

(C $ O 6 ) I A
. _

1 '1 j I filiados para seguirem á sua

, :�: ��••��_.: _ �._••••_ __._:••__•__����_�"::.::�����;:._�;�::;�. �.__ _-.. __ __.�i;:o;,l�!:o_ �� _�t_o�:i�:�. ?: reC'orne,çarão em janeiro do própria consciência, 'E, se

Os métodos usados p�ra as campanhas contra os __
,- .. - - - -� .. - J'I _ -

..
- .é -4 __W-- --..- .....,. �'Y" assim não fôsse, rião s'eria

homens de bem, por parte dos que não podem subirp�lo' 'I
x x possível· a / existência, em

próprio mérito, são sempre os mesmos.' Dir-se-ia que aNotaS ,po II;t-C D'
.

d
'

A

X
,

't
suas, fileiras, de cat,ólicos e

raiva e a ambição cegam' os espíritos que se atiram a 'I I-S IZIa�os, ,e. com�ço, que os me odos d.essas cam;. outros ,espiritualistas.
,

. . .
'

. panhas dlfamatonas sao sempre os mesmos por part'
'

essas empreItadas sem glOrIa, a ponto de lhes anUVIar a i -' o d I
-

d 'b'"
,e � Isto são fatos, A Santa Sé

inteligência e condená-los à serem repetidos, vulgáres. " A
'

"

, aqu� es q�e ?�O po em su Ir por' SI mesmos. O exem- vive alhei,os a êles? Não. E

d d d d
., l'd d' d' 'h

-

I
ferro e dos correIOS e telegrafos, ele os aparelhava e de plQ. CItado, e hpICO. Trazendo-o para o cenário regional

eser a os e orIglOa I a e ce IÇOS_uos c avoes e U- uma
'

d t f' f t d d O d' h
.

"

....-: d'
.

, já. o provamos documentada

f Ih d
. '. -'

t t !
A SA e e ou ros aZia on es e ren a. lU eIro" para llueremps-, In Icar, aqUI, outro, Ide, todo semelhante: o de 1 d'

gal"e� comuns" a os e ImaglOaçao nas pa ara as que ele, esse, na. verdade, nunca foi buscar, \muito embora, Pedro Bieencourt, no' ImanlÍ. O interêsse -excuso' ron-

em ongo Iscurso que pro-

semeIam I b
nun'Ciamos em 1949 na Câ-

.

_

sou esse mUlto �em on?e estava, se quises.S'e.. Mas, nem I
da e� tôrno do se� prestígio eleitoral. Olhos cubiçosos

..' .' _ .,
porque tenha agIdo aSSIm e se tenha constJtUIdo em pa- corveJam-lbe o eleItorado. O próprio governador do Es

mara dos Deputados. E a

D ,A f�rtJhdade mesmda
da men�ra, nao os lOsp����. drão nacional de honestidade, o sr. José Américo esca-

I
tado procurou atraí-lQ, ofereceridoolhe posição O inten- própria 'Congregação do

aI, �o us�arem. pec� os e manc as PAara as su.as VI l-11)OU de ser difamado precisamente no ponto in.vulnerá- !to oficial _ acabar com o cacique, na ex res�ão inf i
- Santo Ofició deddiu com a

,mas, uem dIreto as VIrtudes que elas tem de maIor. Ar- 'vél. Coube ao jornalista Rafael Correa de Olive�r d I bornhauseana o(,ensiva' d I
p
'"

el Z itprovação de Su,a Santidade

mados da decisão de mentir, julgam que, com ela, podem ,I Diário de Noticias endereçar-lhe a nôdoa Como R
a, o

I não é constit�ido'de bug
ao POfV? alque e �umcIplO, que e pela .afirmntiva, à consú!- ,

ata
.

I I d
.

f t I E b h I -

' • uy, o •
res -- OI ma sucedIdo Outras am I t d t 'I'

'.

IA
car pe o a o maIS or e. es OI;rac am-se. ilustre paraibano, pulverizou a perfidia em cart q

I bições visando ao Palác' T' d t
•

.

,.

- a,
.
e c�, o ICOS mg eses s�

N B'l 't' t I dA. .
• '. a ue a

I •

lO Ira en es e a AssembleIa Le- l' f'l' , P t'd'
o raSI - CI emos um caso a ua, � começo - a Imprensa carIoca estampou n<rdomingo último F' gIslativa para lá se It A .

pOC Iam", I lar-s,e ao ar 1 o

hon t'd d d J' A
.,

f' I" d' I
. OI " vo aram. s ameaças surgIram T

.. 'b Ih" t Br'taAnl'c
es I a e o sr. ose merICo OI a em e cpar pro- além: mostrou as causas pelas quais o agressor qu com os tons de chantag O

.
, .

,ra a 'IS- 'a I o- que,

vérbio: inspirou lendas. Ministro da República, andava
I
elogiã,ra durante mais de 20 anos de uns temp'os pear

o
I

de-ferro de' primarism
e.

St llnocetntes utels, o� testa�- embora', confessando-se só-.
de bond � _.

f t d I
- .

,a, o men a es arrecedor na" se fI cl'all'st'a' na-o se I'nspl'ra no
e e nao la a es as e ga a porque nao pOSSUIa cá mudara de opinião a seu respeito. O jornalisfa zeram esperar As ag

- •

h ,.' .

IV -

", '

casaca. A sua áusteridade saiu acrescida do Ministério, -'duas vezes quisera valer-se do seu 'nome e do seu'
por

'chefe modesto 'humildressoesba onra. e a .�Igmdade do material,ismú, m_a!,xista."
de ond AI

. .

b
.

d EI lt t'
, pres-

,
,e, mas ravo e dIgnO Ja deflagraram Di<>nte dis' so por" qu na-

'

,
e e e sana maIS pO re alO a. e, no a o pos o, tígio, para eleger-se deputado federal! A reação todavia '

t 'C D
' ,Oe

..
, e o

provou que sabia onde estava o dinheiro. A frasecaiú' 1- d' ,.se_ra apo eo Ica. esmascaradas as ra- 'podia 'o caf6li09 Jiinio Qua-
, . ... .

"

'. _

zoes e ,escroquerle a verdad b 'lh
'

E I I d'
.

, ,," ,

no anedotarlO! Mas o dlOheno plOgou nos cofres pubh-'j ContrarIado na sua pretensao,- revoltou-se \: foi à chefe imaruie" � rI ,ara. ,cpm e a o . 1'08 u!_11r-se'"áos socialistas,

c�s. Se o dinheiro est?va na Light: �OIi�gado, ia êle bu.s� ,cal�niá) busca,:,do enlamear justa e precisamente a ina- r-ena. neote pa�:� s���o��:mmaIs vera que a�nda. v�Ie '� . (:j'einoúiitic0g'�de Bãq.'-!;:?!ni'io.,?<�;
ca-lo; se estava, sumlOdo n� deflclts das estradas 'de.jacavel fl,onestIdade do governador lluraibano. I co, Nerêu Ramos.

de bem, como disse" h.,1 pou I - DOl\-IIN�OS� �E��AS�d�
i

,.. .�

,;,:ii,0i�
"':1(:§�

�I'-�l, Rubens de
IArruda Ramo.'

I
BECENTE '1DominlOS F.

I eI. Aquino s
,.(---�,,_--
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C_�'O$ ,aoe,ok ce eS./A.;
Uma tra�ição no L�mércio e na In�ustria �e

-

Santa Catarjna
'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 FRANCISCO' DO SUL, TUBARÃO E CURITIBA�

Especialistas em: FERRAGENS� FAZENDA 3, DROGAS, MAQUINAS, PRODUTOS AUrOSCHELL, FÁBRICA DE PONTAS- RITA
MARJA, FBRICA DE GÊLO.

.

ESTADO)�.'�'CÓ$ I

,<"- M�....._-,---_ .•__,.."":""'-'�.-........_----�,,._...:.__ • - �-....... ....,., .......__ r .................�_....._............-..-.._...,.._
- "..,. ....� I

ORA. WLADYS�VA W. MUSSI. ,DR. JULIO DOIN VI,EIRA!
.

E \ E�-WEUALlSTA EM DOENÇAS DOS OLHOS" J

DR. ANTONIO DIB MUSS3 OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA .1
•AG.. Ex-Ass is ten te na Policlínica Geral do Rio de Janei- I

Olrar�-CUal...ra1-P.r.- 0, na Caixa de Aposentudor ia .e Pensões da Leopoldina i

'.n1.. _IIl,l.� .- ••,.elells"•••• DOOO,1.8 D•.•�o. . Rallway e no Hospital São João Batista da Lagoa. !
•••• ... �o"rao. m'�do. eI. dia.D6.üeo.·. tr.am.aM. Curso no Departamen ;o Nacional de Saúde I·
IGLPOIOOPU - JlIST.ao - ULPINaOG:u.JU - UTÜO- Consultas diáríansente _àas' rn às 12 horas. I

..........LlS.O .ASAL· 3as. 'e 5as. feiras de 15 às 18 horas.
I

a"leMra,le Jor ODt••.•.II!t'ta.-.letreeoa,.leoAe ,aaltN Ultr. Atende no Hospital de Caridade, de 8 às 10 '--I
".1..... Infra T.rm.!lI.o. horas.

.
.

!
-

c-a_l*'rl.: a.. Tr.j.Do, • ,1, 1- ••••r INlft.....!II.. ConsuHório: Rua Vitor Meireles, esquina com

..... Saldanha Marinho..
...rirt.: o••• la 11 aoOr••._ Dr••••IL Residência: Travessa Urussanga 2. - Apt. 102.

Du 11 .. 11 Ilor.. - Dr.. ..111. ,. _. " _

DR. L LOBATO F1LHO
lJC<!lO.ça. <ta ••cr,,'!u' ré4.jl'.t4I�h.

1 U B ); JL C tl'L O ! (-

� .. llh.HH�._.urU I RADIOSCOPLA DO!! P�JLII<�·h

Clr'Ir�. 'II .. T ..n�

con-

ADl\UNISTRAÇÃO )

Redação e'Oficinas, à rua Conselheiro Mafra n. 160
.

Tel:!02� .- ex. Postal, 139.
I

Diretor: RUBENS A. RAMOS..
Gerente: DOMINGOS F. DE AQUINO.

Representantes: �

Representações
.

A. S, Lara, Ltda.
Rua Senador Dantas, 40 - 50. andar.
Te!.:' 22:5!)2'4 --:- Rio de Janeiro .

Reprejor Ltda.
Rua Felipe de Oliveira, ·n. 21 - 6° andai
Tel.: 32-9873 - São Paulo .

ASSINATURAS
Na Capital

Cr$
Cr$

.
Ano 170,,, ...

9,0,00Semestre , ; ..

No' Interior'
Ano ., . , .. , , , . . . . Cr$ 200,00
Semestre Cr$ 110,00
Anúncios. mediantes contráto.
Os originais, 'mesmo não publicados,

serão devolvidos,
A direção não se responsabiliza pelo.

ceítos enritidos. nos artigos assinados.

...l..... Av••l.. Tnall'o",,,,kI, ..
não

DR. A. SANTM;LA
I rena." ,.la .,ae...... Na.loMI eI. ."1$:1.& 4. O�I••I'ill.

......r••U).
.641.. ,.r .....rae 'a Á••1.Uaela a P.13!OJ!acaa ... Dtjj.�",

hoINu.
Ib-la.n 1 r.'C.1AUl.. • •••t t• .Jw;J!!e1&rt. s.

_,1.1."uu.
b-Ia.nó .. !an. Ca.. •• 1Il••rI..!'.le d. lUa !II lesei... COl1s: Felipe Schmidt, 38 - Fone 3801

Atende ein hora marcada ,

R cs : n ua Silo Jorge, no - Fone 2395
DR. MARIO LAURINDO

e

.

DR. CLAUDIO BORGES
ADVOGADOS

CUai. .'tl. - DoeDca•. M.n.....
C....l*'rI.: .'_liielo Am6lla �.t.o -

C.aI'ada, a., JJoeal.,... 114.

c..a.....r D.� 11 la 11 !lera.

"la •

JOSÉ ROSARIO ARAUJU
cülll. l16dtca' - Doe.pa •• erl••pa1'.1e10••• &..1t".' 1....

• 8.8 I C O

au' 11 •• IIIaJ., 1. - I"Sai
,.O.:&ICULTtla. - PIIDu:rau -.'cLune. Cllil.LU�

CeIIa.It6rle • ....•••el. � a.. ".1"'10 ..�.. a , I I..arc* l*

;. ....} - rlert••6»<tU•. -

........ • .. 11 Ilor.. - 0I.rl....1II..

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

DR. ANTONIO MONIZ DE ARAGAO
CI&uaGU TUUJlATOLOSU.

o.........
. O'•••l�rle' I_ Pla.. II.

eu II .. 17 &rIam••M .

.

.... 1 �I... 111.·

DR,'· ALFREDO CREREM
C.m N.d.aal •• •...." .•••oar.

b-Itretor do .01,1"1 ColIDI......�.
Doe.O.. ..no... • ••ilWl•

•,oM.,da Be:laal .

... Tira .

o.•••lta. t.. 11 la 1. Ilera•.

,"OJOr" ".

..... a.. !aa1lM l!araln. .. -- •.,....

DR. SAMUEL FONSECA.
'\ CIRURGIÃO DENTrSTA

Consultório e Residência: Rua Fernando Machado, 5.

Clínica. Geral - Cirurgia Bucal, Dentaduras.

pontes moveis e fixas.
De segunda a sexta-feira das 10 às 12hs. e .das 14 às 18hs. -

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

Das 8,30 ás 12 horas aos sábados.' Dr_'.' Julio' Paupi'z Filho,'HORAS MARCADAS.
M É D I.J.j O

.

íUà Deodoro - CaixA Po.t&J •. " - ".I.fo.._'·' .1J

. __._- --

DR. ARMANDO VALERIO DE ASSIS'
••DICO

.. 'erYlf'lll �� la1••UI uI..'" • •..

.1.1 •• Cad .

OLINlCA ,••PIpA D. C.�OAl • ADULTO'
-;_ .â1.r... -

c.u.I"rt•• a.. N......eIla'" , - 0.•••1... I.. 11 .. 1.

Clínica Geral -:- Ginecologia ___,. Higiene Pri-natal· -
, Obstetrícia - Eletrocardiografia.

.

I ,
. ' ,

"NOTÀ'"

Consultório: °:Rmi Fernando Machado; 6. Fone: 3.195.

(CONSULTóRIO DR. DJALMA MOELLMANNT
, ... 11 .. lf,!leru. -

Atende diàl'iamente das nove às onze horas ............ ... •ãi'eellal GaUIl.ra., • - r".l '''1.

,
I

1·lnformaç�es. U'eis .

O leitor encontrará, neso'
ta coluna, informações q_!!e
necessita, diàriamente e de
imediato:
JORNAIS. Telefone
O Estádo .. :....... à.022
A Gazeta 2.656
Diário da Tarde 3.579

r DiáriO.
da Manhã 2.46J

A Verdade ·2.01(.
Imprensa'Oficial 2.68�

I HOSPITAISDe Carídaue e

(Proved�r) 2.3H
(Portaria)

-

"""" 2.036'
Nerêu Ramos ..... : t.S3I,
Militar : . . . . . . . . .. 3:157
São Sebastlão (Casa

.

de Saúde'). '...... 3.153
Maternidade Doutor
:

.

Carlos Corrêa ..• 3.121
CHAMA,D.!S UR-
GENTES

Corpo de' Bombeiros
Serviço Luz (Recla-
mações) .

Polícia (Sala Comis-
sário) " 2.038

Polícia. <Gab. Dele-
gado) ....... '" 2.59·1

COMPANHIAS_DE
TRANSPORTF
AÉREO

8.313
- -)

2.40·.

3.700
2.500
3.553
2.325
2.402·
2.358 -

2.5ÔO

26 Domingo - Farmácia'

"S:lnto Antônio - Rua João

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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..---

·��e
NO LAR�� NA SOCIED'A'DE

_;._ ..- -

...
' ....�f."·,,;�·x_'- .... :."· ,- ."�" ....

r.

INGREDIENTES:

Y2 xícara de leite

manteiga
1 pitadinha de sal

2 gemas; batidas _

100 gramas de chocolate, prazer.

I
de

I Transcorre, hoje o aniver

sário natalício do sr. Ar,

naldo Dutra, funcionâr!o do
,

1.0 -- Misture o leite: f) Departamento Regional dos

açucar, a manteiga e o sal, Correios e Telegráfos.
Cozinhe em .fogo modera-to I O ESTADO cumprimen-
mexendo sempre. até que c ta-o, cordialmente.

,

açucar se derreta totalmen-\' -""

te. �tinue a' cozinhar a�,?· --- Dr. Indalecio Arruda J
ponto de bala, mole. I '"6Corre; 'ul_!lanhã, o anive�'-

2.0 -- Ponha com cui.1,Hi.O sário natalício do sr. dr.

as 2 gemas .de ovo, batendf\ Indalecio Arruda, iazend(>Í-

derretido
1 colher das de chá

essência de baumlha.

Sr . .Arnaldo Dutra

MANEIRA DE FAZER:

(A re�ci'2 dá para co:)r'r

um bolo de 30 [(:l1tim�ntr(;s

de ,diâinet:·o, (.!r} Clm.l e

dos' lados f. (APLA)

ro em Lajes.
Às homenagens de qlle S� Irá alvo. as de O ESTADO.

para não enduré(:erem a!l

tes de ficarem .misturadol':).

Junte o .:·l;t'('.,iate llerretib

e a essê�lc .1 CE: baunilh�!.

Cóntinu'3' li hatel, até ob'.:�:
a desejd.l1" (0.1 ;idência.

3.0 - T�"p:dL:é sôbre r

bolo.

--o--

ANIVERSÁRIOS:

Sra. Leoberto Leal

Assinala a data de hoje ó Silveira
aniversário natalício da ex' -- Sr. Altino Pereir�
ma. sra. d. Ivone Brueg- - Menino Jairo, filho d')

gmann Leal, espôsa do sr .;r. João Margarida
Deput�do Leoberto Leal, in - Sta. Cecília .Brognolli.
tegrante da bancada catar; filha do sr: Adolfo Brognol:

-- Sr., Francisco Evange·

tÍsta,
.

contador
nel1se na Câmara Federal.

Às homenagens que a so

ciedade' cata'rinímse tubutll

rá, por certo, à ilustre '.G?·

ma aniversariante,.O E:::-
TADO' se associa, cordial e

.......... vúJ........ '.

WALDETE HArOME'

SILVA

I
DA

Transcorre hoje mais urP.:'t
-..".,. ,

� a gentil senho::-i- .

i::ri�eDtee:caDb�çai\Rotáry
.

Clube
,_.

do prefeilo Posse da nová'"díretÔriâ I � G L E S A
.

.

[fiJlil(ril 'II]
�� rehnião _levada a .efe:-', Rihl, tendo o novo presiden- r o N I C A • A P E R I T I V A

to as 19,30 horas, do dia L6 te Sr. Lauro Fortes Busta-
.

tuliano Pereira

2.0 Secretá rio :

o prefe íu J'âmo Qua
nha Waldete Salomé da SiL· dros recel.eu' ontem de .um

va. A prendada senhorinha admirador, o pintor
. Oscar

oferecerá na casa ele seus Blois, curiana dádiva.

pais lauta mesa de doces ·e
.

finas bebid_as.
NOIVADO:

3

,

NAS-CONVALESÇENÇ�Smante, encerrado a reun iâo

com belíssima OI ação que

Trata-se da cabeca do go
luele clube local, para o 3.. foi multo aplaudida pa�oé'

�

no rotário -de, 1953-54, que tvcmador ela cidade pintada presen es.

ficou assim constituído: -------------

do corrente, fo_i empresado
o novo Conselho Diretor da-

Ajustou núpcias com li a ("eo peio artista em uma

gentilísssima senhorinha 'cabeça de alfinete. A ma i

Alba Neusa 'Barreir-os, filha nuscula peça foi colocada
do nosso' presado colabora, dentre de urna redoma qr,
dor Prof. Barreiros Filho e tada de lente de aumento

Antônio

Ve"de-se
MOTOCICLETA INGLESA

Com 24 cavalos motor 4

tempos equipada e com ca

nôa, Preço: Cr$ 25.000,00
'I'ratar n a Rua 24 de Maio

n. 216 - ESTREITO.

Presidente: Lauro Fortes

Bustqrnante
, Vice-Presidente'

Coelho Stippde sua exma, esposa, o 'sr..

. Amaury Silva, filho do 'Ir

João Silva.
O ESTADO cumprimenta

, 0_ jovem par, desejando-lhe

I felicidades.

rara que. se possa apreciar
L.l

1.0 Secretário: João Ter-
-. ph.t ura Oscar Hloís

vou um mês e me.o execu
Romeu

i nndo (J �.rah: lho, ni.;l;zando
iH' de j.incéis feitos por ele

Cascaes

Tesoureiro: Alberto El'-

nesto Riggembach
Diretor do pro toco. o :

Wilson Abraham
çüo Paulista de.Belas-Art u,

mos.no, \_'()� pelos de so

brancelhas.

Blois pertence à Associa-

Pasta:

A Brazilia TUl'htica e Comercial, S. A., firma que

opéra no ramo Turismo e Sorteiros, necessita nomear .na

Capital e Interior do Estado, Agentes Representantes me

di�nte vantajosas condições. Interessados devem escre-

posas, -rotariano;,; dos Clu-
ver para PORTO ALEGRE CRio Grande do Sul)

bes de Criciuma, S:To Fl'Ul1· CAIXA POSTAL, 2.126.

cisco elo Sul, Joaçaba, L�-Iges � Videira, e vários cou-

---.......

Vestido de alça com bolero. Corpo abotoado
,

---------'---- \0da-I!1�� _ -� .' �

-

� ..;;. :_..:.- -

na frente e saia rodada com pr·eguinhas.miudas I

t MI·ss·a de Prl·mel·ro \
+ Usaram da palavra, o r», ,-�:::::__-. .

na cintura. Serve tanto para de manhã como I .'
.

Roberto Lacerda,' transmi- \ ., '.. �.,11'�·E'�'i:.IIII�IIII!�::
para de tarde. (APLA) I tindo o cargo de' Presidenh

I'
FONU:�.JI' .aL' ""'.I'IlII4� t

GLACE DE CHOCOLAl''''� Sr. Zeferino Carvalho Neto, Aniversárí O E'dio Ortiga, saudando l'l"'- CI,IRLTIIIA rCUCiAAlUJPR05iUd .> �_.""'!-'

I Faz anos hoje o s'r Ze-' senhoras presentes, Dr. :8-
.

' ,
.,

I ENóE F. MEI�LO GUlLHON
Ú

Quantas vezes você faz 'ferino Carvalho Neto, di-I . nio Cavalazzi pelo Clube de
José Roberto Bricio Guilhon, filhos, genros, noras e

um bolo e deseja cobrí -lo � �ámico .

Prefeito Municipal Il\tos, convidam seus parentes e amigos, para assisti- Criciuma, DI· fi n ís io Dut- a

com uma boa glace de cho- de Tijucas e prestigioso rem a missa do 10 aniversário falecimento, que mandam pelo Clube de Sáo Francla

eolate, mas a receita ou f i- prócer do P. S. D. naquêle celebrar pela alma da' idolatrada espôsa, mãe, sogra e

I d
. difí '1 municíplo. avó, Enóe F. Mello Guilhon, dia 23, quinta-feira ás 7,30

ca more emais ou I 1C:

A' frente 'dos destinos da- horas, no altar do Sagrado Coração de Jesus na Catedral
de ser espalhada. A "Glacs

_ Metropolitana.'
-

de Chocolate" abaixo, é, P<'- quêle município, onde o .co-, Agradecem a todos que comparecerem a este áto de

rém, perfeita. Experimente. locou a confiança da maie-, fé cristã.

a. ria do eleitorado, o ilustre
I

aniversariante tem-se feito '

estimado atravêz das atívi- i
I

dades em pról do bem-estar

do povo tijuquense, r
1 Y2 xícaras til; açucar Muitas serão, por certo,.

1 colher das de sopa de as homenagens que lhe pres- !
tarão os seus corr-eligioná-\
rios, amigos e admirados, às

I
quais nos associamos, com

Diretor se-m
berto Lacerda.

e disse o li€ agora vai pln
tal', ainda em cabeça de a

f'inete, :r Cr-Ia de Cristo
"

Compareceram

t�ASA MISCELANIA distri·
buidora dos Rádios R. C. A.

'1 Victor, Válvulas e, DiElC08.
Rua Conselheiro Mafra.

Ro·

reunião festiva ('13 rotar-ia-
aquela Bôa Colocação

nos de Florianópolis, acom

panhados de sua» oxmas. H-

Agentes
co do Sul e ainda' os repre- Grande' organização de "Reembolso Postal" aumen

sentantes dos Clubes de Ln..' tando seu quadro de agentes-vendedores, oferece opor-

ges. e Joa<;aba.· . I tun idades a elementos capazes e honestos. .

.

.

F
.

t
_.

Cartas indicando idade, profissão e possibilidades
ez a apresen .açao nos I d

,. EL'MO MAGAZIN
.

D t J 4 C'
.

e negoclOs a - ep, .
-- alxa

convidados o Sr. Norbert-i : Postal, 8.400 - São Paulo.

Vénde-se
CASA

rua Bocaíuva n.Casa
• -175.

n

Vendedores

----'-_-'-------''-------- ---�

f. IAMOS 8/4.-Comércio e &aêocias
RUI João Pinto, 9--Fpolis--Sta. Catarina

ECONOMIA absoluta
Grande CONFORT-O

AQUECEDOR

ELÉTRICO

·IMa��
IMERSÃO e CHUVEIRO

Capacidade 30 LITROS

•. Construido inteiramente de

-cobre.

O Aquecimen.to ultra rápido.

O Ját§> abundante na tempe·
ratura desejada.

o �iSTURADOR DÁKO. de, reg'J'
togem instontonea, permite Q

maior escola de graduações de

TEMPERATURA_

'-eON'FORTO absoluto'
Grande ECONOMIA

AQUECEDOR EUT�ICO CENTRAL

Capacidade: e-

100. a 1.000 litros

Fabricados nos tipos
horizontat _.e vertical.

O
.

Construção sólida, sendo a caixa interna de COBRE e

revestida de material a.l-tamente ISOLANTE (lã de vidro),
'O Resistência do tipo tubular,' inteiramente blindada.
• Controle automático de témperatuta por' T�.RMOSTATO.

que proporciona grande ECONOM.lA.

GARANTE O QUE FABRICA
.............�

/

DO ZE-MUTRETA-.....AVENTURAS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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',:::-, I'c ••
POUCOS DIAS/�OS SEPARAM DO GRANDIOSO CERTAME NACIONAL DE BASQUETEBOL JUVENIL, 'A INICIAR-SE NO

" ,�DIA 23 SOB O PATROCINIO DA FEDERAÇÃO ATLÉTICA CATARINENSE E COM O CONCURSO DOS "FIVES" CARIOCA, ,',i PAULISTA, GAUCHO, MINEIRO, BAÍANO, PARANAENSE E CATA�INENSE. COLABORE éOM A F. A. C. ASSISTINDO AOS
• I

,-' I·
E1VIPOLGANTES E SENSACIONAIS ESPETÁCULOS NOTURNOS DE 23 A 29 DO CORRENTE NO COLOSSO DA'-PRAÇA GE- .-

,

NERAL OSÓRIO, O ESTÁDIO "SANTA CATARINA"! _
,

-',
,

' , i- Ii
, ; i-

• �"'--""""••_._-_"-."••J'",-,;- "",_-""�"".""""",-."-_-_"."""",_"",,,,-,, fI".-_••-_-•.•.•-.-.:p.-•.*!�_-.-....-.-.-..-.-...-.-.-.-.••-.-a.,;,••_._._-.-r'_'.-.-_._..��""",-"-_-'-"N...4l:''''�'''''�J� ..._�:..-..w--.-..-...-_.. - ••_-.-.:-.....-:_ '�_ •••-_ â

"O 'E s t a d o' :E s p o' r t i v o"
...()....()�()-()_()���....()_()_()_().-.o·....()....()�)�(....(,...().-.�(,_.()_()_().....()�(,_()--()-()-àIi>(11f1'A •••••••a..'�••••••••••••••••••••••••••••

Af�8'IC,O .3
I i ".1
� : c :

1 .. 1 ., i
lo .!

o GUARANI, "LANTERN,A" DO CAMPEONATO, NAO CONSE.GUIU AFASTAR 'O ATLÉTICO DO POSTO DE LIDER QUE DI
VIDE COM O FIGUEIRENSE, SENDO SUPERADO PELA MAIOR CLASSE DO TRICOLOR no, ESTREITO. 3 A 0, A CONTA
GEM DO MATCH DE ANTE-ONTEM, NO ESTÁDIO DA F.C�F .. QUINTA-FEIRA PROSSEGUIRÁ O CERTAME, JOGANDO FI-

,
, '

,GUEIRENSE E PAULA R.f\MOS• '7:

'p! - ,,� ••

j • •
• ••
• i

•
• •

I
• •
• •
., i ,
.-:

.

.

� y- ,<r ,

....................._ � ."••__._•••� __.L) .-..-�.__ ....,!""'- ..

CAMPEONATO DA SEGUNDA DIVISA0! OS ATUAIS CAlVIPEÕES MUNDIAIS DE,.
BOX

i .

I
" i,

Isolo.u-s� o leis �om a derrot.� �o Treze de

',WASHIN.G.T�N,' 20 �U'J �h�',�� La Sélj§-' ;J?" W,tJ;;> II�Foi confeccionada nova 'tabela para o Campeonato MaIO diante do Postal Telegráfico - Go- J �) _- A '�'t\l:a�91l;1]_Jm;'trrr:fr.LJa ar�a Dan Bucceron i e
,

E '1' d B
.

t b I J '1 f
I k!ldp---D--U»F�'" nnlfl��-'Não�
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l'Associatio,n" publicou sua Bob Santterf ield.
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I' Ioram efetuados jogos na manhã de classificação trimestral e ao
� lVleiO-Pes.a�dos: � C,ampe-j

ma abalxo:"_� _ d
. mesmo' tempo intimou Per- no do munco : Archíe Moore:

,

"

J- omlngo', Joh-n-cy Bassett, campeão de) Chal lenjrer: Harold .
"

Bon it i vitória assinalou o contagem de,5 a 2. mundo interino dos pesos- »cn ; la. Série; Joeu Ma-

Postal Telegráfico rr�ar- A ro.IaIa de domingo dei- pluma, a defender seu títu- xim,' Yolando Pompee (T!-i-I �

de de sábado, derrubando xou de ser realizada, POlil!lO ,provisório antes de :7 de nidad), Rocky J011es, Dan

um dos líderes, o Treze dt> choveu -'1:� noite do dia an- agosto" sob pena de ser des- Nordíco é Jim Slade.
-

I

Maio, pelo escore de 3 x 2. terior e a F, c. F. decidiu I pojado do cetro. / Pesos-Médios: - campe-INa preliminar a Associa- adia-la, afim de 'cc-1ocar 6! Snbe-se que Bassett ,to- ão ,:1;) mundo: 'I'ít.rlo Va-I
ção Desportiva Co'egial, vi- gramado em cono içôes pa-

mau 'a sucessão interina dê ��o; ChalLengers: Randolph I :------'
----'-----

ce-líder, venceu comod-s 'I rf< o cl:!�qt:( Atlética X Gua- Sandy Saddler, mili+r-r, der- i'u,'pi� (Inglate�'r�) e Car; I /� \

mente-o União pela dilatada ran í. .' rotando o campeã) da. Eu- 01son; La Sér ie : Peddy �

'.

:opa, Ray 'Famechon da Young, Charles Humez

['rança, ,� que depois foi (França), Joey Giamba ':',

'vencido duas vêzes sem, Joe Girardello, Ern ie :Q1l
contudo. ter pôsto seu títu- cano e Holly Mims:
do 'em jogo, Na categoria Meio-Médios: - Campeão

. (
.'

àos pesos-pluma não figura do murido i' Kid Gavilan

nenhu.n "Challenger". (Cuba); Challengers : John-I _

"

"'A- classificação é a se- ny Bartton, Ed Turner, J'oh- Challengers; Johnny Cosai-
.), I

guinte: I ny Saxton : -Lo. Série: Car- ves : 1,0 Série: George Arau-
, Pesos-Pesados : - Cam- � -men Basilio e Billy Graham. jo, Peddy Demarco, Arthur

. peão do mundo: Rocky Mar-] Pesos-Leves : - Campeão King (Canadá) e Ennie
FOTam os seguintees os (re- 4.0 lu ra, -: Canto do Rio ' \' \

I dano; Chal lenger': Ezza"dJ do mundo: lames Carter j ' Chavez.sultados dF.: segunda

1'0dadll12 p.p. ,-

do !Ca'nlP6'Jn,�to
-

Ca.';oca' tl� '_5.0. IU<ia�' - São Crist0
Futebol. "t'á:lzada, l,a tarde I vao, Olana t. BOllsucesso, :J

de doming0:
. -I p.p.

'

,

Botafogo 3 x ROlUlIl'eSSo :31
\

Portug"'.e",1 :2 x Fln'J.inen:'i� A 3.a_ rod�lda rmll'ea para

('
"

, domingo os seguintes jogos:
Flamengo X Pw'tuguesa

Va.sco 6 x Canto do R:o ')
no Maracanã'

_PROGRAMA DO CAMPEONATO BRA-

SILEIRO DE BASKETBALL JUVENIL

PRIME:íRA RODADA

/ DIA 23 DE, JULHO (QUINTA-FEIRA)

19 horas - Desfile e Cerimionial de Abertura.
29 horas - Show artístico, com "ases" do bro-

.

adcasting catarinense.
20,30 hOras -:- Di-strito Federal X Paraná

CAMPEONATO ,CARIOCA .DE· FUTEBOlj
.

Vitoriosos na segunda rodadh: Botaíogo,
Portuguêsa, -Vasco, Flamengo, Ma-'

dureira e Bangú

SEGUNDA RODADA
DlA 24 DE JULHO (SEXTA-FEIRA)

19,30 horas - Rio G. do Sul x Minas Gerais
20,30 horas - Santa Catarina x Bahia

TERCEIRA RODAVA
DIA 25 DE JULHO (SÁBADO)

19 horas - Minas Gerais x Bahia
20 horas - Sã0 Pau16 X Rio G. do: Sul
21 horas - Santa Catarina x Paraná

DIA 26 DE JULHO (DOMINGO)

Amrr!:rs x Eonsuçésso, e(t;

9 horas da manha - Campeonato Brasileiro
, '!ti'ven,il de L�nce Livre, Local: Base Aérea.

,

\

, QUARTA -RODADA
DIA 27 DE JULHO (SEGUNDA FEIRA)

.

. ',. .
�

,,19 h�ras - Minas Gerai's x .Paraná
2()' noras - Santa .Ca,tarÍl,a x Distrito Federal
21 horas - São Paulo' x Eahia

....

_ 19 horas'- Paraná x R'io G, do Sul
-20 horas - Santa Catarina x Minas -Gerais
21 'hofas - São Paulo x. Disti'ito Federal

.;"--/'_
rl

•

')
,

c.urelra, _ p,p,

QUINTA RODADA
DIA 28 DE JULHO (TER'ÇA FEIRA)

FlàmengJ 3 x Olada "1
, Vasco x :Mndureira,
',ão Januád, 'C

Madtueira 1 x'Amé!'lca O

Rangú' 2 x São Cdstóvão O

A clás,;,itcação, por pon
tos perdidl!s:'

1.0 111ga�' - llotafog,)
Vasco e Fiamengo, O

2.0 lugar - Bangu, 1 P.Ii. Ec,tufogo x Clmb. do Rb,

,

_19 horas - Bahiá x Rio G. do Sul.
20 horas - São, Paulo x Paraná

..

'

,

21 horas - Minas Gerais x Distrito Fedéral

FJ llmineuse x Sã.> Cristó

l,:ão, nas L,nan,ieira',
Bangú :< Ol,aria, éll1 Mo<;a/� .

'SEXTA RODADA
DIA 29 DE JULHO (QUARTKFEIRA)

!3o!:ita '

3,0 lugar -' Portuguesa. 'em Gwera: Severial,o
t,mérica, Fluminense I; Ma-

SÉTIMA RODADA I

DIA 30. DE JULHO (QUINTA :FEIRA)
,-

19 hOl'às - Paraná' }t Bà'hia,
20 horas ,_;_ Distrito Federal x Rio G. do Sul

- 21 horas ::_ Santa: ·Catarina x S�o ,Paulo

. ,

DE JANEIRO A JUNHO: 48 }lELEJAS

OITAVA RODADA
, DIA lO DE AGOSTO (SABADO)' ,.

. �

Avàí e' Figueir�nse os qué mais vezes

atuaram

De Janeiro a Jtinho do vor,: 18: Tentos contra,: 21

cOl'l:ente ano realiozaràm, os I Venc�u o "initium" pela 2a,'

principais, clubes de fute-I vei,
'

boI da Capital 48 peleJa�, j O Pal!la Ramos" o, AtIéti�

,
....�,_...)_�._�_�_' ..'iIIl...(\�•. com um total de '189

tentos,.,:
l'O e o Guaraní r�alizaram

'O Avaí telaizou r11aior cada uni 9' ,iogas. O primei-

ADIADA A EXCURSÃO DO AVAl A-
4nú111ero de jogos:' 1'1, ven":; 1'0 venceu, apenas 1 jogo.

, 'cendo 6, perdendo 6 e em- empatou 'outro e perdeu o�

JOINVILLE patandó '5� Tento a favor; !'dstantes. Tentos a favor: I32. Tentos �ont�a: 31. 14, Tentos, cQntra: 25. I) I'
, O Avaí tinha �,.ssentaido simo te�(I,p-; e o aTvi-celeste O"Figueil'ense jogou ,Vi

I
tricolo'r do -Esü'eito vencetõ

para domingo uma excursão teve de .adiar sua exibição vezes, vencendo 8, perdendo ,_4, 'perdeu 2 e empatou 3.

a Joinville, afim ,de pelejar no norte. ') ,e emp,a,tapdo 2. Tentos a Tentos a favor: 18. Tentos'

com o Am�rica, em retribui-I Ao que soubemos, o pré- 'favirr: 42, Tentos contra: contra: 15. ,Por sua vez, ri

,ção á vitÓt'ia que o bicam-! �io em referência somente 28. GuaranÍ ,venceu apenasl,
�

:.�.'.�,ii.. �,<.I...
P
.....

�" fiz!).ra �á um mê.s

'I poderá, se�, le.v��oa ef.�i�o O Bocaiuva

1,0
partida,;, ,Nnpatou .2, e 'pe,

rdeu 6,

Teu,.-'
\

atl'as:',
'. ,,,' ., Il�S pl'l:ne'J'os dla� do pro· I' vencendo '.3, perdendo 2 e,!íOS a favor: lLTelltos con

,

Todavlíi, consplrou o, pe�-
,

;umo mes, '. empatando 5, Tentos a fa- tra: 22, ,�

19 horas - Distrito Federal x Bahia
20 horas � Santa Catarina x Rio G. do Sul
21. horas - São Paulo x Minas Gerais. '

.

.-'

"!O\J ns"n'J·RÉ TAs
FLORIANÓPOLIS - RIO ÁS 3as.
FPOLlS.-$. PAULO-RIO ,; 4,,,.
FPOllS.!. CURITIBli-RIO AOS SABS,

SERViÇOS AÉREOS '

CRUZEI.RO. DO SUL

-----

...

e1:'1

I.�.
"
!::

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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. v�;o:�R!��a ���:,�;, que
i ::��:::?2:;o:,::�,::::�:H����rl�\

por algüns anos tinha qua- tica: Opopona, Y I a n g- guloridodw oIdn,,�� ���";lti���f)
se desaparecido. Hoje em Ylaug, Cuir de Russie.. . que um 1!xcess� db:&id:Q}�kii�

:�:ã:' ::ê;::::;n::�:a:':� �!�:� �':,":a:b��::Áit
. :::S:i6:����lf!i�t�MMadrid; nas corridas, no� ardi. alojam nos orticLlI�ç��4 f���j,do o.

cruciantes dore.·/dQ i�;u�Jtfimo .
oulros mole. d;' �i�t.�J·· �tinário.
A. Pilulos De Wiü ê>tUg� dif��oment.
sobre os r in s , dH�I�J�dÚhe. O

,uci oçãri notu%i WfJH(�. do.
i

��:oet:::n:oo �:J���j���L f�.
'. z:� rY;��� :'1 i ;��4.lg �7Le:t:�: \

.

fiil:::d:ue: ����fL:�1���Ew';t::
c·;)nseguem dor olívio)
liOS mais rebeldes co.o s.

PIT.IGRILLI

,

FLORIAN.OPOLIS

o"tecla thá�;ca"
AGORA

em

,

e sto

s

p/ara bons . empregos.!
DATlLOG�AFIA - ADMISSÃO � Preparação COLEGIO NAVAL

CONCuRSOS DO DASP'� PORTUGtlÉS - MATEMATICA

CONTABILIDADE - Serviços especteis de'

COPI,AS A MAQUINA E MIMEOGRAFO

na Escola REMINGTON DE FLORIANÓPOLIS

Conquiste seu diploma de datilografo
'" '

.teatros, nas ruas. Era sôbre um 'leque que,

° leque é uma invencão no velho' Japão, se estendia

típicamente feminil. A sibi- a esmola ao mendingo, e

la. de Cumas ",0 empregava quando um criminoso de

ao dar seus oráculos, e as alta condtção era. condena

elegantes damas romanas do a morte, anunciava-se·'
iam passear aéompanhadas lhe a condenação levando a :

pela escrava - a flobelife- .êle um- leque, e sua cabeça
'ra -' que ag ítava suave- era decepada, quando -êle

mente o flabelo junto a seu "e inclinava para receber o

rosto; e foi uma mulher; don fat�l.
uma italiana, Catalina de Aos 30 de Abri! de 1827,
Médicis, quem o introduziu num movimento de cólera, Pilulas
na França. •

o rei de Argel batel com .um

D'EWITT
---- -----.--:--,.

-

Uma chinesa o inventou. .equ e no cônsul da França, '., ..

N nca vi tanta',

C
A.

S
-

C tA b�la ,Kan-Si, filha de po- monsieur Deval, � recusou
para os Rins e a Bexiga ;.r.�[-::t:lcI:d:aalClS0t·emsloLdlne'o:qllbl.ami!iCesa,·� dda'se I, era·Ilca U'O '.. 'ae ano'd?l'OSO �andarim quando I apresentar desculpas por I Em vidros de 40 e 100 pUulas' t.:..·

__,. D
' O grande é mais econômico .

/' -

LADRI
assistia, numa noite de ve- i êsse ato de brutalidade. ai ·'",W__ - matemática, de' medicina, TUOLOS rREN:Sf\ tJOS, TELHAS, ..

rão-perfumada de jasmins, I uma guerra ! A conquista : vagamente perfumadas de 1,ÍIOS. ROnAPf�S E MATERIAL ItEFRA.á festa das lanternas, viu-!' da Argélia dependeu de um I iodo,fórmio e com os dedos
' '.

TARJOse obr'igada' pelo calor' a ti-I golpe de leque. P.equena� sa.. sob a _c�nd�ção .de q:le .a·l· .âsperos dos ácidos e

álca-I PRONTA ENTREG�>\I
I

rar a máscara. Nó entanto, causas, grandes efeitos. E Ih f Ih li r' .'
I rnu er e

.

i as sejam nu

-I is.

o 'C ." C.
�mo oi.pudor lhe impunha' coisa de desconsertar os de- dades elementares. Terá a : Essas mãos sujas, que I

�

ama· Ia
'

não expor o rosto aos olha-' fensores do determinismo
aprovação nêsse ambiente, I

usam com t�nta exatidão o

-k Sny, .' ,
,

.

.

I.res i;Hliscl'.etos· dos. curio-I históri�o.�. _.
agora quase desaparecido.] astetcscópio, o compasso, a I

C
. Postal I�!r;f:-.

sos, manteve a máscara o! Um instrumento tao im-
em que o sonho. das mães, centrifugadora e as tábuas I .I EltO\ I]\} O COELBO, 14- 'í-' arX:l

mais 'pedo' do r�sto p.ossí-I portante .não podia morrer, 'era que O' filho se casasse de logaritmos, saberão ma�, :::;}:1- - Florianópolis-

d
- ,

'.

J\!'''f''I'IPlTII)ORES
; vel, agitando-à suavemente Sua separaçao as maos re-

com a pequena analfabeta, nobrar nas inteligentes ,e; (h� i " UI' '.
para. se arejar. A rapidez mininas foi um breve perío- a "patinha branca",· segun-

I

rezeneradoras horas d� diso,.

.

'. \', :)_. : _;
, .'

'.,
<=> T

,,-,<�)-"""'�'__,_)_'_._o._,_...dos movimentos. que impri-' do de letargo. Tinha desa- do as regras jáabrogadas tensão, o leque, como nos. .
__mia á mão se transforíri'a'ya 'parecido pa época em

'

que de que "a mulher não pre- tempos em que se elogiava'
numa esp�cie

-

de 'véu" e l}�o as mulheres julgavam con- cisa saber.' a "patinha branca" que nãoct'eixava distinguir os
\ tra- forme á aridez dos tempos '. As mulheres,. porém, pu- estuda e não sabe.

ços de sua' aristocrática fi': _"uprimir sua própria femi-
3eram-se a éshldar, e dos As mamães de hoje dese-

� sion�omiil· " To.das. as 'outras nilidade: cabelos çortados ':Jancos das escolas subiram' jam para a ,felícidàde. de IsellhMas, testemunhas' des- á ,máquina, trajes determi- ás cátedras, levand(), não: seus filhos e' para a forma
sa -tein:erária ino�ação, ilrti- na:dos por um geômetra, de- qualidades virís - que as ção dos futuros netos, ata'l'arii��� e viram..;se 10 mil dos amarelados pela nicoti- mulheres não têm - mas, mulher que vai á escola e

- '�ã9S a'lI:g!tar-10 mil másca- na, "tailleirs", como se, n<i, sim, as suas qualidades fe- estâ fãmili.arihdú" com' os
'-. ra,s, He$de .. éntãp, com .su- pressa, tivessem vestido o

. livros, porque sem escola ecessivk�<h'al'lfo�maçõe� ,que paletó do marido, .sapatos
__ . sem liVl�OS a �qu�-r;a ;"'pata

se tornaram definitivas, foi baixos de animal plal1tígra-
branca" está irremediavel-

· inventado êsse' -gracioso do, palavõ�s capazes de ru-: mente condenàd.a à ser uma
bl'l'nqlledo, l·nstrum

..
ento de borizar um pelotão de guar-

t'
.

'1cre lU,a lllcurave.
sedução e de'mistério, que da, nos lábJos de mocinhas

nas mãos duma mulher in- \ universitárias e damas da

teligente e' sensata tem in- melhor aristocracia. ,
finitas expressões: fechado . Atualmen'te, enqu.anto
com movimento nervoso, põe I nos bares � confetarias da

úm sêlo definitivo á dis- Tchecoslováquia, por ordem

cussã'o; abertó lentamente,. das autoridades, as �ulhe-
-com uma coquéteria condes- - tes, quer s&�inhas quer a-

·

cente, é como um co�vite à i:ompanhadas, não 'podem
dilatar os conceitos, a de� I mais ser admitidas do sol

seJlvolvel' um tem-a; apoia_I pÔl>; e o barman, Pedro Chi

do, aberto - sohre a boca, I cote: inven t�r de 1.200 fór-
.

(transformava-se num filtro
.

�ul.as d� misturas, declara

que esfuma as palavr�s, li que o .coquetel, dep!?is-. de
confunde -os acôrqos, torna vinte anos de futor, cede o

mais herméticos os

.

suben-I pôsto ás bebidas simples
tendidos; mov.ido·suavemen-

I conhaqt{.es; 'Xerez, fJhampa
te, é-como um l;itÓ de auto-

i
nhe _::::7' a reaparição do le�

adoração negligente, uma' que � a consagração dess�
espécie de restrição, uma feminilidade, que é ? sin:al
sepat;à'ção ·das pessoas que vivente da poesia' indestru
rodeiam; E' como'o cigarro tível.

que, esmagado no cinzeiro, Bernard Shaw dizia que

esqliivale a uma conclusão. a reaparição do lequ.e as-

"Nas' casas em que se tem ,,,inalava o fim do feminis-
\. .

ti cHlto do passado,. e .o la-. mo, a volta da mulher ao

· ,�ril,��t'6 hóstálgico' das coisas gineceu, ás anáguas inter-
·

boa"�' "'q'��e se evaporaram mináveis, á. bibliotéca côr

'com o tempo,
.

conservam-se de rosa, á benéfica�ignorân
'em p'rateleiras semi-circU-

I

cia. Bei'nal'd Shaw ma1 ti

lares, sob redomas,- ·velhos· nha idéia do qtie são as

leques, 1e�branças. de anti-
i
mulheres. Esquecia Q que

gas mazurcas: que estiv,e�
1 é a mulher de hoje com suas

ram na origem de um fle.r-: conquistas na ciênciá apli.,.
_.

te, de um noivado, de um cada e no pensamento puro,
PARA OS CANDIDATOS DO ARTIGO'91

.

pf:cado, de um regrésso, tte'
i
na industria; l_la política,.na·

'�JjfI
. ' uIna reconciliação, de um.' axte ab� rata e na colabora- Contabilidade e Concurso� em todo (') Brasil

'f? ··,pe.rdao.' Uma vareta que_1 çãq com o homem susten-
_

'·

"�bra:brada . foi t5i7vez um pe:" tmidó a luta pela-existência,
'

SEtjam apro.vados adquirin�o tôdas as matéArias 'de-
.

.

., .. -.
..

. ,., ...
'

d . I vidámente preparadas. e resumidas por Professores do'queno dram�, .�m_�l;lrrehata- f "�I�dlVldm o, as responsa-
"PEDRO H'" _ Colégio Modêlo do Brasil de acôrd� com

'. men,to. d.e.:GOlera,,;um;pudor,!JllIdades. Programa Oficial
.

IA
o

;<;,of'endido; Nfrra· ássisnatlira O comedi§grafo lllg es : Tôda Mat�ria em 20 Vols ....•... � :.... Cr$ 500,00.: :escritá a 'lápis e

.• a.pttgada '. pôde encon.tra.r a

ap. l'ovf,�ão' Contabilidade -em 10 Vols. .

.... :'...... Cl:� �OO,oo
DR GUERRE IR

.

'pelos an'ôs foi; qui a: uma I dos homens ll_ledíocres, dos Con�tusos para o B-anco do Blasil .... CI$ ...,00,00 .
.

O. '. � .. , '.'
ç

.

I > •. �.' PedIdos pelo Reembolso Pos"tal, ao I.C.L.

1
ll1çCenCla pe!dlda, uma pro-, fracas"ados,\ dos peqt:en�s CaiiXa Postal, 336.4 _ Rio, ou pessôalmente, na Ave- •

·

messa, -uma partida sem buroc:atas com apar.enclU..

nida Presidente Vargas, 2007 - A - Sobre-loja. GONSUI,TÓRIO _ VISCONDE DT� OURO PRETO.

".volta. Os velhós leques, �o'tn � de ai:ft�M-ade, os q!-lais con-
.

Ensinamos tambem por corre�pondência, �inasial e - ALT.,OS �r�� CASA
'7

BELO H�RI�ONTE.
· .!�u� �b�l��ha de 'naftalin·a,

I
ileg:uem valorizâ{:::,::e em ca- Com,ercial, baseado no Decreto-Lei 4244. RESlD�NCIA - }. ELIPE SCHMTDT N. 113.

.=::;....-,"""":...�..J
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li aO ar � �

.... ...__., d seman - --.
r ..;.]!!-- 'euS \ins e

'dade, num
- .

=--- Passe S
b \icio da CI

. C()I1\::'--=:= .

\. \onge do ud onde ,vo\tará
,,,re,

\ recanto,
e

,

apraz.lve .

d \ co",
. 0"a5 ener9,a�

. (. ó\ e agra áve
'-.n

\L sera ra tor\sto ne .

ossante mO' d0',",\\\0
d,

UMtiSa..J�EA . fio RS fi
,CJ,j�� 'Oe 2,5 a 22 H.P

�"

O leque não .prejudicaria
á personalidade transtorna

dora e conquistadora da

mulher atual. Todos temos

nossos brinquedos" homen�

e mulheres. Com -esta dife

rença: Os brinquedos das

inulhêres têm um preço de

finido, 5 pesos um oaton,
150,000 um Roll, 200.000
uma pele de chinchilha. Os

brinquedos dos .homens se

çhamam ideologias, pólêmi-
cas, política, guerras, revo

luções, e seu preço varia"',
i

entre' a.honra de um ho-'

mem ·e a morte de alguns
milhões de seus Eemelhan�

teso

o Sangue 'é\ a.

'. Euxm t�

,Distribuidor
C. RAMOS S/A

Comercio - Transport e!'
Rua João· Pinto, 9 Fpolis

Vida

SINU'S!TES

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

------ .._----�------
.' ,

"

OLHOS - OUVlD08 - NAKlZ • GAKG.-\N't.A

DR� GUERREIRO DA FONSECA
.

",..:laHata d. B....Ua'
Receita de Oeulol - Exame de FUl.d() di Olho ;;:.

Clallifieaçlo da Pr.I.lo Arterial.
.

Mod�raa Apar.lliqem.
�

C.ullltirt. - ·Vilco.d•. d. Ouró PHW. I.
. ..

I�OFEX�ÚVO AO Oni�.\:'\!S!\1{'
AGHADAVEL COMO ÚM Ur.pH

REUMATJSMO! SIFILlS!
'fo'llp o popular depurativo composto d.

Herlllof{'uil e plantas medicinai!!' d( alto

valOr depurativ(l. Aprovado pelo D. N. S
\). como merlic3s-ão auxiliar n.o tratllrnép
tu 'd IlSi�His e Reumalhmo dlJ ml.'�l1l&

.

origem. ULTRA SONO
T·ERA.PIA

.

O MAIS MODERNO E EFICIENTE TRATAl\1EN .

TO PARA INFLAMAÇ_ÓES E DORES.
.

TRA�AMENTO SEM OPERAÇÃO DAS

./

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

'SALA -DE JANTAR
.,·Yende'-se- tir;Í�sima sa1,a

de jantar b,-]a entalh'l.(1a
em madeira 2e rei. ,

,

Vêr e. tra�al' r..a ReinL;ch
.

I
·0 Centro

�
de Irradiação

Mental "Amor e Luz" realiza
sessões EsotériCãs, todas as se·

gundas feiras, às 20,30 à rua

Conselheiró Mafra, 33 - 2°
andar.
ENTRADA FRANCA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADOElorfanépolis, Terca-Ieira, 21 de Julho de 19?3

10 Dias
/

Mais Sensucioltuis-,

De 20 a 3D do corrente
-

serooos

do Oomércío de Florianópolis

Nesses últimos DEZ DIAS de· permanencia
da A MODELAR

'no seu velhn prediD, serão concedidos

PREÇOS
que

- abalarão a opinião publica
.

G·-.. 1in ema a
,

,.' I
\ ,.

"

i:m B (3 ,!,
I

-

�ITZ

A 5 ;) .. -- 8hs. As 8h3

Ester "",' LL1ANS - Ho- OSCARI'l'O --- ELIAN ,\

ward KEEL em : ... _ Grnade OTELO - Cyll
AMOR rAGÃO FARNEY ern :

em 'I'cchn icolor
CARNAVAL .i\'lLANTlOA

No programa:
N. .

N
o programa:Atualída-les Ar'rntida �c·1 '

. ur

P 1 5 :) 3'- I
Atualjdados Yf arner Pa-

reços: , o -::.. 00 - "i»
h' J 1

L.
t e. orna •.

lvre.
- . ---35'

I Preços: 7,ú') -:- ,o

Imp.. até 14 anos.

/

f3Lt)I2IÁ
EstreUo

A,; 8,30hs.
Ester 1i\:lLLIANS - H')

ward KERL em:

AMOR PAGÃO I

em Technícolor

No programa :

Atualidades Ac'nntida Nac.

Preços: 1,50 _:_ 2,00 - 3,50
Imp. até 14 PI, os.

As 8hs.

Jockie COOPER - Ja

.kie COOGA� em:

SAmDA�

No pr Jgi'ama :

Cinelandi-i Jornal. Nac,

Preços: 1,5:.> --, 2,00 - 3 éo

Imp. 'até 14 anos..

I As 8,�5h�.
Ester WILLíANS - Ho

ward KEEL (;lY.:

A:\1:0R }' AGÃO

As g}lS.

June HOLLDAY em:
, NASCIDA ONTEMem T"_�Jt'ICOlor

No procrama :

Atualidac e3 Atlantida Nac.

Preços: 1,5') ..,-'?,oo - ::!Go

Imp. a t�� 14 anos.

Ne programa:

O' Esporte na Tela.'N !t(!.v'
Preços: 7,0') - 3,50
Imp. até 14 anos.

Viage� com segurança
e rapidez

80 NOS CONFORTAVEI8 �ICRO-ONIBUS DO

RI�IDO {(SOL-B·RASILEIBO)
Florianópolis - Itajaf, - Joinville - Curitiba

-

Agência: nua Deodoro esquina da
'.Rua Tenente Silveira

I'
BAHCO de GRf�ITO POPULAR

1/
I

-

� AGRíCOLA '

'

..

I I

Rv..c :r ,16
' .. , ,

f'LORlANÓP't-5�õ.. eórõ.rlhõ.

A-Iuga'-sede, Aluga-se uma casa à Rua

Conselheiro
-

Mafra, n. 53.
Andar térreo com salão pa

ra, escritório e moradia,' so
brado com salas para _escri
tório e porão para depósito.. 'aumenta os glóbulos sanguíneoa e VITALIZA o' .aDRUt en-

Tratar na Rua Conselhei- traqueeldo & de gosto delicloso e pode aer usado en, toda�
1'0 Ma.fra, 27. (Sobrado),' u Idadel

����:oAgentes no Interior
POR MESMO SEM CAPITAL E SEM NENHUMA

PRÁTICA

PARA O CONSELHO FISCAL

Um bar, sito à Alameda
. \

Adolfo Konder, nr, 3. Ver
e tratar no mesmo local
com o proprietario.

� -

-

'

I
TOSSIU'?1

Mo.�ILIÁRIO NOVO, EM EMBUIA MACIÇO. DE Não deixe que as Bron-I-=-----==-:--:--:---- ---.

E�TILO PROVENCIANO COMPREENDENDO SALA ites Rouquidões amea-I Para o ',·na·do e Prl·ca-o de VentreDE JANTAR E DORMITóRIO DE CAS:AL. I
qu , ou

, .. y �
TRATAR A' RUA MAJOR COSTA, N. 35, NA SE- cem sua saudeI AQ primei-

, PRISÃ.O DE VENTRE
GUNDA-FEIRA DAS 9 A'S 12 HORAS. 1'0 acesso de tosse, tome "Sa- PII,ULAS DO AB,QADE MOSS
--,_. tosin", o antisético das vias A� vertigens, rosto quente, fált. 4e ar.

"o'",H'O de � C_ortp, A COO' lec�o-1as respiratorias. "Satosin" 'eli- vômitos, tonteiras e dores de cabeç,•• a\I
.

f'� U \I (j maior parte, das vezes são devidas ao
I ,,',' ,.,'.. «R'N' S"EN��.» ':

' mina a tosse, da novas for-
mau funcionamento do aparelho dirêa-

.
-- li H U V IJ ças e vigor. Procure nas tivo e consequente Prisão de Ventre.Leciona-se o curso c�mpleto"de Corte e Confecções farmácias e drognrías "Sa- As Pilulas do Abbade Moss sio indica-(Modas femininas) pôr correspondência -- Método mo-· b b das no tratamento da Prfsão de VeD�tosm", que com ate as ron-dernissimn - Conferem-se diplomas - Peçam prospec, -rre e Ruas manifestações e as An.l'ioco-tos com modêlos "Grátis" - CA-IXA POSTAL" 2.126 _

quites, as tosses e as con- l't L'· I1 es ícencíada.i pe a Saude Publica, as Pílulas do Ab-PORTo.-Al.EGRE - (Rio Grande 'do Sul). seqüências dos resfr-iados. bade M"oss Dão usadas' {)o.r milhares de pes�oas. Faça o

LEICA
·SINDICATO DOS EMPREGADOS NO
ÇOMÉRCIO DE FLORIANÓPOLIS

Vende-se uma máquina J
fotográfica Leica. Lente 1.2.
com telâmetro acoplado.
Velocidade de I/LOOO.
Perfeito estado de funcio

namento, Tratar á Avenida
Hercílio Luz, 172.

COMUNICAÇÁO

Comunicamos, para os devidos fins, que foram os

seguintes os resultados das eleições realizadas 110 dia 12

de junho p.p. para Diretoria, Conselho Fiscal e respecti
vos suplentes dêste Sindicato:

-

DIRETORIA
� Vende.-seVi tório Cechetto - Presidente I

Amâncio Pereira Filho - Secretário
Miguel Romão -de Faria - Tesoure ire

PARA SUPLENTES DA DIRETORIA

Osvaldo Lehmkuhl - Gerson Demaría - Saúl Sil- -

veira Penha
---.--------

João Silva, - Huberto Moritz - Bento Aurino
Sousa

PARA SUPLENTES DO CONSELHO FISCAL

Francisco Miguel da Silva _ Aécio Cabral Neves
_' Ag issé Vidal de Sousa..

A Dh-eto ria acima foi empossada no dia 12 de ju
ho, às 10 horas, na séde à rua Tenente, Silveira n. 15, 20
andar.

Florianópolis, 13 de julho de 1953.
,

, A Junta Governativa Provisória
Gu-stavo Zimmer
Francisco Xavier-Medeiros Vieira
Jorge Leonel de Paula.

I -

iClube 12 de Agosto
,

_ PROGRAMA PARA O ME& DE JULHO -:

DOMINGO. _ DIA 19 - "Matinée Dançante" para
filhos dos sócios. Das 16 ás_18 horas, ás 19 horas sessão
cin-ematográfica.

_

DIA 25 _ SABADO _ Grande e Exepe íonal Soirée
a cargo da Sociedade de Medicina de .Florianópolis.

Todas as 2a. e 4a. feiras sessões cinematog-aficas. ..

As 2a. feiras para menores e as 4a. feiras exclusívamerr- te/te para adultos. �'

_ Aguardem Jl I.o de Agôsto a grande festa rubro
negra do Clube Martinelli.
.����,,_-.<,...�.....a....a-..IH)o_

. FLORIANOPOLlS_ SANTA' CATARINA

'f}ende-se

•
•

PREGUIÇA E FRAQUEZA
VANADIOL

,

MOCAS DES..lNlMAiJAS'
nO�IENS SEM ENERGIA.

... Nã(}'é lua culpa:
lt a fraqueza que o deixa cansado, p.Jido.

,

�

com moleza no corpo e olhos sem briltJ.
A fraqueza atrua a vida porque roub.

as fÔrça., para o traQalbo,
VAN.ADIOL

Assegure Seu Fulur.··
Estudando em pontos organizados para os CONCURSOS

DO
-,--- D. A. s. P.
-:- BANCO DO BRASIL

I
- D. C. T.; I. A. P. r:,' e outras autarquias

r. N. C. A. _ Praia de Botafogo, 526 - nro
Atendemos por Reembolso Postal.

pelo

Grande Organização de Tecidos de São Paulo,
procura pessôas honestas 'e trabalhadoras, para
venderem CASIMIRAS, LINHOS E TROPICAIS, di
retamente ao, consumidor ou revendedor, pelo fácil
sistema de Reembolso Postal. Pagá-se ótima .. comis
são e fornece-se mostrllários inteiramente grátis.
Cartas para: TECIDOS MEHERO _

CAIXA POSTAL 4.020 _ SÃO PAULO'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADO .Plortanõpolís, Terça-feira, 21 de Julho de 1953

AS VERDURAS· COLHIDAS E.M C,ASA�, ':;., .. I

'D _'1 TAL..,
. � + e ! ,.

, '
�� �.� r� �

.••
. '';,'

·i·� yDiTAL PARA CITAÇÃO baste, a citação pessoal dos ••• >,

.:. _. PROGRAMA. PARA O MES DE JULHO _
E INTERESSADOS IN-

I atuadis con�rodnta�es: ,inti- .!. COMPRE UM TERRE�O �O ESTREITO, .:'+ DOMINGO _ DIA 19 _ "Matinée Dançante" para
CERTOS. ' n;é1n 9-$e, am a, nao so pa- •••. ••• filhos dos sócios. Das 16 ás 18 horas, ás 19 horas sessão

O· . Do�tor José Pedro ra a Justificação com.� todos' .:.' LOC,I\I.: O'TIMO E APRASpTEL. .t. cinematográficá.
'

d di:' �1 • -" t DIA 25 _ SABADO _ Grande e Exepcional Soirée
endes de Almeida, Juiz _e os

.
emàis at�s. o� �epre,se�- ,

�l ., .:+ a cargo da Sociedade de Medicina 'de Florianópolis.
ireito da Co:narca de Sao

I
tantes .do Ministério Públi- �:.. " - - �:. Todas as 2a. e 4a. feiras sessões cinematografícas.

José, Estado de Santa Cata- co do Estado e o Domínio �:.. • PRÓXIMO AO PONTO DE 'ÔNIBUS. ' .:.. As 2a. feiras para menores e as 4a. feiras exclusivamen-
rina na forma da lei, etc. da União, na presente ação • te para adultos.

.

..

' ,
,.' d

-

d _ Aguardem a 1.0 de Agôsto a grande festa rubro-
.

Faz 'saber a.todo.s quantos e usucapiao, por meio a...:.. ...",.

d I deverá h d "''"' �" negra do Clube Martinelli.
'

êste edital com o prazod·Ale quda Ievedra serdrecon eci a.!. p (
4

$ 39 7' 00- -.,:'. ·

trinta dias virem, ou e e e ec ara o o omínio do �. -, .: .���_��
conhecimento' tiyerem- e\ a Supte, Sôbre o aludido ter- :�:

.

ti�_. tI t • I' :.' .

'

, . :�:

V;�:�a����:::s�ll:�� ��. ;):�:: �:a;�:z:i7::a�it::::� :�: -.-

.

.

e� sem entrada :�:' �

e 11d e'�s"e"ni.�s, por seu
.. �9curado:,.0 sentarem contestação, .se o �i· . po r- _m

. s., .

"

.

"

��.,'" . .

_"

advo�?o D,f:i rheod�clO quizerem e para seguirem a

�:,,+, �i.I'. .
_Miguel Ath��m�,;�e fOI a- causa até final sente�ça, l'+ �l MOBILIÁRIO NOVO, EM EMBUIA MACIÇ!J DE

pre���téldo a p�:Içao do teor, sob penas da lei. Protesta- �:.. �t'+ I E�TILO PROVEN,CIANO .COMPREENDENDO SALA
seguinte:Petiçao: Exmo. "lo provar o alegado com o�. TRATAR EM MODAS CLIPER -- 'RUA TRAJANO, 4. �t�IDE_JANTAR E DORMIToRIO DE CASAL.

Sr .. Dr. Juiz de Direito da depoimento pessoal de in- �:'+ . �t'+ r
TRATAR A' RUA M�JOR COS_TA, N. 35, �A �E-

Comarca de São José. Vili- te] essados, de testemunhas, �t'" li� G_UNDA-FEIRA DAS 9 AS 12 HORAS.

baldo Hames, brasileiro, ca- 'istorias, etc, Dá-se à pre-' �:.._ �- rt� � .

,

sado lavrador ;esiden:te no sente, para os efeitos da ta': ••'+ ...., � H !..:-:.+!:-: :..:..: :..: : : !++: ! � I --,

, '. b � • • • • •.• •. .. • .. •
".

.' .-)

lugar "Coqueiros", distrito xa judiciária, o valor de .

de Garcia, dêste Município, C;·$. 8.000,00. Têrmos em _' ----.----�--.,----:-�---"-------.;..,----�----:-----

vem, .com o devido respeito -l�el'P8 ·ddeferimhentod· Sã01 J?- ) :.__..::-.:E.. '" .. -,.... ·.1T'A' ,L.' ..
'

por seu advogado que esta; se, e jun o e.. 953, I

�. ....,·

subscreve, �r:s�lei,ro, casa- i (a�.) .�.P. Theodócio. Miguel I
do, com escritório a rua Fe- I

A therirro, Despacho. Expe-
·

lipe Schmidt 52, onde .rece- t ça-se mandado .para citação
be as citações, expor e re- I rit:os interessados certos e os

querer a V. Excia., o se- confinantes do imóvel; pu- COMUNICAÇAO
guinte: Que, há mais ou blique-se edital paracitação. <,

ri- (nos 40 anos José Cândi- dos. interessados incertos Comunicamos, para os devidos fins,. que fora� os
-

dA'
.

. '::legu intes os resultados das eleições realIzadas no dla 12. n. 246 ::__ ESTREITO.
do de SoUza tinha posse de sen o por tres vezes no Jor-I . ..

Ih F' I' t'
.

" . -'" de Junho p.p. para Dlretona, Conse o Isca e 1 espec 1-

um terreno 'de ausentes, nal .o Estado e uma vez I vos su_plentes dêste Sindicato:
com a área de 291.300 me- no Diário Oficial do Estado '

..

DIRETORIA

Clube 11 de Agosto-

Com 24 cavalos motor 4

.,..-:".:;( .,", .\�. - �, .

SINDICATO DOS EMPREGADOS NO,'
COMÉRCIO DÊ FLORIAN-ÓPOLIS

iVe"de-se
,
I

i MOTOCICLETA INGLESA

PARA SUPLENTES DA llIRETOlHA

tempos equipada 'e com ca

nôa. Preço: Cr$ 25.000,00
'I'rutar na Rua 24 de Maio

Alugá-se
Alugà-so uma casa .à Ru�

Conselheiro �lafra, ·n. 53.
.

Andar térreo com s�lãj> pa

ra escritório. e moradia, so-'

brado com salas para escri

tório e porão para depós;�o.
Tratar na Rua Conselhei-

1'0' Mafra. 27� (Sobrado).

, tros quadrados, com as'. se- por trinta dias; expeça-se
guintes confrontações a- precatória ao Juízo de Di

tuais: ao Norte, com o l'eito da la. Vara de Floria

S�pte.,· sendo 'também !lessa nopolis para citação do Dó

parte, de um lado, atraves- mínio da União; cite-se o

sado pelo Ribé.irão. Garcia;" s,:nhor Doutor Promotól·l _

ao s�l, com Fridólinó Gels- PúbliC0, São José, 22 de jú- I '
'.

chleschte�, '0 Supte;. e Ma- nho 'de 1953'.' (as.) josé Pe-I,
noel Dayid dá�Si1Vã;-e�tié: ro-;,vc-emleS'âeA-furcida. E,c
mando a Leste,' em ter�as 1>ara que chegue ao conhe- I,

· devolutas' e, a Oeste, êonro cimento de todos ma�dou I
Ribeirão Coqueiros e Wal- expédir o presente 'edital, I

demi;� K_?hnen:' Que,
'

,

tal :l�e será fixado no lugar de I
posse, há 20 anos· mais ou �Qstume, e public'ado" uma
'menos, foi transferida a 30- vez n� Diári� Oficial d; Es
ão ).\1ànoel Fral1CiscQ. q;;�, tàà�, � '��r,. úês '\"ez��" 'no
dois-a'no� m�lÍ's'0tÍ menos âe- io�nal �'O Estadé. Dado e

pois,'a traIiste;iu à Árli�do '�assad; nesta cidad� de São
.José

.

de
.

Melo e"êste, em José, aos vinte e três dias
1943, a transferiu ao.Supte. dó mês de junho de mil no
'Que essas posses fora� con- vecen.tos e cinquenta e três.

'.

tínuas e pacíficas;' Que, as;.. I!:.tÍ, Arnoldo Souza, Escri-
sim sendo; está <> Supte., vão o fiz dactilografar e

por sucessão, ria rosse man- 3Ubscrevo. São-José, 23.de
sa e pacífica da área de ter- junho de 1953. (as.) José
ras ,acima, há m'ais de 30 a- Pedro Mendes de Almeida, .

nos e, quer, agpra, legiÍimá- Tuiz qe Direito. Era o que
la, noS' têrmos dos arts. 550" -e continha em o dito edital
e 552, do Código Civil. Para :]ue bem e fielmente extraí
ditõ fim, requer se dl�e, V. a presente �ópia que dou fé.
Excia. designar dia, hora e Eu, ,Arnoldo .,Soll:l;a, Escri-

..

lug�r pa�� .,�. 'j'��tÚi�;ção' \,ãü a flz dactilografar. e namento, Tratai' á Aven idn
,

exigida pelo á·rt. 455 do CÓ- subscrevo, São José, 23 de f-Iercílio Luz, 172:

digo do Processo Civil, na iunho de ,195�. ,losé Pedro
qual deverão ser inquirid�s Men.cJefde Almeida, Juiz de
as testemunhas: Sérgio DiJ,;�ito ..,

,.

'e l' d
1

•• ·.�t·.., I .. ',.
ar lno e Assumpçã0 � :'9;;: "1'.,."""

, ,
,

sé (}ermailO de MelC), que •••••••••••I!•••••••••
.

çOUll)qrecerão independente '.
"

"

:' "",, .:.' Um bar, sito â Alameda
d 't

- Ô . 'CASA l\HSCELANJA distri.! Ad lf K d ," 3 V. e· CI ac:w. ·��equer, ,oubos-: b·.d ..... ·.·n·'.....d·. .

R C· A
o' o on er, ·.�r. '

.. er
.". '" .• ,.' ". .

.. Úl oJ,"a.. 'uos' ;li WS· • • .
•

:�n1, ����i.�. de feita �)��.�ti,' ,\;:ic�f;' �,-rtul�� é )jseos. I' e tratar no .:ne��lO local

Í!ca�ao e, J1,dgada . quantQ ,_c .Rua Conselheiro'Mafra. com o propneta:flo .

..

,

• -! -',_
_'!" '",.

-," .

O{ ,

Vitório Cechetto '_ Presidente
A�âhCio Pereira Filho ---:" Secretário
Miguel Romão de. FaI'ia _ Tesoureiro·

O.svaldo Lehmkuhl - Gerson Demaria _ Saúl Sil
veira Penha

Cono- de Cortp,' �, COoffccões
«REN�8CEN�!»

.

Leciona-se o CllTSO completo de Corte e'''Confecções
(Modas femininas) pôr correspondência ,_ Método mo-

,

d·erníssi'mo _ Conferem-se diplomas"___:' Peçam prospec
t�3 com modêlos ��Gratis" _ CAiXA PQSTÂL, 2.126 _:_

PORTO ALEGRE _ (Rio Gran'de do Súl).

João Silva. � Huberto Moritz _ Bento Aurino
Sousa

PAnA SUPLENTES DO CONSELHO FISéAL .

.Fl'ariCité\co"M'i'guel-da 'Silva _ Aécio Cabral Neves'
..
_ Agissé Vidal de Sousa. ' !

A Diretoria' acima foi empossada ·no dia 12 de ju
lho, às ío horas, na séde à rua Tenente Silve'ira n. J5, 2-°,
andar. I

I
I

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

Gustavo Zimmer
Francisco Xavier Medeiros Vieira
Jorge Leonel de Paula.

�\.a
���'-�

'Q�C) ,,\._��""-.:.
-

��

TRANSPORTES AÉREOS CATARlNEN!DE��SYA.·-;
, .'
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LEICA
,vende-se uma máquina

fqtográfica Leica. Lente 1.2.

�J.)m . telâmetro , ac,oplado . .'
,.

Ve-Iócidad� de 1/1:000. .

PerfeÜo .está:do 'de funcio� SAO SEMPRE' MAIS SABOROSAS·!
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COq1ece adquirindo boas sementes !
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E boas sementes� de germina
ção garantida, voc� encon

trará nos Postos d� Ven�a:
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Na Assembléia·
Autonomia para Florianópolis. Escolas ReuDi.�as. Patriótico ges

,

"

do Deputado Siqueira BeIJo'. Notas "

í<�()_()_o""()__()__()__o__(>'-()4IIIIH)"" Sessão de 20-7-53. rais, telegramas, petição de '

deputados do PSD." Fran- d� a Capital sua Casa Legis- IDE TUBA'RA"'"O
.

Presidente - Francisco morad.0res de Ftorianópolía.Í cisco Neves, Paulo Marques, Ilativo, eleita, seja dé jústi- i
Neves. Convite para a instalação Enorí Teixeira Pinto e Ota- cu, possuir também;' pela i/ Secretários El�ídio ,

do Distri�o �e Volta.Grande i cílio Nascimento,_ entretan- �'es�� maneira o 'Prefeito
I

F d 1
Barbosa e Cássio Medeiros. em Concórdia. Projeto de 'o, essa emenda nao teve an- , Mnn lcipal. Irago'ro"s'a erro' a Expediente - Mensagem

I
Lei fixando o efetivo da Po- damento, a despeito de con- Passa às mãos do Presi-I

do Governador de Minas ge-
I
Iicia, Militar para 54. tal' com 14 assinaturas, não dente o reéíuerime�to que ITUBARÃO, 20 (O IESTA-; tos que iriam disputá-la. Re- •••••••••••••••••••11. Foi concedida a palavra o teve o tratamento que re- pretende dar andamento àDO) - A eleição para a -. sultado constituiu fragorosa TI'M - Dep, Ylmar Corrêa inscrito quer matéria dessa nature- emenda que permita ama-retoria da Cooperativa dos, derrota prefeito dr. Arnaldo I • • •
na hora do expediente. 0- za. nhã, ao povo da Capital ele-"Ferroviários, � que hoje se' Bittencourt, que obteve ape- cupa a tribuna pára tratar P '-.,.- gel' o seu Prefeito Munici-

realizou, vinha empolgando' nas 48 votos contra 322 da- 'NA AMAZONIA de assunto peculiar ao mu- pal.tõdos 9S meios desta cidade,
.

dos seu competidor, dr. Aní- "Senadores e deputados .ricip io de Florianópolis e, Em- segunda falou o dep.dada situação dois candida- bal Costa. do Amazonas, após os ne-
começa citando a lei orgâ- Fstlvalet Pires, justi�icando'cessários entendimentos; re- -

.i ica no que se refere a ausolveram fundar a "Frente
Municipali s t a Amazonen7 . tonomia da Capital, 'conti-
se", que se destina a uma 11 úa citando a Constituição INDICAÇÃO Concórdia;u�ião de esforços visando à Estadual (art., 52, inciso .

CONSIDERANDO que a 20) _. a neces�idad,e
I solução dos mais urgentes Il), e a Constituição Fede- localidade de Alto Bela Vis- construção imediata deproblemas econômicos do

ral (art. 28, inciso I e lI) ta, no Município de Concôr- vo prédio, para o funcionSstado. Pois bem: a V.DoN: /

politiqueira como sempre, ,ue se referem ao assunto dia, possue população e�co- menta da escola de Alto Be.
decidiu exp'lllsar das suas iue pretende abordar sôbre lar superior a noventa cri- la Vista, à 'altura de SUIIIfileiras os deputados Paulo 1 emancipação de Florianó- anças em idade escolar; pre�ntes neces�idadês.1'0'. ngresso 'd,e Ed''u·ceuda- Néri e Antóvila Moúrão, )olis. .... Considerando que a refe- Palácio da.-Â"ssemblêSa"
que aderiram áquela fren- Requereu à' Casa que se IContinuando o ilustre rida localidade conta com Legislativa, 20 de Julhorlos GrdJu,-·OS· te única". (Panorama Polí- dê andamento a emenda de ,•.
tíco, "O Jornal", de. ante- Dep. pessedista, Ylmar Cor-

14 de novembro de 1951,
uma escola isolada estadual

I'
1953.Rea lizar-se-à nos dias 26, citado do Dr. Fernando de

ontem) .êa, afirma. ser pela .eman- sob regime desdobramento,,

d', condição essencial para que27, 28, e 29 do corrente, em Melo, Secretário da
_

E uca- - NO NORTE ipação da Capital, e, para, . � comforrne o Decreto" nr. Volta à Tribuna' o D�Pti.Belo-Horlzonte, o VO Con- ção e Saúde, o concurso de- "BELEM, 16 (V. A.) .:..... i tanto é necessário a álte- I culn:l�e. a dem;�cI�ça� l�o 529, de 17 de abril de 1953, , tad� Siqueira Belo, S. Excis;g resso da. Campanha Nacío- cisivo no fornecimento de AA situ�ção polít�ca d?, go- I raçã; da Constituição do murucipio e

ol'lanOL�OtIS, I (D.iário Oficial nr. 4.887, de
i
aborda com o brilho de sem.verno e das mais crrticas, I que merece o mesmo sra a- .

. .

I .

nal de Educandários Ora- �<assagens para tomar pos-
em virtude da co_rrente 'que I Esta�o. menta das demais unidades',

29 de �brIl de 1953);
.

pre, assunto de sua
.

terra,tuitos.
.

I sível a ida da deleg-ação que obedece á orientação do se- EXiste na Casa uma emen-
. .'

FI
" considerando que, de a-' trazendo ao conhecimento

o

t
.

t ' ., � catarin enses, pOIS, OrIano- [" _

.

O sr, Almirante Carneiro, debaterá importan es emas nadar Barata haver assu- da a Constituicão. Conta ela " ,'p feit M côrdo com o Regulamento da Casa, o seguinte despa,Presidente da Seção Esta-
I
no conclave.. mido praticamente a dire- com as assinaturas dos ( p.o��s tlera umlhod

re

ello
u-

baixado pelo Decreto nr.! cho telegráfico:I cão dos trabalhos da As- ncnpa esco 1 o pe a von- _dual da C. N.· E. G.

convi-., sembléia, deixando o sr.,Orégorlo um tio tade soberana do eleitorado,
�

3.735, de 17 de dezlembr� de Exmó. sr. 'Dep.dou o .Major �aldir �ehring A P�'opósito da .C.N ..
E.-G.

Zacarias Assunção em

fran-I "

-

Entende o orador qu e, ter -

1946, a escola iso ada es- BelIo.Faustmo da Silva, Vlce-Pre-, o Almirante Carneiro l"ece-
ca minoria. O fato tem si-

mam mode1tA dobrada poderá tomar a Caçador _ SC� _ N. 7}'sid'ente e o 'professor Luiz 'leu o seguinte' el:gr�ma do do objeto de comentários (' iJ " •••

CaAmb·IO L· re -1lforma
de escola reunida, -,- PLS. 89 - Data.�'7Sanches- da Trindade, Di�e-I Dí retor da Associação Co- nos meios políticos, pois Gregorio F'errnino, 'casa-, IV tendo em vista o interêsse

I

Hora 13,00.
'

tor do Colégio Antonieta de' 'lercial de Griciuma. vem demonstrar o pouco do, com 26 anos de idade, do ensino; l.Jroru. .3�.��--..(;!omunicar ao
I

"C" 17
.

lho interesse dos próceres da ",ll'I'ez,,:c!oI', I·esi..Jente· à rua Do senhor Eug-enio Soa- �-:------ 1
• •. • �_.;- ...

B'lrros, para a re.presenta- ·nClUma - JU ',-
.

_

-
. II

I •
__

--' (,�derando que escolas jlustre amigo e brlln"d'nteI Coligação que elegeu o go-
__�

_cão de Santa' Catarina. Co- Tenho satisfação comuni-
. vernador, em relação ao E- (;uÍ'it��:: ,�i _à�.eg�"'1 ��,-l�''e's'em�nte da Con- re.unidas na localidade de

i
parlamentar vg q1,1e em l?es-�o o professor Trindade' .:ar Vossência d·ata ontem xecutivo" (O �téJB.9;- ri" b Póllcla, ontem, para m- tederaçao NaCional do Co- ALTO BELA VISTA, Muni-' são tle ontem vg a requeri-não �lide, no momerito, se' :oi realisada Reunião defi.:. do-t'õrreIÍfu)� formar que, domingo, às nércio, junto à CEXIM, re-

Cípio de Concórdia, irão 0-
r
menta senhor Vereaúf)r Ar-áusental' do Estadó pelo: �itiva fundaçã� H,1íásiô NORDESTE ! 5,20 horas, se emp.enhou .�ebe1:l o senhor Charles Ed- ferecer às crianças em ida-

I
minl Reinhú aprovadó poracumulo - e resPQnsabilida-: G:.a�t.�tO.,Nõturno reina de� "RIO; �6 (V. A.) -- No-

�m luta corporal, frente ao gar Moritz, presidente da,de escolar, quatro anos de
I

t'nanimidade vg foi rewlvi..
'

, tícias de Maceió dão conta
a'

L'
. '

•

de "1 .

.

des do serviço ellÍ
_ ?���sê. 'LJsado interêsse esta cidade

da constituição de uma co-
Moinho Joinville, rua Fderação do ComércIO

estudo, tipo grupo escolar; do apresentar-lhé nossas.tI ",)�"" �b"t't'd; 't essa patrl'o'tl'ca I'ni I
-

t'd'
'

t F'rancisco Tolentino, com o ::lanta Catarina, o segu.inte 'd d p e
'

r,.fusI·vas congratulaç:t .... �. p.e-

encon ·!l.\.7{ícou su s I UI o 'espelO' -

igaçao par I atia con ra o conSI eran O' que o r _

c. ,_,"!'"tJt!lO p:Oiessor Walmir Dias :i'ativa, Atenciosas saud&- governador Arnon de Me- eu colega Bernardo de tal. :abograma: dio estadual, onde funciona lo seu .nobilitante ge"to vgdo mesmo Colégio. Foi soli- iões Joseh Pimentel", lo, a saber: PST, PSD, PT \a, luta, o queixoso 'jogou "ALEM PRODUTOS AVI-
a escola de Alto Bela Vista, altamente yatriótico vg ofe--------..:...----------------.. B, PSB.e PSPo- Espera-se a

_; seu 'contendor 'ao meio SADOS ANTERIORMEN- não só não comportá o ele- recendo ao município a tí-H' N R lualquer momento, a ade-
em cons.equência, TE FORAM INCLUIDOS 'No,.& •

_

• ;ão do PR, ficando o chefe fBio, e,

d f
o

d LISTA 50Cfl CAMBIO LI
vado número de crianças, tulo gratuito um terreril) pa-do Executivo alagoano ape- eruar o enu-se, sen o /0 -

como se encontra em pés- :"'a a instalação da residên-[las' com o seu partido a transportado para o Hospi- VRE MAIS SEGUINTES simo estado de cons.erva-' éia do Departamento dt Es"Romeu'agem àS Irmã� d'� Carida�e �����e)(� Estado, 17 dõ tal de Caridade. BIPONTO AMEDOIN RA-
ção; trada. de Rod�gem ne.'}ta ci-À -noite de domingo últi-. dência, relalzou-se" naquele Gregorio, não há dúvida, MI vg CRINA VEG,ETAL I INDICAÇÃO I

dade pt Receba yg' poi� vgmo as Irmãs da Divina I �_stabelecimento, como já Como A�U� sr. Irineu
é raridade, porque honesto vg GUARANA' v,g RAIZES

I _QUE, ouvido. o, plenário,
,

as cong.rat\llações da Câ�a-Pr�vidência, que prestam! Je paxe, ,uma rica festinha,

I
Bornhausen' quer 'governal1' - acusQu-se à Polícia

-
de I'.:RVAS FOLHAS et PLAN-, seja sugerido ao senhor Go- :a Municipa.l de CAaça,rlor pt.

n Hospital "Ne-I desenvolvendo-se urograma i,ndependendo do ]..egislati- u,m ato.,.por si provocado... fAS MEDICINAIS".

I
vernador do Estado o se- l.:ds; Sds. Joao Amanc.o Cos-

- serviços o
.

I
.

E
'

'd�

.

R' "f,A cari- ,aprichosamente organiza-, VO', maIS am a, menosca-
guinte: ta _ Vice-Presidente Cã-

reu amos, .oram.
.

'f bando o J,udiciário, man- Uber.o Rohden e suasnhosa_mente homenageadas l lo, durante o �ua! �aDl �-
lando seu jorn!l atribuir J, .

I
1°) - a conversão em mara Municípal em' exercí-pelos funcionários e

enfêr-Ilaram
os funCI?na�lOS e do-

:!oloração política a alguns emp'olgalltes' pa'les Iras' ESCOLAS REUNIDAS da do,
mos daquêle nosocômio, �ntes sua adm1l'a.çao e gra; de seus dignos integrantes, IY

'f1ii scorrendo a data
j'
;idão àquelas que, ali, vêm pretendendo, com essa alei-

Não padece a mllllma dúvida que o Prof. _Huberto
.

d ,S· Vicente �xercendQ atividades dentro vosia< torpe, envolve-los na
Rohden é um grande e abalizado esclarecedor

_

das cons-
consa�ra a a

.

ao
I· ,.' l'd' trama ignobil que vem te-de. Paulo padroeiro da Ir- de um espirIta de so I ane-

d ' d d 'd't d ciências.'-
.. . !

. .

cen o � escre i o os
. mandade da DIvIDa Provl- lade humana.

dois poderes. Nada conse- Suas palestras, altamente cativantes, d,e fino tato
e rara beleza eS}Jiritual, arrebatam e satisfazem a (1nan-

DIII·la UU' ra l' Esporl·lva !r:�:d� �U�i;:�rm;:�er�:� tos as vêm escutar,
.

�

•

: mental. Senao a sua deba-
'

tnfelizmente, certos pr.econceitos obscurantistas e
-...

,

•

I

ele e a de seu p9-rtido. A atrasadistas alimentados por muitos, aqui nesta nossa

"....
.

Paull·slas ontem HOJe- Coligação em Santa Cata- querida Flo�ianópolis como em tôd!l. a parte, os inib�m
UUtigaram u, .'. •

,

•
rina já se está desmiligum- de comparecer a essas sublimes horas de verdad·eira ali-

e r-locas Paranaenses do, Na Assembléia, a su- nientação do espírito com êsse "pão nosso de cada' dia"a 1 Partido em pequeninos.
.

� _
'

, . plência que he vem esco-
O Campeonato de Basket·ball esta .movI- rando as arremetidas, per- Com efeit?, Rohde�_ fala sempre ao al�ance :�t��=mentando as rodas esportivas desta Capital. deu o ímpeto inicial. E pe- das as mentah�ad�s. e e��uadra-s� em quaisquer

..

.
i

.

Ontem, para participarem, dessas .

prova�, Ila vóz de um peleador in- ções humanas, mdlvldualsA e coletJva�. Suas mel'ldlanas
< chegaram à .Florianópolis os Paul!stas, atuais

timorato -'- o deputado Ene- e'fplanações que versa;n sobre os malO,res problemas do
.. . •

do' Brasil 'd: R'b
o

d u 'u'a gênero humano atraves de todos os secltlos, represen-,c 'campeoes '. mo I ei.I'O - e j .'. ." -

1
o

t
.'

·Hoje, chegarão os CarlO�as1. os Baia?os e
amostra ao plenário: .

"Não t�m � m�l� valiosa. ç_ontIlbUlçao para ,q�a querorIe� a-
Pa.ranaenses e, amanhã, os MIDenos e Gauchos. adianta! Nós não manda- çao fIlmrofICa e relI�I��a, desde que serI�mente ,este:1am. r

Na próxima 5a. feira - 23, às ,19 lior�s, a
mos nada!" E' o começo do empenhadas em elUCidar o ser hu�a�o. sobre sua mlste- Iabertura' d() Caínpeonato Brasileiro de Bask€t- fim. O declive para o abis- dosa origem, sua natu�eza, sua� mfmltas ·e estupendas

ball" no Estádio Santa Catarina.
mo ignôto, insondável. E' o capacidades e seu glOrIOSO destmo que fatalmente o

regresso ao pó. E como epi': aguarda...
.'

_ .

táfio, a conIissão. de Eles- Numa palavra, -Hqberto R�en, �ao fala, a ,beIl_! dl- .bão (Menino Prodígio) de
I
zer, a católicos, protestantes, �SPlrIt�S ou. ,esoterlstas

.

Souza, publicada no Diário (c_onforme ,expres��mente declara),. por�m a se:re,s hu�-I
da Manhã: de 19 corrente, nos, ou sJ!Ja, eSplrItos pensantes, mt-�lIgente�, ,�ue ?us
na costumeira seção "POlí7. cam, devidamente, esclarece�-se, aspirando. a glorlO.sa
tica e Políticos" (2a. e 3a. liberdade dos filhos de D�us , porque, �o dlz.er do Crls
linhas): O meu gosto de to, o Mestre dos mestres, só o :onheclmento p!en? da
ros-etar é no trabalho de a- 'erdade sôbre Deus ,e o homem liberta a consclencla de

trapalhar .quem trabalha". todos os empecilhos, em especial do mêdo e da do:nç� jE' assim ladies and gentle- - "conhecereis a Vardade, e a Verdade vos tornara 1I- .,
"

men, que se enterra um go- ,'vres,,'"ta Cat:ll'ina; Pavªná e São grama que rec'ebemos, ainda vêrno. E lá vai êle, morro ;, xxx
caía a gead�, transforman-- abaixo:.. .

.

I Atenção! As con��rências prosseguem, dià)l"iamen,:dQ os campos em verdadei- E' assim mesmo! Do lapoc . te, no· "Clube Recreativo e Cultural 15 de Novembro
.

-

1 ao -ChuI'! Eles mesmos con- (ex-Clube Democrata), à Pra.ça 15, começando, pontual-:-A onda de.' fri.o que sur- r�s lençoes a vos.
,

,. fessam: o que querem é mente, às 7,30 horas da noit<c. Entrada franca.Preendeu êsses Efltados, v.eio
.

Aqui, na Ilha, em varlos
A' t t dI atrapalhar quem trabalha! '. Çjompareça, ITugo, e raga o os os seus para qu.eacompanhada de chuvas de, distritos, um espetáculo qtÍe

Lindo bélissimo patriótico 'iIão 'percam tão esplêndidas oportunidades de esclarecl-
.granito, sendo que, na zona b1 muitos anos não fôra progr�ma!!!

'

.

menta e cultura espiritual.
serrana de:,·Santa Catarina, vislo - geou, de fató!

.. o� U M, 20/7/53

ativa

-

Florianópolis, 'I'erçá-feira, 21· de Julho de 1953

Gerada na Serra

ii8Ha�Rlltlro" ainda ootem•. às 9
"t--' h·oras, chova de '.granizo. "

� tlÇI?���atura,,� noite de'l em ople�o dia a geada se fez
.

s:'b'� d�· ·tlltlmo baiXOU con-, mais VIOlenta.
.

,,, .c.........u_,

.1 '

�iderávelmente nos Estados' Em Bom Retiro, às 9 ho

do Rio Grande do Sul, Sart-' ras de ôntem, segundo tele-

Paulo ..

UM OUVIN'l'E

da tribuna a seguinte lndí- atual' escola isolada
cação: to Bela.Vista, município

/

As coisas udenistas, lá' por· Joinville, parecé
que estão ficando pretas. Pelo menos; os Luzes. já'
cairam fofa' do partido.

x

X
::"-'.� �.

E por falar em Joinville, yai esta. Quando:o'sr;
Irineu .Bornhausen foi ao Para�á; pass()u 'p�la:- linda
e progressista cidade.do N orte� n�' qual, p���' .pão
perder o costume, deixou vari�s promessas .. ;'�';>

Alguns dias depois, os joi'nais publicav�m ,�m
cliché, a duas colunas, mostrandô;o nosso �oye6ia
dor cortando a fita inaugura� de um. gruPo<,ésc6Íar .

construido em Curitiba pelo sr. Munho� da Rocha.
(S. Exa. áté hoje só inauguroU grupos: egcól�tes
construidos pelos outros" inclusive na sua ptÓptia
terra - Itajaí). '\_" _',' ";,j

..

.

'-":
'.. ..,ç�,\:�. Na rua do Principe, uma rodinha de udelusJ�s,

elogiava o cJiché. O Arnol(l.o Luz; chegando, IoFso
licitapo a dar sua opin.ião. E saiu-se com esta:

.

_:_' E' Mm mesmo que o ,Irineu apreenda a inau
gurar grupos. Assim, talvez, inaugure ({'qu'e

_

prometeu pára nós, aqui!
.

- .Aqui? Aonde? Que g\'upo? - indagou ,IJm
ortodoxo. - "

.

c;'
- Um grupo estofado, que prometeu para, a

sala do forum!

GUILHERME 'rj\LAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


